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TAK FOR HJÆLPEN

Bladudvalget takker hermed sponsorer og 
annoncører samt alle, som har bidraget 
til bladet.

Er du interesseret i at få en annonce i 
"NØWS" eller på anden måde at bidrage 
ved produktionen af bladet, kan du henv-
ende dig til bladudvalget.

BLADUDVALGET BESTÅR AF:

NØWS v/ Tove Christensen
Tlf. 30 42 84 75      noews@hotmail.com

Finn Bech-Petersen
Tlf. 23 42 21 02     finn@bech-petersen.dk

AFLEVERING AF STOF TIL "NØWS"

Stof til bladet skal afleveres inden deadline, som offentliggøres i det 
foregående blad.

Aflevering af stof via e-mail til: noews@hotmail.com

Bemærk!  
Billeder vedhæftes i filer for sig selv i format (JPG-TIF) i 300 dpi.
Send gerne både PDF og word version  af stoffet, så det er redigerbart.

Næste nummer udkommer uge  24 - 2020
Deadline for indlevering af stof er senest den 24. maj 2020

Der kan ikke forventes, at stof afleveret efter deadline kommer med i 
næste nummer!

Husk!!
Vores by 
er det ,vi 
selv gør 
den til!
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Alt indenfor: 
- Nybyg 
- Tilbyg 
- Bad 
- Reparation 
- Støbearbejde

Murermester Claus Olsen

Telefon 75 33 77 00 Mobil 20 68 49 02

Kartofler for enhver smag til din hverdag
Spise og læggekartofler sælges fra
Nordenskov Kartoffellager
Mobil: 2048 8129
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Klummen

”Går med hunden gennem byen” – forår.

Det var en mørk og stormfuld aften! Sådan begynder alle hunden

Nusers forsøg på at skrive en roman i tegneserien Radiserne. Og ved I

hvad ? Det var faktisk en mørk og stormfuld aften – og surprise – det

regnede faktisk også. Jeg havde tvunget Sigurd med ud på en lille lufte

tur, selvom den bestemt ikke er glad for koldt vand der af en eller

anden grund falder ned fra himlen og ej heller for en stiv kuling fra

sydvest, men hvis man vil være en ægte,

barket vestjysk hund, må man nødvendigvis

tage det sure med det søde. Afsted med os. Vi var dog ikke nået særlig

langt, før vi så et forunderligt syn: Lige der midt på Knudsens Plads

brændte der en ild. Og inden vi kunne nå at sige ”vov”, blev der tændt

endnu en ild et andet sted på den totalt mørke plads - og så en til – og

en til…! Når jeg skriver ”en ild” og ikke ”et bål” eller ”et lys”, så er det

fordi ilden ligesom brændte midt i den bare luft – svævende rundt på må og

få. Så var den her – så var den der! Vi blev så bange, at selv hundesnoren

blev helt stiv af rædsel. Og det skulle blive endnu værre – for pludselig lød der også stemmer i

mørket – glade børnestemmer blev båret ud til os inde fra den kulsorte, stormombruste plads. Det

var fandme uhyggeligt, du!

Nå, men da hverken Sigurd eller jeg er jo nogle tøsedrenge (jeg er faktisk ikke helt sikker på om

man må skrive ”tøsedrenge” i disse krænkelses- og ligestillingstider – men nå pyt), vi gik bævende

ind på pladsen – og hvad mødte os: En hel flok super glade unger i FDF-uniformer, som drønede

rundt i mørket og legede med et eller andet ”ild-uhyre”, som faktisk hverken var varmt eller farligt,

men bare var mega flot og helt sikkert skægt at lege med. Og midt blandt alle ungerne var der en

mindre flok voksne, der med smil og højt humør styrede løjerne – snakkede med ungerne

– hjalp og vejledte – trøstede og udfordrede – kort sagt: Var fantastiske rollemodeller.

Sigurd blev så glad, at den gøende hoppede rundt for enden af snoren – og sandt skal siges:

Det blev jeg også. Tænk sig at vi i denne lille flække har en ”klub”, der i den grad tager vores unger

alvorligt og sørger for, at de kommer ud i naturen, får røde kinder og bålmad. De sover i skoven,

sejler i kano på kanalerne, bor i telt eller shelter, stinker af bål og skovbund når de kommer hjem,

er møgbeskidte og lærer at respektere, tro og stole på hinanden. Her er fællesskab et nøgleord

uanset højde og drøjde – og det hele foregår med frisk luft i lungerne. Tak for jeres ”ild-fest” den

mørke aften på Knudsens Plads. Tak for jeres indsats for byens børn – vi andre har al mulig grund

til at støtte op om jeres arbejde, og jeg håber, at så mange som muligt af sognets unger får

chancen for at nyde godt af jeres forpligtende fællesskab.

Jeg ønsker alle et dejligt (- og tørt) forår.

Jens Rode Petersen
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Erling’s        Maskinstation

Vejlevej 46, Hodde, 6862 Tistrup Tlf. 75 29 91 88

Nordenskov Smede & Montage
Alt i Smedearbejde, Trapper & Altaner

v/Erland Jørgensen TLF: 30 30 60 96
Sønderskovvej 59, Nordenskov, 6800 Varde

- åben hver dag fra kl. 7.00 - 19.45

Denne plads er ledig
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Støt vore annoncører
det gør vi

Står klar med 
saks og farver 

Book derfor 
online på 

www.zazu.dk

Du kan kontakte os i

Salonen i Nordenskov - tlf. 31201517

Salonen i Krogager - tlf. 30493474

Vi glæder os til at se dig.

Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 22 80 69 06

www.jerne-dyreklinik.dk

Praksis for familiedyr

Hjemmekonsultation efter aftale
 i Nordenskov / Øse / Næsbjerg / Starup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dyrlæge
Manfredo Occhionero

Aut. nr. 3404

Jerne Dyreklinik

Åben alle dage fra kl. 11.00 - 20.00
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Grillen Nordenskov
I august 2019 købte vi Grillen i Nordenskov. Det har været vildt og hårdt men også virkelig sjovt 
og spændende.

Mange rystede på hovedet af os, da vi snakkede om at vi ville købe Grillen. Med to små børn? 
Det kan man da ikke. Jo, man kan hvad man vil. Og vi ønskede at Grillen i Nordenskov skulle 
forblive som den var.

Vi havde ingen anelse om hvor meget arbejde der var I det. Man kunne jo kun gætte.
De første par måneder havde Lis ca. 70 timer om ugen derhenne og der var ikke tid til meget 
andet i denne periode.

Nu er der 7 ansatte som er sat godt ind i tingene, så er der mulighed for at vi kan holde lidt mere 
fri. Og Allan kan også afløse lidt af og til. Drengene Noah og Albert elsker at komme på Grillen. 
Både for at spise, lege og for at give en hånd med, når der skal ryddes op og afleveres pap i 
Brugsen hos Kim. Kim skal også have en stor tak for hjælp og for rigtig godt samarbejde. Det 
betyder rigtig meget for sådan en lille virksomhed som os.

På sigt vil vi køre Grillen som den altid har gjort. Med lidt nye tiltag. Vi vil af og til lave nogle 
events hvor der kommer lidt andre ting på menuen, som vi gjorde til julemarkedet.

Der kommer snart et lille legehus op på Knudsens Plads. Vi vil også lave et overdækket terrasse, 
så kunderne kan sidde derude i tørvejr. Men Rom blev ikke bygget på en dag. Og nu har vi lige 
købt 2 nye friturer. Det er jo vigtigst at maden kan blive langet over disken, for der er jo utrolig 
mange gode kunder der bakker op om os.

Det er vi taknemmelige for.

Kærlig hilsen Allan og Lis.
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Vægttab via hypnose, fællesskab og opfølgning.

Hver torsdag i Helle Hallen og via 
Skype kl 16.30 Læs meget mere 
på Kubelkonceptet.dk

Søren Kubel Lindgaard
Hypnoseterapeut 
Tlf. 40102086
Kontakt@Lind-Hypnose.dk
Kubelkonceptet.dk
Lind-Hypnose.dk

Tlf. 42758598
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Sæt kryds i kalender den 24. – 25. – 26. juni til sportsuge.

Som noget NYT bliver Borgeraften fredag den 26. juni.

Så gå ikke glip af denne aften, journalist og TV-produceren NICK HORUP, som vil give os et 
indblik i udsendelserne om Morten og Peter.
Nick Horup er manden, der på kærlig vis gav hele den danske befolkning et indblik i de to 
psykisk udviklingshæmmede drenges liv og opvækst – fra teenager til voksen.
Udsendelser som ” er jeg helt gak, mor” ” er jeg stadigvæk ”, og” Morten og Peter i Dublin” 
Gjorde de to drenge landskendte og alle tog dem til jeres hjerte.
Med sine udsendelser har den prisbelønnede tvjournalist vist, at udviklingshæmmede på 
samme måde som såkaldt ”normale” ikke er en ens masse, men derimod mennesker på godt 
og ondt og typemæssigt meget forskellige. Foredraget handler også om, hvordan vi andre 
forholder os til mennesker som Morten og Peter.
Så kom til en hyggelige aften, hvor der vil blive plads til det befriende grin, når der vises klip 
fra udsendelserne, og Nick Horup fortæller om alt det vi ikke så. Men samtidig bliver der 
bestemt også noget at tænke over.
                                                                     
Torsdag 25. juni
Børneaften – ( FED torsdag), hvor der vil være mange sjove og spændende ting at prøve, 
som vi er ved  at arbejde på. Så glæd jer  som store og små.  
Oldboys/ seniorkamp og efterfølgende rafling denne aften. 

Onsdag 24. juni
Sportens tegn:  Fodbold – volley -  kroket – krolf. 
Alt dette vil der komme mere om i det endelige program, senere i NØWS.
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Tlf. 40 58 84 87 - www.naesbjerghavecenter.dk
     Kærgårdsvej 28, 6800 Varde

VI HJÆLPER DIG MED
•  Vedligeholdelse

af grønne områder

•  Beskæring af træer, 
frugttræer, buske,
roser mm.

•  Nyanlægning af haver

•  Beplantning af
blomster, hække,
træer, buske mm.

•  Anlægning
af græsplæner

•  Rullegræs

•  Hækklipning

•  Skærveudlægning

•  Snerydning

•  Alt indenfor
belægning
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SPORTSSKOLE
VARDE

Parasport

A r r a n g ø r  P a r a s p o r t  D a n m a r k  i  s a m a r b e j d e  m e d  f r i v i l l i g e  f o r e n i n g e r  i  H e l l e  H a l l e n
S p o r t s s k o l e n  a f h o l d e s  i  H e l l e  H a l l e n ,  V r e n d e r u p v e j  4 0 C ,  6 8 1 8  Å r r e

Sportsskole for børn & unge med særlige behov
Fra tirsdag d. 7.juli til fredag d. 10. juli (uge 28), afholder vi igen Parasport sportsskole for børn & unge i alderen 6-17år med

særlige behov.
 

Nye venskaber bliver knyttet og der er plads til ALLE, uanset handikap eller niveau.
Du vælger en linje som du deltager i hver formiddag, og om eftermiddagen skal vi sammen prøve kræfter med bl.a.

svømning, ridning og skydning.
Linjerne du kan vælge imellem i år er Fodbold (for gående), Gymnastik & leg (for alle) og Håndbold (for gående).

 
Alle deltager på det niveau de nu en gang kan klare, og vi tør godt love at alle får en sjov og fantastisk uge!

 
Tror du det kunne være noget for dig, så tilmeld dig på www.parasport.dk (vælg aktiviteter->sportsskoler->Varde)

Skulle du eller dine forældre have spørgsmål til sportsskolen, som I ikke kan finde svar på i den vedhæftede flyer, er I
velkommen til at kontakte sportsskolelederen for sportsskolen i Varde, Stine Mathiasen på tlf. 31483841 eller på mail

stinem@thiasen.com
 

Vi glæder os til at se dig til en supersjov uge 😊😊😊😊
 

Skal du med på
sommerens

sjoveste
sportsskole – 
så se her!
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Når det handler om:
 vand - varme
 sanitet
 ventilation
 smedearbejde
 blikkenslagerarbejde

- så klarer vi alt indenfor 
  reparation eller nybyggeri. 

Kontakt os og få et godt tilbud !

Tækkemand 
Henning Holst
Nordenskov 
6800 Varde
Tlf. 75 29 84 65
Alt tækkearbejde udføres

• Kundeklub hvor du opsparer 5% på ALLE køb
• 30 dages returret

• Vi matcher altid billigste pris
• Landsdækkende bytteservice

VESTERGADE 7  |  7200 GRINDSTED  |  TLF. 7535 3538
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SE HER

Vi har stadig en del ledige pladser tilbage på aftenholdet til årets Owen Luft 
koncert lørdag den 20. juni 2020.

Kom og bliv en del af Owen Luft holdet og lær nye mennesker at kende og ha` 
en god dag med hygge, fællesskab og god musik.

Når du hjælper på aftenholdet, har du adgang fra koncertens start - vi forventer 
blot du møder ædru ind på din vagt.

Vi har brug for DIG. Der skal mange frivillige til for at få denne dag til at lykkes 
(vi er ca. 750 frivillige).

Måske er du flyttet til byen og kunne tænke dig at hjælpe, men ved bare ikke 
lige hvem du skal henvende dig til? Måske bor du allerede i byen og har ikke 
tidligere hjulpet, men ønsker at hjælpe nu. Måske hjælper du allerede og ken-
der nogen der også gerne vil hjælpe til Owen Luft. Tøv ikke, men kontakt mig.

For tilmelding eller spørgsmål:
Skriv eller ring til AnneMette Foldager mobil 23960800 eller mail til annemet-
tehansen67@gmail.com

Som frivillig på Owen Luft holdet får du en medhjælperfest lørdag den 19. sep-
tember 2020 - en fest man ikke må gå glip af. 

På vegne af Owen Luft udvalget
AnneMette Foldager
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Højvangvej 9, 6800 Varde  | 75 29 85 88 |  www.skamstrup.dk

Kvalitet er ikke en tildælfdighed, men resultatet af en målrettet indsats!

ALT INDENFOR LANDBRUGS OG 
ENTREPRENØRARBEJDE UDFØRES
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Nyt fra SFO og Juniorklubben

I SFO har vi op til jul, haft travlt med at lave julegaver og afholde vores gløgg eftermiddag. Her var forældre 
og søskende inviteret til at se vores fine luciaoptog med efterfølgende gløgg, æbleskiver og hjemmebag. 
Et rigtig hyggeligt og traditionsrigt arrangement. 

Vi har fået udvidet vores SFO med et ekstra rum – et musikrum, hvor børnene kan danse, hører musik 
og lege. Der er diskolys og vi har bestilt en scene, så børnene rigtig kan optræde for hinanden. Børnene 
er allerede godt i gang med at bruge rummet, så nu glæder vi os til at scenen kommer og vi rigtig kan 
få det hele på plads.

Inde i selve SFO er der også sket lidt. Her har vi bl.a. fået malet væggene hvide og vi har fået nye borde 
og skamler, som vi er rigtig glade for. Det er blevet fint og nu er der rigtig plads til at væggene kan blive 
dekoreret med nogen friske farverige billeder. 

Vi har et rigtig godt samarbejde med Næsbjerg og onsdag d. 25. marts får vi besøg af et Hatte-teater, 
hvor vi har inviteret Næsbjerg SFO til at komme og se det sammen med os. 

I juniorklubben er vi i fuld gang med et hav af forskellige aktiviteter og både børn og voksne nyder godt af 
at bruge tid i selskab med hinanden. Vi har været på en masse forskellige ture ud af huset. I november var 
vi i Broen Shopping, hvor der blev shoppet julegaver og snacks til den store guldmedalje. Børnene nød 
godt af at få lidt fritid til at hygge sig sammen uden de voksne. Det er dejligt at se glæden og stoltheden 
i deres øjne, når de får lov til at gå rundt på egen hånd. 

I december var vi på juletur til Sea West, hvor vi både bowlede, var i legeland og ude at bade. Efter vi 
havde givet den gas og brugt en masse energi, var det tid til at blive opladet lidt igen med en god gang 
pizzabuffet. 

I januar måned gik turen til Esbjerg på skøjte- og shoppetur. Dette var en stor succes og vi sluttede 
alle sammen af med aftensmad på Mc. Donalds. Når børnene omtaler klubben, er ordene: Det er rigtig 
hyggeligt, fedt og sjovt. Det er dejligt, at man kan gøre noget sammen efter skole. 

Onsdag d. 19. februar afholdte vi fastelavns disko fest i klubben, hvor Næsbjerg Klub var inviteret med. 
Vi startede med at slå ”Katten af tønden” og bagefter var der lagt op til dans og leg med diskolys, musik 
og konkurrencer. Et rigtig godt arrangement som børnene havde været rigtig gode til at hjælpe til med 
at få stablet på benene. 😊😊  
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Malerfirmaet
Poul Erik Rasmussen ApS
Mulvadvej 59
DK-6740 Bramming
Tlf. +45 75 10 10 60

Niels H. Madsen
Tømrer og Bygningssnedker ApS

Liljebrovej 1 - 6800 Varde

Mobil nr. 40 20 70 94

e-mail: nielsmadsen@firma.tele.dk
www.nielsmadsen.dk

Leif Arnbjerg

Egevej 2, Oved

6800 Varde

22 32 19 07

arnbjerg@stofanet.dk

 

 

 
 Nedbrydning  
 Mobil knuser og sorter  
 Salg af betonknus 
 Jordarbejde 
 Kloakarbejde  
 Spuling af dræn og kloak 
 Dræning m. kædegraver eller drænkasse 
 GPS kalk 
 Grensav m. integreret knuser 

 

- Kvalitetsarbejde til aftalt tid!..        

TLF. 75 16 94 99 
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                           Cykelstier fra Nordenskov 
                                    
Nu har vi fået alle tiders cykelsti til Øse. Så mangler vi at få anlagt en cykelsti nord /syd ud af 
byen. Jeg foreslår, at Borger- & Sogneforeningen lægger pres på Varde Kommune, for at få 
anlagt cykelsti fra byen ad Kærgårdsvej til mindst Egevej, for at få det grimme stykke vej rundt 
om Gammel Oved Skole med, men gerne hel til Skelhøjvej. Derved får alle sideveje: Hostrupvej, 
Havbjergvej, Vesterbækvej, Egevej og Skelhøjvej forbindelse til cykelstien. Mod syd ad Heagervej 
til krydset, Hedebovej og Østerlundvej, derved er Lindegårdsvej også med. Jeg mener, det er den 
strækning de fleste borgere i sognet, får mest gavn af. Så er der kun at få hele Sønderskovvej 
gjort til cykel og bilvej med hastighed på max 60 km.                                                                                                                                            

Ved at få cykelstier på nævnte strækninger, får vi en sikker vej til vore skolebørn. Måske vil flere 
unge bosætte sig her, da de kan se sikkerheden for deres børn. Det er jo forældrene/ tilflytterne 
der skal sørge for der kommer børn til skolen og derved bevare den. 
Det vil også gavne handelslivet i byen.  

Uden viljen til at ville, får vi ikke noget gjort, så går tiden blot til spilde, 
og det nytter ikke stort.                              
                                                                                   

Henning Lauridsen 

                                             
Solhøjs Vennekreds
Vennekredsen har holdt sin årlige generalforsamling, alle fortsatte i bestyrelsen, men der er 
kommet en ny beboerrepræsentant. Efter mange år på posten har Ingrid valgt at stoppe og i 
stedet har beboerne valgt Grete Madsen. En stor tak til Ingrid for det gode samarbejde og vel-
kommen til Grete.

Bestyrelsen har været samlet for at lave årsprogram. Det første arrangement bliver en hygge 
eftermiddag torsdag den 26. marts kl. 14 sammen med beboere, skubbere og de der kommer 
og hygger torsdag eftermiddag. Gylling Haahr kommer og spiller til fællessang og måske får vi 
en lille historie. Alle er velkommen.

Til hyggeeftermiddag om torsdagen kl. 14 er der plads til mange flere. Der kan spilles kort og 
andre spil, der kan også spilles bob, eller man kan bare komme for at få en snak. Der er også 
plads, hvis en kortklub gerne vil bruge salen, man medbringer bare selv sin kaffe. Alle er meget 
velkommen, bare mød op. 
  
Også hver søndag aften kl. 19 er alle velkommen til at være med til søndagssang. Det er dejligt 
når der komme nogen udefra, det giver et friskt pust.

Torsdag den 23. april kl. 14 holdes der modeopvisning fra Telma i Agerbæk. 
Også her er alle velkommen.
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UDLEJNING 
MINIGRAVER 

FLISHUGGER 

RODFRÆSER 

BRÆNDEKLØVER 

M.M. 

---------------------------    
TIL DEM DER KAN SELV. 

        
MULTI-HJÆLP APS 

NORDENSKOV 

MOBIL: 22-48-63-53 

 MULTI-HJAELPAPS.DK 

----------------------------------     

-VI UDFØRER OGSÅ GERNE                    

LØS SALG 
STABIL GRUS 

FYLD SAND 

VASKET SAND 

STØBEMIX 08 

PERLEGRUS 8-16   
       ------------------------- 

ARBEJDET FOR JER. 
 

 

HELLE MOTIONSCENTER TILBYDER:  

✓ GODE ÅBNINGSTIDER, VI HAR ÅBENT ALLE UGENS DAGE FRA: KL. 05.00���.00 

✓ ��5 M� MOTIONSCENTER MED �� NYERE KAVLITETSMASKINER OG DIVERSE TILBEHØR FRA 
TECHNOGYM OG MATRI� FITNESS. 

✓ �5� M� HOLDSAL MED �� KVALITETS S�INNINGSCYKLER FRA TOMAHA�K�LIFE FITNESS. 

✓ HOLD TRÆNING: TABATA, INDOOR CYCLING, HIT FIT DANCE � YOGA.  

✓ MASSAGESTOL, S�A OG MULIGHED FOR SVØMNING. 

✓ FORENINGSDREVET MED UDDANNEDE FRIVILLIGE INSTRUKTØRER.  

���.HELLEMOTIONSCENTER.DK TLF. ���5�5�� INFO�HELLEMOTIONSCENTER.DK 

55 
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Nordenskov Efterløns & Pensionistforening 

Har afholdt generalforsamling d. 14. januar. Et år med 
mange vejr rekorder er gået, og ser ud til at forsætte i det nye år. 
Der var den almindelige tilslutning, ikke for mange. 
Vi har 130 betalende medl. i år + 11 æresmedlemmer. (er over 90 år) 
Vore arrangementer er gået rimelig, bortset fra 4 dags tur til Rÿgen måtte 
aflyses, der var for få tilmeldinger. Det var Agerbæk som arr. 
Vore 2 busture, hel dag til Syd Fyn og Landeland, en fin tur, og Halv dag til 
Vejle / Billund, gik også godt. Begge med Ansager Turist, der gør det godt. 
En kør selv/og med til 
Nygård Is, blev en  
spændende eftermiddag.     
Vi så stalden, der var alt i 
skønneste orden, og mejeriet 
med tilhørende butik, vi fik 
lidt kaffe og noget is. Der var 
40 deltagere. En god tur.  
 
Som noget nyt, prøvede vi med en havedag. To spillede på harmonika, de gjorde 

det rigtig godt. De havde sanghæfte med, hvor der 
blev valgt sange og sunget flittig fra.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Der blev serveret grillpølser og kartoffelsalat.             
Øl og vand kunne  købes.  Der var kaffe og kage 
til slut. Det var en vellykket aften, hvor 60 medl. 
mødte op. Det kunne godt há været lidt lunere vejr.  
Der er afholdt 7 møder på Solhøj i årets løb, først:  

Et spændende liv på godt og ondt v. Bitten Laubjerg – Ribe.  Hun var god.                
Høredag med Audika.  Så foredrag om Eventyrets land v. pastor Gjelstrup - Ho.                      
Sang og fortælling fra Højskolesangbogen, v. Kennet Pedersen - Sønderborg .       
Mit liv i fremmedlegionen v. Brian Lange 
H vad sker der, når psyken pludselig siger stop? Det fortalte Else K. Jensen om.  
Det var en barsk beretning, om et liv i for høj en fart, og hvad det medførte.                  
Året sluttede med den sædvanlige julehygge. Men også lidt underlig, for det var 
sidste gang med Marianne Lesner, der stopper som præst.  Tak til Marianne     
for alle de gange du har underholdt os.  Men hvad nu?                                                
Til alle arrangementer, har vi haft en deltager antal på 41 i gennemsnit. 
Bestyrelsen siger tak til jer medlemmer der støtter os, og for året der er gået. 
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Bliv dagens helt for
Nordenskov UIF

Støt Nordenskov UIF, hver gang du tanker
Med et OK Benzinkort og OK’s app kan du støtte lokalsporten, 
hver gang du tanker. Du kan også støtte med el og mobilpakker 
fra OK. Det koster dig ikke en øre ekstra, OK giver hele beløbet.

Kom godt i gang på ok.dk/lokalsporten
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Nordenskov Borger
 & Sogneforening

Øse    Nordenskov    Heager    Vesterbæk    Bolhede    Hostrup    Kragekær    Oved    Skamstrup

No. 5              Årg. 2020No. 5              Årg. 2020

Bestyrelsen s. 3

Nu det jul igen, og nu det
jul igen - OG JULEN VARER LIGE TIL PÅSKE.....

Kommende arrangementer

4. Marts
     Fællesspisning/
     generalforsamling kl. 19.00
     på Nordenskov Kro

d. 26. April
     Affaldsindsamling kl. 9.00
     på Nordenskov torv

23. Juni
     Sankt Hans i anlægget

Affaldsindsamling s. 2

   
   
   

   
   
   
   

   

   

   
   

  

 

 

                                            Eller gør den nu også det???

Uanset kan vi ikke komme uden 
om, at vi har haft en begiven-
hedsrig julemåned, hvad enten
det har været i foreningsregi eller
julens glæder og forventninger i
hvert enkelt hjem.
Borgerforeningen skød julen
igang ind med et traditionelt
julebanko arrangement på kroen.
Som altid var salene fyldt til
bistepunktet. Det kan vi altså 
godt vænne os til!  

Stemningen var helt i top og der var fuld 
fokus. 

En sælig tak skal lyde til ALLE vores
fantastiske sponsorer der år efter år
støtter så stærkt op om vores event. 

Pynt din postkasse vinder
d. 23. december 2019

 Den årlige vinder blev i 2019 Brita og Egon Schmidt, Solbakken 1.

Et stort tak til alle som har pyntet deres postkasser, vinduer, facader mv.
Faktisk har så mange pyntet op med diverse, at brugsen allerede sidst i november
måtte melde alt udsolgt på lyskæder. Se flere pyntede postkasser på Nordenskov.dk  
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Affaldsindsamling
Øse    Nordenskov    Heager    Vesterbæk    Bolhede    Hostrup    Kragekær    Oved    Skamstrup

No. 5               side 4No. 5               side 4

Støt op om et sundt og godt miljø.
Kom og deltag i a�aldsindsamlingen søndag d. 26. April.

På A�aldsindsamlingen har vi altid fundet meget
plastik. Fastfood-emballager, slikposer, �asker, poser,
låg, engangsservice, cigaretskod og meget andet.
Derfor tæller vi plastik-stykker på A�aldsindsamlingen
2020.

SÅDAN TÆLLER VI
I er vant til at opgøre antal kilo a�ald, antal dåser
med pant og antal dåser uden pant – og det
fortsætter vi med. Men i år tæller vi også en ekstra
ting: Plastik.

Sidste år talte I som noget nyt cigaretskod.
Skodoptællingen var en stor succes – vi �k �ernet
hele 1.500.000 skod fra vores fælles natur og sendt
et stærkt signal om, hvor mange skod, der smides.
Tusind tak!

I år skodder vi cigaretten og tæller plastik. Men de
svedne skod slipper ikke helt – der er nemlig
plastik i cigaretskod og derfor kan de faktisk også
tælles med i jeres plastikoptælling.

Alt, der er lavet af plastik eller indeholder plastik,
må tælles med.

Vi er spændte på resultatet!

I år tæller vi plastik! Vi sender plastikken til tælling!
Plastik �yder i vores natur på land, langs kysten og
i havet. På A�aldsindsamlingen 2020 vil vi tælle efter
– og vi håber, du vil være med!

Vi starter på torvet kl. 9.00 og slutter i anlægget
omkring kl. 12.00. Her afslutter vi med lidt godt til
maven.

Vi uddeler veste, poser og tænger.
I medbringer som altid fantastisk humør og
gåpåmod! 

Vi glæder os til at se jer alle!
af hensyn til frokost tilmelding til
Stine 20822137 senest d. 20. April
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Bestyrelsen i NBSF
Øse    Nordenskov    Heager    Vesterbæk    Bolhede    Hostrup    Kragekær    Oved    Skamstrup

No. 5             side 3No. 5             side 3

Oversigt over bestyrelsen i
Nordenskov Borger & Sogneforening

-  Titel F
U 

H
B 

Navn Adresse Tlf nr Email Udvalg 

Formand X X Jens Rode 
Petersen 

Sønderskovvej 86 
6800 Varde 

5151 4047 jens@rodep.dk Knudsensplads  
Borgerhus 

Næstfm. X X Amanda Brinch 
Kruse  

Heagervej 19 
6800 Varde 

5155 5554 abrinchkruse@gmail.com Børn, skole og 
forældre 

Kasserer X X Lone Bjerring 
Jensen 

Ahornvej 15 
6800 Varde 

2553 2494
 

lbjen@hotmail.com Snerydning 

Sekretær X X Karin Kjær Jensen Elmevej 5 
6800 Varde 

3011 4779 karinkjaerjensen@yahoo.dk Snerydning 
Kommunikation 

Menigt 
medlem 

X X Jens Dicksen 
Jensen 

Sønderskovvej 24 
6800 Varde 

6172 8065 kubel-
jensen2010@hotmail.com 

Miljø og 
byforskønnelse 

Menigt 
medlem 

X X Rolf Brosolat Sønderskovvej 81 
6800 Varde 

4241 1013 Rolf.brosolat81@gmail.com Fest og event 

Menigt 
medlem 

 X Bjarne Mejlsbæk 
Flugt 

Hoddemarkvej 14 
6823 Ansager 

2446 7050 bjarneflugt@gmail.com  

Menigt 
medlem 

 X Poul Møller J C Jensensvej 9 
6800 Varde 

2829 9650 spmontor@icloud.com Grønt team 

Menigt 
medlem 

 X Stine Bække 
Andersen  

Abildhedevej 6 
6800 Varde 

2082 2137 faight85@hotmail.com Kommunikation 
Velkomstkomite 

Menigt 
medlem 

 X Thomas Jessen Grønmosevej 6 
6823 Ansager 

2094 0010 thomas.jessen@hotmail.co
m 

Fest og event 
Kommunikation 

Suppleant   Bjarne Mailund 
Mikkelsen 

Solbakken 25 
6800 Varde 

2323 3010 majlund@dadlnet.dk  

Suppleant   Lotte Højmark 
Tang 

Hedebovej 8 
6800 Varde 

2442 9670 lottehoejmark@gmail.com  

Suppleant   Søren V Sørensen Rævestræde 17 
6800 Varde 

 Svs110380@hotmail.com  

FU: Forretningsudvalg     HB: Hovedbestyrelse 
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FODBOLD I NORDENSKOV

Senior Herre:
Holdet er allerede begyndt træningen på græs.  
Man må ærligt indrømme at 2019 ikke var det bedste fodbold år for Nordenskov.  
Der manglede både en engageret træner samt gejst. Det resulterede i at flere af de trofaste 
spillere tog skridtet til nabobyerne for at spille.
 

Det har vi prøvet at lave om på, og kan nu byde velkommen til den nye træner, Torbjørn Fri-
sted. Torbjørn har spillet med på senior og oldboys i flere år, og er en velkendt person. Al-
lerede i opstarten har Torbjørn bevist at han vil vende skuden, og sikre at Nordenskov stadig 
kan tilbyde senior fodbold.
 
Torbjørn siger: ”Jeg er glad for at kunne give lidt tilbage til foreningen. For det er sjovt, og 
SKAL være sjovt at spille i NUIF. Da det er sjovest at vinde, er det naturligvis det vi går efter. 
Fysikken skal være på plads, og så tager vi udgangspunkt i en solid defensiv, hvorfra vi vil 
slide modstanderen op.” 

En del mødte op til første træning, også flere nye, så det ser allerede lovende ud.  
Vil du være med, så træner de hver mandag fra kl. 18:30 – 20:00 
 
Kontakt Brian Schmidt ved spørgsmål på +45 26211355

Den første træningskamp blev spillet mod Fåborg/Årre den 22. Februar kl. 11 ved Helle Hal-
len. Derefter er træningskampene som følger:
 
8/3   13:00  Nr. Nebel IF – Nordenskov IF 
15/3 15:00  OK89 – Nordenskov IF 
22/3 12:00  Nordenskov IF – Darum IF (Hjemmebanekamp) 
29/3 12:00  Ansager IF – Nordenskov IF
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Senior Damer:

2019 var et godt år for Nordenskovs damehold. 
Ud over de vandt deres pulje i forårssæsonen, så har der været en flot tilslutning til holdet, og 
flere tilslutter sig.  
Dameholdet profilerer sig på hyggen og kammeratskabet omkring holdet.  
Der er en god og sjov tone. Alle er velkommen uanset niveau.

Der er pt. ca. 17-19 kvinder i klubben, men de vil gerne være flere.  
De vægter sammenholdet, social hygge og den enkelte kvinde, ikke superligaspilleren 
(Dog hvis du er, så er du stadig velkommen) 
De går utrolig meget op i hinanden og samværet.
 
Dameholdet starter træningen op onsdag d. 3. marts kl. 18:00 – 20:00
 
Tag kontakt til træneren 
Daniel Schwartz +4520966143
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Nordenskov Rangers

Floorball NUIF har haft en spændende første sæson. Vi er startet op uden den 
helt store viden inden for sporten, men med en indgangsvinkel på at ville starte op 
med de rigtige regler inden for spillet. Vi har fået søgt nogle sponsorater, som har 
gjort at vi kunne starte med rigtige stave, mål og målmandsudstyr. Ambitionerne 
var at det skulle være et spil hvor alle kunne være med, og det er lykkedes. Der er 
dukket mange op som endnu ikke har været medlem i foreningen. Vi er 20 spillere 
som alle har forskellige forudsætninger for at deltage. De fleste spillere kommer 
fra byen, vi har dog enkelte som tager turen helt fra Næsbjerg, Fåborg og Esbjerg.

Vi har deltaget i 2 stævner og spillet 3 træningskampe på stor bane mod turne-
ringshold. Der har selvfølgelig været en forskel, da de hold vi har mødt, har spillet 
floorball de sidst 5-7 år, men vi er på vej, og det vigtigste for os er, at det skal være 
sjovt. Til næste år arbejdes der på et turneringshold i 3. division samtidig med at 
vi stadig har de hyggelige træninger, hvor der er plads til alle. 

Næste sæson starter sidst i august 2020. 

Har man lyst til at være med, så kontakt Allan Larsen på 22545208.
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Årsberetning fra fodboldafdelingen

NUIF Fodbold i 2019 har både været godt og skidt. 

På senior delen har det nyoprettet damehold været en stor succes. Der er stor tilslutning, og mellem 15-18 
dame spillere.  
Daniel Schwartz som står i spidsen for holdet har banket en god stemning ind, hvilket har givet flere spil-
lere.  
På det sportslige plan, vandt dameholdet deres pulje i forårssæsonen. Med 7 kampe vandt de 4 og spillede 
3 uafgjort, hvilet vil sige en perfekt forårssæson uden nederlag. Damerne rykkede en række op.  
I efterårs sæsonen så det skidt ud i starten, da holdene i puljen var bedre end i foråret. Det blev til nogle 
sejre, og dameholdet sikrede sig overlevelse i rækken.

Herre holdet har haft et forfærdeligt år, både internt og sportsligt. 
Mange af spillerne kunne ikke med den daværende træner, hvilket resulterede i at flere og flere valgte at 
stoppe, eller søge andre hold.  
Holdet tabte stort set hver kamp, og moralen var helt i bund. Færre og færre dukkede op til træning, og 
i efteråret var det svært at samle nok spillere til kampe. Nogle kampe måtte aflyses grundet mangel på 
spillere. I sommers blev jeg kontaktet af en dygtig træner, der før havde trænet flere Esbjerg klubber. Det 
hele begyndte at se lyst ud for herreholdet, men grundet økonomiske uenigheder valgte den nye træner at 
stoppe, og nåede ikke at få en eneste træning. Herre holdet var kørt helt i bund. Hen mod vinteren valgte 
flere kendte spillere at prøve lykken i Næsbjerg, og snakken gik på om man skulle slå holdet sammen med 
en af nabo byerne. Næsbjerg ville gerne i dialog om mulig sammenslutning, dog hvis holdet udelukkende  
hed Næsbjerg RUI, og alt træning og kampe var i Næsbjerg. Dette ville jeg naturligvis ikke gå med til, da 
det betød nedlæggelse af senior herre fodbold i Nordenskov, og forhandlingerne faldt til jorden igen. For-
handlinger om sammenslutning blev også indgået med Fåborg/Årre, og de var villige til at lade Nordenskov 
indgå i navnet, og at der ville blive trænet, og spillet i Nordenskov også. Jeg havde nu en backup plan, 
såfremt herreholdet ikke kunne finde nok spillere.  
Ud af det blå, meldte en træner sig på banen. Torbjørn Fristed, som i forvejen er en velkendt person i for-
eningen og byen. Nye spillere kom til, og der er omkring 15-18 spillere igen. Fremtiden ser lys ud for Herre 
Senior Holdet. 2020 kan kun blive bedre. 

Sommeren 2019 var også der hvor Helle FC samarbejdet blev en realitet.  
Helle FC er et ungdomssamarbejde på tværs af alle klubber i Gl. Helle Kommune. Ved dette samarbejde 
betød det at Nordenskov mistede navn, til alt ungdomsfodbold, men til gengæld betød det, at der nu kan  
tilbydes ungdomsfodbold til stort set alle årgange, både piger og drenge. Alle klub faciliteter bliver brugt i 
dette samarbejde, og ingen bliver efterladt. Jørgen Jørgensen fra Nordenskov sidder med i styregruppen, 
og har en finger med på alt hvad der rører sig i det nye samarbejde.  
Helle FC har siden start været en succes. Den første act. i Helle FC regi blev Vildbjerg Cup, hvor der blev 
mønstret omkring 80 glade spillere, og fine resultater.  
På det sportslige lykkes det U13 holdet at rykke op i Liga 2, hvilket er en utrolig flot præsentation.  
Det lykkes også U14 holdet at kvalificere sig til oprykningsspillet til Liga 2, men tabte desværre kampen, 
og må tage endnu en sæson i Liga 3. 

Det nye samarbejde med de andre klubber i Gl. Helle Kommune viser at vi sagtens kan arbejde sammen 
på tværs af klubberne. Og hvem ved, måske hopper senior fodbolden med på bølgen. 
2019 blev også året hvor Floorball blev introduceret i Nordenskov.  
Allan Larsen fik banket et hold sammen, og der er ca. 20 medlemmer.  
Floorball er det sammen som ishockey, dog uden is. Det spilles på en stor bane, 40x20m med et mål-
mandsfelt på 5x4m. Der er 5 spillere samt en målmand på banen. Målmanden er i fuldt beskyttelsesudstyr. 

Efteråret var en prøvesmag på sporten, og med den store tilslutning, er det besluttet, at Nordenskov 
Rangers som de hedder, skal spille divisions Floorball næste sæson.  
Allan Larsen er i dialog med Helle Hallen, om en mulig bane derude, hvilket vil være godt, da banen i 
Nordenskov er alt for lille. 

Tak for et godt samarbejde i 2019, jeg ser frem til 2020.  
 
Brian Meppelink-Schmidt 
NUIF Fodbold udvalgsformand
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Opstart Krolf og Krocket.

Den 8. marts er der opstartsmøde i Krolf/Krocket i klubhuset.

Ny sæson i Krocket starter onsdag den 11. marts kl. 13.30 
og lørdag formiddag kl. 9.30.
Fra 1. april spilles der i stedet onsdag aften kl. 18.00 
og fortsat lørdag kl. 9.30.

NYE SPILLERE ER MEGET VELKOMMEN; BARE MØD OP TIL TRÆNING.

Som det ser ud nu, bliver der 5 hold til amtsturnering og 2 hold til parturnering. Derudover 
spilles der hjemmeturnering.

Krolfsæsonen starter onsdag 1. april kl. 14.00, hvis vejret ellers tillader. Fra ca. 1. maj spilles 
der både onsdag eftermiddag og onsdag aften kl. 18.30.

Kom og prøv at spille Krolf og se om det kan have interesse. det er et hyggeligt og socialt spil, 
som alle kan være med til.

Pigelejr 2020 

Vi har været på pigelejr, det var en god oplevelse. Vi lavede en masse ting som fx spillede vi 
floorball, høvdingebold, vi dansede folkedans og hiphop. Vi lavede yoga og gymnastik og vi var 
også ude at svømme. Om aftenen var der disko, spring, film, tegnehjørne og svømning. Vi fik også 
noget lækkert mad. Da vi vågnede fik vi noget godt at spise og så fik vi et håndklæde som minde. 
Minimix Syd lavede opvisning for os alle. En ting vi især godt kunne lide, var at der var mange 
personer så man fik jo venner. Det var også ret hyggeligt at være sammen med vores træner Merete. 

Mathilde og Austeja 5 kl. 
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Nyt fra badminton

Afslutning i badminton på vintersæsonen 2019/20
Alle badmintonspillere i NUIF kan sætte kryds i kalenderen onsdag den 15. april, hvor 
vintersæsonen afsluttes. Nærmere oplysninger tilgår senere.

Natminton
En fredag aften i november blev alle streger på badmintonbaner samt net tapet ind 
i selvlysende tape, UV-lys blev sat op i hallens hjørner, selvlysende badmintonbolde 
fundet frem, lyset blev slukket - og en flok glade badmintonspillere var klar til Natmin-
ton.
Det var en rigtig sjov og anderledes oplevelse at spille Natminton - lidt svært i starten, 
men det gav gode dyste og masser af latter. 
Aftenen blev sluttet af med lidt at spise og alt i alt en rigtig god og hyggelig aften. Vi 
påtænker at lave et lignende arrangement for badmintonspillere igen til efteråret.

Badminton forår/sommer 2020
Har du lyst til at spille badminton i sommersæsonen (1. april - 31. august), er der le-
dige tider - dog lukket i skolens sommerferie.
Kontingent udgør 250 kr. pr. person.
Er du interesseret, kan du kontakte badmintonudvalget:

•	 Helle Hansen, mobil 25 32 92 67 / heh@vardehs.dk 

•	 Lisbeth Pedersen, mobil 29 26 26 99/ egevej3@outlook.dk 

Pickleball
Pickleball er et nyt spil, som er en blanding af badminton, tennis og bordtennis. Det 
foregår på en badmintonbane med nettet nede ved jorden. Sporten er nem at komme i 
gang med og kan spilles af alle aldre, selv folk der ikke er af de mest atletiske.
NUIF vil gerne afprøve spillet for voksne ved at stille baner og udstyr til rådighed 6 
mandage - ganske gratis. Det starter mandag den 20. april og de kommende 5 man-
dage i april/maj fra kl. 19-20 i skolen hal.
Kom og prøv én eller flere mandage - vi garanterer sved på panden og et sjovt spil
Planen er efterfølgende at starte pickleball som aktivitet til efteråret 2020 på lige vilkår 
som badminton.
Har du spørgsmål, kan du kontakte badmintonudvalget.
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Beretning BOB for 2019 

I år er vi 46 aktive medlemmer, som spiller bob. Det er 2 mindre end i 2018. Vi spiller 
tirsdag eftermiddag, tirsdag aften og onsdag aften. 

Ved vores juleafslutning blev 2 af vores trofaste bobspillere, som vi mistede i 2019, 
mindet: 

Lis Klagenberg  10 år i bobudvalget 

Jens Møller    6 år som suppleant. 

Der bliver afholdt 5 stævner fra november til marts. Det foregår i Grønbjerg, 
Vesterhede, Krogager, Nordenskov og Grindsted. Her mødes ca. 50 bob-spillere hver 
gang. 

I Nordenskov havde vi stævne 1.2.2020. Her var der 26 A-hold og 10 lokale hold, i alt 
72 spillere. 

Vinder A-hold: 

1. Kent – Ejgil             Sinding 
2. Jan – Leif                Vesterhede 
3. Niels – Poul Erik    Nordenskov 
4. Denni – Ulrik         Nordenskov 
5. Leon – Jesper        Vesterhede 
6. Søren – Verner     Isenvad 

Vindere Lokal-hold: 

1. Ingrid N. – Kaj 
2. Villy M. – Bruno 
3. Jytte D. - Erik 

  

På valg til bobudvalget er Britta Møller, Boje Bojsen. Begge modtager genvalg. 

Johanne M. Jensen har ønsket at udtræde af udvalget. Ingrid Nielsen, Vrenderup, 
træder ind i stedet, så bobudvalget herefter består af: Britta Møller, Boje Bojsen, 
Ingrid Nielsen og Poul Erik Runge 

Der skal lyde en stor tak til bobudvalget og NUIF for godt samarbejde og en særlig  
tak til Johanne for stort arbejde i bobudvalget. 
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Nordenskov UIF Volley   
Udvikling - Begejstring - Sammenhold 
 
 
Liga herrer 
 
Sæsonen har indtil videre flasket sig hel fantastisk taget i betragtning, at det kun er vores anden sæson i 
Volley Ligaen. 
 
En placering som nr. 2 i grundspillet og en bronzemedalje ved Final4 i landspokalen. Når du læser dette, er 
kvartfinalerne spillet og forhåbentlig har vi slået Ålborg ud og er videre til semifinalerne. Men det modsatte 
kan naturligvis ske, selv om vi på papiret er et klar bedre hold end Ålborg. Følg med i resultaterne på 
Facebook. 
Samtidig en stor tak til sponsorer, frivillige omkring holdet og det talstærke publikum. Det betyder rigtig 
meget for spillere, trænere og andre omkring holdet. 
 

 
 
2. division damer og herrer, samt Danmarksserie damer 
 
Dameholdet i 2. division har spillet nogle rigtig gode og tætte kampe som pt placerer dem på 4. plads i 
rækken. med lidt held kunne placeringen godt nå at blive lidt højere, men godt arbejde efter første sæson i 
2. Division. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrerne har også deres første sæson i 2. division men det er desværre kun blevet til en enkelt sejr, men 
spillemæssigt er der fremskridt fra kamp til kamp, så selv om det ikke er blevet til mange sejre, så har 
holdet udviklet sig positivt. 
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Danmarksserie damer har mange forholdsvis nye spillere på holdet krydret med et par rutinerede spillere.  
Til trods herfor har de formået at vinde kampe og lige nu placeret som nr. 7 ud af 9 hold.  Godt gået, da 
mange spillere har skullet finde ind på holdet og den taktik, som der spilles med. 
 

 

 

 

 

 

 

 

UngdomsVolley Sydvest samarbejdet er i år samlet omkring drenge/herre spillere, hvor vi stiller med 
hold i HU14, Hu16 og delvis i HU18.  Der spilles pt om kvalifikation til DM, hvor måske HU14 og Hu16 
kommer med. 

Kidsvolley: 

11 spillere er i fuld gang hver tirsdag på skolen, men der er 
plads til flere.  Hygge, sjov og sport går hånd i hånd.  Og det 
bliver også til medaljer en gang i mellem.   

 

På billede ses et hold drenge  
med guldmedaljer om halsen. 

 

 

 

 

 

 

Motionsvolley 

Igen i år har vi 2 hold i Herre B rækken i DGI og 1 mix hold i DGI turneringen. 

Hygge og social samvær kendetegner disse hold, hvor ”3. halvleg” er mindst lige så vigtig. 

 

Beachvolley 

Til sommer står vi igen som arrangør af Hvidbjerg Grand Slam Beach Volley Tour den 11.-12. juli og 
selvfølgelig er banerne i Nordenskov også åbne for træning og spil. 
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           Mekanisk Vikarservice 

 
Nordenskov UIF Volley sponsorer 

Platin Partner 

Guld Partner 

Sølv Partner 

Bronze Partner 
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Årsberetning 2019

Det er blevet tid til at gøre status på 2019. Både på det sportslige. Men også på, alle de ak-
tiviteter, arrangementer som vi er en del af, i løbet af året. Og ikke mindst skal regnskabsbø-
gerne gøres op. 

Det har igen været et år der har været præget af ro i diverse udvalg. Det er dejligt, så har de 
tid til at fokusere, på at gøre netop deres idrætsgrene attraktive, for sognets borgere. Og af 
dem har vi egentlig fat i en del. Vi har i 2019 haft 544 stk. kontingent indbetalinger, mod 471 
stk i 2018. Det er en vækst på knap 16%. Det kan vi godt være tilfredse med, i en tid hvor det 
vælter ind med tilbud til alle aldersgrænser. Vi har heller ikke haft væsentlige kontingent stig-
ninger. Men som jeg skrev i beretningen for 2018, så bliver vi nok nødt til at kigge på nogle 
små stigninger. Vi bliver mødt med stigninger på halleje, og ellers generelle stigninger på de 
faste udgifter. Og det er vores fornemmeste pligt, at husholdningskassen stemmer når året er 
omme. 

Hvad er 2019 så gået med?? Februar mdr. satte vi traditionen tro Owen Luft billetter til salg. 
Og igen kunne vi da dagen var omme, tænde de røde lygter og melde udsolgt. Fedt. Så var 
der lagt i ovnen til en fantastisk fest i juni, på vores sportsplads. Owen Luft udvalget havde 
hele foråret arbejdet på at få etableret et nyt toiletområde, på modsatte side af den eksiste-
rende. Det blev et super område, med masser af ros fra vores gæster. Det tog et kæmpe pres 
fra det gamle toiletområde, så køerne der, blev mindre. En stor investering, men så er vi ru-
stet til fremtiden. Ellers forløb selve koncerten igen til ug. Glade gæster, og en MASSE glade 
frivillige der igen gjorde en kæmpe forskel. De skal have en kæmpe tak for hjælpen. Ligesom 
vores koncertudvalg skal have. Vi sætter virkelig pris på det store arbejde som I gør.
 
Efter en vellykket oprydning efter koncerten, skulle vi have vores sports/byfest skudt af. Ons-
dag var traditionen tro borgeraften. Vi havde i år Tv-journalisten Anders Agger som foredrags-
holder. Et foredrag der gav de 200 publikummer et indblik i tv-verdenen. Vi havde også denne 
aften, vores 4 NUIF priser som skulle deles ud. 2019 modtagerne var:

NUIF unge Talent. Gustav Houmøller(fodbold)

NUIF prisen: Jens Møller(støtteudvalg)

NUIF leder pris: Peder Foldager(volleyball)

NUIF ung leder: Malene, Merete og Stine (gymnastik)

Torsdag stod i sportens tegn med primært fodboldkampe på programmet. Fredag var der 
børnedag, senior fodbold og rafleturnering. Lørdag var der gratis rundstykker samt spil uden 
grænser. Fællesspisningen var droppet da der de seneste år har været for ringe tilslutning. Vi 
må konstatere, at det er godt at vi ikke er super afhængige, af at disse dage skal give et godt 
økonomisk afkast, som andre foreninger er. Vi er max udfordret af, at vi holder det ugen efter 
Owen Luft. Det er svært at få folk af huse. Det, at skolernes sommerferie starter om fredagen 
gør det jo heller ikke nemmere. Vi har trods den dårlige tilslutning, valgt at køre videre i 2020 
med sportsfesten. Vi vil gerne udnytte at vi har byfestteltet stående, så vi ændrer lidt i koncep-
tet til i år. Tak til sportsfestudvalget, for deres indsats. Og en særlig tak til Malene, Jacob, og 
Asger, der har valgt at træde ud af udvalget.  
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I Helle Idrætssamvirke regi, har vi også gang i lidt ting og sager. Nogle ildsjæle arbejder sta-
dig på at få en e-sport afdeling op og stå i kælderen i Helle Hallen. Vi har i NUIF, sammen 
med de andre klubber i HIS, givet tilsagn om økonomisk tilskud til indkøb af isenkram. Vi 
arbejdede på at få en nostalgifest op og stå i foråret, med bla. bandet, Hit med 80erne. Men vi 
aflyste, pga. for få solgte billetter.
 
Det er stadig vores store drøm at få skaffet midler til en fodbold kunststofbane ved Helle Hal-
lerne. Vi kan bare se ud af vinduet, og konstatere at vores baner ikke er egnet til fodbold når 
det giver den mængde nedbør. NUIF har givet tilsagn om et betydeligt beløb sammen med de 
5 andre boldklubber i HIS. Desværre er kommunen ikke villige pt til at skyde penge i projektet. 
Så det er den hårde vej med fundraising, for at få de 5 mio kr samlet sammen, som en miljø-
rigtig bane, uden gummigranulat, koster. 

Fed Fredag kunne holde 25-års jubilæum i 2019. 4 x fredage, hvor 4.-7. klasse kan komme 
og hygge og have det sjovt. Vi har haft fra 650- 900 unge mennesker inde pr. gang, så kon-
ceptet holder stadig. Vores repræsentant i Fed Fredag, Ole Jørgensen, har efter 8 år i udval-
get, valgt at stoppe. 1000 tak for din indsats Ole. Men det betyder så også at vi skal ud og 
finde en kompetent afløser. 

Vores fælles Julefrokost i Helle Hallen blev afholdt i december. 400 gæster havde løst billet, 
til en glad aften med bandet Hit Med 80erne. En aften der forløb som det skulle, med en fin 
bundlinje til vores fælles kasse. 

Vi er en del af Team Helle Håndbold. Det er vores mulighed for at kunne tilbyde håndbold 
i vores forening. Team Helle Håndbold er lavet i samarbejde med Næsbjerg, Årre, Starup, 
Agerbæk og Fåborg. Her har de været præget af tilbagegang i medlemmer, samt at de har 
svært ved at få diverse bestyrelsesposter besat. Her iblandt formandsposten. Alligevel har de 
på fornemmeste vis formået at holde klubben kørende, ved at rykke sammen i bussen. Jeg 
kan kun lave en opfordring til de forældre, der har børn der spiller håndbold. Om at melde sig 
under fanerne, og gøre en frivillig indsats i bestyrelsen.

Vi har sammen med borgerforening et telt som privatpersoner har kunnet leje. Vi har været 
udfordret af, at vi ikke har kunnet finde folk til at hjælpe med at stille op, så vi ofte selv skulle 
afsted. Fremover er det blevet besluttet at det kun er medlemmer af de 2 foreninger der kan 
leje teltet. Og man skal selv stille op, under kyndigt opsyn af Ole, som stadig vil styre booking-
kalenderen.

Mange ved det ikke. Men bladet NØWS er faktisk et blad som NUIF administrerer. Bladet 
udkommer 4 x om året, og bliver delt ud af 5. klasse på skolen. De får så til gengæld et fint 
beløb til deres klassekasse. Så jeg kan kun opfordre folk og foreninger til at bruge bladet til at 
fortælle den gode historie, om hvad der sker i vores område. Jo flere historier vi kan fortælle, 
jo mere interessant bliver bladet. Herfra skal der lyde en stor tak til Tove, for at være tovholder 
på bladet.  

Desværre måtte vi i 2019 sige farvel til Jens Møller som sov stille ind efter at være blevet ramt 
af cancer. Jens var et mange årigt medlem af støtteudvalget, som står for vores andel i ban-
kospillene i Helle Hallen. Jeg kan ikke huske andet end Jens altid har været der. Jeg ved han 
er savnet derovre om søndagen, med hans altid humoristiske tilgang. Personligt er jeg er glad 
for at vi fik givet Jens NUIF-prisen i juni, så han fik den anerkendelse han fortjente.

Der skal der lyde en stor tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere. Men en endnu 
større tak til alle vores ledere/trænere/frivillige/udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer, for jeres 
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kæmpe indsats. En forening er bygget op omkring frivillige ildsjæle. Vi har mange, men vi har 
også rigtig mange tordenskjoldssoldater, som er der altid, hele tiden. Så forældre til vores 
yngre medlemmer. I må aldrig tage os for givet. Vi har også brug for jeres hjælp. Så jeg kan 
kun opfordre jer til at melde jer, når vi kalder og har brug for hjælp. 

En særlig tak til dig Lisbeth, for at tage kasserer posten efter Ingemarie. Du har styr på det. 
Derfor glæder jeg mig også til at vi forhåbentlig bliver fuldtallig i forretningsudvalget, senere i 
aften. Så vi på sigt kan tage lidt opgaver fra dine skuldre.  

Tak for 2019 og velkommen til 2020

Mvh

Carsten Madsen 
Formand NUIF 

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
1. 100 485 168
2. 211 193 451
3. 80 65 696
4. 367 64 49
5. 183 334 24
6. 6 57 382
7. 75 22 391
8. 223 179 448
9. 1 92 114
10. 643 390 98
11. 375 400 33
12. 384 13 563
13. 435 32 428
14. 180 427 444
15. 140 244 296

NUIFS PRÆMIEPSIL 4. KVARTAL 2019
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Forretningsudvalg:
Formand
Carsten Madsen
tlf. 26 79 40 31  
syver1974@hotmail.com

Næstformand
Jørgen Jørgensen
tlf. 21764004
jorgen.esbjerg@lauritz.com

Kasserer
Lisbet B. Mogensen
tlf. 26 82 86 16 
bakmogensen@bbsyd.dk

Sekretær
Dorthe V. Houmøller
tlf. 26 29 89 77 
houmoller5@gmail.com

Henrik Pedersen
tlf. 75 29 85 90  
mail@hh-tomrer.dk

Troels Poulsen
tlf.

Suppleant
Allan Larsen
Kim Rudebeck

Gymnastik
Formand
Janni Kjældgaard Frederiksen
tlf. 26 39 81 98 
jannikjaeldgaard@hotmail.com

Næstformand
Gitte Stenbæk Jensen
tlf. 26229212 
gitteogjonas@gmail.com

Katrine Kruse Riber
Tlf. 27291563
katrinedkruse@gmail.com

Louise Kirkeby Sørensen
tlf. 26398944 
beckkirkeby@outlook.dk

Lene Nielsen
tlf. 

Håndbold - Musik - Tennis
Forretningsudvalget

Volley
Formand
Peder Foldager Hansen
tlf. 29 62 14 11 
foldager6823@gmail.com

Volley fortsat
Martin Wollesen
tlf. 24 40 43 94  
mwollesen@jubii.dk

Hanne Madvig Nielsen
tlf. 27207397
hannemadvig@gmail.com

Mette Nykær Sørensen
tlf. 29807024
m_soerensen@hotmail.com

Fodbold
Brian Schmidt 
(kontakt Varde Kommune)
tlf. 26211355
brianengholms@gmail.com

Materielansvarlig
Daniel Jørgensen
tlf. 20966143
lillemand3@hotmail.com

Medlem (SFS/Vildbjerg)
Ricki Bøtker
tlf. 22 19 93 05  
rickyb@outlook.dk

Stadionansvarlig
Leo Thomsen
tlf. 61 28 85 50

Kridtmester
Tyge R. Kristensen
tlf. 75 29 83 80 
tygeogbirte@cdnet.dk

Kampfordeler
Jesper Lambek
tlf.24627395
lambek@adslhome.dk

Badminton
Helle Hansen
tlf. 25 32 92 67 
heh@vardehs.dk 

Lisbeth Pedersen
Tlf. 29 26 26 99
egevej3@mail.tele.dk 

Bob
Poul E.R. Sørensen 
tlf. 75 29 83 58 / 21868358 
avig.runge@gmail.com  
 
Britta Møller
tlf. 30254105
poulerikogbritta@gmail.com 

Boje Bojsen
tlf. 29829680
bojebojsen@gmail.com

Ingrid Nielsen
tlf. 21947950
i-nielsen@hotmail.com

Suppleant
Niels Justesen
Henning Lauersen

Krocket/Krolf
Formand 
Kurt Kristensen 
tlf. 51 37 90 02 
k.kristensen@cdnet.dk

Anne Marie Baunsgaard
tlf. 29455944
am.baunsgaard@cdnet.dk
  
Kim Kristensen
tlf. 21279264
Kristensen8146@hotmail.dk

Gitte Larsen
tlf. 29934815
Gitte.larsen57@hotmail.dk

Krolf 
Preben Christensen
tlf. 29930939
hennyogpreben@live.dk

Andreas Søgaard
tlf. 24496333
as@enggaarden.sig.dk

Suppleant
Ruth Madsen
tlf. 29 24 94 46

Støtteudvalg - Banko 
Tove V. Christensen - tlf. 30428475
Anna Marie Flugt
Erna Christensen
Johanne Marie Arnbjerg
Villy Møller 
   
Foto 
Finn Bech-Petersen 
tlf. 23 42 21 02 
finn@bech-petersen.dk 

Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening
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Hjertestarter
 
Der	findes	nu	hjertestartere	i	Andelskassen,	
Kærgårdsvej 12 og på Ældreboligcentret 
Solhøj, Solhøjvej 1.

Kontaktpersoner til hjælp i forbindelse med 
håndtering i akuttilfælde:   
     
Bjarne Majlund  75298282
Jette Hansen   40332093
Grethe Husted  75298404

 

  
      Nordenskov Efterløn- & Pensionistforening

 Bestyrelsen:  
 Formand  Henning Lauridsen henningberdiin@gmail.com           tlf. 75298298/28192921
 Næstformand  Anna Kristiansen annaoelgaardkristiansen@gmail.com   tlf. 29704384
 Kasserer  Bjarne Møller  lindegårdsvej2@postkasse.com          tlf. 75298310/40458311
 Sekretær  Anne Lise Thomsen annaliset@outlook.dk            tlf. 27573910
 Bestyrelse  Ester Pedersen  freund-runge@bbsyd.dk            tlf. 21444232

 Suppleanter:  Erna Lauridsen  henningberdiin@gmail.com           tlf. 75298298/21684536
    Grete Pedersen  gvp@hmnet.dk             tlf. 60651024

      

Øse Sangkor.
Øse Sangkor er et blandet herre- og damekor, som har eksisteret uafbrudt siden 1968.
Vi er så heldige at have en inspirerende og dygtig dirigent – en kapacitet, som flere bør nyde godt af.
Koret synger i forskellige rytmer - primært danske sange, men også andre værker – f.eks. nordiske, 
engelske, latinske – sågar afrikanske. – Det er ikke så svært, som det lyder til – men spændende.
I efterårssæsonen synger vi fortrinsvis m.h.p. 3- 4 julekoncerter- - Om foråret  m.h.p. deltagelse i et 
større korstævne – som regel i Varde, hvor vi synger sammen med ca 100 andre sangere.
Vi øver hver mandag på Nordenskov Skole fra kl 19:30 til kl 21:30 – afbrudt af den uundværlige 
kaffepause – altså to timers sundt og hyggeligt samvær.

Hvis du kan synge – og dine omgivelser også mener det – så kom og vær med. Der er ikke nogen 
egentlig optagelsesprøve. - Der er udfordringer for dig, der ønsker det – men koret er så stort, at du 
sagtens kan ”gemme dig”, indtil du har vænnet dig til ”tonen”. – Den første måned er gratis.
Vi starter den anden mandag i september.

Formand:          Sonja Wraae – tlf: 75 297544.
Næstformand:  Jytte Jørgensen – tlf: 75 192056.
Kasserer:          Else Jeppesen – tlf: 75 297423.
Sekretær:          Bjarne Majlund Mikkelsen – tlf: 75 298282.
Dirigent:            Flemming Skov – tlf: 75 196850.
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Øse Sognearkiv
 
Bestyrelse:
Formand Erik Davidsen 75 29 89 47
Næstformand Erna Lauridsen 75 29 82 98
Kasserer Verner Nielsen 75 26 41 71 
  Ove Jensen 75 29 84 18 
  Kurt Jessen 23 35 99 46
Arkivleder Åge Meldgård 75 29 82 12
  e-mail: aage-meldgaard@mail.dk
  Træffetid efter aftale.
  
  Fast åbningstid:
  Den 1. mandag i hver måned  
  fra kl. 14.00 - 16.00

Bliv medlem af Øse Sognearkiv
Øse Sognearkiv blev oprettet i 1971. Det er arkivets 
formål at indsamle og opbevare arkivalier, billeder, 
film m.v. fra beboere, foreninger, virksomheder, og 
institutioner i Øse sogn. Arkivet arrangerer gerne 
udstillinger ved forskellige arrangementer, ligesom 
alle er velkomne til at besøge arkivet. Der er åbent 1. 
mandag i hver måned eller efter aftale med arkivlede-
ren på tlf. 75 29 82 12.
 
Medlemskab koster 30 kr pr. person. Arkivet er altid 
interesseret i at modtage materialer til registrering i 
arkivet. Der er også mulighed 
for at aflevere materialer som 
lån. 

Røde Kors Helle afd.
Formand: Eva Teglgaard  20416530 
Næstformand: Ulla F. Sundvang 22569970 
Kasserer: Max Jørgensen  75267279 
  Aase Larsen  20217368
  Torsten Christiansen 76774039   Tinne Bjørnskov-Kristensen
  Bodil Helt  61689102   Butiksleder
         Mobil 30483901
            
Kontakt os hvis du har lyst til at hjælpe i  butikken eller hvis du har nogle ting, du gerne vil 
have afhentet.

Besøgsvennetjenesten bliver ledet af:   Nørklerleder:
Ulla F. Sundvang    22569970    Lis Secher Hansen   30542976
Ring til Ulla hvis du kunne tænke dig at   Ring til Lis hvis du har lyst til sy og
modtage besøg, eller hvis du har lyst til at  strikke, eller hvis du har stof, garn,
blive besøgsven.     tråd  eller knapper nørklerne må få. 

Genbrugsbutik i Nordenskov
Heagervej 2B
Nordenskov
Tlf. 75255595

Vi mangler hjælpere nu!
Bankoudvalget i Nordenskov mangler akut nye folk, til hjælp ved 
bankoaftenerne i Helle Hallen.

Nordenskov, Starup og Årre har 19 søndage om året og der skal 3 personer 
afsted fra Nordenskov hver gang. I øjeblikket er vi kun 5 personer, så vi har 
hårdt brug for hjælp, især til at være på gulvet og til at råbe op.

Har I spørgsmål kan I kontakte Anne Marie Flugt, tlf. 30298366, 
Erna Christensen, tlf. 23644380 eller Tove V. Christensen, tlf. 30428475
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        Nordenskov aktiv & flid
Formand:  Eva H. Thomsen  Bolhedevej 19  tlf. nr. 24 44 46 42  
Næstformand: Bodil Tradsborg  Rævestræde 13  tlf. nr. 25 75 84 23  
Kasserer:  Ida Lauridsen Rønrøgel 33   tlf. nr. 51 72 95 51
Sekretær:  Jette Thomsen Egelykkevej 6  tlf. nr. 40 95 70 70
Øvrig:   Bente Sørensen Kamphøjvej 1  tlf. nr. 60 93 04 58

Alle der har lyst til at blive medlem kan henvende sig til en i bestyrelsen.    
Årskontingent pr. husstand 100 kr. 

Se de nyeste opdateringer og billeder fra de forskellige arrangementer på vores hjemmeside
www.naof.dk

   

   Solhøj Venners Bestyrelse
     
  Formand:  Kamma Bojsen   tlf. 29826893 mail: kammabojsen@gmail.com
  Næstformand: Anna Marie Flugt   tlf. 30298366
  Kasserer:  Erna Christensen   tlf. 75298509
  Sekretær:  Inger Nielsen    tlf. 75264171 mail: ingerverner@gmail.com
  Menig medlem: Birte Mikkelsen   tlf. 75298191
   Jytte Hungeberg   tlf. 75298111
   Krista Jensen   tlf. 29689807

  Beboer repræsentant:
   Grete Madsen   tlf. 24475508

Bliv medlem af Vennekredsen og støt det arbejde der foregår på vores ældrecenter
Kontingent 50 kr. som kan indbetaltes på konto: 7729 5001281

   

  
   
 

 

Festtelt i Nordenskov

Festtelt udlejes til foreningernes medlemmer
Teltstørrelse fra: 6m x 3m - 6m x 15m

Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening - Nordenskov Borger- & Sogneforening

Henvendelse til Ole - mobil nr. 4143 3167

Festtelt i Nordenskov

Festtelt udlejes til foreningernes medlemmer
Teltstørrelse fra :  6m x 3m  – 6m x 15m

Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening og Nordenskov Borger & Sogneforening
Henvendelse til Stefan Pedersen, Øse

Mobil nr. 28 95 11 52
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SPONSORER TIL NUIF 
SPORTSFEST 2019

LISTE OVER ANNONCØRER
NØWS 2019
Andelskassen Varde A/S   87995670
Ansager VVS & Blik ApS   75296011
AP Montage     21287990
Bentes Briks     60930458
BlomsterGalleriet    24242250
Bolhede Glas     20282161
Dagli’ Brugsen     75298006
Designa, Esbjerg    76119900
Dyrlæge Manfredo Occhionero   22806906
Elektrikerløsningen    20830881
Erlings Maskinstation    75299188
Halle’s Auto     75298283
Heager Multiservice ApS   23229038
Hedens Tækkemænd ApS   75298401/
      75298423
Helle Hallen     75195111
HH Tømrer & Snedkerforretning ApS  75298590
Hr. P - Grindsted                75353538
Højvang Byg Aps    40350675
Kildelunden ApS    75299223
Kim Vind Maskinstation & Entreprenør  75169499
Kubel Konceptet    40102086
Leifs Klovpleje     22321907
SDS Kropsterapeut Rigmor Jørgensen  29615017
Malerfirmaet Poul E. Rasmussen ApS  75101060
Melgaard VVS     20168737
Mester Jacob     42758598
Michaels Automobiler    76950059
Multi-hjælp v/Palle Schebye   22486353
Murermester Claus Olsen   75337700
Murermester Finn Jensen   75264282
Nordenskov Kartoffellager   20488129
Nordenskov Revision    75298065
Nordenskov/Næsbjerg El-service  75298107
Nordenskov Smede & Montage   30306096
Næsbjerg Havecenter    40588487
Niels H. Madsen 
Tømrer & Bygningssnedker ApS   40207094
OK Benzin     75298006
Pia's Køkken     23230797
Radio & TV Gården     75264411
Skamstrup Maskinstation ApS   75298588
Studie9 v/Lissi B. Hansen   22618940
Tækkemand Henning Holst   75298465
ZAZU hair by Tina K    31201517
Vestjyllands Andel    75267166/
      75298411

Andelskassen 
A.P. Snedker og Montage   
Bentes Briks  
Blomstergalleriet 
Dagli’ Brugsen Øse 
Elektrikerløsningen ApS   
Galleri Øse         
Halles Auto 
Heager Multiservice ApS   
Hedens Tækkemænd   
H.H. Tømrer- & Snedkerforretning ApS  
Hr. P Grindsted 
Højvang Byg ApS   
Jerne Dyreklinik 
JM Byg Nordenskov A/S  
KS Vagt 
Leifs Klovpleje 
Michaels Automobiler   
Murermester Claus Olsen   
Nielsen Festudlejning  
Nordenskov Industrimontage  
Nordenskov Kartoffellager   
Nordenskov/Næsbjerg El-service ApS  
Nordenskov Revision   
Nordenskov Smede og VVS 
Skamstrup Maskinstation   
Studie9 v/Lissi B. Hansen   
Tømrer Mogens Christensen 
ZAZU - Hair by Tina K 

Tombola sponsorer 2019
Nordenskov/Næsbjerg El-Sercice ApS
ZAZU - Hair by Tina K
Dagli' Brugsen
Studie9 v/Lissi B. Hansen
Bentes Briks
H.H. Tømrer & Snedkerforretning ApS
Nordenskov Kartoffellager
Skamstrup Maskinstation
Heager Multiservice ApS
Nordenskov Smede & VVS
Elektrikerløsningen ApS
Dalgas
A.P. Snedker & Montage
Sundhedsshoppen
Michaels Automobiler
Bolhede Glas
Blomstergalleriet
Meldgaard VVS

46



Aktivitetskalender
Marts
08. marts   Opstartsmøde i Krocket/Krolf    Krockets klubhus
10. marts 14.00  Underholdning med sang og musik " De hylende hunde Nordenskov Efterløns-   
           & Pensionistforening
12. marts 18.00  Årsmøde i Helle Hallen      Ældre Sagen
13. marts 19-23.00 Wellness aften i Helle Hallen    Helle Hallen  
19. marts 19.00  Generalforsamling på Solhøj    Øse Sognearkiv
23. marts 18.00  Tapas aften på Nordenskov Skole   NAOF
24. marts 19.00  Musikarrangement i Helle Hallen - husk tilmeldning Ældre Sagen
25. marts   Besøg af et Hatte-teater     SFO Nordenskov Skole
25. marts 18.00  Forårsmøde på Næsbjerghus    Udviklingsrådet
    tilmelding nødvendig pga. forplejning   Helle Vest 
26. marts 14.00  Hyggeeftermiddag på Solhøj    Solhøjs Vennekreds
28. marts 10-15.00 Åbent hus på Solhøj     Øse Sognearkiv
29. marts 10.00  Gymnastikopvisning i Helle Hallen   NUIF Gymnastik

April
  1. april  14.00  Opstart Krolf      Krocket/Krolf afd. 
14. april  14.00  Foredrag på Solhøj med Claus Stenberg   Nordenskov Efterløns-   
           & Pensionistforening
15. april  18.00  Generalforsamling og Hypnotisør Søren Kubel  NAOF
23. april  14.00  Modeopvisning fra Telma, Agerbæk   Solhøjs Vennekreds
26. april    9.00  Affaldsindsamling i og omkring Nordenskov  Nordenskov Borger- &
           Sogneforening

Maj
06. maj  19.00  Besøg på Jette og Søren Thomsens minkfarm  NAOF
12. maj    Udflugt til Jespershus Blomsterpark - husk tilmelding Ældre Sagen
19. maj  12.15  Halvdags tur til Fiskeri & Søfartsmuseum i Esbjerg Nordenskov Efterløns-   
           & Pensionistforening
24. maj    Deadline for materialer til NØWS   NØWS udvalget

Juni
3. juni  12.30  Besøg på Bent Jensens hønseri i Ølgod   Nordenskov Efterløns-   
           & Pensionistforening
3.-4. juni 14.00  Maraton i krocket     DGI/Krocket afd.
5. juni    Grundlovsdag i Tambours Have    Nordenskov Efterløns-   
           & Pensionistforening
17. juni    6.10  Udflugt til Endelave - husk tilmelding   Ældre Sagen
20. juni  12.30 - 23.59 Owen Luft Kånsert     ASF/NUIF
23. juni    Sankt Hans i Anlægget     Nordenskov Efterløns-   
           & Pensionistforening
24.-26. juni   NUIF sportsuge      NUIF

Juli
7.-10. juli   Parasports sportsskole i Helle Hallen   Parasport Varde m. fl.
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Med vores særlige Lokallån Bil sender vi 1.000 kroner videre til gode 
lokale formål, når du låner til bilen hos os. Det er sådan noget, 
man gør, når man har været den lokale bank i mere end 100 år. 

Så bare tag fat i os, og lad os se, hvad vi kan fi nde ud af sammen.

KØB EN 
NY BIL

VIL DU GERNE GØRE NOGET 
FOR LOKALSAMFUNDET?

A N D E L S K A S S EN . D K

Otto Frellos Plads 4 · 6800 Varde · Telefon 87 99 56 90
 Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219




