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BLADUDVALGET BESTÅR AF:

TAK FOR HJÆLPEN

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

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

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

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

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 11 - 2021
Deadline for indlevering af stof er senest den 28. februar 2021
Der kan ikke forventes, at stof afleveret efter deadline kommer med i
næste nummer!
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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

Erling’s

Maskinstation

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

Corona-Jul 2020
(Frit efter salmen ”Der er noget i luften…”)

Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad
En virus der gør mig alt andet end glad
Der er noget i luften, jeg hader sgu duften
En sygdom så strid
Gid Brostrøm og Mølback ku` kvæle Co-vid.
Ja, undskyld – men hvis du endnu ikke har bemærket det, så er det snart: JUL. Så skal vi igen have
gang i nisser, lyskæder, julegaver, brune kartofler, æbleskiver, barnlige forventninger og alt det
andet der hører sig til i den anledning. Kim og hans gode folk i Dagli` Brugsen har for længst
indledt vatnissemaratonløbet frem mod den 24. dec, så man jo dårligt når indenfor skydedøren,
før man står omgivet af kæmpejulemænd, lyskæder til halv pris og chokoladejulekalendere. I
Borgerforeningen er vi ved at forberede juleudsmykningen, der skal hænges op i lysmasterne i
byen. I år bliver det med nye led-julelyskæder og nye beslag, så vi kan sikre os, at udsmykningen
også bliver hængende, selvom det blæser lidt. Der skal også placeres et stort juletræ på Knudsens
Plads med lys og stjerne og adventstræerne på Korshjørnet skal gøres klar, så de kan blive tændt
et efter et i løbet af december. Jo – Julen står for døren og vil snart blive lukket ind……….
MEN…..alt er alligevel ikke som det plejer. Vi har fået besøg af en lille modbydelig drillenisse ved
navn Covid-19, som nok skal sørge for, at julen i år bliver en smule mindre festlig end den plejer –
og at mange af de gode samværsaktiviteter vi plejer at have sammen ikke bliver til noget i år –
tænk bare på julebanko og julemarkedet. Trist – trist. Nu skal julen opleves med mundbind,
afspritninger og gummihandsker. Nissehuen skal trækkes helt ned over næse og mund. Vi skal
holde afstand til hinanden, ingen juleknus og julebesøg i år, og hvordan med den festlige
julegudstjeneste i Øse Kirke ??
Nå men – vi må jo se realiteterne i øjnene og sørge for at passe så godt på hinanden som
overhovedet muligt. Tiden er til eftertanke og hjælpsomhed. Måske mangler din nabo lidt hjælp til
indkøb eller måske skal du lige tage telefonen en ekstra gang og ringe til den gamle tante på
plejehjemmet. Og måske er det jo i virkeligheden det Julen egentlig handler om. Måske skal vi alle
bruge Covcid-julen 2020 til at dæmpe stressniveauet en anelse, tage ungerne i hånden og gå en
tur i skoven, bruge tiden på samvær og alle de nære glæder, der ikke nødvendigvis koster noget,
men som kan tænde de ægte julelys i vores øjne.

Glædelig JUL & Godt Nytår
Jens Rode Petersen
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- åben hver dag fra kl. 7.00 - 19.45

Nordenskov Smede & Montage
Alt i Smedearbejde, Trapper & Altaner
v/Erland Jørgensen TLF: 30 30 60 96
Sønderskovvej 59, Nordenskov, 6800 Varde

UDLEJNING

LØS SALG

MINIGRAVER

STABIL GRUS

FLISHUGGER

MULTI-HJÆLP APS

FYLD SAND

RODFRÆSER

NORDENSKOV

VASKET SAND

BRÆNDEKLØVER

MOBIL: 22-48-63-53

STØBEMIX 08

M.M.

MULTI-HJAELPAPS.DK

PERLEGRUS 8-16

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

TIL DEM DER KAN SELV.

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

-VI UDFØRER OGSÅ GERNE
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-------------------------

ARBEJDET FOR JER.

Melgaards VVS siger tak for denne gang
Pr. 1. november 2020 overgik Melgaards VVS til Jysk Boligopvarmning. Melgaards
VVS og Jysk boligopvarmning har siden 2015 brugt hinanden til gensidig rådgivning/sparring. Jeg har på sidelinjen haft et godt samarbejde med Kim og Michael
som nu skal drive “min virksomhed” videre.
Jeg startede mit firma i Nordenskov i august 2015. Det har været nogle lærerige
og gode år. Jeg er blevet taget godt imod i vores lille by og har følt mig modtaget
og privilegeret i alle de forskellige sammenhænge, hvor jeg er blevet brugt. På den
måde er det et lidt vemodigt “farvel og tak”.
Til januar begynder jeg på Maskinmesteruddannelsen i Esbjerg - og ja, jeg er en
lidt gammel studerende. Men det er en drøm, som jeg har haft i mange år og det er
NU jeg skal sadle om, hvis jeg skal nå at få glæde af uddannelsen på den anden
side. Jeg glæder mig rigtig meget.
Jysk Boligopvarmning drives af Kim og Michael Antonsen (far & søn) og har adresse
i Kibæk. Kim og Michael ser nu en oplagt mulighed for at udvide her-ned-ad og de
ser frem til at “overtage” afdelingen i Nordenskov.
Kenneth Andersen, som har været ansat ved Melgaards VVS de sidste par år,
fortsætter i det nye firma. Kenneth bliver på sin hjemmebane her i Nordenskov og
vil fortsat varetage den samme kundekreds.
Med venlig hilsen
Benny Melgaard

Arbejdsdag på Knudsens Plads
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Står klar med
saks og farver
Book derfor
online på
www.zazu.dk
Du kan kontakte os i
Salonen i Nordenskov - tlf. 31201517

Åben alle dage fra kl. 11.00 - 20.00

Salonen i Krogager - tlf. 30493474
Vi glæder os til at se dig.

Jerne Dyreklinik
Dyrlæge
Manfredo Occhionero
Aut. nr. 3404
Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 22 80 69 06

Støt vore annoncører
det gør vi

www.jerne-dyreklinik.dk
Praksis for familiedyr

Hjemmekonsultation efter aftale
i Nordenskov / Øse / Næsbjerg / Starup
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Status på Udsigts- og aktivitetsbakken
”Stur`e Regnars Knold”
Arbejdet med at etablere Udsigts – og aktivitetsbakken, der er blevet døbt Stur`e Regnars Knold efter den
tidligere ejer af jorden, på den gamle ridebane nord for anlægget skrider langsomt men sikkert frem.
Materialet til bakken er jo restjord og – sand fra LAR-projekterne rundt om i byen, så etableringen af
bakken vil naturligt følge den tidsplan der er lagt for LAR (separatkloakering). Mængden af restmateriale
har ved arbejdet på Kærgårdsvej vist sig at være mindre end først beregnet, hvilket så betyder at der er
mindre til bakken, men det er de vilkår vi arbejder under. Hvis man går en tur forbi pladsen vil man se, at
bakken allerede nu har en anseelig størrelse og at nogle af siderne er blevet ”klappet” af de store maskiner,
så man kan få en fornemmelse af, hvad slutresultatet bliver.
Næste etape af LAR løber af stablen i 2021 og vil omfatte nogle arbejder på renseanlægget, en
pumpeledning til Skovlund, den østlige del af Sønderskovvej og JC Jensensvej. Der skal endvidere etableres
en spildevands – og regnvandledning fra JC Jensensvej der forbindes med ledningerne på Kærgårdsvej
gennem rør på tværs af Anlægget. I denne etape vil der blive tilført bakken yderligere noget restjord, men
ikke særlig meget.
I 2022 vil så resten af Sønderskovvej og Heagervej blive ordnet, og her vil der også blive noget jord til overs,
der kan bruges på vores bakke.
Når hele LAR-projektet er færdigt i 2022, vil Udsigtsbakken
efterfølgende også blive færdiggjort, så vi kan komme til at nyde
solnedgangen mod vest fra bakkens top eller nogle andre af de
Ideen til Stur`e Regnars Knold i
aktiviteter, der vil blive mulighed for. Men inden da vil der i løbet
Nordenskov er fremkommet, fordi
af foråret 2021 være nogle praktiske opgaver bla med rydning af
der pludselig var en del jord til overs
krat, træfældning, flytning af depothus og mange andre sjove og
efter de første LAR-etaper.
samlende aktiviteter, som vi håber mange vil deltage i, når vi
kalder. Indtil da er man meget velkommen til at besøge bakken –
Bakken skal være en kombineret
tag ungerne med og øv jer lidt i ”bjergbestigning” – god fornøjelse.

FAKTABOKS

udsigts- og aktivitetsbakke, med et
udsigtspunkt 8 m over niveau,
kælkebakke, amfi-bålplads, gå- og
løbestier samt en mountainbikebane.

Bakken forventes færdig sidst i 2022
Bakkeudvalget består af:
Lissy og Finn Bech-Petersen, Tenna
Rode Petersen, Hanne Rod og Jens
Dicksen Jensen.
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Tlf. 42758598

Vægttab via hypnose, fællesskab og opfølgning.

Hver torsdag i Helle Hallen og via
Skype kl 16.30 Læs meget mere
på Kubelkonceptet.dk
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Søren Kubel Lindgaard
Hypnoseterapeut
Tlf. 40102086
Kontakt@Lind-Hypnose.dk
Kubelkonceptet.dk
Lind-Hypnose.dk

SFO - Juniorklubben
Hverdagen i SFO ser lidt anderledes ud end den plejer. Corona restriktioner er kommet til og er noget
vi har skarpt for øje i det daglige. Der bliver sprittet af i stor stil og legetøjet er delt op i forskellige dage.
Alligevel er det ikke noget vi lader os hæmme af og har stadig gang i et hav af forskellige aktiviteter.
Børnene trives i de lidt nye rammer og er gode til at hjælpe til med at holde styr på det forskellige legetøj
– hvornår det må bruges osv. De tager det i stiv arm og lader sig bestemt ikke påvirke af de lidt strammere regler og rammer. Vi har fået gang i vores nye og smarte musikrum, hvor der er rig mulighed for at
danse og optræde til yndlingsmusikken med vennerne. Vi har fokus på at ryste klasserne sammen på
kryds og tværs og skabe nye venskabsrelationer og derfor har vi blandt andet haft pizzabagning med 0.
og 1. klasse. De 19 børn bagte hver sin pizza, selvfølgelig efter Corona restriktionerne. Der blev æltet dej,
smurt tomatsovs på og drysset fyld på efter smag og behag. Børnene skulle selv holde øje med hvornår
pizzaerne var perfekte og skulle ud af ovnen, selv dække bord og rydde op efter sig. Vi fik ordnet opvask
og fejet gulvene og alle børn var positive og humøret var højt. Alt i alt en rigtig hyggelig eftermiddag. En
gang imellem har vi 3. klasses klub, hvor 3. klasse kan komme med ned i juniorklubben en eftermiddag
og prøve de forskellige aktiviteter klubben byder på. Det er populært og børnene nyder godt af, at der er
noget ekstraordinært ved nu at være de store i sfo’en.
I juniorklubben sætter vi meget fokus på, at børnene får medbestemmelse ift. aktiviteter. Vi har en
postkasse hvor børnene kan smide idéer i og dem tager vi så højde for, når der skal planlægges næste
måneds aktiviteter. Noget af det der stod højt på listen, var en tur til Krumtappen, og her nåede vi lige en
tur ud i september, inden Corona for alvor tog fat igen. Børnene fik ræset en masse rundt på de forskellige
køretøjer og da der skulle tankes op, grillede vi pølser og brød, som blev spist med velbehag inden der
skulle køres videre. Vejret og humøret var i top og vi havde en rigtig dejlig eftermiddag. Nu har vi fokus
på at lave en masse sjove og spændende aktiviteter hjemme i klubben. Børnene elsker konkurrencer
og der er stor opbakning – særligt hvis det indebærer præmier. Den seneste konkurrence vi havde var
en tegnekonkurrence, og der var både drenge og piger blandt de deltagende. Der blev tegnet løs og
børnene gik højt op i det – og vi er nu så heldige, at have deres fine kreationer hængene og pynte på
væggen i klubben.
På vegne af SFO og Juniorklubben
Michelle
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VI HJÆLPER DIG MED
• Vedligeholdelse
• Beplantning af
af grønne områder
blomster, hække,
træer, buske mm.
• Beskæring af træer,
frugttræer, buske,
• Anlægning
roser mm.
af græsplæner
• Nyanlægning af haver • Rullegræs

• Hækklipning
• Skærveudlægning
• Snerydning
• Alt indenfor
belægning

Tlf. 40 58 84 87 - www.naesbjerghavecenter.dk
Kærgårdsvej 28, 6800 Varde

Denne plads er ledig
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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

13

Nordenskov Efterløns- & Pensionistforening
Afholder generalforsamling ifølge vedtægter
d. 12. januar 2021 - kl. 14 på Solhøj - efter kaffe - mini banko (hvis corona tillader noget)
Mvh. Bestyrelsen

Nordenskov Efterløns- & Pensionistforening
Har fået tilskud fra "Sommerpakken" gennem Danske Seniorer
Der blev arrangeret en ”Gratis bustur” hvor 48 personer var af sted.
Her følger en beretning fra en deltager.

På tur med Nordenskov Efterløns- og Pensionistforening.
Torsdag d. 27. august stod der en flok forblæste og lidt frysende mennesker ved Nordenskov
Brugs. De ventede på Ansager-bussen, og var lidt spændte på det folkevognsmuseum og den
park langt mod nordvest, som de skulle se.
Det der med et bilmuseum i Ulfborg var nok for de fleste kvinder bare noget, der skulle overståes,
men man tager jo med for mandens skyld, og som belønning ventede blomster og træer i
Flamingoparken. Alene navnet lyder spændende og eksotisk. For mændene var forventningen
noget større, måske var der netop den folkevogn, de havde haft, da de var unge.
Museet er det eneste privatejede bilmuseum i Danmark, så alene det er helt specielt. Da vi kom
derop, stod Sussi og Carsten (ejerne) og tog imod os. Stemningen blev hurtig god, for vi startede
med kaffe og rundstykker, og efter en halv times tid, blev vi delt i 2 hold, hvor det ene hold havde
Sussi som guide, og det andet hold havde Carsten. I deres fortælling om stedet og bilerne kunne
man tydelig mærke, at de begge to lever og ånder for deres lille museum. Det viste sig, at der
er meget mere end biler på stedet, bl.a. en stue med mange ting fra 50erne og 60erne. Hele
tiden kunne man høre folk udbryde:” Neej, sådan én havde vi også derhjemme!” eller ”Denne
her dims har jeg også, og jeg bruger den endnu – tænk, den er kommet på museum!” Da vi
kom til bilerne, fortalte Carsten levende om, hvordan han havde anskaffet hver enkelt bil, og så
havde han en historie om hver af dem. Inde i museet er der også lavet en lille købmandsbutik,
en brugs, en radioforretning og andre små butikker, som hver især har gamle effekter, som de
fleste af os kunne huske fra vores barndom eller ungdom.
Mange kunne vist være blevet i Ulfborg længere, men turen gik videre til Flamingopark, hvor der
ventede os en lækker middag. Efter maden kom Knud Christensen, som er ejeren, og gik med
rundt, mens han fortalte om stedet. Han er en interessant mand at høre på, og han har mange
oplevelser med i posen, som han gerne deler ud af.
Fra parken gik det videre til Hvide Sande, hvor vi fik medbragt kaffe og kage, mens vi nød synet
ned over slusen. Derfra gik det hjem til Nordenskov igen, og alle var glade og tilfredse efter en
dejlig udflugt i godt vejr, som det endte med at blive.
Mandag d. 7. september var vi et hold, der stod klar igen til at tage på udflugt. Vi skulle være
højskoleelever for en dag, og vi fik den skønneste tur til RUDE STRAND HØJSKOLE, som ligger
i nærheden af Odder.
Deroppe blev vi modtaget med dejlig kaffe og nybagte boller, det var ikke så ringe. Efter kaffen
holdt forstander Carsten Holvad et foredrag om, hvor vigtigt det er at blive til
14

På tur med Nordenskov Efterløns- & Pensionistforening fortsat

nogen, ikke nødvendigvis til noget. Carsten fortalte om sin bedstemor, der var kone i et
husmandssted og som sådan ikke var noget, men bestemt nogen, for hun var en kvinde med sine
meningers mod, og hun klarede sig selv, til hun var langt op i halvfemserne. Vi hørte også om
Carstens eget liv, om hvordan han fra 9. klasse, over gymnasiet, lærerseminariet og forskellige
jobs nu er forstander på højskolen for seniorer. Undervejs fik han flettet mange guldkorn ind, så
der var meget at tænke over og tage med hjem.
Efter et glimrende foredrag var der frokost – fisk, lunt, pålæg og ost. Vejret var fint, så alle var
udenfor og trække frisk luft, inden der var fællessang på skemaet. Sjovt nok var læreren her
fra Slipsager, så der var nogen, der kendte ham og hans familie, og de fik sig en snak om,
hvordan det går her på egnen. Fællessang....må man det i disse coronatider? Skolen havde
taget alle forholdsregler om afstand mellem stolene, så det gik fint. Det var hyggeligt at synge
gamle og nye sange fra Højskolesangbogen. Til sidst sagde læreren:”Så slutter vi af med at
synge mekanikersangen fra Fanø!” De fleste lignede store spørgsmålstegn, men det var altså
”At samles – skilles ad.” han mente.
På hjemturen kom der en lille byge, men det var sol og tørvejr, da vi havde brug for det, så det
var også en rigtig dejlig tur.
En deltager

15

Når det handler om:






vand - varme
sanitet
ventilation
smedearbejde
blikkenslagerarbejde

VESTERGADE 7 | 7200 GRINDSTED | TLF. 7535 3538

- så klarer vi alt indenfor
reparation eller nybyggeri.

• Kundeklub hvor du opsparer 5% på ALLE køb
• 30 dages returret
• Vi matcher altid billigste pris
• Landsdækkende bytteservice

Kontakt os og få et godt tilbud !

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

16

17

fortsætter side 19

ALT INDENFOR LANDBRUGS OG
ENTREPRENØRARBEJDE UDFØRES
Kvalitet er ikke en tildælfdighed, men resultatet af en målrettet indsats!
Højvangvej 9, 6800 Varde | 75 29 85 88 | www.skamstrup.dk
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ARBEJDSOMRÅDER:
q KNUSNING
q KÆDEGRAVNING

q ANLÆG
q JORD
q KLOAK

RING 75 16 94 99

FOR NÆRMERE INFO

Malerfirmaet

Poul Erik Rasmussen ApS
Mulvadvej 59
Nørregade
82
DK-6740
Bramming
DK-6690
+45 Gørding
75 10 10 60
Tlf.
Tlf. 75 10 10 60

Niels H. Madsen
Tømrer og Bygningssnedker ApS
Liljebrovej 1 - 6800 Varde

Leif Arnbjerg
Egevej 2, Oved
6800 Varde
22 32 19 07
arnbjerg@stofanet.dk

Mobil nr. 40 20 70 94
e-mail: nielsmadsen@firma.tele.dk
www.nielsmadsen.dk
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Et juleønske
Vi er en flok nye borgere, der ville ønske at ha’ haft vores ankomst markeret med
en kopi af storken der kom med os, eventuelt sat op på ”Brugsens væg” mod
Sønderskovvej. Det ønsker vi for dem, der bliver født efter os.
Kunne det måske være en opgave for Nordenskov Borger- & Sogneforening at
arbejde på?
Vi ønsker allerede nu til vores konfirmation, at alle borgere i vores område vil
hejse flaget for os den dag.
Det ville se godt ud, og give en festlig stemning.
Det kan jo begynde nu i 2021.
Venlig hilsen
”de nyfødte”

Øse Sognearkiv
Det har været et år præget af Coronalukninger. I flere omgange har Arkivet været lukket, fordi
der har været lukket for adgang på Solhøj. Lige nu er det kun arkivlederen og bestyrelsen der
må komme ind.
Årets generalforsamling i 2020 blev aflyst, da det var lige da Danmark blev lukket ned, nu
håber vi det lykkes at holde det i 2021.
Så hermed indkaldes alle medlemmer til generalforsamling den 18. marts 2021 kl. 19.30
i salen på Solhøj
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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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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Grøn landsby s. 1 - 2

LAR s. 3 - 4

Bestyrelsen s. 4

Nordenskov som Danmarks
grønneste landsby!!!
Nordenskov kan aldrig blive en ny Cold Hawaii
som Klitmøller, men vi har noget andet at byde på.
Vi har natur. Vi har ro. Vi kan se stjernerne på en
kold og klar aften. Dernæst ligger vi højt placeret
på en bakke. Vi har nogle værdier som landsby, og
en nærhed blandt indbyggerne, som man ikke
finder i en storby, hvor folk er fremmede for hinanden. Vi har en aktiv idrætsforening, en god skole,
en Brugs og sågar en Grill bar og en kro. Vi har dermed skabt mulighed for, at en bred skare af folk kan
skabe sig et godt liv i Nordenskov, da vi både har
plads og tilbud til enlige, børnefamilier, ældre og
andet godtfolk. Men dét at få Nordenskov til at blive
en gennemgående grøn landsby, dét er noget som
for alvor vil sætte os på landkortet, og gøre os
interessante.

Dette er lidt baggrundshistorie for, hvorfor arbejdet
fortsætter med at få Nordenskov til at blive en gennemgående grøn landsby, senest med initiativet på
kroen den 24. september 2020.
Målet med dette skriv er at vi alle husker hinanden
på, hvorfor vi gik i gang med LAR arbejdet for 7 år
siden tilbage på et borgermøde den 25. september
2013, og hvorfor vi fortsætter i 2020.
Den større baggrund for LAR-projektet i Nordenskov
kan nævnes med ét ord – bosætning. Eller to ord –
positiv bosætning.
Tænk sig, hvis en vestjysk landsby i det man engang
omtalte som ”udkants Danmark”, kan vise sig at
være en foregangslandsby for, hvordan man kan nytænke trætte og traditionelle villaveje. Og tænk sig
hvis man dermed både kan opnå mere klimavenlige
tiltag, som er godt for vores nærmiljø, og samtidig
sikre sig, at landsbyen også eksisterer om 50 år, ved
at gøre vores by attraktiv for tilflyttere (og fastholde
nuværende beboere)?

Da de første spæde ideer om LAR blev præsenteret
på et borgermøde tilbage i 2013, var det svært at
forestille sig, hvordan vejene kunne komme til at
tage sig ud. Det var også svært at vide hvad det
ville kræve af de beboere der boede på vejene, og
hvilken indsats det ville kræve for den enkelte at få
afledt regnvandet på deres egen grund. Det er nu
engang sådan, at dét man har, dét er man tryg ved.
Det ukendte og uvante kan ofte være besværligt,
og lidt ubelejligt, for hvad nu hvis det bliver
dårligere end det man havde?

Vi bliver nødt til at gøre noget, som får
Nordenskov til at skille sig ud fra andre små
landsbyer, noget der gør byen interessant.

fortsættes på næste side...
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Da 1. etape af LAR-projektet begyndte i 2016 på
villavejene Ahornsvej, Elmevej og Bøgelyvej, var
det utrådt territorium. Hermed banede de bogstaveligt talt vejen for hvordan en villavej anno
2016 kunne se ud – ingen lige vej og intet kluntet
fortov, men snoede veje og grønne kanter, der gør
øjet glad. Vejene bliver dagligt beundret og nydt af
glade beboere, og vejen bruges til leg og naboer
mødes til en kop kaffe i en hyggekrog. Der hersker
ingen tvivl om, at det store arbejde der gik forud,
var hele arbejdet værd da visionen for LAR-projektet
blev tydeliggjort med de nye veje. Den 2. etape gik
i gang tilbage i 2018 med Solbakken, Rævestræde
og Solhøjvej. Igen tilfredse beboere. Den 3. etape
blev gennemført i 2019 med vejene Blüchers Alle,
Vibealle og Solsortevej. Igen et flot resultat og
denne gang med fortov i den ene side efter ønske
fra beboerne. For dét er netop essensen af projektet
– alle borgere skal høres og deres meninger inddrages. Vi skal stå sammen omkring projektet.

Den sidste etape, som lige er skudt i gang kaldes
LAR 4, og indbefatter de gennemgående veje
Sønderskovvej, Kærgårdvej og Heagervej. Her skal
vi bruge de elementer, som vi har arbejdet med på
de andre veje; det grønne og klimavenlige element.
Da der er løbet meget vand i åen siden vi startede
tilbage i 2013, og flere tilflyttere heldigvis er kommet til byen siden da, har vi følt et behov for at fortælle lidt nærmere om baggrunden og tankerne bag
projektet. Vi håber at dette skriv vil gøre, at vi alle
fremadrettet har den samme forståelse, og derfor vil
gå i samme retning og gøre Nordenskov til Danmarks
grønneste landsby. Derfor skal der også lyde en
opfordring til at deltage i arrangementerne vedrørende LAR-projektet, da projektet fortsat skal
afspejle beboernes ønsker og ideer, og alle ideer er
velkomne.
Med venlig hilsen,
Borgerforeningens arbejdsgruppe
vedr. Miljø og byforskønnelse
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”Den grønne landsby, Nordenskov”
Hvad var det nu det var ?
Jo, det er det projekt der skal gøres de centrale veje–
Sønderskovvej, Heagervej og Kærgårdsvej grønne
og miljørigtige ligesom vores villaveje. Projektet skal
følge den kloakseparering der igangsættes i 2021
og 2022.
Siden sidste orientering i efterårsudgaven af NØWS,
er der sket afgørende ting for projektet. Vi har skrevet
kontrakt med landskabsarkitektfirmaet Urland, Covid
19 har væltet alle vores planer om borgerinddragelse
og en fremrykket tidplan for gennemførelsen af kloaksepareringen volder os store problemer. Men lad os
se på forholdene enkeltvis.
1.
Kontrakt mv.. Vi har skrevet kontrakt med
landskabsarkitektfirmaet Urland, der er i et tæt samarbejde med ingeniørfirmaet Fuldendt og Nordenskov Borger og Sogneforening, er godt i gang med
at ideudvikle og skitsere mulige modeller af, hvordan
Nordenskov kan komme til at se ud i fremtiden.
Baggrunden for den skitsering de laver, sker bla. ud
fra de kommentarer og ideer der fremkom på vores
”Åben Kro” arrangement den 24.09.2020.
Arrangementet var velbesøgt, men selvfølgelig
ikke afviklet som vi gerne ville pga. de begrænsninger
som forsamlingsforbuddet gav.
Næste ” Workshop 2” er sat til TORSDAG D. 19. NOV.
Her vil arkitektfirmaet fremlægge de foreløbige skitser
og modeller af, hvordan Nordenskovs kan komme til
at se ud, hvordan vi får sat skik på hastighederne og
hvordan vi tilgodeser miljøet, det grønne look og
meget andet.
Det arrangement må DU ikke misse. Det er nemlig ved
det arrangement, beslutningerne bliver truffet om de
endelige planer og forslag.

2.
Covid 19. Hvordan vi skal afvikle mødet
den 19.november ved vi simpelthen ikke endnu, da
Covid 19 situationen endnu engang har betydet
skærpede krav til, hvor mange mennesker vi må
være samlet.
Vi finder selvfølgelig en løsning, så DU er nødt til at
følge med på hjemmesiden for Nordenskov, på
Facebook eller ” de skrå mænd” der bliver sat op
ved Dagli´Brugsen.
3.
Ny tidsplan. Under vores første projekteringsmøde med deltagelse af Varde kommune og
Din Forsyning den 26. august blev en ny tidsplan for
kloaksepareringen i Nordenskov lagt på bordet. I
stedet for en tidshorisont på 6-8 år, var planerne
blevet ændret til at alt skulle separeres i 2021.
Efter stort pres fra Borgerforeningen og vores rådgivere, blev planerne for kloaksepareringen nu delt
i 2 etaper.
Etape 1, som udføres i 2021, omfatter den østlige
del af Sønderskovvej fra byskiltet til J.C. Jensens Vej
samt J.C Jensens vej. Hovedledningerne fra J.C. Jensens Vej skal forbindes med hovedledningerne i
Kærgårdsvej, dvs. ledningerne skal føres igennem
anlægget. Herudover skal der anlægges et regnvands
overløbsbassin på arealet mellem Varde landevej og
boligerne på Rønrøgel. Pumpeledningen fra renseanlægget til Skovlund etableres ligeledes.
Etape 2, skal udføres i 2022 og omfatter resten af
Sønderskovvej og Heagervej.
Når etapedelingen er så vigtig for os, er det fordi det
projektarbejde vi har igangsat vedr. Nordenskovs
fremtid, ville blive overhalet af kloaksepareringen.
fortsættes på næste side...
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Det ville betyde at vores forslag til ” grønnere, mere
miljørigtige og sikre veje” ikke kunne gennemføres,
da der i så fald ingen planer lå for hvordan retableringen af vejene kunne/skulle ske.
Vi har derfor ikke lang tid til at blive enige om,
hvordan vi i fællesskab får skabt nogle forslag til,
hvordan vejene skal se ud i fremtiden. Der kom
mange forslag frem på mødet den 24. september
og der er ingen tvivl om, at vi på bedste demokratiske vis skal prøve at finde hinanden, med skyldig
hensyntagen til de muliges kunst, økonomi og
praktisk gennemførelse.
Herunder er der ingen tvivl om, at skal vi have
mulighed for at gennemføre vores ønsker, skal vi selv
være med til at bidrage økonomisk. Vores oplæg er,
at vores økonomiske bidrag vil bestå i, at vi selv skal
passe de ”grønne elementer”,

dvs. slå græs og holde ukrudtet væk.
Bare for at præcisere det, er det ikke
Borgerforeningens opgave. Vi tænker i fællesskaber
som gade/vejlaug, der påtager sig den opgave. Lidt
ligesom Knudsens plads, der også holdes af et laug,
et hygge fællesskab som nyder det at arbejde sammen om et fælles projekt. Eller villavejene, hvor den
enkelte villaejer holder det grønne areal foran deres
parceller. Mulighederne er mange, men det er noget
sådant der er med til at binde byen sammen i sociale
netværk.
Vi glæder os til den 19. November, hvor vi kan vise
jer alle de spændende tanker og idéer der er på
tegnebrættet lige nu.
Med venlig hilsen
Borgerforeningens arbejdsgruppe
vedr. Miljø og byforskønnelse
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NUIF PRÆMIESPIL 1. KVT. 2020

NUIF præmiespil 1. kvt. 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

JANUAR

311
448
176
234
584
90
356
168
125
241
46
99
186
91
96

FEBRUAR

343
47
436
435
418
150
464
275
244
200
594
89
442
35
456

MARTS

64
342
594
25
200
36
59
612
523
137
87 NUIFs PRÆMIESPIL 2. KVT. 2020
NUIF præmiespil 2. kvt. 2020
196
154
APRIL
MAJ
JUNI
219 1.
697
239
191
189 2.
429
74
223
3.
63
21
449
4.
500
272
418
5.
189
191
372
6.
486
107
94
7.
267
645
189
8.
311
698
385
9.
224
303
20
10.
276
1
322
11.
698
113
16
NUIFS PRÆMIESPIL 3. KVT. 2020
NUIF præmiespil 3. kvt. 2020 12.
710
643
244
444
210
236
JULI
AUGUST
SEPTEMBER 13.
367
178
140
1.
323
142
385 14.
418
449
177
2.
239
453
406 15.
3.
171
391
191
4.
42
296
495
5.
701
183
693
6.
193
521
704
7.
90
168
32
8.
427
47
165
9.
303
429
46
10.
444
110
202
11.
240
49
311
12.
495
137
208
13.
178
114
138
14.
391
270
155
15.
54
76
313
28

Sæsonafslutning i Krolf og Krocket
Krolf og Krocket har holdt sæsonafslutning efter en noget usædvanlig sæson med skiftende Corona
restriktioner. Men trods alt en god sæson.
Lørdag den 10. oktober blev der holdt afslutning, dog måtte aftenfesten aflyses, efter at de nyeste
restriktioner kom, men dagen blev gennemført.
Dagen startede kl. 10 med pokalkamp i krolf og klubmesterskab i krocket. Til middag var der fælles
frokost med medbragt mad.
Under frokosten var der valg til udvalget, på valg var Kurt Kristensen og Anna Marie Baunsgård. Kurt
blev genvalgt, Anna Marie ønskede at stoppe, i stedet blev Jørn Riber valgt.
Krocketspillerne gik så ud og spille videre, krolfspillet var færdigt, så spillerne fortsatte med terningspil
og hyggeligt samvær i klubhuset.
Det blev en rigtig vellykket dag med god tilslutning.
Pokalvinder i krolf blev Lilian Horsevad og klubmesterskabet i krocket løb Kurt Kristensen og Bjarne
Møller med. STORT TILLYKKE TIL DEM.
Danmarksmesterskab igen til NUIF krocket.
Lørdag den 5. september var 2 hold fra Nordenskov til Danmarksmesterskab i parturnering, det var
Gerda Bertelsen og Ellen Møller Nielsen i serie 1 og Gitte og Villy Larsen i serie 3. Gerda og Ellen blev
Danmarksmestre i deres pulje (sidste år blev de Danmarksmestre i serie 2) og Gitte og Villy nr. 2
i deres pulje.
Da de kom hjem, var der en flok af deres klubkammerater der tog imod med flag, vin og kager.
OGSÅ ET STORT TILLYKKE TIL DEM
Lørdagen efter var der Danmarksmesterskab i holdturnering, hvor der er 4 spillere, her var igen Gitte
og Villy med sammen med Torben Kristensen og Jørn Riber, de fik en rigtig flot 2. plads.
IGEN STORT TILLYKKE
Og så var Kim Kristensen til Danmarksmesterskab i 1. division og kom hjem med en 3. plads, rigtig flot
at komme så langt.
Utrolig flot med 4 hold fra NUIF krocket med til Danmarksmesterskab.
Og til dig som sidder og læser dette og tænker ”Det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at prøve at
være med til ” så er du mere end velkommen til at komme og prøve, både krolf og krocket har plads til
flere spillere. Man møder bare op ved klubhuset.
Der er opstartsmøde på næste års sæson søndag den 7. marts kl. 10 i klubhuset.
Krocket fortsætter med at spille hele vinteren, når vejret tillader onsdag kl. 13.30 og lørdag kl. 9.30
Krolf starter 1. onsdag i april 2021 kl. 14.00
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Nordenskov Krolfklub har 10 års jubilæum i 2020
For 10 år siden, tog Andrea Christensen og Britta Bechgaard initiativet til at starte Nordenskov
Krolfklub. Krocketafdelingen blev drivkraften i, af få Krolfklubben op at stå. Nu her 10 år efter,
kan vi glæde os over at se, at der har været et behov for klubben.
Klubledelsen består af formand, næstformand, suppleant og 1 medlem i festudvalget. Over tid
er der blevet 2 festtraditioner, som vi afholder sammen med kroket. En lørdag eftermiddag i juli
spiller vi kl 14.00, og har sommerfest om aftenen.
Vi har sæsonafslutning en lørdag i oktober. Her begynder vi spillet kl. 10.00, har medbragt frokost, som vi nyder sammen i klubhuset kl. 12. Om aftenen kl. 18.00 er der fællesspisning.
Vi nyder godt af det klubhus som, NUIF fik stillet op, med stor hjælp af krocketspillerene.
Lige fra starten var det bestemt, vi hvert år skulle afvikle en vandrepokalstævne. Vi har haft 10
pokalmestre, en enkelt har været det to gange.
Klublivet har udviklet sig til nogle rigtige gode sociale timer, hvor vi efter spillet nyder en kop
medbragt kaffe. NUIF har bidraget til, at det kan lade sig gøre. Vi har fået borde og bænke til
rådighed. Det har været særdeles vellykket, med den Corona tid vi har levet i. Risikoen ude i
det fri er meget lille. Bliver det koldt benytter vi klubhuset.
Vi er 32 medlemmer, hvor 80-90 % møder op hver gang. Vi har kun haft en enkelt regnvejrsdag.
Vi har haft 28 spilledage. Vi spiller hver onsdag eftermiddag kl. 14.00 fra 1. april, og ligeså længe
vejret tillader det.
Vi har 2 baner at spille på, og med en god fordeling på banerne, er der plads til 48 spillere.
Vi er en flok unge, der er blevet ældre. Vi dyrker en sport med socialt samvær. Det er en sport,
der er nem at lære. Har du/I lyst til at prøve, er det nemt at falde ind.
Andreas Søgaard
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Gymnastik 2020/2021
Gymnastiksæsonen er godt i gang, også på trods af Covid-19.
Der er en god opbakning på alle hold, og gymnaster og trænere møder op med masser af
godt humør og gåpåmod.
I forhold til Covid-19 restriktioner, så fortsætter alle gymnastikhold, hvilket vi er glade for.
Både gymnaster og forældre er gode til at hjælpe til, i forhold til afspritning og rengøring af
diverse redskaber, uden den hjælp, ville det ikke have været muligt at gennemføre gymnastik
denne sæson. Så der skal lyde en stor tak for hjælpen.
Nu nærmer efteråret sig, og traditionen tro plejer der at afholdes Springnat på skolen, men
dette har ikke været muligt at afholde i år. Vi tænker nu lidt alternativt, og håber på at det
kan være muligt at afholde noget tilsvarende til foråret. Diverse stævner, som vi også plejer
at deltage i, er desværre også aflyste.
Men ikke alt skal være negativt. Vi har fået et nyt redskab gennem DGI Pulje. Der har længe
været et ønske fra trænerne om, at vi skulle have en Multitrainer. Det er nu lykkedes, så nu
er det bare med at lære at lave salto, flik-flak, kraftspring mv. Det glæder vi os til. ☺
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Badminton vinter 2020/2021
Badminton på Nordenskov skole
Der er stadig ledige træningstider mandag, tirsdag og torsdag. Kontakt Lisbeth
eller Helle fra badmintonudvalget, hvis du er interesseret i at spille.
Se evt. også vores Facebook side NUIF badminton.

Bob – Bob – Bob
Bob i Nordenskov Skoles samlingssal fortsætter.
Tirsdag aften kl. 19.00 – 21.30
Onsdag eftermiddag kl. 14.10 – 16.30 (ny tid)
Onsdag aften kl. 19.00 – 21.30
På grund af Corona skal der bæres mundbind, når man går ind
og ud på Skolen, men ikke ved bobspillet.
Vi må kun være 10 personer i samlingssalen, derfor skal vi vide,
hvor mange, der kommer.
Husk tilmelding og afbud så vi kan blive 10 hver gang!
Tirsdagshold:
Onsdagshold:

Poul Erik
Britta

21868358
30254104

Bobudvalget håber, at vi snart igen kan spille med fuldt hold.
Bobudvalget
Poul Erik Runge
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Volleysponsorer
sponsor
Volley

BLÅKILDEVEJ 19 • 6880 TARM • Tlf. 9737 1163

Varde

Esbjerg

v/ Leif Arnbjerg
Egevej 2, Oved • 6800 Varde • Tlf. 22 32 19 07
E-mail arnbjerg@stofanet.dk

Murermester
Stefan Røeder Nielsen
Alslev

Nordenskov

Bil. 29617245 • Kirkegade 31 • Varde

BENTEs BRIKS
Massage til private & virksomheder..!

VESTERGADE 7
GRINDSTED

Tlf. 6093 0458

www.bentesbriks.dk

TLF. 7535 3538

Tlf. 40 10 54 30
Tlf. 22 72 12 77

ST Turistfart
Den sikre vej til en god oplevelse

www.br-el.dk
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NUIF Elite Volley
bringer hermed
en rigtig stor tak
til ovenstående
sponsorer for deres
opbakning til vores
Volley Liga hold.

Nordenskov UIF Volley
Udvikling – Begejstring – Sammenhold
Volleyball sæsonen er i fuld gang, selv om Corona driller.
Træningen kan fortsætte, men senior kampe er aflyst i skrivende stund og indtil videre frem til den 23/11.
Der er dog et stort lyspunkt, idet Ligaen med vores herrer er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10
personer, så de kan fortsætte uændret med træning og kampe, samt med tilskuere til kampene.
Se herunder resten af programmet for grundspillet. De 2 første spillede kampe er vundet mod Marienlyst
og Amager.
Søn

08-11-2020

15:00

Nordenskov Ungdoms-og IF

Hvidovre VK

Helle Hallen

Lør

14-11-2020

16:00

Aalborg Volleyball

Nordenskov Ungdoms-og IF

Aalborg Stadionhal

Tor

26-11-2020

19:45

Middelfart VK

Nordenskov Ungdoms-og IF

Lillebæltshallen

Lør

28-11-2020

16:00

VK Vestsjælland

Nordenskov Ungdoms-og IF

Korsørhallen

Ons

02-12-2020

20:00

Nordenskov Ungdoms-og IF

ASV Elite

Helle Hallen

Lør

05-12-2020

14:00

Boldklubben Marienlyst

Nordenskov Ungdoms-og IF

Marienlyst Centret Hal 1

Søn

13-12-2020

14:30

Amager VK

Nordenskov Ungdoms-og IF

Sundbyhal 2

Lør

19-12-2020

15:00

Gentofte Volley

Nordenskov Ungdoms-og IF

Kildeskovshal 1

Lør

23-01-2021

16:00

Nordenskov Ungdoms-og IF

VK Vestsjælland

Helle Hallen

Ons

27-01-2021

20:00

Nordenskov Ungdoms-og IF

Middelfart VK

Helle Hallen

Søn

31-01-2021

15:00

Hvidovre VK

Nordenskov Ungdoms-og IF

Frihedens Idrætscenter

Søn

21-02-2021

15:00

Nordenskov Ungdoms-og IF

Gentofte Volley

Helle Hallen

Tor

25-02-2021

20:00

ASV Elite

Nordenskov Ungdoms-og IF

Århus Gl. Stadionhal

Søn

28-02-2021

14:00

Nordenskov Ungdoms-og IF

Aalborg Volleyball

Helle Hallen

Ligaholdet er også videre i Landspokalen, hvor holdet i kvartfinalen skal møde Ålborg Volley i Helle
Hallen lørdag den 21/11 kl. 16.00.

UngdomsVolley Sydvest (UVS)
UngdomsVolley Sydvest er et tilbud til dig i alderen U15 (født i 2006-2008) og U17 (født i 2004-2005) for
både drenge og piger.
Formålet er at styrke muligheden for at spille 6-mandsvolley. Der er ingen krav
til niveau og erfaring – alle kan være med.
Du træner fortsat i din lokale volleyball klub, men har derudover mulighed for
fællestræning hver torsdag kl. 18-20 i Helle Hallen (Hal 3) med dygtige danske
og udenlandske trænere.
UngdomsVolley Sydvest er et samarbejde mellem Varde Volley, Nordenskov
UIF og Stenderup-Krogager IF. Kontakt til Peder Foldager

KidsVolley
Vi arbejder stadig stenhårdt på at få gang i kidsvolley. Det har desværre været en svær opstart, men nu
forsøger vi med et samarbejde med Nordenskov skole, hvor vi vil bruge vore udenlandske spillere til at
promovere sporten og derved forhåbentlig motivere nogle børn til kidsvolley. Kontakt til Martin Wollesen.
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Den dag Julemanden blev GRØN
-en bæredygtig julehistorie

Den gamle julemand sad i sin frønnede lænestol og varmede sine gamle, værkende lemmer ved kaminilden.
”Ho-Ho-Ho” tænkte han ved sig selv, ”hvor er det skønt at kunne sidde her i varmen og bare lade tankerne
flyde.”
Og som sagt så gjort. Julemanden lænede sig tilbage, lukkede øjnene og lod bare
tankerne få frit spil. Og se: Lige netop dèt skal man passe rigtig meget på med, for
tankerne er nogle frække fiduser, der, hvis de får frit spil, nemt kan spille èn et puds.
Det første tankerne gjorde var at spurte helt tilbage til julemandens unge år.
Det var dengang han fjollede rundt i det sydlige Europa og hed Claus. Julemanden
måtte halvt i søvne trække lidt på smilebåndet – tænk at tankerne gad cirkle rundt
om alle de narrestreger og andre fjollerier, han havde lavet som ung.
”Ho-Ho-Ho”, tænkte han, ”Det var nisseme tider.”
Det næste tankerne gjorde, var at drøne gennem tiden og lande i 1700`tallet i
den del af verden der senere kom til at hedde USA. Her var der krig, og her
holdt julemanden med de mørkeblå – det var dem fra nord – og derfor var
hans julemandsdragt helt blå.
”Ho-Ho-Ho” tænkte han, ”der var sgu gang i den med de der yankeer”.
Efter tankernes krigsdans i 1700-tallet, fiser de videre til omk 1920, hvor de pludselig
kommer i tanke om, at Julemanden blev ansat som PR-konsulent for Coca-Cola.
”Ho-Ho-Ho”, tænker Julemanden, ”så blev man lige kommerciel. Og – nåh ja – så måtte
jeg jo skifte den blå kåbe ud med en rød. Forandring fryder.”
Men tankerne ville bare videre. De snurrede rundt og rundt i knolden på
Julemanden, som stadig døsede i sin frønnede lænestol - rundt og rundt - så
han til sidst blev så forvirret, at han åbnede øjnene og forsøgte at kalde alle de
flyvske tanker på plads. Men når man først har sat sine tanker fri er de ikke
så`rn lige at stoppe. De blev bare vildere og vildere – og selvom Julemanden
nu var lysvågen, fik de alligevel puttet den skøre idè ind under nissehuen på
ham, at nu havde julemanden da vist været rød længe nok – 100 år må da vist
være tilstrækkeligt og kontrakten med Coca Cola er udløbet. NU må det være
tid til forandring. Nu må det være tid til - helt i tråd med tidens alvorlige snak
om klimaændringer og drivhusgasser - at julemanden bliver GRØN.
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Jens Rode Petersen
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Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening
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. 21661183
troels.poulsen@hotmail.com
Suppleant
Allan Larsen
Kim Rudebeck

Gymnastik

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

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

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

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

Kampfordeler
Jesper Lambek
tlf.24627395
lambek@adslhome.dk

Katrine Kruse Riber
Tlf. 27291563
katrinedkruse@gmail.com

Håndbold - Musik - Tennis
Forretningsudvalget

Volley

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

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

Louise Kirkeby Sørensen
tlf. 26398944
beckkirkeby@outlook.dk
Lene Nielsen
tlf.

Bob

Suppleant
Ruth Madsen
tlf. 29 24 94 46

Badminton

Støtteudvalg - Banko

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

Foto

Tove V. Christensen - tlf. 30428475
Anna Marie Flugt
Erna Christensen
Johanne Marie Arnbjerg

Helle Hansen
tlf. 25 32 92 67
heh@vardehs.dk
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Finn Bech-Petersen
tlf. 23 42 21 02
finn@bech-petersen.dk

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:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Dirigent:

Sonja Wraae – tlf: 75 297544.
Jytte Jørgensen – tlf: 75 192056.
Else Jeppesen – tlf: 75 297423.
Bjarne Majlund Mikkelsen – tlf: 75 298282.
Flemming Skov – tlf: 75 196850.

Nordenskov Efterløn- & Pensionistforening
Bestyrelsen:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelse
Suppleanter:

Henning Lauridsen
Anna Kristiansen
Bjarne Møller
Anne Lise Thomsen
Ester Pedersen

henningberdiin@gmail.com
annaoelgaardkristiansen@gmail.com
lindegårdsvej2@postkasse.com
annaliset@outlook.dk
freund-runge@bbsyd.dk

tlf. 75298298/28192921
tlf. 29704384
tlf. 75298310/40458311
tlf. 27573910
tlf. 21444232

Erna Lauridsen
Grete Pedersen

henningberdiin@gmail.com
gvp@hmnet.dk

tlf. 75298298/21684536
tlf. 60651024

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
Jette Hansen

75298282
40332093
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Øse Sognearkiv
Bestyrelse:

Formand
Næstformand
Kasserer
Arkivleder

Erik Davidsen
75 29 89 47
Erna Lauridsen
75 29 82 98
Verner Nielsen
75 26 41 71
Ove Jensen
75 29 84 18
Kurt Jessen
23 35 99 46
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 arkivlederen på tlf. 75 29 82 12.
Medlemskab koster 40 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 for Bestyrelsen:
Næstformand og leder af Besøgstjenesten:
Kasserer:
Leder af Nørklertjenesten:
Butikslederteamet:
Butikslederteamet:

Eva Teglgaard
Ulla Sundvang
Max Jørgensen
Aase Larsen
Bodil Helt
Tina Torbensen

Røde Kors Butik, Heagervej 2b, Nordenskov

20416530
22569970
20217368
61689102
75255595

Ring til os, hvis du har lyst til at være frivillig indenfor en af vore aktiviteter eller
gerne vil være med i landsindsamlingen 1. søndag i oktober.
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Solhøj Venners Bestyrelse
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menig medlem:

Kamma Bojsen
Anna Marie Flugt
Erna Christensen
Inger Nielsen
Birte Mikkelsen
Jytte Hungeberg
Krista Jensen

Beboer repræsentant:
Grete Madsen

tlf. 29826893
tlf. 30298366
tlf. 75298509
tlf. 75264171
tlf. 75298191
tlf. 75298111
tlf. 29689807

mail: kammabojsen@gmail.com
mail: ingerverner@gmail.com

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

Nordenskov aktiv & flid
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Alt-mulig:

Eva H. Thomsen
Bodil Tradsborg
Karina Espersen
Bente Sørensen
Karin Lundgaard

tlf. nr. 24 44 46 42
tlf. nr. 25 75 84 23
tlf. nr. 28 25 80 85
tlf. nr. 60 93 04 58
tlf. nr. 21 39 37 35

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

Festtelt
Festtelti i Nordenskov
Nordenskov

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

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

HenvendelseMobil
til Ole
- mobil
nr. 4143 3167
nr. 28
95 11 52
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SPONSORER TIL NUIF
SPORTSFEST 2019

LISTE OVER ANNONCØRER
NØWS 2020
Agroland, Næsbjerg
Andelskassen Varde A/S
Ansager VVS & Blik ApS
AP Montage
Bentes Briks
BlomsterGalleriet
Bolhede Glas
Dagli’ Brugsen
Dyrlæge Manfredo Occhionero
Elektrikerløsningen
Erlings Maskinstation
Grillen, Nordenskov
Halle’s Auto
Hedens Tækkemænd ApS
Helle Hallen
HH Tømrer & Snedkerforretning ApS
Hr. P - Grindsted
Højvang Byg Aps
Jysk Boligopvarmning - Kenneth Andersen
Kim Vind Maskinstation & Entreprenør
Kubel Konceptet
Leifs Klovpleje
Malerfirmaet Poul E. Rasmussen ApS
Mester Jacob
Michaels Automobiler
Multi-hjælp v/Palle Schebye
Murermester Claus Olsen
Murermester Finn Jensen
Nordenskov Kartoffellager
Nordenskov Revision
Nordenskov/Næsbjerg El-service
Nordenskov Smede & Montage
Næsbjerg Havecenter
Niels H. Madsen
Tømrer & Bygningssnedker ApS
OK Benzin
Pia's Køkken
Radio & TV Gården
Skamstrup Maskinstation ApS
Studie9 v/Lissi B. Hansen
Tækkemand Henning Holst
ZAZU hair by Tina K

75267166
87995670
75296011
21287990
60930458
24242250
20282161
75298006
22806906
20830881
75299188
61418404
75298283
75298401/
75298423
75195111
75298590
75353538
40350675
20168737
75169499
40102086
22321907
75101060
42758598
76950059
22486353
75337700
75264282
20488129
75298065
75298107
30306096
40588487
40207094
75298006
23230797
75264411
75298588
22618940
75298465
31201517
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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

Aktivitetskalender
November
17. nov.

18.00

En aften i Musikgalleriet i Ansager

NAOF

26. nov.

18.00

Julefrokost på Årre Kro

Ældresagen

14.00

Julehygge på Solhøj

18.30-01.30

Julefest i Helle Hallen

Nordenskov Efterløn &
Pensionistforening
Helle Hallen

December
8. dec.

11. dec.

Januar 2021
7. jan.

14.00

Nytårsgudstjeneste i Agerbæk Kirke

12. jan.

14.00

Generalforsamling på Solhøj

26. jan.

14.00

Sang og musik v. Bo Young på Solhøj

Februar
9. feb.

Nordenskov Efterløn &
Pensionistforening
Nordenskov Efterløn &
Pensionistforening
Nordenskov Efterløn &
Pensionistforening

14.00

Lysbilled foredag på Solhøj om "Island Rundt"

Nordenskov Efterløn &
Pensionistforening

7. mar.
9. mar.

10.00
14.00

Opstartsmøde i klublokalet
Foredrag på Solhøj "Om Israel" v/ Sarah Linder

18. mar.

19.30

Generalforsamling på Solhøj

NUIF Krocket
Nordenskov Efterløn &
Pensionistforening
Øse Sognearkiv

14.00

Foredrag på Solhøj v/Claus Stenberg
"Krigen har ændret min personlighed"

Nordenskov Efterløn &
Pensionistforening

Marts

April
13. april

Husk: At alting skal foregå i COVID 19's tegn,
så vær opmærksom på, at der kan komme ændringer/ aflysninger af
arrangementer.
Husk altid at spritte hænder og holde afstand.
43

ANDELSK ASSEN.DK

VIL DU GERNE GØRE NOGET
FOR LOKALSAMFUNDET?

KØB EN
NY BIL

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 finde ud af sammen.

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

