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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 47 - 2022
Deadline for indlevering af stof er senest den 6. november 2022

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

Erling’s        Maskinstation

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

22 32 19 07 

Ko-pedicure til fordel for ko-pattelikør  

 

Sønderskovvej 83, Nordenskov, 6800 Varde, tlf. 3120 1517, www.hairbytinak.dkSønderskovvej 83, Nordenskov, 6800 Varde, Tlf. 3120 1517, www.hairbytinak.dk
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Fjernvarme – din ven i en kold tid.  
Sommerfugleeffekten: Er forestillingen om at et sommerfuglevingeslag på den ene side af kloden, kan 
starte en orkan/storm på den anden side. Vingeslaget kan teoretisk igangsætte en påvirkning, der 
fortsætter og forstørres. 

Nu vil det nok være noget langt fra sandheden, hvis man neddrosler Putins totale hjernenedsmeltning og 
”militære specialopgave” i Ukraine til et sommerfuglevingeslag, men at en begivenhed et sted på kloden 
kan starte en orkan alle mulige andre steder kan der vist ikke herske nogen tvivl om: Global inflation, 
fødevare – og råvaremangel, rentestigninger og en hel masse andre dårligdomme, som på ingen måde skal 
skygge for ukrainernes lidelser, men som alligevel dagligt i negativ retning vil påvirke livsvilkårene – også for 
os i Nordenskov og omegn. Og her er det ikke mindst afhængigheden af den manglende russiske gas, der er 
på dagsordenen. Vi blev ikke spurgt om vi ville have gas som opvarmningskilde dengang i 80`erne og 
90`erne – og så var det tilmed enkelt, smart, dansk (fra Nordsøen), rent og også forholdsvis billigt – så alt 
var godt. Nu hænger vi så i suppedasen. Gassen fra Nordsøen er pt ikke tilgængelig og Putin har lukket for 
hanen, så priserne er på himmelflugt og vi mærker alle gyset ved udsigten til det kolde bad og forbereder 
os på en lang, kold vinter, hvor de lange underbukser vil blive slidt godt og grundigt. Gyyyyyssss. 

Her er det så de entreprenante træder i karakter – og heldigvis for det. Heldigvis har vi i vores minisamfund 
folk, der bare ikke kan se tingene stå stille, men som, når udfordringerne opstår, straks begynder at tænke i 
forandring og problemløsning. Hvad gør vi? Hvordan kan vi afbøde udfordringerne? Kan der tænkes nye 
løsninger – det hedder vist på nudansk: innovation. Og de entreprenante har tænkt, drøftet, overvejet og 
undersøgt – og er kommet frem til en løsningsmodel: FJERNVARME. Vi skal naturligvis forsøge om vi ikke 
kan få alle de gamle gasfyr smidt ud, lave en central varmekilde, lægge nogle rør og hjælpe hinanden med 
at få varme i stuerne – og samtidig hjælpe miljøet med lidt mindre CO2. Hvordan alt dette skal kunne lade 
sig gøre, har jeg ingen som helst forstand på, men det er der andre der har – og de har allerede et projekt 
på bedding med stormøder, hjemmebesøg, aftaler med kommune og Din Forsyning og en hel masse andet. 
Hvor er det skønt når der tages ansvar for det fælles bedste. Hvor er det skønt når der tænkes ud af boksen 
– og der også gøres noget ved det. Hvor er det skønt når nogle i lokalsamfundet bruger energi og ikke 
mindst tid på at løse vores fælles problemer. Så nu har jeg kun et spørgsmål: Hvor skal jeg skrive under? 

Nyd efteråret.             Jens Rode Petersen 

 

PS: Jeg har altid ment, at det er vigtigt at vi hylder vores helte:  

Så kæmpe TAK til Peder Foldager og Jens Dicksen for jeres initiativ, tid og engagement. Og kæmpe TAK til 
Benny Meldgaard, Christian Lindegaard og Troels Riknagel der har påtaget sig jobbet som lokale 
repræsentanter i arbejdsgruppen.  
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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

Otto Frellos Plads 4 - 6800 Varde - Telefon 87 99 56 90
Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S - CVR-nr.: 31843219
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Solhøjs Vennekreds
I skrivende stund er der en ledig lejlighed på Solhøj, vi håber den snart bliver besat, så der 
igen kan meldes fuldt hus.

Der er afholdt en rigtig vellykket grillfest, hvor vi var 60 deltagere. Karina stod for musikken og 
der blev sunget rigtig mange sange, deltagerne kunne slet ikke få stoppet med at foreslå.

Midt i august var beboerne inviteret ned til Gerda og Lund Frederiksen på Have og Museums 
tur. Vi startede med kaffe og derefter var vi rundt og se haven og de gamle ting de har samlet.  
Det var rigtig flot vejr, så det blev en rigtig fin og vellykket eftermiddag. 
Bestyrelsens mænd skubbede, en af scooterchaufførerne og bestyrelsen kørte, så alle 
kunne være med.
 
11. september holdes der høstfest på Solhøj.

Der er nu 2 scooterchauffører til at køre med beboerne, det er Villy som har kørt i nogle år, og 
nu også Gunnar, så de kan skiftes til at køre. Dejligt at de vil gøre beboerne den glæde, at de 
kan komme ud og nyde naturen i frisk luft.

Næste arrangement er torsdag den 6. oktober, hvor Mette og Poul Nørup (kendt fra Senior-
dag ved kirken) med deres billedforedrag ”En vandretur i grænselandet” krydret med sang og 
musik. Alle er velkommen, der skal tilmeldes senest mandag den 3. oktober til formanden.

Gudstjeneste på Solhøj er for alle der har lyst, det er rigtig dejligt, når der kommer nogen 
udefra og deltager, tidspunktet annonceres i Kirkebladet. 
 
Hver søndag aften kl. 19.00 er der fællessang på Solhøj, hvor alle er velkommen. Også her 
er det rigtig dejligt, når der kommer nogen udefra og er med til at synge, det giver altid 
lidt mere liv, når vi er flere.
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bestil på tlf. 61 41 84 04
    Man. - tirs.    16.00 - 20.00
    Ons. - søn.    11.00 - 20.00

ARBEJDSOMRÅDER:
q KNUSNING
q KÆDEGRAVNING

RING 75 16 94 99
FOR NÆRMERE INFO

q ANLÆG
q JORD
q KLOAK

Nørregade 82
DK-6690 Gørding 
Tlf. 75 10 10 60
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Aktivitetsbakken
Store Regnars Knold

Hvis vi lytter lidt til ”snakken” i byen, kan vi forstå at der er opstået lidt usikkerhed om, hvad 
der egentlig sker omkring Aktivitetsbakken eller Regnars Knold, som den også kaldes.

Som tidligere omtalt her i NØWS blev der i sommeren 2019 etableret en arbejdsgruppe der 
skulle arbejde med mulighederne for måske at lave en aktivitetsbakke på den gamle ride-
bane.

Der er en landzonetilladelse til etablering af bakken, der er lavet en brugsaftale med Varde 
Kommune (de ejer jorden), der foreligger en byggetilladelse. Og så er der en aftale med 
DIN Forsyning om levering af forureningsfri jord. Dette er afhængig af LAR projektet, så vi 
har hele tiden vidst, at det kunne blive en langsommelig affære.

Som situationen er nu, ser det ud til at bakken kan færdiggøres i 2024-2025, idet det er på 
det tidspunkt, at LAR 4 projektet (Sønderskovvej, Heagervej og Kærgårdsvej) skal udføres. 
Derefter skal DIN Forsyning aflevere Aktivitetsbakken i færdig udformning samt aflevere de 
omkringliggende arealer planerede og tilsåede med græs.

Når vi er nået dertil forventer vi, at vi kan få mange flere involveret i processen, så forhå-
bentlig så mange som muligt kan få ejerskab til området.

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen
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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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Idræt om dagen i  
Helle Hallen 2022 

  
Efterårs sæsonen begynder 7.september kl. 9:00 

  
      

 
Aktivitet 

 
Sted        Tid 

 
      
 

Badminton 
 

Hal 2 9:00-11:30 
 

 
Bob 

 
Hal 1 10.00-11.30 

 
 

Bordtennis 
 

Mødelokale 3 9.00-10.00 
 

 
Bowls 

 
Hal 1 10:00-11:30 

 
 

Folkedans 
 

Mødelokale 3 10:15-10:55 
 

 
Gymnastik 

 
Hal 1 9:00-9.55 

 
 

Gymnastik 
 

Hal 3 9:00-9:55 
 1 Hula Hop ringe 

 
Hal 3 10:00-10:30 

 
 

Motion 
 

Motionscentret 9:00-11:30 
 

 
Nintendo WII 

 
Ved motionscentret 10:00-11:30 

 
 

Ringo 
 

Hal 1 10:15-11:30 
 

 
Ryg & Balancetræning Hal 3 10:30-11:00 

      
 

 
Sang 

 
Mødelokale 2 11.00-11:30 

 
 

Spa (Mod betaling) 
 

Svømmehallen 10:00-11:30 
 

 
Spinning 

 
Motionscentret 10:00-10:30 

 
 

Svømning / Sauna 
 

Svømmehallen 10:00-11:30 
 2 Terapibolde 

 
Hal 3 10:00-10:30 

 
 

Vandgymnastik 
 

Svømmehallen 10:30-11:15 
 

 
Smartbord 

 
Forhallen 9:00-11:30 

 1 Ulige Uger 
    2 Lige uger 
    

      
 

Pris for deltagelse: kr. 35,00 pr gang eller kr. 360 for 15 gange 
  

    

 

 
 

 
 

1/2 rundstykke med pålæg + 2 kopper kaffe = kr. 20,00 
  

 
1 helt rundstykke med pålæg + 2 kopper kaffe = kr. 30.00 

  
 

Ved fælles kaffebordkoster kaffen 25 kr. 
   

      
      
 

Helle Hallen:  tlf. 75 19 51 11        www.helllehallen.dk 
  

 
Formand:   E-mail / telefon:  47elsemarie@gmail.com / 61 308 358 

  

 

                  
www.idraet-om-dagen-i-helle.dk 

  
      
 

                    Med venlig hilsen 
   

 
                    Bestyrelsen for Idræt om dagen i Helle Hallen   
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Tlf. 42758598

• Hårde hvidevarer
• Lamper
• EL artikler
• Landbrug
• El-installationer
• Industri

J.C Jensensvej 3  |  Nordenskov  |  6800 Varde  |  Tlf. 75 29 81 07

Aut. El-installatør
...Vi sætter kvaliteten i højsædet...

Brug din lokale håndværker

DØGNVAGT 75 29 81 07

Hvidevaresalg og installation i over 50 år

Multi-hjælp aps
Nordenskov

Mobil: 22 48 63 53
www.Multi-hjaelpaps.dk

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. 
 

Div. SAND: STØBEMIX 08 - STABILGRUS - ANDET: KLOAKDELE

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. 
 

42
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Event på Knudsens Plads
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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

Støt vore annoncører
de støtte os.

Bemærk ny adresse: Karlsgårdevej 24, Sig
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    Vi glæder os i denne tid, 

   for igen i år afholdes der                         
 

                                  JULEMARKED 
på Knudsens Plads  

i Nordenskov 

På glædeligt gensyn 

Lørdag d. 26. november 
 

De bedste julehilsner 

Lis, Allan og Louise  
 

Gratis standpladser (begrænset antal) kan bookes ved kontakt  

til Louise på 26398944 senest søndag d. 20. november  
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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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Nordenskov

fdf.dk/Nordenskov/    -    facebook FDF Nordenskov

Sommerafslutning-
og konstituering af bestyrelsen.

Vi går altid på sommerferie med grill, forældre-
hygge, valg til bestyrelsen og mærke uddeling.

Store som små har i årets løb dygtiggjort sig
og har modtaget mærker som bevis herpå. 

Bestyrelsen 2022/2023
Titel Navn Tlf nr 

Formand Thomas Andersen 
 

30 70 13 19 

Kasserer 
  

 Lisbeth Madsen  22 34 60 78 

Kredsleder 
 

 
 

 

Medlem 
 

Thomas
Christensen

 

29 93 84 34

 

Medlem 
 

  

Suppleant

  
 

 

 

Suppleant

 

Stine Bække
Andersen

 
 

 

 

Næstfm.  Janni Frederiksen
  

26 39 81 98
 

Torben Pedersen

Morten Bergsøe

Vera Bennetsen

Medlem Camilla
Holmenberg
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Nordenskov

fdf.dk/Nordenskov/    -    facebook FDF Nordenskov

Landslejr 2022 

 
Den 8. oktober vil vi gerne invitere til 
oprydningsdag på FDF-gården. Vi håber 
at der kommer ligeså mange som der 
plejer, for så er vi hurtigt færdige med de 
opgaver der skal løses. 
 
Fælles for alle er BUSK-gudstjenesten den 
30. oktober.  
 
Og så over til landslejren. 
Sammen med 10.000 andre FDFere fra 
hele landet ankom vi til kontinentet 
Coratia - det forsvundne kontinent.  
Coratia var ved at forgå fuldstændig og 
opgaven var derfor at få det reddet. At 
redde et kontinent kræver mod - og mod 
var det gennemgående tema for 
landslejren. 10 dage hvor alle 10.000 

ødt 
rden. 

klasse og 

 
udfordringer. 

 om 
lave 
 

hvor de 
hvad 

dem fra 
klasse, 

det 
hvordan 

 
rket. 

bliver 
at 

lave 
med 

ber 

 de 

 den 

FDFere blev udsat for opgaver der 
krævede kræfter, omtanke og samarbejde.  
Coratia bestod af en række landskaber, 
hvor der boede forskellige FDF-kredse.  
FDF Nordenskov boede sammen med en 
række kredse fra lokalområdet i den del af 
lejren der hed Gnotterne. 
For at kunne klare sig gennem 10 dage 
hjemmefra var der mange ting der skulle 
klares. Der skulle rejses telte, der skulle 
bygges borde og bænke der skulle bruges, 
til både hygge, og  når  der  skulle  spises.  
Alle store ting på lejren blev bygget i 
rafter. At fremstille maden var heller ikke 
så nemt som der hjemme. Køkkenet var 
erstattet af en lille bordplade og et 
brændekomfur - men alt lykkedes med 
stor succes. 
Hver anden aften var der lejrbål hvor alle 
10.000 samledes, og det hele var lavet 
som et skuespil over det der foregik i 
Coratia. En aften var der en kæmpe 
gudstjeneste, og da det var blevet helt 
mørkt fortsatte det med en drabelig 
nataktivitet. Det begyndte som en ond 
drøm hvor man blev overfaldet af zombier 
med motorsave, men efterhånden blev 
drømmen bedre og uhyggen aftog.  
Nåh nej - forresten, Coratia findes for 
øvrigt ikke i virkeligheden, men var et 
stort rollespil på FDFs lejr Sletten ved 
Himmelbjerget. 
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Nordenskov

fdf.dk/Nordenskov/    -    facebook FDF Nordenskov

FDF livet kan bare noget særligt..... 

Det var en oplevelse for livet for både store og
små. Ord kan slet ikke beskrive hvor sjovt, 
spændende og lærerigt det har været og hvor
taknemmelige vi er over vores frivillige ledere,
der altid står på spring for at tage disse
uforglemmelige oplevelser med os. 

Her får i et lille bitte indblik i nogle af alle de
oplevelser vi har puttet i vores rygsæk denne
sommer. 
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Nordenskov

fdf.dk/Nordenskov/    -    facebook FDF Nordenskov

Ho fåremarked
Senest har vi været til Ho fåremarked.
hvilket vi har været en del år efterhånden.
Her hjælper vi bla. med at holde pladsen ren,
gå brandvagt og vigtigst af alt så har vi det
bare møg hyggeligt og sjovt.
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Ved FDF numling har dit barn mulighed

for at prøve aktiviteter i naturen, i et

fællesskab der skaber mange minder,

samt udvikling. Vi laver aktiviteter der er

sjove, kreative og udfordrende og børnene

optjener mærker på deres udvikling fra

gang til gang. 

Hvornår:
4 gange årligt på FDF gården kl. 14. 15.30
De næste 2 datoer i 2022 er:
2. Oktober & 27. November
Følg os på facebook og hold dig opdateret

FDF Numlinge 2022
--- for trolde og bobler ---

Deltagelse er gratis

Dit barn får fælleskab på tværs af alder,

leg, sjov og oplever naturen på nye måder.

Numlinge ledere og hjælpeledere:
Info og tilmelding ved:
Tanja tlf. 26 45 58 87
Lisbeth tlf. 22 34 60 78

Nordenskov

fdf.dk/Nordenskov/    -    facebook FDF Nordenskov
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Owen Luft lørdag den 25. juni 2022 – ægte dansk råhygge!

Så kunne det endelig lade sig gøre efter 2 års nedlukning pga. Corona. Vi glædede 
os rigtig meget, men var også lidt nervøse for hvordan vores frivillige hjælpere ville 
være klar og til rådighed igen for vores Owen Luft Kånsert. Vi havde heldigvis ikke 
grund til de store bekymringer, da det gik forholdsvis nem at finde de mange frivil-
lige, dog var gruppen der står for vagtplanerne lidt udfordret. 

 Dagen kom og en koncertdag i det dejligste solskinsvejr ventede de mange for-
ventningsfulde koncertgæster, der havde købt billet i 2020. :

Vores program på dagen, var ændret pga. Covid–19. Nogle bands udgik og nye kom 
ind. Men vi synes selv at vi havde fået sammensat et rigtig godt program, noget af 
det bedste i Danmark.

Fredag omkring kl. 14.00 kom der desværre en trist besked om at Christopher måtte 
melde fra pga. sygdom. Kaika Music begyndte omg. at se hvad der var muligt at få 
til Nordenskov for at åbne koncert dagen 2022. Det var ikke den nemmeste opgave, 
da denne weekend var en af de rigtig store festival weekender. Dog lykkedes det at 
få Scarlet Pleasure som erstatning, og heldigvis en rigtig god en af slagsen.

Næste band var Magtens Korridorer, som indtog scenen for første gang i Nordenskov.  
Derefter var Malurt, Gnags og Rasmus Seebach, på scenen inden Thomas Helmig 
sluttede en rigtig god dag af.

Vi havde lidt problemer med at få Thomas Helmig på scenen til tiden pga nogle 
problemer med deres udstyr, derfor blev vi desværre forsinket.

Vi fik igen et mix af forskellige genrer lige fra rock, til pop tilsat nostalgi.  Alle bands 
kom ud over scenekanten og fik publikum med på fællessang, når det skulle til.

Lige fra starten var vores gæster forventningsfulde og klar, man kunne godt mærke 
at de ikke havde været afsted i 2 år. Bar og mad boder havde dagen igennem for-
rygende travlt. Endnu engang en KÆMPE STOR TAK til alle vores frivillige hjælpere, 
der dagen igennem yder deres bedste, og ikke selv fik holdt for mange pauser.

For første gang indførte vi kontantløs betaling. Vi var i udvalget meget spændte og 
lidt nervøse for hvordan det ville gå. Vi havde lavet aftale med EventPos kassesy-
stemer, og med deres store hjælp og ekspertise kan vi godt skrive her at det forløb 
godt og uden de helt store udfordringer. Også her tak til alle vores frivillige som tog 
godt imod kasseapparat systemet.

Sol, god musik og øl hænger sammen. Det holdt stik på koncertdagen, sammen med 
den varme der var hele dagen skulle der en masse vand til. Vi havde bestilt dobbelt 
op som vi plejer, men det var ikke nær nok. Vi løb tør for vand i ca 45 min til en 
time og det var ikke godt nok og det beklager vi. Vi fik vand fra mange forskellige 
steder som var villige til at hjælpe os, en stor tak for den hjælp så vi undgik det helt 
store kaos, den lille time vi manglede.

Det var alt i alt en herlig dag. Priserne på drikkevarer og mad, var sat en smule op 
i forhold til 2019 (prisstigninger på varer) Vi lavede igen i år omsætningsrekord, 
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Owen Luft lørdag den 25. juni 2022 – ægte dansk råhygge! 

og det var ikke kun vores prisstigninger der gjorde dette, nej folk brugte flere penge. 
Regnskabet er ved at blive gjort op, og trods en del investeringer forventer vi også 
i år at kunne levere en pæn slat penge til de 2 foreninger.   

Tak til kontrollørerne, som kunne melde om en rolig dag på pladsen. Også en tak til 
Bjarke & Co., som var kompetente førstehjælps-folk når uheldet var ude. Tak til Vejle 
Turisttrafik og chaufførerne for sikker ud- og hjem kørsel og endelig tak til Gredsted-
bro Gymnastik og FDF’erne for styring af oprydning på pladsen og toiletrengøring.  
 
Vi har i opsætningsugen efterhånden fået opbygget teams, som står for bestemte 
opgaver i ugens løb. Det fungerer rigtig fint. Vi arbejder på at lave flere teams.  
I ugen op til koncerten, var vejret heldigvis med os. Det gør alting meget nemmere, 
når koncertpladsen bygges op i godt vejr!   

Ingen koncert uden alle vores frivillige hjælpere – stor tak for jeres engagement, 
som gør, at vi ved fælles hjælp hvert år sender penge til ungdommen i foreningerne. 
Vi har 800 frivillige hjælpere i gang i dagene op til, på selve dagen og om søndagen. 
I yder en kæmpe indsats og gør en forskel.
 
Vi skulle gerne fortsætte mange år med Owen Luft, derfor kræver det fortsat op-
bakning fra frivillige hænder i Agerbæk og Nordenskov. Dem er der heldigvis mange 
af, men der er plads til flere. Pt. har vi mange frivillige, som ikke kommer fra de 2 
byer, men er blevet frivillige til Owen Luft, fordi man kender en der allerede er frivil-
lig. Det er vi rigtig glade for. Mange frivillige har været med i årtier, og det sætter 
vi stor pris på. Vi skal samtidig alle være skarpe på at få nye generationer med på 
vognen, hvis Owen Luft skal bestå i årene fremover, for uden frivillige ingen koncert. 
Er du ikke allerede hjælper, men godt kunne tænke dig at være en del af Owen Luft 
holdet, så tøv ikke med at melde dig allerede nu til kaensert@outlook.dk (Agerbæk 
SF) eller (Nordenskov UIF).  

Endelig en stor tak skal lyde til alle vores sponsorer + alle dem vi har lånt et eller 
andet af – ingen nævnt ingen glemt.

Vi fra koncertudvalget (Lisbeth, AnneMette, Louise, Henrik og Hans Jørgen) takker 
for samarbejdet. Glemt er de mange timer med møder og forberedelser, når resul-
tatet er, at der afleveres penge i kassen til ungdommen i de 2 foreninger i Agerbæk 
SF og Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening. 
 
Vi siger tak for i år og forhåbentlig gensyn til en ny omgang Owen Luft den 24. juni 
2023. 
 
Hans Jørgen Pedersen
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Owen Luft Kånsert

28



H
al

fo
rd

el
in

g 
vi

nt
er

 2
02

2/
20

23
 

  
M

an
da

g 
 

Ti
rs

da
g 

 
O

ns
da

g 
 

To
rs

da
g 

 
Fr

ed
ag

 
 

Lø
rd

ag
 

  
   Ø

se
 E

fte
rs

ko
le

 

 
   K

lu
bb

en
 

 
 

 
  

 
 

09
.0

0-
 

10
.0

0 
Cr

os
s f

itn
es

s  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

15
.4

5-
 

16
.4

5 
K

ru
dt

ug
le

r 
 

 
 

 
 

 
 

16
.1

5-
17

.1
5 

Fo
ræ

ld
re

/b
ar

n 
gy

m
na

sti
k 

 

 
 

 
 

 
 

17
.0

0-
 

18
.0

0 
Ba

dm
in

to
n 

17
.0

0-
  

18
.0

0 
 Sp

rin
g 

0 
- 2

. k
l 

17
.3

0-
 

19
.0

0 
Sp

rin
g 

3 
– 

5.
 k

l 
 

 
 

 

18
.0

0-
 

19
.0

0 
Cr

os
s f

itn
es

s 
18

.0
0-

19
.0

0 
Ba

dm
in

to
n 

 
 

 
 

18
.3

0-
20

.0
0 

G
ru

nd
gy

m
na

sti
k 

19
.0

0-
20

.0
0 

Ba
dm

in
to

n 
19

.0
0-

20
.3

0 
Fl

oo
rb

al
l 

 
19

.0
0-

 
20

.0
0 

Cr
os

s f
itn

es
s 

 
 

 
 

 
 

20
.0

0-
21

.0
0 

Ba
dm

in
to

n 
20

.0
0-

21
.0

0 
Ba

dm
in

to
n 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

29



Badminton vinter 2022/2023 
 

Motionsbadminton på Nordenskov Skole 
Der er stadig ledige træningstider til badminton. 

Se mulige træningstider på Facebook under NUIF Badminton, NUIFs hjemmeside 
eller kontakt Lisbeth/Helle fra badmintonudvalget, hvis du har samlet et hold og har 
lyst til at spille. 

Har du ikke en makker, kan du også kontakte badmintonudvalget, da der kan være 
andre, der mangler en makker. 

Natminton 
Vi planlægger en aften i november, hvor alle badmintonspillere har mulighed for at 
prøve Natminton. Der skal spilles i mørke, hvor alle streger er markeret med UV-
tape, og boldene er selvlysende. Det bliver mega sjovt😊😊😊😊 

 

Lisbeth, egevej3@outlook.dk mobil 2926 2699 

Helle, heh@vardehs.dk mobil 2532 9267 
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BOB – BOB -BOB

Så er vi igen klar til en ny omgang bob 2022/2023

Tirsdag den 27. sept. kl. 14.00 – 16.30

Tirsdag den 27. sept. kl. 19.00 – 21 40

Onsdag den 28. sept. kl. 19.00 – 21.40

Vi spiller i skolens samlingssal. Efter en god times spil er der fælles 
kaffebord, hvor man selv har kaffe og brød med.

Vi håber rigtig mange møder op!

Tag naboen med. Nye deltagere er gratis med den 1. måned – 
ellers koster det kr. 250,00 for hele vinteren.

På bobudvalgets vegne
Poul Erik Runge, tlf. 21868358
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For yderlige spørgsmål vedrørende HELLE FC. kontakt da gerne Jørgen Jørgensen fra styregruppen på tlf. 21 76 40 04 

HELLE FC 
DE FORSKELLIGE HOLD OG TRÆNINGS TIDER: 

Mandag 

U11-U12 Drenge    17.00-18.30 Årre                 Jørgen, Mikkel, Christian 

U11-U13 Piger    17.00-18.15 Starup  Vibeke, Mia, Sofie  

U13-U14 Drenge     18.15-20.00 Starup  Benny, Bo, Mikkel, Johnny, Preben 

 

Tirsdag 

Små fødder                               16.00-16.45 Nordenskov           Anna Egholm 

U8-U9 Drenge    17.00-18.00 Agerbæk             Jesper, Bine Marie, Jasmin  

U10 Drenge    17.00-18.00 Agerbæk  Anders, Lars Holger, LK, TK, Oscar 

U17-U19 Drenge    18.30-20.00 Starup  Martin, Jesper, Klaus 

 

Onsdag 

Små fødder (samarbejde med U6)  17.00-18.00 Agerbæk  Torben 

U6     17.00-18.00 Agerbæk  Henriette  

U7      17.00-18.00 Agerbæk  Maarten, Allan, Anton  

U8-U10 Piger    17.15-18.15 Agerbæk  Linda, Bendix, Mai-Britt, Felix, Jakob,  

U11-U12 Drenge    17.00-18.30 Nordenskov  Jørgen, Mikkel, Christian 

U11-U13 Piger    17.00-18.15 Årre   Vibeke, Mia, Sofie  

U13-U14 Drenge     18.15-20.00 Agerbæk  Benny, Bo, Mikkel, Johnny, Preben 

 

Torsdag 

U10 Drenge    17.00-18.00 Årre   Anders, Lars Holger, LK, TK, Oscar 

U11-U12 Drenge    17.00-18.30 Nordenskov  Jørgen, Tobias, Christian 

U17-U19 Drenge    18.30-20.00 Nordenskov  Martin, Jesper, Klaus 
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Opråb!
Se – det kunne være en glimrende indledning til beretningen fra NUIF-fodbold afdeling!

I skrivende stund er fodboldafdelingen blevet decimeret til ”kun” at indeholde ”Små Fødder” 
og Dame senior.

De to hold skal have en stor tak for indsatsen, og holdene har vist sig at være en succes igen-
nem hele 2022, og jeg forventer yderligere tilgang i 2023.
  
Som trænerteamet fra ”Små Fødder” beskriver, så er der 15 friske drenge og piger som delta-
ger i træningen, målet er at have det sjovt – at finde glæden i leg med bold, og alt aktivitet er 
med fokus på at spillerne får en succes oplevelse, og at de glæder sig til næste træning😊😊

”Dame hvad for noget?”

Ikke ret mange ved det, men NUIF har faktisk et fodboldhold der kun består af piger/damer. 
Og hvad ligger der så i ”piger/damer”? Jo, vi har spillere fra 15+ og opefter, og de fleste lig-
ger mellem 20-30 år og enkelte også højere. Aldersspredningen giver en rigtig god energi på 
banen både til træning, men også til kamp.

Holdet er lidt en broget flok, forstået på den måde, at de fleste kommer udenbys fra. Ja fak-
tisk har vi et par stykker der tager vejen fra Esbjerg til Nordenskov for at spille fodbold. Dette 
ændrer ikke på, at vi godt kunne bruge flere spillere, og meget gerne her fra byen. Vi har det 
sjovt når vi træner, men det flytter ikke fokus fra bolden.

Vi træner onsdag kl. 19-20.30 på Nordenskov Skole, og har kampdage om mandagen. Vores 
kampprogram slutter for sæsonen d. 3 okt. hvorefter der fortsat vil være træning om onsda-
gen kl. 19-20.30. Så er du 15+ og gerne vil spille fodbold, så tag kontakt eller mød op. Har du 
arbejde og familie der også skal passes, skal det ikke stoppe dig. Dine børn er velkomne til at 
være med på sidelinjen – det er der også andre der ind imellem har, og så kan de også få en 
bold at lege med 

Vi glæder os til at se dig 

Dame senior har desuden sendt et par stemningsbilleder til jer….   
Jesper, Dame senior træner
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Desværre, så er Herre senior og Oldboys her til sensommerens start blevet nedlagt, eller ret-
tere sagt – sat på pause indtil foråret 2023.

Det har ikke været muligt at samle tilstrækkeligt med spillere, enten fordi det har været, og er 
andre muligheder som spillerne har afprøvet, klubber – niveau osv..
.
Endvidere så er der kommet et hav af andre tilbud på idrætssiden som også har medvirket 
til disse beslutninger, bare rolig, jeg er ikke misundelig på øvrige idrætsgrene, jeg under dem 
hvert et nyt medlem som de har fået rundt omkring😊😊, også selvom det efterlader fodboldaf-
delingen hvor vi er i dag.

Men det kræver måske forandringer i fodboldafdelingen – derfor vil jeg til kommende gene-
ralforsamling i foråret 2023 sige tak for denne her gang, og måske på gensyn… man ved jo 
aldrig.

Jeg håber at der i den anledning er yngre kræfter i byen som vil træde til og være med til at få 
afdelingen bygget op med herre senior bold igen.

Vi mister også vores mangeårige ”Kridtmester”, Tyge har nemlig valgt at gå på "tidlig" pen-
sion, og denne post er også i spil til kommende forår, jeg håber dog at der er en arvtager på 
plads inden da. Ved interesse, så ret henvendelse til enten Tyge eller undertegnede.

Afslutningsvis, Helle FC fodbold er efter et turbulent forår/forsommer tilbage på sporet, trods 
flere uoverensstemmelser med Næsbjerg og deres udtræden af klubsamarbejdet, så har 
Helle FC formået at holde momentum og kan stort set tilbyde samme muligheder som før, se 
Helle FC træningsoversigt hvis du mangler et hold(kontaktpersoner).

Jesper Lassen
Formand Fodbold
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Gymnastik sæson 21/22  
Forældre-barn gymnastik 
Har du og dit barn lyst til at bevæge jer og have 
det sjovt sammen? Så kom til forældre barn 
gymnastik!  
Vi sætter fokus på sang, motorik og leg. 
Vi glæder os til at se jer til en hyggelig time hver 
torsdag kl. 16:15-17:15 
Holdet er for de små børn indtil de er klar til 
krudtugleholdet. 
 
Hilsen Trine 

 Spring 0.-2- klasse: Onsdag 17:00-18:00 
Så er vi igen, igen, klar til at skyde en ny 
gymnastiksæson i gang. Går du i 0.-2. klasse, så er vi 
klar til at give den max gas med dans, spring, hop og 
rul og selvfølgelig sjov og ballade. Vi skal lære en hel 
masse og vi glæder os allerede til forårets 
opvisninger. Kom glad og prøv at være med. Vi 
træner hver onsdag i hallen på Nordenskov Skole 
fra 17:00-18:00. 
Hilsen trænere og hjælpetrænere på 0.-2. klasse 
spring. 

 
Spring 3.-5. klasse:  
Går du i 3.-5. klasse så er det nu du skal læse 
videre. For det her er helt sikker noget du ikke vil 
gå glip af. Vi starter gymnastiksæson op på ny, og 
vi trænere glæder os helt vildt til en ny sæson. Vi 
håber du vil komme og lege med os, for vi skal 
springe, hoppe, flikke og flakke, lave lidt serie, og 
selvfølgelig hygge os helt vildt. 
Så er du klar på at udfordre dig selv uanset niveau, 
så er det i hallen på Nordenskov Skole hver 
torsdag fra 17:30-19:00. 
 
Hilsen trænere og hjælpetrænere på 3.-5. klasse 
spring 

  
 
Juniorspring / Rytmepiger:  
Onsdage 19:15 – 20:30 
 
Er du vild med at springe, lave rytmisk gymnastik 
eller måske begge dele, så er holdet lige noget for 
dig! 
Maiken er vores træner fra NUIF sammen med 
mange andre i samarbejde med Næsbjerg, Starup, 
Faaborg/Vrenderup, Årre og Agerbæk. 
 

Hilsen hele teamet  

 
Krudtugler 
Er du blefri børnehavebarn og er du vild med at 
tumle, synge, danse, hoppe, kravle, løbe og grine, 
så er krudtugleholdet lige noget for dig! 
Vi håber og satser på at træne hver onsdag fra 
15:45-16:45.. 
 
MEN VI MANGLER STADIG TRÆNERE – GERNE 2 - 
PÅ HOLDET, HVIS DET FORTSAT SKAL BESTÅ! 
Kontakt gymnastikudvalget, hvis det kunne være 
noget for dine forældre, din 
tante/moster/onkel/fætter/kusine/nabo…. så 
skal vi nok klæde dem godt på med inputs, støtte 
og kurser.  
  
Venlig hilsen 
Gymnastikudvalget 

 

 Grundgymnastik for voksne - er holdet for dig der: 
- er over 35 år 
- kan lide ”god gammeldaws” gymnastik 
- bare gerne vil lave ”følg mig” gymnastik 
- gerne vil have sved på panden 
- gerne vil have rørt hele kroppen 
- gerne vil træne din bækkenbund 
- IKKE vil træne serie til opvisning 
- IKKE vil deltage i gymnastikopvisning 
- gerne vil grine og have det sjovt sammen med 
andre 
- gerne vil hygge med en kop kaffe og en snak efter 
træning (ca. en gang om måneden) 
Her på holdet er der plads til alle, både kvinder og 
mænd – også dem med en lille ”skavank”! 
Vi ses – mandag aften kl 18:30 – 20:00 
 

Venlig hilsen 
Gitte Hvelplund 
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KOM OG VÆR MED…  
TIL MASSER AF GYMNASTIK, LEG OG HYGGE  
 
Fredag d. 14. oktober – lørdag d. 15. oktober vil der igen i år blive 
arrangeret springnat for ALLE børn fra 0.-6. klasse. Så uanset om 
du er nuværende-, tidligere gymnast eller aldrig har prøvet 
gymnastik før – så er DU velkommen.  
 
Det plejer at være et fantastisk arrangement med masser af fart 
over feltet, hygge for alle og samvær i særklasse fra fredag 
eftermiddag til lørdag middag.  

Har du lyst til at være med? Måske sammen med din 
klassekammerat, søster eller bror – så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.  

 

Det bliver helt igennem SJOVT   
 
De bedste hilsner fra trænere, hjælpetrænere og 
gymnastikudvalg.  
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Nordenskov UIF Volleyball 
Udvikling - Begejstring - Sammenhold 

UngdomsVolley Sydvest 

Sæson 2022/2023  
Volleyballudvalget byder velkommen til en ny sæson. Vi glæder os til at se gamle som nye spillere. 
 
Hold Træningstid Sted Trænere Start 
Kidsvolley: 
(0. – 5. kl.) 

Dag  
17.00 – 18.00 

Helle Hallen 3 
 

Kontakt Peder 
Foldager 

 22/9  
 

DU-HU 15 & 17  
(Skolevalgfag) 

Mandage 
7.45 – 9.15 

Lykkesgårdskole Billy Greber 
+ Max Rosenfeld 

11/8 

DU-HU 15 & 17  
(Skolevalgfag) 

Torsdage 
7.45 – 9.15 

Lykkesgårdskole Billy Greber  
+ Patrick Ross 

 

DU-HU 15 & 17  
UngdomsVolley Sydvest 

Torsdag: 
18.00 – 20.00  

Helle Hallen 1+3 
 

Billy Greber 
Jonas Foldager 
Fraser Garrett 

1/9 

Danmarksserie  
herrer/HU20/HU17 

Torsdag 
18.00-20.00  

Helle Hallen 1 Fraser Garrett 
Max Rosenfeld 

 
18/8 

Danmarksherrer 
/HU20/HU17 

Tirsdag 
20.00-22.00 

Helle Hallen 3 
 

Fraser Garrett 
Max Rosenfeld 

 

Herre Liga truppen 
 

Mandag 
20.00 – 22.00 

Helle Hallen 2 Dries Hoeyberghs 
 

8/8 

Herre Liga truppen Onsdag 
20.00 – 22.00 

Helle Hallen 1 Dries Hoeyberghs 
 

 

Herre Liga truppen 
 

Torsdag 
20.00 – 22.00 

Helle Hallen 1 Dries Hoeyberghs 
 

 

Herre Liga truppen  Fredag 
18.30 – 20.30 

Helle Hallen 1 Dries Hoeyberghs 
 

 

Herre Liga (morgentræ.) Tirsdag 9- 0.30 
Torsdag 10-11.30 

Helle Hallen 1 Dries Hoeyberghs 
 

 

Damer: 2 division/ 
Danmarksserie + DU20 

Torsdag 
18.00 – 20.00 

Helle-Hallen 1 Mateusz Snizek 
Patrick Ross 

18/8 

Damer 2. division/ 
Danmarksserie/DU20/DU17 

Tirsdag 
18.15-20.15  

Helle Hallen 3/ 
Gym.sal  

Mateusz Snizek 
 

 

Senior Mix 
 

Torsdag 
18.30 – 20.00 

Helle Hallen 3 Kontakt  
Volley-udvalget 

Efter 
aftale 

Der laves igen i år samarbejde i UngdomsVolley Sydvest med Varde, Stenderup-Krogager og 
Nordenskov.  
Kontakt volleyballudvalget eller følg med på Facebook eller www.NUIF.dk for evt. ændringer. 
Med venlig hilsen.        Volleyballudvalget Jonas Foldager, tlf. 61286823, Martin Wollesen, tlf. 
24404394, Peder Foldager, tlf:29621411  
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Nordenskov UIF Volleyball 
Udvikling - Begejstring - Sammenhold 

     Volleyligaen Herrer (VLH) 
   Grundspillet 

     Dag Dato Kl. Hjemmehold Udehold Spillested 
 Lør. 01-10-2022 13:30 Nordenskov UIF Hvidovre VK Helle Hallen 
 Lør. 08-10-2022 14:00 DHV Odense Nordenskov UIF Dalumhallen 
 Fre. 14-10-2022 19:30 VK Vestsjælland Nordenskov UIF Korsørhallen 
 

Man. 24-10-2022 18:30 Fortuna Odense Nordenskov UIF Klostermarkshallen Tv kamp 

Lør. 29-10-2022 13:30 Nordenskov UIF Amager VK Helle Hallen 
 Søn. 06-11-2022 14:00 Nordenskov UIF ASV Elite Helle Hallen 
 

Man. 14-11-2022 18:30 Ikast KFUM Nordenskov UIF IBF Arena Tv kamp 

Lør. 26-11-2022 15:30 Gentofte Volley Nordenskov UIF Kildeskovshal 1 
 Søn. 04-12-2022 19:00 Middelfart VK Nordenskov UIF Lillebæltshallen 
 Lør. 10-12-2022 13:30 Nordenskov UIF Fortuna Odense Helle Hallen 
 Lør. 14-01-2023 15:00 Hvidovre VK Nordenskov UIF Frihedens Idrætscenter 
 Ons. 18-01-2023 20:00 Nordenskov UIF Ikast KFUM Helle Hallen 
 Lør. 21-01-2023 13:30 Nordenskov UIF DHV Odense Helle Hallen 
 Lør. 28-01-2023 13:30 Nordenskov UIF VK Vestsjælland Helle Hallen 
 Lør. 11-02-2023 14:00 Amager VK Nordenskov UIF Sundbyhal 2 
 Lør. 18-02-2023 13:30 Nordenskov UIF Gentofte Volley Helle Hallen 
 Lør. 25-02-2023 13:30 Nordenskov UIF Middelfart VK Helle Hallen 
 Lør. 04-03-2023 16:00 ASV Elite Nordenskov UIF Århus Gl. Stadionhal 
  

Vi glæder os til at se rigtig mange i Helle Hallen til vores hjemmekampe – Køb sæsonkort ved første 
hjemmekamp – Følg også damer i 2. division. De spiller også deres første kampe den 1/10 efter Liga 
kampen 

Kidsvolley – den sjoveste sveder!  
Vi skal igen have gang i kidsvolley – Vi starter den 22/9 kl. 17-18 i Helle Hallen. 

Alle fra 0. klasser til og med 6. klasse kan deltage.   

Masser af sjov og leg samtidig med at du lærer en masse. Det bliver rigtig sjov.   

Hvis du forældre eller som nuværende eller tidligere volleyspiller har lyst give en hånd med til træningen, så 
meld endelig.  Man behøver ikke være ekspert i volley, men vigtigst at man har lyst til at arbejde med børn.  
Det er også udover volley en masse motorik træning. 

Mød op med dine børn og/eller meld tilbage, hvis du gerne vil være med. 

Vi glæder os til at se jer.  Kan allerede nu afsløre, at der en gang i mellem vil være en engelsktalende træner 
til stede. 

Kontakt til Peder Foldager 29621411 eller foldager6823@gmail.com  
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Kunstgræsbane ved Helle Hallen

I øjeblikket etableres kunstgræsbane ved Helle Hallen.  De 6 Sports- og Idrætsforeninger i 
Gl. Helle Kommune er gået sammen om at støtte dette projekt. Nordenskov bidrager med en 
gave på 100.000 kr. og derudover lånes også et beløb ud til etablering af banen.
 
Banen forventes klar til brug medio november, så det glæder vi os rigtig meget til.

Billeder fra Sportsfesten 2022

NUIF pris: Lisbet Mogensen, 
NUIF lederpris: Jesper Beck  
NUIF unglederpris: Mathilde S. Clausen
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Sportsfest 2022
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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
Troels Poulsen
tlf. 21661183
kasserer@nuif.dk c/o Troels Poulsen

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

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

Suppleant
Bent Østergaard
Kim Rudebeck

Gymnastik
Katrine Kruse Riber
Tlf. 27291563
katrinedkruse@gmail.com

Louise Kirkeby Sørensen
tlf. 26398944 
beckkirkeby@outlook.dk

Sophie G. Jørgensen
tlf. 21 25 01 03  
sophiejørgensen0@gmail.com

Mette Hedegaard Ebbesen
tlf. 28 73 55 07
mettep11@hotmail.com

Hanne Raabkjær Mathiasen
tlf. 61 33 80 39
mathiasenhanner@gmail.com

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

Jonas Foldager Hansen
tlf. 61 28 68 23
jonas.foldager11@gmail.com

Fodbold
Formand
Jesper Lassen
tlf. 93 90 81 79
lassenjesper@hotmail.com

Ricki Bøttcherr
tlf. 22 19 93 05  
rickyb@outlook.dk

Kampfordeler
Jesper Lambek
tlf.24627395
lambek@adslhome.dk

Floorball
Formand
Allan Larsen
tlf. 22545208
alla@varde.dk

Robert Larsen

Mads Thorsen

Rasmus Hansen

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

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

Bob
Poul Erik Runge 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

Krolf 
formand
Preben Christensen
tlf. 29939039

Anne Kristiansen (næstformand)
tlf. 29704384

Ruth Madsen
tlf. 29 24 94 46

Støtteudvalg - Banko 
Johanne Marie Arnbjerg
Bjarne Bak
Hanne Mikkelsen
Per Mikkelsen

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

Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening

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

Jørgen Riber
tlf. 40 19 84 58
jr@rimach.dk

Kim Kristensen
tlf. 21279264
kristensen8146@hotmail.dk

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

 

  

 Danske Seniorer - Nordenskov
 (Tidligere: Efterløns- & Pensionistforening)

 Foreningens e-mail adresse: efterlons.nordenskov@stofanet.dk

 Bestyrelsen:  
 Formand  Henning Lauridsen henningberdiin40@stofanet.dk           tlf. 28192921
 Næstformand  Anna Kristiansen annaoelgaardkristiansen@gmail.com   tlf. 29704384
 Kasserer  Bjarne Møller  lindegårdsvej2@postkasse.com          tlf. 40458311
 Sekretær  Ester Pedersen  freund-runge@bbsyd.dk            tlf. 21444232
 Bestyrelse  Anne Lise Thomsen annaliset@outlook.dk            tlf. 27573910
 
 Suppleanter:  Erna Lauridsen  henningberdiin40@stofanet.dk           tlf. 75298298
    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 Verner Nielsen 75 26 41 71
Næstformand Erna Lauridsen 75 29 82 98
Kasserer Kurt Jessen 23 35 99 46
Bestyrelsesmedlemmer  
  Hans Flugt 20 29 83 66
  Erik Davidsen 75 29 89 47

Arkivleder Åge Meldgaard 75 29 82 12
  Åge Meldgaard mobil 51 64 50 05 
  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 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:                 Eva Teglgaard            20416530
Næstformand og leder af Besøgstjenesten:    Ulla Sundvang           22569970
Kasserer:                                           Max Jørgensen
Leder af Nørklertjenesten:                Aase Larsen               20217368
Butikslederteamet:                            Bodil Helt                  61689102        

Røde Kors Butik, Heagervej 2b, Nordenskov                        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. 

www.hellemotionscenter.dk - Tlf. 29454583 - info@hellemotionscenter.dk
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        Nordenskov aktiv & flid
Formand:  Eva H. Thomsen      tlf. nr. 24 44 46 42  
Næstformand: Bodil Tradsborg      tlf. nr. 25 75 84 23  
Kasserer:  Karina Espersen     tlf. nr. 28 25 80 85
Sekretær:  Bente Sørensen     tlf. nr. 60 93 04 58
Alt-mulig:  Karin Lundgaard     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

   

   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
   Gerda Frederiksen   tlf. 24828482
  Beboer repræsentant:
   Anna Madsen   tlf. 51231966 

Bliv medlem af Vennekredsen og støt det arbejde der foregår på vores ældrecenter
Kontingent 50 kr. som kan indbetales på konto: 7729 5001281
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Liste over annoncører  NØWS 2022
Agroland, Næsbjerg    75267166
Andelskassen, Varde    87995690
AP Montage     21287990
Bentes Briks     60930458
Bolhede Glas     20282161
Dagli’ Brugsen     75298006
Dyrlæge Manfredo Occhionero  22806906
Elektrikerløsningen    20830881
Erlings Maskinstation    75299188
Gert Lindbergs Ejendomshandel  25158917
Grillen, Nordenskov    61418404
Halle’s Auto     75298283
Hedens Tækkemænd ApS   75298401/75298423
Helle Hallen     75195111
HH Tømrer & Snedkerforretning ApS  75298590
Hr. P - Grindsted                75353538
Højvang Byg Aps    40350675
Kim Vind Entreprenør    75169499
Leifs Klovpleje     22321907
Malerfirmaet Poul E. Rasmussen ApS 75101060
Mester Jacob     42758598
Michaels Automobiler    76950059
Multi-hjælp v/Palle Schebye   22486353
Murermester Claus Olsen   75337700
Murermester Finn Jensen   75264282
Nordenskov Kartoffellager   20488129
Nordenskov/Næsbjerg El-service  75298107
Nordenskov Smede & Montage  30306096
Næsbjerg Havecenter    40588487
Niels H. Madsen 
Tømrer & Bygningssnedker ApS  40207094
OK Benzin     75298006
PARK hair by Tina K    31201517
Pia's Køkken     23230797
Radio & TV Gården - Tistrup    75264411
Skamstrup Maskinstation ApS  75298588

Sponsorer til 
sportsugen 2022
Støt vores sponsorer – de støtter os.

AP Snedker og montage 
Bentes briks 
Blomstergalleriet 
Bolhede Glas 
Dagli’ Brugsen Nordenskov 
Elektrikerløsningen 
Galleri Øse 
Grillbaren Nordenskov 
Halles Auto 
Hedens Tækkemænd 
H.H Tømrer og Snedkerforreting ApS 
Højvang Byg Aps 
KS Vagt 
Leifs Klovpleje 
Michaels Automobiler 
Multi-hjælp ApS 
Nielsens festudlejning 
Nordenskov Industrimontage 
Nordenskov Kartoffellager 
Nordenskov/Næsbjerg El-service ApS 
Nordenskov Smede og Montage 
Næsbjerg Havecenter 
Ribers Maskinimport 
Skamstrup Maskinstation 
Tømrer og Bygningssnedker Niels H. Madsen
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Aktivitetskalender
September
11. sept. 10.00 - 16.00 Karlsgårdedag (aktivitetsdag omkring Karlsgårde Sø) Tambours Have m. fl.
13. sept. 14.00 - 17.00 Foredrag/fortælling v/Sarah A. Linder, på Solhøj  Danske Seniorer
17. sept. 19.00 - 21.00 Lysfest       Tambours Have 
24. sept. 10.00 - 13.00 Plantemarked      Tambours Have 
Uge 38    Opstart gymnastik     NUIF Gymnastik
27. sept.   Opstart BOB      NUIF Bob
29. sept. 17.00  Veterantræf på Knudsens Plads    Grillen

Oktober
2.  okt.  10.00 - 12.00 Søndags brunch      Medborgerhuset
6.  okt.    Foredragv/Mette & Poul Nørup    Solhøjs Venner
    "en vandretur i Grænselandet" - tilmelding senest 3/10 
11. okt.  14.00 - 17.00 Musik/sang og fortælling v/Søren Nielsen, på Solhøj Danske Seniorer
14.-15. okt.   Springnat      NUIF gymnastik 

November
6.  nov.  10.00 - 12.00 Søndags brunch      Medborgerhuset
8. nov.  14.00 - 17.00 Lysbilleder Island rundt v/Erling Andersen, på Solhøj Danske Seniorer
26. nov.    Julemarked på Knudsens Plads    Louise, Lis og Allan

December
4.  dec.  10.00 - 12.00 Søndags brunch      Medborgerhuset
6.  dec.    Julebanko i Medborgerhuset    Nordenskov Borger- &
           Sogneforening
9.  dec.    Årets julefest i Helle Hallen    Helle Hallen

Der tages forbehold for ændringer
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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


