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Vi bygger jeres drømme…
- med tryghed gennem alle byggeriets faser

SPECIALOPGAVER

ERHVERV

PRIVAT

•  Fag, total- og
hovedentrepriser

•  Boligbyggeri
•  Erhvervsbyggeri
•  Kloakarbejde

•  Nybyggeri,
reparation og
renovering

•  Egen tegnestue
•  Rådgivning

Jeppe Skovgaardsvej 2  I  6800 Varde  I  Tlf.: 76 95 00 59

– KØB & SALG AF BRUGTE BILER...
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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 - 2018
Deadline for indlevering af stof er senest den 4. november 2018

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

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

Murermester Claus Olsen

Telefon 75 33 77 00 Mobil 20 68 49 02

Kartofler for enhver smag til din hverdag
Spise og læggekartofler sælges fra
Nordenskov Kartoffellager
Mobil: 2048 8129
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v/Jens Rode

Volleyskov

Endelig kom regnen! Efter en lang, varm sommer, hvor solen har omdannet græsplænerne til

brune ørkenlandskaber, og hvor bonden med solstik og sveden haglende ned ad ryggen, er lusket

om bag maskinhuset i ly for nysgerrige blikke, for at genoptaget det gamle ritual med at danse

regndans, for måske at fravriste himlen en smule væde til hans/hendes tørstende afgrøder. Men

nu er vejret slået om. Vestenvinden sender igen sine velkendte lavtryk ind fra Nordsøen. Bygerne

kommer og går, græsset bliver grønt (- og skal igen slås og ikke bare støves af) og alle vi små

mennesker i Øse sogn begynder at forberede os på efteråret. Selvom efterår betyder regn og rusk,

nedfaldsblade og morgenmørke – så betyder det også masser af aktivitet i sognets rige foreningsliv

til stor glæde for både gamle, unge og også dem midt imellem. Rigtig god fornøjelse med det.

En af de mere spektakulære aktiviteter i den kommende sæson er NUIF`s

volleyball-afdelings deltagelse i Volley-ligaen. Smag lige på den: Volley-

ligaen! Det er flot, imponerende og aftvinger enorm respekt overfor

de NUIF´ere der med entusiasme og ildhu har beredt vejen for denne

oprykning. Godt nok vindes kampene på banen, men det er ledere,

sponsore og foreningens energiske medlemmer der skaber grobunden

og rammerne for ligaholdets succes. Det må aldrig glemmes Uden bredde – ingen elite.

Og at det netop er i volleyball Nordenskov sættes på landkortet, er endnu mere glædeligt al den

stund, at netop dette spil udover det rent idrætsmæssige med styrke, strategi, teknik og

spilforståelse også – måske som det eneste – indeholder et meget væsentligt sæt etiske

spilleregler, der på alle måder fortæller spillerne, dommerne og supportere at her gælder fair play

samt at samtlige spillere skal udvise korrekt opførsel og optræden (kap. 7 i Regler for Volleyball).

Volleyball er et socialt og etiske spil, hvor der både kan dømmes for tekniske fejl og for dårlig

opførsel overfor med – og modspillere. Brok, nedværdigende ytringer og andre handlinger der

sætter spillet i miskredit sanktioneres øjeblikkelig af dommeren, og selvom der er både vindere og

tabere i en volley-kamp, så skal der altid udvises den største respekt for alle spillets deltagere. Det

kunne resten af samfundet sikkert godt lære lidt af – måske skulle vi flette kap. 7 fra volley-

reglerne ind i Grundloven.

Og nu har vi så også ”fået” et volley-hus i byen. Familien Meldgård er flyttet over på den anden

side af Sønderskovvej og den gamle lægebolig, som jo nu passende kunne døbes ”Krudt-Åges

Minde”, bliver nu indrettet til indkvartering af de udenlandske spillere, der skal styrke ligaholdet i

den kommende sæson. Så mon ikke tiden er kommet til en navneændring fra Nordenskov til

Volleyskov – og så er det bare afsted til Helle Hallen, når holdet spiller den første ligakamp mon

Amager VK søndag den 30. september kl 13.30. Held og lykke med sæsonen til volley-spillerne- og

så sandelig også til alle andre.
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Erling’s        Maskinstation

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

Heager Multiservice ApS
v/Karsten Mechlenburg

    Heagervej 36 – 6818 Årre
     Tlf: 23 22 90 38

Nordenskov Smede & Montage
Alt i Smedearbejde, Trapper & Altaner

v/Erland Jørgensen TLF: 30 30 60 96
Sønderskovvej 59, Nordenskov, 6800 Varde
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Nordenskov Aktiv Og Flid 
Program 2018/2019

Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 19:00:  
Foredrag på Nordenskov Skole med Peruth Kainamura fra Sig. 

 
Mandag d. 8. oktober 2018: kl. 19:00:  
Rundvisning på Møltrup Optagelseshjem ved Vildbjerg.

Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 18:30: Madlavning for mænd på Nordenskov Skole.

 
Torsdag d. 8. november 2018 kl. 18:30: Julehygge hos Værsgo i Varde.

 
Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19:00: Romsmagning hos Vinspecialisten i Varde.

 
Tirsdag d. 14. marts 2019 kl. 19:00:  
Foredrag på Nordenskov Skole med Jesper Beck Jensen fra Nordenskov.

 
Onsdag d. 10. april 2019 kl. 19:00: 
Generalforsamling og velværeaften på Nordenskov Skole

 
For yderligere information se nærmere på: naof.dk eller Nordenskov.dk 
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Benny Melgaard     Poul Erik Lauridsen
Mobil: 20 77 16 11     Mobil: 24 20 01 31
E-mail: wads@mail.dk - www.melgaards-vvs.dk
Facebook: Melgaards VVS

Støt vore annoncører
det gør vi

Står klar med 
saks og farver 

Book derfor 
online på 

www.zazu.dk

Du kan kontakte os i

Salonen i Nordenskov - tlf. 31201517

Salonen i Krogager - tlf. 30493474

Vi glæder os til at se dig.
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Udflugt til Sjælland

En af de mange, gode ture, der er kørt i sommer, er turen til Nordsjælland, arrangeret af pensionistfor-
eningerne i samarbejde med Ansager Turist. Vi var så heldige, at chefen Lars Østergård var chauffør. 
Han er en rigtig dygtig og underholdende guide, der ikke er bange for at køre en lille omvej, for at vise 
gæsterne et eller andet udenfor programmet. Turen gik ad mindre landeveje, kun på motorvej for at 
komme over broerne. 

Det første stop på Sjælland var Odsherred med Lammefjorden. En dame fra Geopark Odsherred fortalte 
om de geologiske dannelser fra Istiden, som har skabt de mange bakker, som området er præget af. Et 
kønt landskab er det, men vi havde nok forventet at høre lidt mere om landbrugsjordens udnyttelse i.

Lammefjorden. På turen fik vi serveret ´kunst` og snaps, lavet af urter fra egnen. Vi kørte nu via Rørvig 
til Hundested ad hyggelige veje til Hotel Hillerød, hvor vi blev installeret i gode værelser. Der var en flink 
betjening og velsmagende mad, så det lovede godt for ferien.
 
Orø var næste dags oplevelse. En trækfærge transporterede os derover, og en dygtig guide viste os 
rundt på den hyggelige ø, hvor der bor ca. 850 mennesker på 15kvkm. Vores frokost blev indtaget på et 
øl-bryggeri, hvor vi kunne købe Lokal-øl og høre om opstarten af et firma. 
Eftermiddagen tilbragte vi i andelslandsbyen Nyvang. En rigtig interessant museumsby med butikker, 
huse og udstillinger, befolket med arbejdere og fyldt med gamle ting og sager, der rigtig kunne få os til at 
mindes vores barndoms legesager og brugsgenstande. Der var mulighed for at få en køretur i hestevogn 
rundt i området. 

Et af højdepunkterne på ferien, var besøg i de kongelige gemakker på Fredensborg. Det var en stor op-
levelse, at se det, som vi har set i tv, i virkeligheden. Der var nogle dygtige guider til at vise rundt, både 
inde og ude i de fine slotshaver og orangeriet. 

Før vi kom til Fredensborg, kørte vi et smut hen til Frederiksborg Slotshave med de fine monogrammer, 
dannet af lave hække, et flot syn op mod slottet. Sidst på dagen kørte vi ind til Bakken, hvor vi overvæ-
rede Cirkusrevyen. Desværre var Ulf Pilgaard syg, men det var alligevel en god oplevelse med dygtige 
skuespillere og dansere. Livet i Korsbæk og på Bakken havde vi lejlighed til at studere før revyen. Vi 
sluttede med middag på Bakkens Perle.
 
Den sidste dag var vi på besøg hos en ualmindelig dygtig orkidedyrker, hvor det fugtige klima i vækst-
huset var godt til de mange farvestrålende orkideer, der stod eller hængte overalt. Manden havde fået 
flotte pokaler for sit arbejde med forædling. Turen gik nu nordpå langs Esrum sø til Gilleleje, hvorfra der 
under krigen blev hjulpet mange jøder til Sverige. Langs kysten passerede vi mange hyggelige feriebyer, 
indtil vi kom til Helsingør, hvor der var ophold ved havnen nær Kronborg. 
                            
Videre langs Strandvejen ind til København, hvor der var flere ophold ved kendte steder bl.a. Den lille 
havfrue, Amaliehaven og Operaen. Nu var det tid at vende hjem, og på motorvej gjk turen til Jylland efter 
en rigtig god tur i godt vejr.                                                                             

GM.
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Festtelt i Nordenskov

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

Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening - Nordenskov Borger- & Sogneforening
Henvendelse til Ole - mobil nr. 4143 3167

Festtelt i Nordenskov

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

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

Mobil nr. 28 95 11 52

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

www.jerne-dyreklinik.dk

Praksis for familiedyr

Hjemmekonsultation efter aftale i Nordenskov / Øse / Næsbjerg / Starup

Dyrlæge
Manfredo Occhionero

Aut. nr. 3404

Jerne Dyreklinik

Aut. nr. 3404
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SFO

Efter en dejlig varm sommerferie er vi startet i SFO igen. Velkommen til alle nye børn og forældre. 

Alle børn fra vores nye børnehaveklasse er tilmeldt SFO, den opbakning er vi glade og stolte 
over. Samlet set betyder det, at vi nu har 55 børn fordelt på 0.-3.kl. Der er på nuværende tid-
spunkt et samlet indskolingshold på 63 elever.  Alt i alt en succes for vores lille hyggelige SFO.

I uge 27 havde vi arrangeret en tur til Marbæk. Der så vi bl.a. hvor mange krabber og muslinger 
der egentlig er på havbunden, når vandet trækker sig tilbage. Skaller at træde på og masser af 
mudder op til knæene var en del af denne oplevelse. Børnene var optagede af, hvor langt der 
egentlig var at gå inden vi nåede vandet til knæene. I Marbæk måtte vi låne Hans og Solveigs’ 
sommerhus. Senere på eftermiddagen blev vi overraskede med kanelsnegle og kage af børnenes 
bedsteforældre- en super dejlig dag for børn og voksne.
 
I sommerferien var der også rig lejlighed til at bade i badebassin, hvor vand krig altid er et hit. 
Badetur til Kvie Sø og tur til Varde var også blandt oplevelserne.
 
Skoledagen er blevet afkortet i det nye skoleår, det betyder, at vi har åbent 3 timer mere i SFO 
pr. uge. Det synes ikke af meget, men det betyder, at børnene har mere tid leg og fordybelse, 
samtidig stiller det større krav til vores dygtige personale. Der skal tilbydes flere forskellige ak-
tiviteter både fordi vi har flere børn men også fordi der er flere timer til rådighed.
 
Aktiviteter i og omkring bålhytten er altid en succes. Pandebrød, fægtekampe på bakken, 
stearinlys drypning i væksthuset og fodbold ved bålhytten så bliver eftermiddagen ikke bedre 
synes både børn og voksne. 

På vegne af personalet i SFO
Gitte Lyhne
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Heine Møller 
Krovej 2 - Næsbjerg - 6800 Varde 
Tlf. 75-267188 - mobil 20-288310

Hedens 
Tækkemænd

Egelykkevej 7    Nordenskov    6800 Varde • •

 Alt tækkearbejde udføres    Ring for uforbindende tilbud   

@ mail@hedens-peter.dk 
  hedens-taekkemaend.dk www

Å
    Peter           23288451 
   Kristian       23611423 

Å

A
P
S

•

Multi-hjælp
V. Palle Schebye

Bøgelyvej 3
Nordenskov, 
6800 Varde
Se billeder på 

22-48-63-53

 palleschebye@gmail.com

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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Dans  
Efter mere end 50 år med folkedans i Rousthøje forsamlingshus, var vi efter sæsonen 2016/2017 tæt på at 
opgive at fortsætte, da antallet af dansere var faldet drastisk. Vi valgte dog at prøve at gøre en indsats for 
at få nye medlemmer. 
 
DET LYKKEDES, der kom 8 nye dansere og vi havde en rigtig fin sæson. 
 
10. september starter der så en ny sæson med folkedans. Men desværre ved vi, at ikke alle fra sidste 
sæson kan fortsætte, så vi skal stadig have nye dansere.

Så hermed en opfordring. KOM OG VÆR MED TIL FOLKEDANS.

Folkedans giver rigtig god motion og så har vi det sjovt. Vi danser først 1 time, så nyder vi vores 
medbragte kaffe og synger, derefter danser vi igen 1 time, inden vi slutter af med en sang kl. 22.00. 
 
Folkedans starter i Rousthøje Forsamlingshus, mandag den 10. september kl. 19.30 
 
De 3 første gange danser man gratis, så kom og prøv det.

Med venlig hilsen 
Folkedanseudvalget

Solhøj Vennekreds

Sidst i juli var beboerne på Solhøj inviteret om og besøge Erna og Henning Lauridsens dejlige 
have. Det var en af de varmeste sommerdage, men i Erna og Hennings have sad vi i skygge 
og med lidt vind og nød vores kaffe. 11 af beboerne tog imod tilbuddet og de havde en dejlig 
dag, som der blev snakket om længe efter.

Først i august var der så udflugt til Filsø for beboerne og bestyrelsen. Det var også 
en af de meget varme sommerdage, men ude på broen var der rigtig dejlig luftig. 
Der var lejet en handicapbus og 8 af beboerne var med på turen. Jytte og Knud havde borde 
og stole med på deres trailer og vi sad i skygge og dejlig vind og nød vores medbragte kaffe. 
Derfra kørte vi til Børsmose hvor vi kørte en tur på stranden, inden turen gik hjemover.

Næste arrangement er høstfesten, torsdag den 13. september kl. 17, hvor alle er velkommen. 
Der er tilmelding senest den 10. september til formanden.

Den dobbelte el-scooter, som Idrætsforeningen 
købte sidste år og som vennekredsen har brugs-
retten til, er blevet flittigt brugt i den fine sommer
vi har haft.  
Sidste år var det kun Ingrid Kristiansen der kørte
med den, men i år har der været to chauffører. 
Villy Munk Jensen har sagt ja til også at køre.
 
Der er nu kun en tom lejlighed tilbage på Solhøj,
vi håber også snart den bliver besat, så vi igen 
kan melde fuldt hus. 
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Når det handler om:
 vand - varme
 sanitet
 ventilation
 smedearbejde
 blikkenslagerarbejde

- så klarer vi alt indenfor 
  reparation eller nybyggeri. 

Kontakt os og få et godt tilbud !

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

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

• Vi matcher altid billigste pris
• Landsdækkende bytteservice

VESTERGADE 7  |  7200 GRINDSTED  |  TLF. 7535 3538
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Malerfirmaet
Poul Erik Rasmussen ApS
Mulvadvej 59
DK-6740 Bramming
Tlf. +45 75 10 10 60

 

 

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

 

- Kvalitetsarbejde til aftalt tid!..        

TLF. 75 16 94 99 

Niels H. Madsen
Tømrer og Bygningssnedker ApS

Liljebrovej 1 - 6800 Varde

Mobil nr. 40 20 70 94

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

Leif Arnbjerg

Egevej 2, Oved

6800 Varde

22 32 19 07

arnbjerg@stofanet.dk
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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

Radio og TV-Gården – Tistrup 

Storegade 15 

6862 Tistrup - 75264411 

Vestjyllands Andel er en stærk medspiller i et  
Midtvest og Sydjylland der er i konstant bevægelse!

Knoldeflodvej 99 - Næsbjerg - tlf. 7526 7166 - www.vja.dk 
Kærgårdsvej 30 - Nordenskov - tlf. 7529 8411- www.vja.dk

Vi har også

salg til private!
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Bestil et OK Benzinkort på www

Se mere på www
støt med 6 øre, for hver liter du tanker
bliver til millioner af kroner i støtte. Få et OK Benzinkort og 
Mere end 1200 lokale klubber får hvert år midler fra OK. Det 
Bestil et OK Benzinkort på www

.ok.dk Se mere på www
. støt med 6 øre, for hver liter du tanker

bliver til millioner af kroner i støtte. Få et OK Benzinkort og 
Mere end 1200 lokale klubber får hvert år midler fra OK. Det 

.ok.dkBestil et OK Benzinkort på www

bliver til millioner af kroner i støtte. Få et OK Benzinkort og 
Mere end 1200 lokale klubber får hvert år midler fra OK. Det 

Øse-Nordenskov

OK er altid billig med benzin, samtidig støtter
OK forskellige foreninger, fonde og

klubber, bl.a. Nordenskov
Ungdoms- og Idrætsforening.
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FORENINGER
classic 
basic plus

29.995,-
eller 625,- pr. måned*

prisen er inkl. bordplader og
vask men ekskl. hvidevarer
og armatur

KøKKenfornærmelserne
fortsætter på designa.dK

*Ydelse pr. mdr. ved 48 mdrs. rente- og gebyrfri finansiering. årlig fast debitorrente: 0,00%. 
samlede kreditomkostninger: 0 kr. - åop: 0,00%. Kan ikke kombineres med andre tilbud. gælder kun privatkunder.

VOreS lÆKre
KValitetSKØKKener 
er FOrnÆrmede
de sYnes Vi sælger
dem for billigt...
et designa køkken er et stolt køkken i høj 
kvalitet. både funktionelt og æstetisk er 
det lækkert design og det fortjener at blive 
værdsat. Vi kan såmænd godt forstå, at vores 
køkkener er blevet lidt fornærmede. 

Vi har nok også prissat dem lige skarpt nok 
i forhold til, hvad de er værd. undskyld...   

designa.dkgl. VardeVej 239, esbjerg   ·   tlf. 76 11 99 00

Landets største privatejede
køkkenfirma har et klart mål:
Vi vil gi´ vores kunder de bedste
tilbud og holde gang i gode
danske arbejdspladser!

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI
1. 128 429 87 185 429 418
2. 197 23 121 82 114 696
3. 29 40 523 647 185 279
4. 298 502 56 430 552 196
5. 591 278 22 704 227 395
6. 394 386 454 484 23 253
7. 53 500 201 559 456 53
8. 279 224 154 25 56 108
9. 169 249 159 97 25 249
10. 21 485 456 301 391 63
11. 189 418 132 387 178 429
12. 484 403 248 384 472 36
13. 430 180 117 420 400 449
14. 178 121 256 646 640 150
15. 640 395 240 74 179 647

NUIFS PRÆMIESPIL 1. HALVÅR 2018

22



FORENINGER
classic 
basic plus

29.995,-
eller 625,- pr. måned*

prisen er inkl. bordplader og
vask men ekskl. hvidevarer
og armatur

KøKKenfornærmelserne
fortsætter på designa.dK

*Ydelse pr. mdr. ved 48 mdrs. rente- og gebyrfri finansiering. årlig fast debitorrente: 0,00%. 
samlede kreditomkostninger: 0 kr. - åop: 0,00%. Kan ikke kombineres med andre tilbud. gælder kun privatkunder.

VOreS lÆKre
KValitetSKØKKener 
er FOrnÆrmede
de sYnes Vi sælger
dem for billigt...
et designa køkken er et stolt køkken i høj 
kvalitet. både funktionelt og æstetisk er 
det lækkert design og det fortjener at blive 
værdsat. Vi kan såmænd godt forstå, at vores 
køkkener er blevet lidt fornærmede. 

Vi har nok også prissat dem lige skarpt nok 
i forhold til, hvad de er værd. undskyld...   

designa.dkgl. VardeVej 239, esbjerg   ·   tlf. 76 11 99 00

Landets største privatejede
køkkenfirma har et klart mål:
Vi vil gi´ vores kunder de bedste
tilbud og holde gang i gode
danske arbejdspladser!

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI
1. 128 429 87 185 429 418
2. 197 23 121 82 114 696
3. 29 40 523 647 185 279
4. 298 502 56 430 552 196
5. 591 278 22 704 227 395
6. 394 386 454 484 23 253
7. 53 500 201 559 456 53
8. 279 224 154 25 56 108
9. 169 249 159 97 25 249
10. 21 485 456 301 391 63
11. 189 418 132 387 178 429
12. 484 403 248 384 472 36
13. 430 180 117 420 400 449
14. 178 121 256 646 640 150
15. 640 395 240 74 179 647

NUIFS PRÆMIESPIL 1. HALVÅR 2018

22

6

Nordenskov Borger og Sogneforening 

4

1

KR. 10,-
PR. PLADE

SIDE-
GEVINSTER

VED FULD
PLADE

ÆBLESKIVER
& GLØGG
kr. 25,-

HEMMELIG
GEVINST

24 SPIL
ALM. SPIL

Julebanko

På Nordenskov kro
Tirsdag d. 4. december kl. 19.00 - Dørene åbner kl. 18.00!

KR. 10,-
PR. PLADE 9

2
3
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Gymnastik
Vi glæder os til at komme i gang med en ny sæson og håber at se rigtig mange til sjove og lærerige 
timer i hallen.
 
Der er altid plads til nye gymnaster, så går du med en voksende gymnastspire i maven, og har lyst til 
at prøve kræfter med nogle af gymnastikkens grene, så skynd dig at melde dig til på www.nuif.dk 
 
Vi har igen i år en masse tilbud og håber at kunne ramme alle, der ønsker at lave gymnastik. Fælles 
for alle hold er, at man bliver guidet gennem træningen af topmotiverede og kompetente instruktører.

Forældre/barn gymnastik 
Styrk båndet til dit barn, skab oplevelser sammen og mød andre aktive familier.  
På forældre/barn holdet har vi fokus på samvær, leg, bevægelse, sanser - og at have det sjovt sam-
men. 
Vi glæder os til at give jer ny energi og gode oplevelser. Vi træner torsdag fra 16.30 til 17.30. 

På gensyn / Louise, Line og Pernille

Krudtugler 
Går du i børnehave eller 0. klasse, og er du vild med at:  
 * Synge og lege  
 * Hoppe og danse  
 * Krybe og kravle  
 * Kravle højt op  
 * Udforske redskaberne  
 * Lave kolbøtter  
 * Løbe stærkt  
 * Få styrket motorikken  
 * Begynde at lære grundspring 
Så er KRUDTUGLEHOLDET lige noget for dig - og i år prøver vi noget nyt! 

For at alle børn får så god en gymnastikoplevelse som mulig, vil den ugentlige træning foregå på 2 
mindre hold. Tanken er at holdene træner hver for sig hen over vinteren – på følgende måde: 

Krudtugler 1 = trolde og alfer, træner onsdag kl. 15.45 – 16.30  
Krudtugler 2 = bobler og 0. kl., træner onsdag 16.30 – 17.15 

Når vi nærmer os opvisningen, vil vi begynde at træne sammen på 1 stort hold – som laver en fælles 
opvisning. 

På gensyn / Ida, Emma, Alberte, Naya, Melanie, Anne Grethe og Gitte

Spring 1. – 2. klasse 
Går du i 1. - 2. klasse og elsker du at

•	 Hoppe
•	 Springe på redskaber 
•	 Lege med dine kammerater
•	 Og bare have det sjovt

Så er spring 1. - 2. klasse lige noget for dig. Vi træner hver tirsdag fra kl 17:20 - 18:30 i 
gymnastiksalen på skolen. Trænerne vil tage i mod børnene når de kommer fra SFO, så de er under 
opsyn, når de går kl. 17, fra SFO for at klæde om. 
Hilsen Malene, Stine, Louise og Sarah
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Gymnastik fortsat.

Spring 3. – 5. klasse 
Hvis du går i 3.-5. kl. og godt kan lide at udfordre dig selv med en masse spring, så er holdet her lige 
noget for DIG! Vi starter op torsdag i uge 40 og træner 17.30-18.30.  
Om du er nybegynder eller øvede er lige meget, så kom, for her er plads til alle. 
Vi glæder os til at se lige netop DIG hver torsdag til en masse god musik og en hel del gymnastik.

 Hilsen trænerne på 3.-5. kl.

JuniorMIX 6. klasse +  
Er du vild med at springe, lave rytmisk gymnastik eller måske begge dele, så er Juniormix holdet no-
get for dig! 
Holdet vil i år blive slået sammen med Fåborg/Vrenderup, i håb om at kunne stille et større hold. 
Sæsonen vil byde på masser af spændende gymnastik, opvisninger og meget mere. Med hjælp fra 
Helle Hallens faciliteter vil vi forsøge at udfordre ethvert niveau, så alle kan være med, uanset om 
man går i 6. klasse, er nybegynder, eller lige kommet hjem fra efterskole. Sidst, men ikke mindst, 
skal vi have det hammer sjovt! Så hvis du går i 6. klasse eller derover, brænder for at tage del i en 
spændende gymnastiksæson og måske endda møde nye kammerater, så tag en ven eller veninde 
under armen og kom til ”prøvetræning” i Helle Hallen Onsdag, den 19/9 og den 26/9 klokken 19.15-
20.30. Vi har opstart onsdag, d. 19/9 i uge 38 fra kl. 19.15-20.30 Vi glæder os rigtigt meget til at se 
netop dig! 

Venlige hilsner fra trænerteamet på juniormix holdet 2018/2019

Teen crossgym for de 9 – 14 årige  
I vil blive udfordret i styrke - motorik og udholdenhed. Altså konditions- og styrketræning.  

Træningen er torsdag kl 18.30 – 19.30 med opstart i uge 39 d. 27. september og kører indtil jul. Hvis 
der er opbakning til det starter en ny periode igen efter jul.  
Træner Lisa. 

Motion for alle 
I vil få alle kroppens muskler rørt og sved på panden, pulsen skal op (mindst 1 gang) og vi afslutter 
med udstrækning. Træningen bliver hovedsagelig med egen kropsvægt. 

Træningen er torsdag kl. 19.30 – 20.30 med opstart i uge 39 d. 27. september og kører indtil jul. Hvis 
der er opbakning til det starter en ny periode igen efter jul.  
Træner Lisa. 

Crossfitness  
Holdet kører stadig med stor succes og der kommer stadig nye med på holdet. Så har du lyst til at 
prøve kræfter med kettlebell, traktordæk og vægtstænger og masser af træning med egen kropsvægt 
er der altid plads til dig. Du skal bare være klar på at det bliver hårdt og musklerne bliver brugt. Alle 
træner på det niveau man selv er på, derfor kan vi alle træne sammen. 

Træningen er tirsdag kl. 19.15 – 20.15  
Torsdag kl. 20.30 – 21.30  
Lørdag kl. 9.00 – 10.00 

Opstart til d. 1. i hver måned og perioden kører 3 mdr. frem. Derefter kan man tilmelde sig en ny 
periode. 

Træner Lisbeth, Jesper og AnneMette 
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Gymnastiksæson 2018 – 2019
Opstart uge 40 (Juniormix uge 38)

Dag Tid Hold Lokale Træner
Tirsdag 19.15-20.15 Crossfitness Gymnastiksal Anne Mette, Lis-

beth, Lisa Jesper

Onsdag 15.45-16.30 Krudtugler 1 
(3-4 år)

Gymnastiksal Gitte Hvelplund An-
neGrete Møller
Ida Vestkær Peder-
sen, Naya Møjbæk

Onsdag 16.30-17.20 Krudtugler 2
(bobler+0. klasse)

Gymnastiksal Gitte Hvelplund
AnneGrete Møller
Melanie Nielsen, 
Emma Rudebæk. 
Alberte Flugt

Onsdag 17.20-18.30 Spring 1.-2. klasse Gymnastiksal Sarah Hvelplund, 
Louise Schou, Ma-
lene Jensen, Stine 
Ventzelsen 

Onsdag 
Opstart uge 38

19.15-20.30 Juniormix (6.klasse) Helle Hallen Lene Nielsen, An-
nike m.fl

Torsdag 16.30-17.30 Forældre-Barn Gymnastiksal Pernille Pedersen, 
Line Duerlund Terp
Louise Schou

Torsdag 17.30-18.30 Spring 3.-5. klasse Gymnastiksal Merete Arnbjerg, 
Rikke Kristensen, 
Stine Jacobsen, 
Louise Christiansen

Torsdag 18.30-19.30 Teen Cross Gym. Gymnastiksal Lisa

Torsdag 19.30-20.30 Crossfitness Light Gymnastiksal Lisa

Torsdag 20.30-21.30 Crossfitness Gymnastiksal Anne Mette, Lis-
beth, Lisa, Jesper

For at imødekomme, de børn der også går til fodbold, har vi i går forsøgt at rykke opstart til uge 40.
Der bliver arrangeret mulighed for afhentning i børnehaven af de børn, der går på krudtugleholdene.

Vi håber på en rigtig god gymnastiksæson

Mvh. Gymnastikudvalget 
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Vi håber på en rigtig god gymnastiksæson

Mvh. Gymnastikudvalget 
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BOB – BOB – BOB
Så er vi klar igen til en ny omgang bob. Tirsdag, den 25. sept. og onsdag, den 26. sept. 2018 
kl. 19.00 i skolens samlingssal
.
Kom den dag der passer jer bedst.

Vi spiller til kl. 21.30 afbrudt af en kaffepause. Medbring selv kaffe m.m.

Vi håber rigtig mange møder op til nogle hyggelige timer.

NB!  Eftermiddagsholdet begynder tirsdag, 
den 25. sept. 2018 kl. 14.00 i sidste klasseværelse til
venstre
.
Måske naboen vil med! – nye deltagere spiller  gratis 
den 1. måned
.
Venlig hilsen bobudvalget
v. Poul Erik Runge tlf.: 2186 8358

Badminton vinter 2018/2019
Motionsbadminton på Nordenskov skole

Der er stadig ledige træningstider mandag og onsdag. Se nærmere på www.NUIF.dk under Bad-
minton – Træningstider eller kontakt Lisbeth eller Helle fra badmintonudvalget.

Krocket/Krolf 2018 i superflot sommervejr.
Klubben afholdt sommerstævne først i august måned. En fin dag der startede med fælles kaffebord. 
Derefter gik alle ud for at spille og dagen sluttede med grillaften i klubhuset. 

Midt i august blev der afholdt et lørdagsstævne i krocket med 50 deltagere fra omegnens klubber.

I krocket har 5 hold været med i holdturnering, hvoraf de 2 hold blev puljevindere. Det var 
Anna Lise Thomsen, Jens Alfred Nielsen, Ejler Bertelsen og Poul Erik Runge i pulje C1 og 
Otto Mortensen, Niels Verner Jensen, Kurt Kristensen og Hans Peter Kristensen i pulje M2. 
De 2 hold spillede finale i Horne den 19. august, her vandt holdet i M2 og de går nu videre og skal 
spille om Danmarksmesterskabet.

Derudover har 4 personer været med til enkeltmandsturnering og 3 par med til parturnering. I par-
turnering vandt Kurt Kristensen og Hans Peter Kristensen og de går ligeledes videre til DM. 

Der er kommet nye medlemmer i år. Det er dejligt og der er plads til mange flere. 

Krocket spiller onsdag kl. 18 
og lørdag kl. 9.30. Krolf spiller 
onsdag kl. 14 og kl. 18.30.  

Alle er meget velkommen til at 
komme og prøve at spille. 
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Nordenskov UIF Volleyball 
Udvikling - Begejstring - Sammenhold 

UngdomsVolley Sydvest 

Sæson 2018/2019  
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.) 

 
16.45 – 18.15 

Nordenskov 
Skole 

Mette Godt Larsen 
Mike Juul Jensen 
Tom Heptinstall 

 4/9 

     
UngdomsVolley 
Sydvest:/NUIF 

    

HU14/DU14  
 

Torsdag: 
18.00 – 20.00  
 

Helle Hallen  
 

Tom Heptinstall  6 /9 

     
Herre Liga truppen 
 

Mandag 
20.00 – 22.00 

Helle hallen Brendan Garlick 6/8 
 
 

Herre Liga truppen 
 

Onsdag 
20.00 – 22.00 

Helle hallen Brendan Garlick 8/8 
 
 

Herre Liga truppen 
 
 

Torsdag 
20.00 – 22.00 

Helle hallen Brendan Garlick 
 
 

9/8 
 
 

Danmarksserie 
herrer/HU18/HU16 

Torsdag 
18.00-20.00  

 
Helle Hallen 

Malachi Murch 
Peder Foldager 
 

 
6/9 

Damer 
Danmarksserie/DU18/DU16 

Tirsdag 
20.00-22.00 
  

Helle hallen Will Craft 
Jordan Colotti 

28/8 

Damer 
Danmarksserie/DU18/DU16 

Torsdag 
18.00 – 20.00 
 

Helle-Hallen  Will Craft 
Jordan Colotti 

30/8 

Senior Mix 
 

Tirsdag 
20.00 – 22.00 
 

Helle hallen  Kontakt 
Volleyballudvalget 

19/9 

 
Der laves igen i år samarbejde i UngdomsVolley Sydvest med Varde, Ølgod, Tistrup og 
Nordenskov.  
Der vil kunne ske tilpasninger i træningstider og steder for ungdom, da vi usikre på antallet af 
spillere og hvor de kommer fra. Kontakt derfor undertegnede eller følg med på Facebook eller 
NUIF.dk.  
 
Med venlig hilsen 

Volleyballudvalget/Peder Foldager, tlf.: 29 62 14 11  
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Nordenskov UIF Volleyball 
Udvikling - Begejstring - Sammenhold 

En ny og spændene volleyball sæson står for døren. 
 
Kidsvolley - Den sjoveste sveder….. 
 

En sport skabt til børn på børnenes præmisser.  
 
I spillet er der indbygget 5 forskellige levels,  
så der altid vil være et niveau, der passer til netop dit barn.  
Væk er det at sidde på bænken, fordi man ikke er god nok. 
 
På den måde kan alle træne og komme med ud  
og spille kampe med det samme. 
 

Kom! – det koster ikke noget at prøve…. 
 
Kidsvolley udvikler børnenes motoriske færdigheder i det tempo, der passer den enkelte, og 
det indbyggede levelsystem, gør netop, at man altid kan komme til at spille med og mod andre børn, 
der er på samme udviklingstrin, som en selv. 
 
UngdomsVolley Sydvest 
Vi holder fast i samarbejdet mellem Varde, Ølgod, Tistrup og Nordenskov, men forsøger også at få et 
par klubber mere med.    
Skal vi styrke ungdomsarbejdet, skal vi arbejde sammen om at få skabt nogle fælles hold. Kontakt 
klubben, hvis du gerne vil spille, så vi et hold og niveau, hvor du kan være med. 
 
Senior: 
På damesiden skal vi have gendannet vores eget hold efter at BVC valgte trække sig ud af 
samarbejdet.  Vi har sat målet mod en oprykning til 2. division ledet af et par dygtige udenlandske 
trænere, Will og Jordan. 
 
På herresiden bliver første sæson i Ligaen og dermed blandt de 11 bedste hold i Danmark en stor 
udfordring, men vi føler os rustet og vi har fået skabt et godt grundlag med en række dygtige spillere 
fra ind og udland ledet at vores australske fuldtidstræner, Brendan Garlick.   
Derudover er også plads på herre Danmarks seriehold for dem har knap så store ambitioner. 
 
Volley Liga kampe – Grundspil                                         Vi ses i hallen!! 
30-09-2018 13:30 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF Amager VK Helle Hallen 
03-10-2018 20:00 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF Middelfart VK Helle Hallen 
21-10-2018 16:00 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF VK Vestsjælland Helle Hallen 
01-11-2018 20:00 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF ASV Aarhus Helle Hallen 
18-11-2018 13:30 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF Ishøj Volley Helle Hallen 
01-12-2018 16:00 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF Gentofte Volley Helle Hallen 
27-01-2019 13:30 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF Boldklubben Marienlyst Helle Hallen 
09-02-2019 16:00 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF Aalborg Volleyball Helle Hallen 
06-03-2019 20:00 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF Ikast KFUM Helle Hallen 
09-03-2019 16:00 VolleyLigaen Herrer Nordenskov Ungdoms-og IF Hvidovre VK Helle Hallen 
 
Mix og motion vil vi også gerne, så her håber vi også på en 3-4 hold. 
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Owen Luft lørdag den 23. juni 2018 – ”ægte dansk råhygge”!
Vi gjorde det igen - billetterne til årets koncert revet væk samme dag de blev sat til salg og omsætningsrekord på koncertdagen 
– hvad mere kan man forlange? jo, måske lige et nøk op med 5 – 10 grader på temperaturskalaen og vindstille på koncertdagen! 
 
Vinden gav os udfordringer dagen før koncerten. Sceneopbygningen skulle færdiggøres, og der var vindstød med orkanstyrke 
over Nordenskov – øv. Scenefirmaet havde tæt kontakt til Karup omkring vejrsituationen og indstillede på et tidspunkt arbejdet 
af sikkerhedsmæssige grunde. Lige der rumsterede en masse tanker om et helt års arbejde og så evt. aflysning – det gav os 
et par grå hår! Vinden løjede lidt af, og det meste af sceneopbygningen kunne fuldføres. I sådan en situation er det dejligt, at 
vi har folk omkring os, som er fleksible og hurtigt springer til, når det brænder på, for vi skulle stille med et lørdagsmorgenhold 
til de ting, der ikke kunne klares om fredagen på grund af vejret.
 
Vindstødene drillede stadig lørdag, men det blev løst på professionel vis af scenefolket. Hvis du på et tidspunkt under en 
koncert har undret dig over, at et bagtæppe var trukket ned og der var udsigt til åben himmel, så var der en sikkerhedsmæssig 
mening med det.

Sommeren ramte os dagen efter – det vejr gad vi godt have haft om lørdagen.. 

Den 29. udgave af Owen Luft bød på Nik & Jay, Thomas Helmig, Rasmus Seebach, Michael Falch & Dét Band, Carpark North 
og Burhan G. 6 stærke navne på plakaten og god positiv respons fra omverdenen på årets program – vi var glade. Men det gav 
også lidt udfordringer, for jo større bands des flere omklædningsrum skal der til. Hver en kvadratmeter er udnyttet i backstage-
området, så for at få plads til alle bands og deres følge, måtte vi flytte omklædningsrummene til et område bag ved backstage. 
Det så nu ud til, at musikerne var pænt tilfredse med det, for der blev hygget gevaldigt og mange af dem blev hængende!

CUBA-baren rullede ud fra koncertpladsen sidste år for sidste gang. Erstatningen i år var en ny bar - Ice-baren. Sommer kan 
man ikke just sige det var denne Sct. Hans dag, men det afholdt ikke vore gæster fra at købe stakkevis af drinks med pind-is 
vendt på hovedet i glasset. Det var et hit! 

Et nyt tiltag i år var salg af varme toast i nogle af ølbarerne. Vi evaluerer på det og ser om det skal fortsætte næste år, eller 
noget nyt skal til. 

Vi vil så gerne have, at det ikke flyder med affald på pladsen. Vi har masser af grønne affaldsbeholdere, som tømmes løbende, 
men ståbordene og bordene rundt omkring på pladsen var et problem sidste år. Vi valgte derfor i år at alliere os med 4 hjælpere 
fra Gredstedbro Gymnastikforening, som dagen igennem samlede affald ved ståborde mm. Efter sigende var vores publikum 
godt tilfredse med at få ryddet op, når hjælperne kom forbi, så det fortsætter vi med fremover. 

Musikprogrammet overskred budgettet, så vi valgte en lille prisstigning på øl og drinks i år. Sidste prisstigning på disse varer 
var i 2011, så det var på sin plads med en prisstigning her. Vi har stadig rimelige priser i forhold til andre festivaler rundt i landet. 
  
Der var run på alle barer hele dagen, hvilket sammenholdt med prisstigningerne resulterede i omsætningsrekord – fantastisk! 
Ikke så sært, at der var kø ved toiletterne hele dagen!

Alt klappede og spillede til dette års koncert, så tusind tak til alle 770 hjælpere i dagene op til koncerten, på dagen og oprydning 
om søndagen – I gør en forskel. Uden Jer ingen koncert. Tak til Jer som uden tøven lige tager en ekstra tørn – det rykker og 
hjælper i sidste ende. 

I august måned hvert år afholder vi et møde med deltagelse af de formænd, som på koncertdagen er udvalgets forlængede 
arm. På dette møde får vi input og gode idéer fra formændene og ikke mindst en idé om, hvad der var godt og skidt ved årets 
koncert. Vi bruger det så til at gøre ting bedre næste år – hvad har solgt godt o.s.v. Det er et godt møde, som giver en god 
pejling af, hvad vi skal forbedre og arbejde med til næste års koncert. Så til vores hjælpere; giv dine idéer videre til formanden. 
I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte udvalget – vi er ikke længere væk end en telefonopringning. 

I år valgte vi at gå digitalt i forhold til alle vores 770 hjælpere. Billetten blev skrottet, og vi slap for at skulle udsende billetter med 
post. Vi siger undskyld besværet og de opstartsproblemer det har givet til vores hjælpere. Pt. arbejder vi sammen med vores 
eksterne IT-leverandør på at få fjernet børnesygdommene, så mails til hjælperne ikke lander i spammail eller slet ikke modtages. 
Tak for jeres tålmodighed. Selvom vi er gået digitalt, så kan vi selvfølgelig stadig sende en hjælperindkaldelse ud med post, 
hvis man ikke er helt dus med det digitale. Vi tror på, at overgangen til det digitale bliver godt på sigt, og det løser samtidig en 
anden udfordring i forhold til persondataforordningen med opbevaring af oplysninger på alle vores hjælpere. 

I januar går det løs igen med kontakt til alle hjælpere – er du ikke allerede hjælper, men godt kunne tænke dig det, så tøv ikke 
med at sende en mail allerede nu til enten annemettehansen67@gmail.com (Annemette) eller sillesen@hmnet.dk (Birthe). 

En stor tak skal lyde til Andelskassen, BYGMA Agerbæk og Designa Køkken + alle dem vi har lånt et eller andet af – ingen 
nævnt ingen glemt. 

Vi fra Agerbækdelen af koncertudvalget (Hans Jørgen, Ole og Birthe) takker Nordenskovdelen (Lisbeth, Per, AnneMette og 
Henrik) for samarbejdet. Vi er pavestolte af, at vi sammen med alle omkring Owen Luft kan sende penge til ungdommen i 
Agerbæk SF og Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening.

Næste år fejrer vi 30 års jubilæum. Sammensætning af musikprogrammet er i fuld gang. Vi tjekker bands ud i sommerens løb 
og holder øje med hvad der sker på musikfronten. Vi vil gøre alt for at få de bedste musikere til Nordenskov.

Vi siger tak for i år og forhåbentligt gensyn til en ny omgang Owen Luft den 22. juni 2019!

Birthe Sillesen
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Nordenskov
Julemarked 

på byens torv 

D. 24. november kl. 10-15 

Kom til det hyggeligste julemarked og 
juletræstænding på byens torv 
 
 
På pladsen finder du bl.a.: 
 

 Gratis entré til masser af boder 
 Hestevognstur 
 Juletræssalg 
 Tombola 
 Æbleskiver og gløgg 

 
Træet tændes kl. 15 hvor vi får besøg af 
julemanden, der har en lille gave med til alle 
børnene 
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Træet tændes kl. 15 hvor vi får besøg af 
julemanden, der har en lille gave med til alle 
børnene 
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Når forandringens vinder blæser, så bygger nogle vindmøller, 
mens andre bygger læhegn

Således lyder et gammelt kinesisk ordsprog. Vise ord vil nogle mene, mens andre måske 
vil føle sig direkte provokeret!?! Uanset hvilken vinkel man anskuer skoleverdenen fra, er 
det dog et faktum, at området er i konstant forandring. Ja, nogle vil muligvis gå så langt 
som at sige i udvikling?!?

Nordenskov-Næsbjerg Skole udvikler sig. Vi søger til stadighed at være tilstede hvor vi 
ser muligheder for at lave god skole. Det kan til tider være forhåndsdefineret hvad god 
skole er, og disse virkeligheder og processer må vi aktivt arbejde ind i, således at deres 
gøres til vores. Strukturændringer besluttes og udføres ikke altid af samme part. På vores 
matrikel har vi i fællesskab besluttet at arbejde med, og ikke mod, ændringerne. Man 
kan vel sige, hvis vi skal koble os lidt på den kinesisk visdomsmetafor, at vi vælger at 
have vinden i ryggen.

Skoleåret 2018/2019 er nu for alvor i gang. I omegnen af 120 elever, herefter flere med 
forældre og bedsteforældre, blev mandag den 13. august budt velkommen af underteg-
nede. Her var alt ved det gamle; velkomst, sang, hejsning af Dannebrog samt et hav af 
smukke blomster. Alt sammen, kombineret med personalets forudgående grundige forbe-
redelse, stabile ingredienser til en god begyndelse.

Vi, personalet på skolen, har med varierende mængder af sommerfugle i maven, set frem 
til netop dette skoleår – ganske som tilfældet har været blandt både nye og gamle elever. 
Skoleåret 2018/2019 byder, udover de omtalte overordnede strukturændringer, også på 
interne ændring. I dette, mit første skriv som filialskoleleder, skal særligt to områder have lys:

1. Vi har afkortet skoledagen for alle elever. Eleverne har, som et forsøg, 3 
klokketimer mindre i dette skoleår i forhold til de foregående skoleår. Dette 
medfører at eleverne vil opleve en større mængde af lektioner, hvor mere end en 
voksen vil være tilstede.

Der er klare faglige fordele at hente ved dette, da vi bl.a. kan øge mængden 
af tid hvor der holddeles, både på enkelte årgange, samt på tværs. Elevernes 
individuelle behov kommer derved yderligere i fokus, med et forventelig målbart 
afkast i form af faglig progression.

For eleverne fra Team 1 er skoledagen nu tilendebragt kl. 13.05 mandag, torsdag 
og fredag. I Team 2 slutter undervisningen alle dage kl. 14.05.

2. Vi skal i den kommende tid have gang i et større projekt på skolen. Således er det 
besluttet at tildele skole midler til et nyt skolekøkken. Processen er i gang, og vi 
ser frem til det færdige resultat. Et resultat der i første omgang kommer skolens 
elever til gode i den daglige undervisning, men som på sigt også gerne skulle have 
brugsværdi for den lokale befolkning.

Jeg vil påstå at det er det, der populært kaldes en win/win-situation.

Slutteligt vil jeg af hjertet gerne takke alle omkring skolen for den overvældende positive 
modtagelse jeg har fået. Jeg havde en forudgående forestilling om, at et mindre sam-
fund, med hvad et sådant rummer af forskellighed og ressourcer, kunne opnå i fælles-
skab. Nu, godt et halvt år inde i virkeligheden, kan jeg blot konstatere; Nordenskov er alt 
det – og mere til.

På vegne af Nordenskov-Næsbjerg Skole, afd. Nordenskov
Jan Pimenta
Filialskoleleder
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Før sommerferien blev der sat nye affaldsspande op på skolens område, så der nu 
er 10 affaldsspande. 
Det vil være til glæde for alle brugere hvis hundeluftere og alle andre brugere af om-
rådet smider affald mv i spandene. 
På forhånd tak

Mod Sønderskovvej

              Owen Lund

SFO

                            P-plads

Idrærsindgang

              Cykelstativer

Klassefløj

      Skolegård

                                       Børnehaven

På hallen mod fodboldbaner        
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        Nordenskov aktiv & flid
Formand:  Eva H. Thomsen  Bolhedevej 19  tlf. nr. 24 44 46 42  
Næstformand: Bodil Tradsborg  Rævestræde 13  tlf. nr. 25 75 84 23  
Kasserer:  Ida Lauridsen Rønrøgel 33   tlf. nr. 51 72 95 51
Sekretær:  Jette Thomsen Egelykkevej 6  tlf. nr. 40 95 70 70
Øvrig:   Bente Sørensen Kamphøjvej 1  tlf. nr. 60 93 04 58

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

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

   

   Solhøj Venners Bestyrelse
     
  Formand:  Kamma Bojsen   tlf. 29826893 mail: kammabojsen@gmail.com
  Næstformand: Anna Marie Flugt   tlf. 30298366
  Kasserer:  Erna Christensen   tlf. 75298509
  Sekretær:  Inger Nielsen    tlf. 75264171 mail: ingerverner@gmail.com
  Menig medlem: Birte Mikkelsen   tlf. 75298191
   Jytte Hungeberg   tlf. 75298111
   Krista Jensen   tlf. 29889807

  Beboer repræsentant:
   Ingrid Kristiansen   tlf. 75298174

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

   

  
   
 

 

Nordenskov Borger  og Sogneforening

Formand   Rolf Brosolat  tlf. 29 23 09 09  rolf.brosolat@royalunibrew.com
Næstformand   Peter Nykjær  tlf. 40 94 85 41  peter85ns@gmail.com
Kasserer   Lone Jensen  tlf. 25 53 24 94  lbjen@hotmail.com
Referent/sekretær  Stine B. Andersen tlf. 20 82 21 37  faight85@hotmail.com
Torv & anlæg   Poul Erik Møller tlf. 28 29 96 50  p.i.@bbsyd.dk
           Thomas Jessen tlf. 20 94 00 10  thomas.jessen@hotmail.com
           Bjarne Flugt  tlf. 24 26 70 50  bjarne�ugt@gmail.com
Suppleant   Søren Sørensen tlf. 20 14 41 96  svs110380@hotmail.com
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      Nordenskov Efterløn- & Pensionistforening

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

 Suppleanter:  Erna Lauridsen  henningberdiin@gmail.com           tlf. 75298298/21684536
    Grete Pedersen  gvp@hmnet.dk             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  75298282
Jette Hansen   40332093
Grethe Husted  75298404
    

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

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

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

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

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

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

Genbrugsbutik i Nordenskov
Heagervej 2B
Nordenskov
Tlf. 75255595

Læg håndarbejdet i tasken, tag kaffen og naboen med. Føl-
gende onsdage 24/10, 7/11, 21/11 og 5/12. Hver aften kl. 
19-21 samles vi i lånt lokale på Solhøj for at strikke i et par 
timer. Ideer og opskrifter udveksles, men der skal også være 
tid til snak og kaffetår.  Der er ingen tilmelding. du møder 
bare op, og deltagelse er gratis.

STRIKKEAFTENER
Læg håndarbejdet i tasken, tag kaffen 
og naboen med. Følgende onsdage 
24/10, 7/11, 21/11 og 5/12.   
Hver aften kl. 19-21.00 samles vi i lånt 
lokale på Solhøj for at strikke i et par 
timer. Ideer og opskrifter udveksles, 
men der skal også være tid til snak 
og kaffetår. Der er ingen tilmelding, du 
møder bare op, deltagelse er gratis.

Læg håndarbejdet i tasken, tag kaffen og naboen med. Føl-
gende onsdage 24/10, 7/11, 21/11 og 5/12. Hver aften kl. 
19-21 samles vi i lånt lokale på Solhøj for at strikke i et par 
timer. Ideer og opskrifter udveksles, men der skal også være 
tid til snak og kaffetår.  Der er ingen tilmelding. du møder 
bare op, og deltagelse er gratis.

STRIKKEAFTENER
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Forretningsudvalg:
Formand
Carsten Madsen
tlf. 26 79 40 31  
syver1974@hotmail.com

Næstformand
Jørgen Jørgensen
tlf. 75 29 87 20 
jorgen.esbjerg@lauritz.com

Kasserer
Inge Marie Graversgaard
tlf. 30 28 84 51 
egelykkevej7@bbsyd.dk

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

Suppleant
Allan Larsen
Kim Rudebeck

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

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

Kursusansvarlig
Kristina Gintberg
tlf. 26154680
kristinagintberg@gmail.com

Pernille Hungeberg Thomsen
tlf. 23664889
hungeberg5@hotmail.com

Katrine Kruse Riber
Tlf. 27291563
katrinedkruse@gmail.com

Louise Kirkeby Sørensen
tlf. 26398944 
beckkirkeby@outlook.dk

Håndbold - Musik - Tennis
Forretningsudvalget

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

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

Jens Lauridsen
tlf. 75 29 86 16 
75298616@privat.dk

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

Materielansvarlig
Daniel Jørgensen
tlf. 20966143
lillemand3@hotmail.com

Kontingentansvarlig
Henrik Lykke Rahbek
tlf. 20415460
henr9144@hotmail.com

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

Stadionansvarlig
Leo Thomsen
tlf. 61 28 85 50

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

Kampfordeler
Jesper Lambek
tlf.24627395
lambek@adslhome.dk

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

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

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

Johanne Munk
tlf. 75 29 82 54 / 60312170
villy.munch.jensen@gmail.com
 
Britta Møller
tlf. 30254105 

Boje Bojsen
tlf. 29829680
bojebojsen@gmail.com

Suppl. Jens Møller
tlf. 28 26 71 82    
  
Krocket/Krolf
Formand 
Kurt Kristensen 
tlf. 51 37 90 02 
k.kristensen@cdnet.dk

Anne Marie Baunsgaard
tlf. 29455944
am.baunsgaard@cdnet.dk
  
Otto Mortensen
tlf. 75169418 / 40421794
nannaotto@hotmail.com

Christian Jacobsen
tlf. 61244186
vibealle5@gmail.com

Krolf 
Ruth Madsen
tlf. 75 29 84 46 - 
mobil 29 24 94 46

Preben Christensen
tlf.75298329/29939039 
hennyogpreben@live.dk

Suppleant Krolf
Grethe Husted

Støtteudvalg - Banko 
Formand 
Jens Møller   
tlf. 28 26 71 82  
   
Foto 
Finn Bech-Petersen 
tlf. 23 42 21 02 
finn@bech-petersen.dk 

Nordenskov Ungdoms- & Idrætsforening
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SPONSORER TIL NUIF 
SPORTSFEST 2018

LISTE OVER ANNONCØRER
NUIF 2018
Andelskassen Varde A/S   87995670
Ansager VVS & Blik ApS   75296011
Bentes Briks     60930458
BlomsterGalleriet    24242250
Bolhede Glas     20282161
Dagli’ Brugsen     75298006
Designa, Esbjerg    76119900
Dyrlæge Manfredo Occhionero   22806906
Elektrikerløsningen    20830881
Erlings Maskinstation    75299188
Halle’s Auto     75298283
Heager Multiservice ApS   23229038
Hedens Tækkemænd ApS   75298401/
      75298423
Helle Hallen     75195111
HH Tømrer & Snedkerforretning ApS  75298590
HM Byg ApS     75267188
Hr. P - Grindsted                75353538
Højvang Byg Aps    40350675
JM Byg Nordenskov A/S    75298355
Kildelunden ApS    75299223
Kim Vind Maskinstation & Entreprenør  75169499
Leifs Klovpleje     22321907
SDS Kropsterapeut Rigmor Jørgensen  29615017
Malerfirmaet Poul E. Rasmussen ApS  75101060
Melgaard VVS     20168737
Michaels Automobiler    76950059
Multi-hjælp v/Palle Schebye   22486353
Murermester Claus Olsen   75337700
Murermester Finn Jensen   75264282
Nordenskov Kartoffellager   20488129
Nordenskov Revision    75298065
Nordenskov/Næsbjerg El-service  75298107
Nordenskov Smede & Montage   30306096
Næsbjerg Havecenter    40588487
Niels H. Madsen 
Tømrer & Bygningssnedker ApS   40207094
OK Benzin     75298006
Pia's Køkken     23230797
Radio & TV Gården     75264411
Skamstrup Maskinstation ApS   75298588
Studie9 v/Lissi B. Hansen   22618940
Tækkemand Henning Holst   75298465
ZAZU hair by Tina K    31201517
Vestjyllands Andel    75267166/
      75298411

SPONSORER AF TOMBOLA 
GEVINSTER TIL NUIF'S 
SPORTSFEST 2018

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   

Heager Multiservice ApS 
Peter Dalgas 
Elektrikerløsningen ApS 
A.P. Snedker & Montage 
Halles Auto 
Michaels Automobiler 
Nordenskov/Næsbjerg El service 
ZAZU hair by Tina K 
Dagli’  Brugsen. 
Miror 
Studio9 v/Lissi B. Hansen 
HH Tømrer & Snedkerforretning ApS 
Skamstrup Maskinstation 
Melgaards VVS 
Helle Hallen 
Bentes Briks 
Nordenskov Smede og VVS  
Blomstergalleriet (buketter til borgeraften)
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Aktivitetskalender
September
11. sept. 14.00  Foredrag: Fra katapultsæde til prædikestol  Nordenskov Efterløn- &  
    på Solhøj      Pensionistforening
13. sept. 17.00  Høstfest på Solhøj     Solhøj Vennekreds
15. sept. 19-21.00 Lysfest i Tambours Have    Tambours Have
16.-18. sept. 9.30-16.30 Dyrskue/Mælkefestival     Helle Hallen
18. sept. 19.00  Foredrag v/Peruth Kainamura på Nordenskov Skole NAOF 
22. sept. 11-13.00 Åbent hus arrangement på Nordenskov Vandværk Nordenskov Vandværk
29. sept. 10-13.00 Årets plantedag v/Tambours Have   Tambours Have
30. sept. 15.00  100 års reception på Nordenskov Kro   Nordenskov Borger- &
           Sogneforening
30. sept. 13.30  VolleyLigaen Herrer - NUIF & IF Amager VK i   Nordenskov UIF, Volley
    Helle Hallen          
     

Oktober
03. okt.  20.00  VolleyLigaen Herrer - NUIF & IF  Middelfart i   Nordenskov UIF, Volley
    Helle Hallen
04. okt.  10,15  Udflugt til Artillerimuseet i Varde    Ældre Sagen
08. okt.  19.00  Rundvisning på Møltrup Optagelseshjem v/Vildbjerg NAOF 
09. okt.  14.00  Lysbilledforedrag om Ålandsøerne på Solhøj  Nordenskov Efterløn- &
           Pensionistforening
21. okt.  16.00  VolleyLigaen Herrer - NUIF & IF VK Vestsjælland i  Nordenskov UIF, Volley
    Helle Hallen
22. okt.  18.30  Madlavning for mænd på Nordenskov Skole  NAOF
25. okt.  19.00  Musikarrangement i Helle Hallen   Ældre Sagen
    v/Videbæk Harmonikaklub
25. okt.   14.00  Mini Banko på Solhøj     Solhøj Vennekreds
27. okt.     Strikkebrunch      ???
     

November
01. nov.  20.00  VolleyLigaen Herrer - NUIF & IF  ASV Aarhus i   Nordenskov UIF, Volley
    Helle Hallen 
08. nov.  18.30  Julehygge hos VÆRSGO i Varde   NAOF
13. nov.  14.00  Musik & sang v/Orla Lyst (tidligere Kvartetten  Nordenskov Efterløn- &
    på Solhøj      Pensionistforening
18. nov.  13.30  VolleyLigaen Herrer - NUIF & IF Ishøj Volley i   Nordenskov UIF, Volley
    Helle Hallen
24. nov.  10-15.00 Nordenskov Julemarked     ???
29. nov.  18.00  Julefrokost på Årre Kro     Ældre Sagen

December
01. dec.  16.00  VolleyLigaen Herrer - NUIF & IF Gentofte Volley i  Nordenskov UIF, Volley
    Helle Hallen
04. dec.  19.00  Julebanko på Nordenskov Kro    Nordenskov Borger- &
           Sogneforening
06. dec.  17.00  Julefrokost på Solhøj     Solhøj Vennekreds
11. dec.  14.00  Julehygge på Solhøj v/Marianne Lesner   Nordenskov Efterløn- &
           Pensionistforening  
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Med vores særlige Lokallån Bil sender vi 1.000 kroner videre til gode 
lokale formål, når du låner til bilen hos os. Det er sådan noget, 
man gør, når man har været den lokale bank i mere end 100 år. 

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

KØB EN 
NY BIL

VIL DU GERNE GØRE NOGET 
FOR LOKALSAMFUNDET?

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

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


