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Bestyrelsen i VNI siger tak �l By-
festudvalget og de mange frivillige 
der har gjort det muligt at a�olde 
Byfest 2022. Vi siger også tak �l de 
mange gæster der stø�ede op om 
alle de mange ak�viteter og vi ses �l 
næste års byfest.

Jeg er sikker på vi kan gøre det igen i V. 
Nebel hvis vi står sammen om opga-
ven, da mange små bække gør en stor 
å. 

Vinterens ak�viteter står for døren og 
vi ser frem �l en god sæson med vol-
leyball, floorball, gymnas�k, spinning 
og badminton.

Vi håber på flere medlemmer så vi 
kan holde gang i alle ak�viteter med 
et fornu�igt antal deltagere. Stor tak 
�l alle trænere og ledere som gør en 
indsats hver uge, og vi ses i den kom-
mende sæson.

 
Peter Riddersholm

VNI

I starten af juni blev årets byfest afholdt, 
med stor tilslutning efter 2 års fravær. Vej-
ret var for det meste rigtig fint til et sådant 
arrangement, og gensynet med byens bor-
gere var kærkomment.

Torsdag blev skudt i gang med den velkend-
te Damefrokost i nye klæder, med hyggeligt 
samvær, god mad og modeshow. Det var 
dejligt at se alle aldersgrupper hygge sig til 
langt ud på aftenen.

Fredag stod i Fagenes Kamps tegn, med 
kendte og nye konkurrencer.

Dennis Winther og Co, langede omkring 
250 Grill Burgere og et stort antal BBQ ben 
over disken, og os i forplejnings teltet, har 
aldrig solgt så mange pomfritter så hur-
tigt!!!! Vores lokale musikere SÅ DEE, spil-
lede op til start, og gengangeren Lasse over-
tog scenen, og festen blev ved til ud på mor-
genen.

Lørdag var der Børne loppemarked, gade-
rundbold og div andre aktiviteter på plæ-
nen. Hardy og Co diskede op med hele 2 
fantastiske helstegte grise med tilbehør til 
aftenens Lørdagsfest, med ca. 130 delta-
gere, børn og voksne. Endnu engang blev 
festen ved til langt ud på natten. 

Under rundboldturneringen blev Kirsten 
Rasmussen kaldt frem af Formand Peter 
Riddersholm, for at få overrakt ”Årets New-
ling Pris”, som gives til særligt udvalgte per-
soner, der har gjort et stort stykke arbejde i 
foreningslivet eller byen. Kristen modtog 
prisen for hendes mangeårige arbejde som 
kassér i VNI, et arbejde som Kirsten havde 
på rygraden, og var utrolig dygtig til. Vi tak-
ker endnu engang Kirsten for det store 
arbejde!!!

Søndag var mest hygge og samtaler om de 
foregående dages begivenheder, og mulig-
hed for børnene at hygge sig på hoppepu-
derne, og de voksne slappe af. Der blev 
holdt Gudstjeneste i teltet, der som altid 
var rigtig hyggeligt og godt besøgt. Gulda-
ger Highland Cattle var forbi med 2 lang-
hårede stude, som leverede en klat til årets 
kokassebanko, et altid sjovt indslag. Også 
her en tak til Jørgen Riddersholm for hans 
mangeårige lån af ko til samme formål, og 
Jørgen ønskes en god pension, og vi er 
glade for at der er nye kræfter der tog over.

På vegne af Byfest Udvalget, STOR TAK for 
opbakning til byfesten, det er alt arbejdet 
værd, når tilslutningen er så STOR. Hvis 
man har lyst til at være med ”bag om sce-
nen”, er der altid brug for hænder, så kon-
takt et af udvalgsmedlemmerne. 

VI SES TIL NÆSTE BYFEST 
1-4. JUNI 2023                                                                           



Bestyrelsen i VNI siger tak �l By-
festudvalget og de mange frivillige 
der har gjort det muligt at a�olde 
Byfest 2022. Vi siger også tak �l de 
mange gæster der stø�ede op om 
alle de mange ak�viteter og vi ses �l 
næste års byfest.

Jeg er sikker på vi kan gøre det igen i V. 
Nebel hvis vi står sammen om opga-
ven, da mange små bække gør en stor 
å. 

Vinterens ak�viteter står for døren og 
vi ser frem �l en god sæson med vol-
leyball, floorball, gymnas�k, spinning 
og badminton.

Vi håber på flere medlemmer så vi 
kan holde gang i alle ak�viteter med 
et fornu�igt antal deltagere. Stor tak 
�l alle trænere og ledere som gør en 
indsats hver uge, og vi ses i den kom-
mende sæson.

 
Peter Riddersholm

VNI

I starten af juni blev årets byfest afholdt, 
med stor tilslutning efter 2 års fravær. Vej-
ret var for det meste rigtig fint til et sådant 
arrangement, og gensynet med byens bor-
gere var kærkomment.

Torsdag blev skudt i gang med den velkend-
te Damefrokost i nye klæder, med hyggeligt 
samvær, god mad og modeshow. Det var 
dejligt at se alle aldersgrupper hygge sig til 
langt ud på aftenen.

Fredag stod i Fagenes Kamps tegn, med 
kendte og nye konkurrencer.

Dennis Winther og Co, langede omkring 
250 Grill Burgere og et stort antal BBQ ben 
over disken, og os i forplejnings teltet, har 
aldrig solgt så mange pomfritter så hur-
tigt!!!! Vores lokale musikere SÅ DEE, spil-
lede op til start, og gengangeren Lasse over-
tog scenen, og festen blev ved til ud på mor-
genen.

Lørdag var der Børne loppemarked, gade-
rundbold og div andre aktiviteter på plæ-
nen. Hardy og Co diskede op med hele 2 
fantastiske helstegte grise med tilbehør til 
aftenens Lørdagsfest, med ca. 130 delta-
gere, børn og voksne. Endnu engang blev 
festen ved til langt ud på natten. 

Under rundboldturneringen blev Kirsten 
Rasmussen kaldt frem af Formand Peter 
Riddersholm, for at få overrakt ”Årets New-
ling Pris”, som gives til særligt udvalgte per-
soner, der har gjort et stort stykke arbejde i 
foreningslivet eller byen. Kristen modtog 
prisen for hendes mangeårige arbejde som 
kassér i VNI, et arbejde som Kirsten havde 
på rygraden, og var utrolig dygtig til. Vi tak-
ker endnu engang Kirsten for det store 
arbejde!!!

Søndag var mest hygge og samtaler om de 
foregående dages begivenheder, og mulig-
hed for børnene at hygge sig på hoppepu-
derne, og de voksne slappe af. Der blev 
holdt Gudstjeneste i teltet, der som altid 
var rigtig hyggeligt og godt besøgt. Gulda-
ger Highland Cattle var forbi med 2 lang-
hårede stude, som leverede en klat til årets 
kokassebanko, et altid sjovt indslag. Også 
her en tak til Jørgen Riddersholm for hans 
mangeårige lån af ko til samme formål, og 
Jørgen ønskes en god pension, og vi er 
glade for at der er nye kræfter der tog over.

På vegne af Byfest Udvalget, STOR TAK for 
opbakning til byfesten, det er alt arbejdet 
værd, når tilslutningen er så STOR. Hvis 
man har lyst til at være med ”bag om sce-
nen”, er der altid brug for hænder, så kon-
takt et af udvalgsmedlemmerne. 

VI SES TIL NÆSTE BYFEST 
1-4. JUNI 2023                                                                           



GENERALFORSAMLING i VNI onsdag d. 18. 
maj 2022 kl. 19.30 i Sognehuset.

1. Valg af dirigent og referent samt stem-
metællere.
Levin Nielsen er valgt er som dirigent. Vagn 
Chris�ansen og Allan Munk Bjerg er valgt 
som stemmetællere. Peter Riddersholm 
Lauridsen er valgt som referent.  

2. Formandens beretning samt orien-
tering fra udvalgene.
- Byfesten blev aflyst sidste år pga. Corona 
hvilket var ærgerligt.
- Flere vinterak�viteter blev reduceret pga. 
Corona hvilket også var ærgerligt. 
- Vi har fået nyt lys på boldbanerne og Kom-
munen har overtaget dri�en. 
- VNI har søgt om penge �l nye paddelba-
ner ved siden af den eksisterende tennis-
bane. Åse Færgemann og Henrik Christen-
sen er ved at søge fonde og det er indtænkt 
at banen skal være handicapvenliglig.
 - VNI har tabt en del medlemmer pga. Coro-
na hvilket vi vil forsøge at re�e op på i den 
kommende sæson. 
- VNI har lavet et samarbejde med Tarp 
Boldklub for at kunne s�lle et helt hold. Der 
trænes i Tarp. Førsteholdet spiller i Tarp og 
andet holdet spiller i V. Nebel. 
- Der arbejdes videre på at udbygge Mul�-
hallen og der er indsendt et budget. Planen 
er at udvide omklædningsrummene og 
spinningrummet. Der er også planer om et 
depot ud mod Tranbergvænget. 
- Heldigvis blev det muligt at a�olde gym-
nas�kopvisning i år og det var godt at se 
noget liv i hallen.  
- VNI bladet får nyt format og det bliver 
trykt i farver fremadre�et. 

Antallet af medlemmer i tennis er faldet 
lidt siden sidste år men ellers ikke nogle 
nye �ltag.
Gymnas�k har ha� en del hold og Dorte 
Türedi har startet op på forårsmo�on om 
torsdagen. Gymnas�kopvisning blev lavet 
lidt anderledes i år med kaffebord for at 
holde på gæsterne og det var en succes. Hit 
fit dance bliver et nyt �ltag �l vinter. 
Spinning er næsten det samme antal som 
de plejer.
Badminton har mødt en del udski�ning af 
spillere denne vinter men antallet af med-
lemmerne er stabilt. 
VNI bladet bliver et stort nummer denne 
gang nu hvor det kommer i et nyt format. 
Det giver mulighed for et mere spændende 
blad nu hvor det kommer i farver.     
Volleyball skal i gang igen �l september og 
antallet af spillere er faldet og steget igen 
så de er på nogenlunde samme antal igen.  

3. Fremlæggelse af regnskab �l godken-
delse samt budget for det kommende år.
Sognehusets regnskab er godkendt. 
VNI's regnskab er godkendt og budge�et 
blev ikke blevet fremlagt for næste sæson. 

4. Præsenta�on af forretningsorden.
Der er ingen kommentarer og den er god-
kendt.  

5. Behandling af indkomne forslag. 
Se punkt 11. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: 
Henrik Christensen (formand)
(ønsker ikke genvalg)
Chris�na Kristensen 
(menig medlem)(ønsker genvalg)
Steen Snorrason 

(ønsker valg �l alm. bestyrelsesmedlem)

Valgets resultat:
Peter Riddersholm Lauridsen bliver valgt 
som formand 
Steen Snorrason ski�er �l menigt medlem i 
bestyrelsen
Chris�na Kristensen blev genvalgt som 
menigt medlem.  

7. Valg af kasserer
Christoffer Møller Kristensen blev valgt 
som kasserer

8. Valg af 2 suppleanter og de skal findes 
på generalforsamlingen. 
Henrie�e Mortensen blev valgt som første 
suppleant. 
Allan Munk Bjerg blev valgt som anden 
suppleant.

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsupple-
ant.
Revisorer:
Vagn Chris�ansen
Joan Jørgensen
Revisorsuppleant: 
Jens Sørensen

10. Aflønning af trænere. 
Forvirring omkring aflønning af ledere og 
trænere. Trænertøj og træner aflønning er 
to forskellige �ng og beløbene er ua�æn-
gige. Bestyrelsen har lovet at re�e op på 
denne forvirring inden næste sæson.  

11.Evt.
Hvad er status på online �lmelding �l 
ak�viteter? Det er et stort arbejde men det 
skulle gerne køre �l september er vur-
deringen. 
VNI ski�er adresse �l Stokbrovej 18 da 

flere ak�viteter foregår i Sognehuset. 
Allan Munk Bjerg vil gerne �lbyde sin hjælp 
angående media, film og historier omkring 
foreningslivet. Disse historier skal bl.a. 
deles på Facebook for at promovere de for-
skellige ak�viteter i byen for �ltrække flere 
medlemmer og gæster �l fx byfest. VNI er 
glade for de�e �lbud og tænker det er et 
godt �ltag for hele byen.    
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Følgende hold er planlagt i Multihallen Vester Nebel 
Alle hold starter uge 37

Mandag
20.15-21.30 Modne mænd - Per (STARTER UGE 43)

Tirsdag
16.00-17.00 Spillopper 4 år - 0. kl. - Dennis
17.15-18.30 Spring 1. - 6. kl. - Mette og Dennis
18.45-19.45 Hit Fit Dance - HeidI (STARTER UGE 38)

Torsdag
18.30-19.30 Yoga fra 8. kl. - Dorte
19.45-20.45 Boldspil for voksne - Helle og Ulla

Der er desværre ikke fundet en træner til forældre barn i skrivende 
stund - så hvis du sidder og har lyst til en sjov time med børn fra 1,5-
4 år, hører vi gerne fra dig.

Tilmelding på mail til 
henrietteogjan@gmail.com

                                                                   

Bierfest 1. oktober kl. 17:30
Helstegt gris, brasede kartofler o. tilb, fadøl i krus, chips, gin hass, 
tyrolermusik, stemningen helt I top.

Mortensaften 10. november kl. 18:00
And, flæskesteg, risalamande og alt tilbehøret. Nøjagtigt som det 
plejer: Uovertruffent

Julefrokost 18. november kl. 18:00
Vi får igen maden fra Allans Dinér, det var der stor tilfredshed med 
sidste år. Der vil også igen være fadøl, diverse drinks, aktiviteter og 
fed musik.

Julebanko 8. og 13. December kl. 19:00
Forsamlingshuset er fyldt til randen med de fedeste gevinster

Desværre ser det ikke ud til at vi kan klemme en fællesspisning ind, så 
det bliver først til næste år.

Følg med på Facebook, vesternebel.dk, opslag, byskilte og i bladet, så 
du ikke går glip af noget.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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VESTER NEBEL
TV & RADIO

TLF. 75 16 90 16

www.andrupfarvehandel.dk

Hit Fit Dance er nyt �ltag i Vester Nebel. Vi 
har fundet en instruktør, som glæder sig �l at 
komme og have det sjovt med jer. Hit Fit 
Dance er ikke bare en almindelig forbræn-
dings�me...

Der bliver taget udgangspunkt i musikken og 
den danses�l som var fremme på det givne 
�dspunkt. Vi danser f.eks. Rock' n Roll �l 50-
ernes rockede rytmer, Twist �l 60-ernes Beat-
les, samt 70-ernes discotrin i bedste John Tra-
volta s�l. Pop og Grandprix fest fra 80-erne, 
90-ernes eurodance, samt de mere moderne 
funk og showdance moves fra 00-erne, 10-
erne og 20-erne. Alle de største hits fra de 
sidste o�e år�er er med, og det er svært ikke 
at skråle med på sangene, der brager ud af 

høj�alerne!

En Hit Fit Dance �me er for alle aldre og alle 
niveauer, da der vil være musik og trin for 
enhver smag. Så glæd dig �l en lærerig dan-
se�me med enkle koreografier, hvor man 
blot følger instruktøren. Alle kan være med 
på deres niveau

Pulsen og humøret ryger helt i top.... - det kan 
ikke undgås...!!

Hit fit Dance er planlagt �rsdag kl. 18.45-
19.45 med opstart uge 37

Hold øje med �lmelding i næste blad samt på 
de lokale Facebook grupper

Har du lyst �l en hyggelig og sjov �me 
med dine naboer, så er ”sjov med bold” lige 
noget for dig.

Vi møder hver torsdag kl. 19.45 �l 20.45, 
hvor vi laver forskellige boldspil, hvor det 
sociale er i fokus og hvor alle kan deltage. 
Det kan eks. være stafet med bold, 
cykelslangefodbold, høvdingebold, inden-
dørs hockey, volleyball, rundbold, en gåtur 
med boldposter og hvis du har andre ideer, 
vil vi selvfølgelig gerne høre dem.

Sidste gang er torsdag. d. 15. december. 
Hvis der er stemning for det, kan holdet 
fortsæ�e i det nye år.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
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sidste o�e år�er er med, og det er svært ikke 
at skråle med på sangene, der brager ud af 

høj�alerne!
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blot følger instruktøren. Alle kan være med 
på deres niveau

Pulsen og humøret ryger helt i top.... - det kan 
ikke undgås...!!
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19.45 med opstart uge 37
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med dine naboer, så er ”sjov med bold” lige 
noget for dig.

Vi møder hver torsdag kl. 19.45 �l 20.45, 
hvor vi laver forskellige boldspil, hvor det 
sociale er i fokus og hvor alle kan deltage. 
Det kan eks. være stafet med bold, 
cykelslangefodbold, høvdingebold, inden-
dørs hockey, volleyball, rundbold, en gåtur 
med boldposter og hvis du har andre ideer, 
vil vi selvfølgelig gerne høre dem.

Sidste gang er torsdag. d. 15. december. 
Hvis der er stemning for det, kan holdet 
fortsæ�e i det nye år.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER



Foredrag I sognehuset
Torsdag den 27. oktober kl. 
14.00

Den 27.oktober kommer 
Davidsens Hørecenter til 
Sognehuset kl. 14.00 og holder 
et gratis foredrag som hedder 
“Hvad betyder god hørelse for 
vores livskvalitet og helbred”. 
Foredraget holdes af Connie 
Larsen fra Davidsens 
Hørecenter.

I forbindelse med foredraget 
kan man få foretaget en 
høretest der kan afsløre om der 
er noget galt med hørelsen.

Davidsen Hørecenter er et 
mobilt hørecenter, som kører i 
følgende kommuner: Varde, 
Esbjerg, Billund, Vejen samt det 

sydlige Ringkøbing-Skjern. Vi 
betjener vores kunder i trygge 
rammer på deres hjemmebane. 
Vi har et bredt udvalg af 
høreapparater fra kendte 
mærker som bl.a. Oticon, 
Bernafon mm. og sætter en stor 
ære i god kvalitet og service. 
Oplever du udfordinger med 
hørelsen, er du velkommen til at 
kontakte os allerede i dag. Vi ser 
frem til at hjælpe dig.

Efter foredraget er der gratis 
kaffe og brød.   

OBS alle er velkommen.

Tilmelding senest den 20. 
oktober til Karin Nielsen på tlf.: 
27 67 69 41 eller Nanna 
Svendsen på tlf.: 61 28 92 32                                            

Virksomhedsbesøg Biogas 
Korskroen Torsdag den 15. 
september kl. 13.00

besøger vi Danmarks smukkeste og 
verdens største biogasanlæg.

Biogasanlægget Nature Energy 
Korskro blev sat i drift i august 2019 
og er til dato verdens største 
biogasanlæg.

Placeringen af Nature Energy 
Korskro i Sydvestjylland gør, at 
anlægget er placeret i en af de mest 
husdyrintensive egne af landet. Det 
skaber et stabilt leverandørgrundlag 
og de bedste betingelser for en god 
og bæredygtig gasproduktion på 
verdens største biogasanlæg. 

Som det eneste biogasanlæg i 
Danmark, sker der desuden en 

rensning af den del af biogassen, der 
bliver sorteret fra i 
opgraderingsanlægget. Hvor denne 
”affaldsgas” på andre anlæg ledes 
ud i atmosfæren bliver den på 
Nature Energy Korskro behandlet i 
et særligt procesanlæg, hvorfra der 
produceres rent Co2.

Vi mødes ved parkeringspladsen 
ved forsamlingshuset kl. 12.30 og 
kører i egne biler til anlægget ved 
Korskroen, hvor vi vil få en guidet 
rundvisning. 

Efterfølgende kører vi til 
Sognehuset hvor der er kaffe og 
brød. 

Tilmelding senest torsdag den 8. 
september til: 
KARIN  tlf. 27 67 69 41 eller 
HANNA  tlf. 61 28 92 32
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Lørdag den 17. sept. Kl. 15 
v/Grillhytten              

Nu gentager vi den bragende 
succes fra 2019.    

Kom og vær med til en festlig 
sensommerfest i vester Nebel 
Grillhytte.

Tag familien, naboerne og 
vennerne med til en hyggelig 
aften.

Til arrangementet vil der være 
grillbuffet inkl. øl og sodavand 
ad libitum, samt kaffe og kage. 
Vester Nebel vinen kan tilkøbes 
til kr. 80,- pr. flaske.  

Medmindre der kommer 
hedebølge, bliver der opstillet 
telt.

Der vil være musik og mulighed 
for forskellige havespil. Vi spiser 
kl. 18

Deltagerbetaling:
• Børn til og med 5 år kr. 30,-
• Børn 6-12 år kr. 80,-
• Voksne kr. 190,-

Menuen:
• Salatbar
• Flødekartofler
• Pølser
• Marinerede Nakkekorteletter
• Kyllingespyd
• Flutes

Tilmelding skal ske til Marianne 
Schmidt senest den:
10. september på: 22677554 
(tilmelding er bindende)

Der kan betales kontant eller via 
MobilePay ved Grillhytten

Husk tøj efter vejret

Med venlig hilsen
Sogneforeningen
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HT HYDRAULIK

DANSK TRÆMEL

HVAMØ    

NATURVÆRKSTEDET

BAK OG CHRISTENSEN  

ALI BABA

ESBJERG PLANTESKOLE  

DANSK PLAST

KLIPPESMEDEN   

HELSINGHOFF REKLAME

SCHÆFFERGÅRD V BUBBI 

JANNIK LYNGE

SHELL V JØRGEN S  

DET GAMLE MEJERI

ALKOPRINT   

WINTHERIET

V. NEBEL AUTO   

COMBI HEAT

ANDRUP FARVEHANDEL  

VESTER NEBEL FISKESØ   

ANKERSØ BROLÆGNING

BRODERI MALOU  

SPIRITUS KLUBBEN

BJØRN K   

DIN KOSMETOLOG V.SUSANNE

ERIK SCHMIDT   

HUDPLEJEONLINE.DK                                                              

THEILGAARD                                      

TARP BAGER

VARDE FADØL                                   

FORUM SMEDE OG VVS

MARINUS PEDERSEN                       

ALPHA AQUA

DAGLIG BRUGSEN TARP 

GULDAGER HIGHLAND CATTLE

SOGNEFORENINGEN 

SØAGERGÅRD

VNI

ENDNU ENGANG STOR TAK TIL ALLE SPONSORER….

HUSK !!! 
Sidste frist for indlevering af indhold �l næste nummer af ”VNI Bladet” senest  

Tirsdag d.
 
25. OKTOBER

 
2022

 

�l Chris�na Kristensen 
 

Tlf. 22 96 86 39 • ford.v8@live.dk
 

 

Bladet udkommer næste gang i uge 45
 

Bemærk venligst at færdigt skrevet indhold

 

skal skrives i �lsendt skabelon.

 
 

Min. skri�størrelse 12

 

Hvis ikke dette er muligt, skriver jeg det selvfølgelig gerne for Jer/dig.

 

Bemærk at materiale der modtages e�er sidste frist,

 

først kommer med i det e�erfølgende nummer.

 

Skriv venligst navn/forening på det materiale der afleveres�l bladet, 

 

ellers kommer det ikke med.

 

Det er på tide, at vi kommer i gang med at konstruere skaterrampe og 
shelter, og derfor bliver der brug for nogle friske hænder.

Vi lægger ud med en planlægningsaften. Hvem gør hvad og hvornår 
gør vi det.

Det sker i grillhytten.

Torsdag den 18. august kl. 19-20

Tilmelding er ikke nødvendig, bare du kommer.
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September 2022   

200 kr.  108 Kirsten Rasmussen 

100 kr.  007 Tine Lykke Jepsen 

100 kr.  043 Grete M. Kristensen 

100 kr.  086 Carsten Chris�ansen 

50 kr.  088 Sven Pedersen 

50 kr.  026 Dorte Boesen 

50 kr.  124 Christoffer M. Kristensen 
 

Oktober 2022   

200 kr.  118 Gyril Valkær 

100 kr.  045 Erling Thyssen 

100 kr.  135 Mette Jensen 

100 kr.  057 Bente Jensen 

50 kr.  054 Laura Thams 

50 kr.  092 Karsten Brink 

50 kr.  116 Mette Jensen 
 

November 2022   

200 kr.  003 Annette Frandsen 

100 kr.  110 Vagn Christiansen 

100 kr.  050 Be�na Damgaard 

100 kr.  074 Mogens Christensen 

50 kr.  081 Kurt Nybo Jensen 

50 kr.  089 Pia Kjær 

50 kr.  076 Be�na Haarh 
 

TILLYKKE MED GEVINSTEN 

MVH Bestyrelsen 
Chris�na Kristensen 

  

15. september Virksomhedsbesøg pensionist foren. 

17. september Sommerfest sogneforeningen 

1. oktober Bierfest forsamlingshuset 

27. oktober Foredrag  pensionist foren. 

29. oktober Halloween naturs�en 

31. oktober Sanga�en v connie  sognehu. 

10. november Mortens a�en forsamlingshuset 

18. november Julefrokost forsamlingshuset 

8. december Julebanko forsamlingshuset 

13. december Julebanko forsamlingshuset 
 

Husk at optagelse i aktivitetskalenderen er gratis  
Aktivitetskalenderen er på Sogneforeningens hjemmeside www.vesternebel.dk  
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Træpiller • Træbriketter

Gl. Lifstrupvej 3, 6715 Esbjerg N • Tlf 7516 8037 • www.dansktraemel.dk

Røgesmuld • Strøelse

Handel lokalt • Salg til private

Kvalitet fornægter sig ikke!

Egenproduktionaf træpiller irent bøgetræ
Ring og få et godt tilbud!

Vestervadvej 30

Ølufvad

6715 Esbjerg N

Tlf.: 7516 9030

Fax: 7516 9033

Fester og møder
i hyggelige og
velrenoverede
lokaler

Tlf.: 7178 7793
Mail: forsamlingshus
@vesternebel.dk

Ønsker du at 
være medlem?

Husstand: 
kr. 250,- pr. år

Enlige:
kr. 125,- pr. år

Bank:
9570-13135614


