
Nyhedsbrev nr. 9 – 2019 
 
Parkering i din indkørsel: 
 
Vi vil gerne, af hensyn til trafiksikkerheden og særligt de bløde trafikanter, 
opfordre til, at du bakker ind i din indkørsel og derved kører forlæns ud  
og har bedre overblik over fortov og vejen. 
Det besvær, du oplever ved at skulle bakke ind, er langt mindre, når bilen er  
varm, end hvis du skal bakke ud i en kold bil med dårligt udsyn. 
 
Vi kan sige velkommen til: 
 

Familien Sandfeld – Camilla, Brian, Valdemar, 
August og Theodor er flyttet ind på Agervigvej 26. 
De kommer fra Rousthøje og fortæller det var pga 
børnene, der kom tættere på skole og venner, at 
de valgte Næsbjerg. De synes bestemt, der er 
blevet taget godt imod. 

 
Lise, Sofie og Emma er flyttet ind på Krofennen 11 ved 
Lars Møller. Lise siger, at det har været en rigtig god 
oplevelse, at flytte til byen. Næsbjerg er en super skøn by 
med et godt sammenhold. 
 
 
Christina Tindbæk er flyttet ind på Knoldeflodvej 97, hun 
kommer fra Vejle, men læser til bioanalytiker i Esbjerg og 
valgte bl.a. Næsbjerg fordi hun har 4 små hunde.  
Christina siger, at byen er en dejlig by med mange 
muligheder. 
 

 
Julia, Henrik, Karlo og Ellis er flyttet ind på 
Agerlunden 7 – Julia kom hjem til barnsomsbyen 
og Henrik er fra Agerbæk. De valgte Næsbjerg 
fordi det er en dejlig by med et skønt foreningsliv 
og et dejligt sted for børn at vokse op. Det har 
været en rigtig god oplevelse at flytte til byen – 
dejlige naboer og mange skønne områder. 
 
Niels er flyttet ind på Agervigvej 20, sammen 
med Helle og Eskild Schultz. Niels kommer fra 
Ølgod og fortæller, at det har været et meget god 
oplevelse at flytte til Næsbjerg.  
Der er et godt foreningsliv og gode naboer. 
 
 
 
Anette er flyttet ind i Hovedgaden 65 ved 
kæresten  
Bruno Kristensen. Anette kommer fra Varde  
og føler sig velkommen i byen. 
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Annegrethe er flytte ind på Møllebakken 15 D, 
Ingelise og Ejvind er flyttet ind på Møllebakken 15 
E. Ingelise og Annegrethe er søstre. 
Deres børn bor i nærheden og børnebørnene går 
på Næsbjerg Skole ligesom de selv gjorde engang. 
Det har været en rigtig god oplevelse at flytte til 
Næsbjerg. 

 
 
Britta er flyttet ind på Troesmosevej 19 D. Hun 
kommer fra Ribe og er flyttet til Næsbjerg, da hun ville 
være tættere på børnene, som bor i Varde. Britta 
siger, at hun har meget venlige naboer. 
 

 
Karin, Jonas og Lærke er flyttet ind på 
Hovedgaden 35. Karin kommer fra Næsbjerg og 
Jonas fra Århus.  
Lærke skulle tættere på familien og Næsbjerg er 
den bedste by i Varde Kommune. Skolen går til 9. 
klasse og byen vokser. Kombineret med nyt job og 
et hus til leje, var der ikke meget at diskutere.  

Det har til dato været den bedste / varmeste flytning siger Karin og Jonas. 
 
Madlavning for mænd 
 
Holdet er startet igen tirsdag den 3. september kl. 18,30 på Næsbjerg 
Skole. 
Der er stadig 4 ledige pladser. 
Undervisere: Lonnie Uhre og Kristina Rasmussen. 
 
Yoga 
 
Starter 18. september 2019. Hold 1 kl 17,15 og hold 2 kl. 18,50 – der er 
stadig ledige pladser på begge hold.  
Underviser: Herdis Gregersen 
Det foregår i Midt-I på Næsbjerg Skole, da SFO lokalerne desværre 
er optaget. 
 
Tilmelding til både madlavning og yoga til Susanne Ladegaard – 
hovedgaden7@stofanet.dk eller mobil 3016 6610 
 
Kontingent 
 
Vi mangler ca 100 medlemmer i forhold til 2018 – har du glemt at 
betale din kontingent for 2019 kan du nå det endnu :-) 
Du kan indbetale kontingent på MobilePay 35379 eller via bank til konto 
nr.  5982 8003083 - Kontingent kr. 100,00/person  
 
Din støtte har stor betydning for vores arbejde med at sikre, at Næsbjerg 
fortsat er en dejlig by at bo i.

Venlig hilsen  
 
Næsbjerg Sogns Borgerforening 
Finn Ladegaard 
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