Velkommen til Vester Nebel
Vester Nebel er en landsby i den nordlige del af Esbjerg kommune, tæt ved Esbjerg lufthavn. Sognet har ca. 300 husstande og ca.
800 indbyggere. Landsbyen er beliggende 4 km fra motorvej, ca. 8
km fra Varde og 8 km fra Esbjerg Nord. Byen har kollektiv trafikforbindelse med fast timedrift. Endvidere forsynes byen med fjernvarme samt kabel TV fra Esbjerg kommune.
Vester Nebel er en levende by med mange forskellige tilbud bl.a.:
dagpleje, børnehave, skole, fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub.
Endvidere har vi et rigt foreningsliv for børn, unge og ældre. Byen
byder også på et alsidigt erhvervsliv med ca. 25 virksomheder og
120 arbejdspladser.
I Vester Nebel kan vi tilbyde:
Nærhed, tryghed og overskuelighed
Sammenhold om traditioner, såsom byfest, dilletant, julefrokost, juletræstænding, Sankt Hans bål….
Rigt foreningsliv med et stort udbud af fritidsaktiviteter
Tryg og sikker skolevej
Posthus og kiosk
Lejeboliger
Stort lokalt engagement
Sammenhold
Kontinuitet fra dagpleje til børnehave og videre til skole, fritidshjem og klub
Billige byggegrunde
Og meget mere….
Med denne folder ønsker vi at byde Jer
Velkommen til Vester Nebel.

Dagplejen i Vester Nebel
Dagplejen er et kommunalt pasningstilbud, hvor der lægges vægt
på omsorg, nærhed, tryghed, og at dagplejeren har et stort kendskab til det enkelte barn.

I Vester Nebel er vi femten
børn, fire dagplejere og en
pædagog. Den daglige pasning foregår i de enkelte hjem,
men vi er meget sammen enten på besøg hos hinanden,
på små ture i lokalsamfundet
eller i legestuen. På den måde
lærer vi at kende hinanden, så
børnene er trygge, når de skal
i gæstepleje ved dagplejerens
fravær.

Vi er ude hver dag
Vi betragter os som naturdagplejere. Vi er ude hver dag, idet
vi kan se, at børnene trives i det
fri. Vi bruger den natur, vi har her
i Vester Nebel: Lindegården,
landsbyliv og legepladsen.

Traditioner er vigtige for
os. Vi markerer fastelavn, påske, jul osv. Forældre og bedsteforældre inviteres til fest til fastelavn og jul.

Om vinteren foregår legestuen i
skolens gymnastiksal. Her får vi
formiddagsmad, leger, synger og
laver redskabsgymnastik, men
lige så snart vejret tillader det,
foregår legestuen i Vester Nebels ”Landsbyliv”.
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Vester Nebel Børnehus
Vester Nebel børnehus er en dejlig lille kommunal børnehave bygget i 1997 til 31 børn, 3 år efter blev den udbygget til 41 børn.
I 2008 er vi normeret til 31 børn i alderen 3-6 år. Normeringen afhænger af børnetallet i byen.
Åbningstiden er: man. - tors. 6.00 - 17.00 Fre. 6.00 - 16.00
Personalet består af: 1 leder, 1 souschef, 2 pædagoger og studerende. Derudover har vi nogle faste vikarer tilknyttet.
Vi er en grøn institution som arbejder ud fra en miljørigtig tankegang. Vi bager selv alt vores brød
og forarbejder naturens afgrøder
sammen med børnene. I løbet af
året har vi projekter omhandlende
vand, strøm og affaldssortering.
Her får vi besøg af ”Miljømusen”
som lærer os om miljø og genbrug.

Vi arbejder også med andre
emner så som musik, bevægelse og kultur, og så er der
alle traditionerne f.eks. Fastelavn, påske, jul, Skt. Hans, koloni, bedsteforældredag og legepladsdag mm.

Vi har en dejlig stor legeplads
med masser af natur, som inVi er en børnehave i fortsat udvikspirerer til udeliv og leg. Vi har
ling med en aktiv og engageret
også 3 kaniner, som vores
forældrekreds.
børn er med til at passe.
Kontakt os gerne for et besøg.
Vester Nebel Børnehus
Leder Margit Thestrup
tlf. 76 16 26 30

Det nære miljø giver os mulighed for at skabe sammenhæng mellem dagpleje, børnehave, fritidshjemmet og skolen.

www.vesternebel.dk

Vester Nebel Skolefritidshjem
Skolefritidshjemmet er en lille institution med 37 børn og fire voksne, bestående af Leder, 2 pædagoger og en medhjælper. Vi holder
til i det lille hus ”Kærmyssen” på Vester Nebel Skole. Herfra har vi
nemt adgang til skolens lokaler og områder, landsbyliv og områdets øvrige faciliteter.
Det er i disse omgivelser, vi gennem forskellige pædagogiske tiltag
på fritidshjemmet såvel
som i de fritidspædagogiske aktivitetstimer, arbejder med læring og
udvikling af børnenes
individuelle kompetencer.

For kontakt:
Kærmyssen
Leder Ann Jensen
tlf. 76 16 25 91

Vi arbejder med mange forskellige pædagogiske tiltag,
som f. eks. Leg, spil, kreative
aktiviteter, fri leg, idræt, bevægelse, udeliv m.m. Variationen mellem de forskellige
pædagogiske tiltag er med til
at udvikle børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer, men også kompetencer indenfor krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.
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Vester Nebel Fritids- og ungdomsklub
Vester Nebel Fritids/ungdomsklub er lokaliseret på 1.sal af Vester
Nebel skole. Vi har ca. 35 medlemmer i Fritidsklubben og 40 - 45 i
ungdomsklubben. Medlemmerne i fritidsklubben går i 3.- 6. klasse.
I ungdomsklubben er aldersgruppen fra 6. klasse op til 18 år.
Klubben er funktionsopdelt således: computerrum, åben køkken/
samlingsrum, opholdstue med poolbord, fjernsyn, storskærm m.m.
Endelig har vi også et hobbyafsnit, der giver mulighed for at kaste
sig over forskellige kreative sysler.
Ydermere har vi
adgang til et musiklokale, som vi deler
med skolen. Desuden har vi adgang
til et skolekøkken
samt sløjdlokale.
Rundt om klubben
har vi gode ude arealer. Vi har en
stor skolegård med basketballbane. Adgang til tennisbanner,
og shelterplads med bålfaciliteter. I vinterhalvåret bruger vi ligeledes en mulitihal, der er lokaliseret i byen. Vester Nebel Fritids/
ungdomsklub, er en del af Esbjergs netværk af klubber, her
tilbydes et bredt udvalg af forskellige tilbud: Biograf Klub, motocross, musikarrangementer,
idræt, rollespil mm.

Ligeledes er vi
medlem af Ungdomsringen. Ungdomsringen er et
ideelt sted, at finde
inspiration til temaaftener om de ting,
der rører sig i unge
menneskers liv. Det kunne være: sex og kærlighed, mobning,
ernæring etc.
Endelig er vi altid åbne for de
forslag, som de børn/unge, der
har deres daglige gang i klubben, kommer med. Det er vigtigt for os, at inddrage de unge
i de ting der foregår i klubben i
videst mulige omfang.

Vester Nebel fritids/ungdomsklub
tlf. 76 16 25 92
www.klub-vesternebel.esbjergkommune.dk
www.vesternebel.dk

Vester Nebel Skole
Vester Nebel skole er den mindste landsbyskole i Esbjerg kommune. Skolen har ca. 90 børn fra børnehaveklassen til og med 6.
Klasse. Der er ansat 18 voksne til alle de funktioner, et moderne
skolevæsen kræver.
Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolelovens og fagenes
formål samt skolens målsætning. Den tilrettelægges ud fra de enkelte elevers forudsætninger, behov og muligheder og udmøntes
bl.a. i et samarbejde mellem klassernes lærere og i et samarbejde
med elever og forældre. Elevernes udbytte af undervisningen evalueres løbende.
I tilrettelæggelsen af undervisningen
forsøger vi at tilgodese det enkelte
barn, bl.a. ved en differentiering af
aktiviteterne og i brugen af forskellige undervisningsmaterialer. Hovedparten af undervisningen foregår efter en fast ugeplan, men i løbet af
skoleåret vil forskellige arrangementer som projektuger, emnearbejde, ekskursioner, teaterture m.v. dog
betyde, at skemaet ændres.
Det er Vester Nebel Skoles mål, at
der veksles mellem forskellige undervisningsformer og -metoder, som
fremmer det enkelte barns faglige og
sociale udvikling. Derudover at børnenes selvstændighed mht. arbejdsform styrkes gennem skoleforløbet,
og at børnene inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningen.
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Vester Nebel Skole
Skolen er godt på vej mod fleksible skemaer, hvor der både er tid
til fordybelse og spændende projekter, der ikke ødelægges af en
klokke, der ringer hver time. I løbet af skoleåret er der uger, hvor
skemaet kan være helt ophævet, og det er så op til skolens lærere
og pædagoger at tilrettelægge ugerne, så det er opgaven og indholdet, der bestemmer struktur og tidsforbrug.
Da skolen er en lille skole, kender vi alle hinanden rigtig godt. Vi
udnytter de fordele, der er ved at være på en lille skole. Hvert andet år tager hele skolen på ”skolebyt”, hvor vi er sammen på lejr.
Den skole vi bytter med, bor så på Vester Nebel skole imens.

Året indeholder mange "ud af huset" aktiviteter, ligesom året er
bygget op med faste traditioner i form af en årlig skolefest, fastelavnsfest, Luciaoptog, juleafslutning i kirken, teateroplevelser
mm.
Vi prøver fra skolens side, at være en aktiv medspiller for hele Vester Nebel og nyder de fordele, der er ved et tæt samarbejde med
alle omkring os.
For yderligere informationer kontakt:
Vester Nebel Skole
Skoleinspektør Jørgen Ahlquist
tlf. 76 16 25 75
www.vesternebelskole.esbjergkommune.dk
www.vesternebel.dk

Vester Nebel Idrætsforening
Vester Nebel Idrætsforening (VNI) er hele lokalområdets idrætsforening, hvor der tilstræbes et bredt udbud af aktiviteter for alle
aldersgrupper. Foreningen er opbygget omkring en bestyrelse og
så en række aktivitetsudvalg, der står for de mange forskellige aktiviteter.
Vester Nebel Idrætsforening har i
sommerhalvåret aktiviteter på boldbanerne ved Vester Nebel Skole,
mens aktiviteterne i vinterhalvåret
foregår i Vester Nebel Multihus og i
Vester Nebel skoles gymnastiksal.
Der udbydes hvert halvår en række
forskellige aktiviteter, og tilmelding
foregår ved ”indskrivningen” i Sognehuset, som normalt finder sted i henholdsvis februar og august.

Vester Nebel Idrætsforening udgiver
6 gange årligt VNI-bladet, som omdeles til alle husstande i sognet. Bladet indeholder nyt om stort og
småt, samt en oversigt over foreningens bestyrelse samt udvalgsmedlemmer. Hvis man ønsker at vide mere om arbejdet i foreningen, eller om aktuelle aktiviteter, er man altid velkommen til at kontakte de respektive aktivitetsudvalg.
Vester Nebel Idrætsforening arrangerer hvert år i juni måned en
byfest på banerne ved Vester Nebel skole. Arrangementet byder
på mange forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper og højdepunktet er en fest lørdag aften i Vester Nebel Multihus. Her er der
god mad, musik og dans, hvor unge som ældre får nogle hyggelige
timer sammen i festligt lag.
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Vester Nebel Idrætsforening
Vester Nebel Idrætsforening har en målsætning om at holde et meget lavt kontingentniveau. Dette for at sikre, at det ikke
er af økonomiske årsager, at borgerne
undlader at dyrke idræt. I den forbindelse
er byfesten en vigtig indtægtskilde, som
er med til at sikre et økonomisk grundlag
for at drive aktiviteter med tidssvarende
udstyr til særdeles rimelige priser.
VNI ejer og driver Sognehuset, som er et værested for alle områdets beboere, der fysisk er placeret i forbindelse med Vester Nebel
skole og boldbanerne. Huset indeholder et aktivitetsrum med bl.a.
pool, bordtennis og dart, samt et opholdsrum med køkkenfaciliteter.
Sognehuset benyttes til diverse møder af områdets foreninger,
kortspil, sangaftener osv. ligesom det fungerer som klubhus for VNI
i forbindelse med arrangementer på boldbanerne ved skolen.
Sognehuset er ligesom Vester
Nebel Multihus og tennisbanen
opført af VNI i perioden 1994 –
2004 med kommunal støtte og en
hel del frivillig arbejdskraft. De tre
projekter har været med til at sikre, at Vester Nebel har nogle gode fysiske rammer til idræt og
sociale aktiviteter, som kan anvendes af alle områdets beboere.
For kontakt:
Formand Jesper Rasmussen
tlf. 75 16 93 82
Se mere på hjemmesiden: www.vesternebel.dk
www.vesternebel.dk

KFUM-Spejderne i Vester Nebel
At være spejder betyder
godt kammeratskab, masser af friluftsliv og gode
oplevelser for livet.
KFUM - Spejderne i Vester Nebel tilbyder oplevelser, aktiviteter, udfordringer og kristent fællesskab
til både drenge og piger
fra 2. klasse.

Som spejder lærer man en
masse ting – ikke bare ved
at høre om dem, men ved
selv at prøve sig frem.

Vi mødes onsdag aften kl.
18.30 i Spejderhytten, som
ligger for enden af Folevænget. Du er velkommen til at
kigge forbi, for at se hvad
spejder er for noget.

Spørgsmål om spejderne i
Vester Nebel, kan rettes til
gruppeleder:

Knud Erik Nielsen
tlf. 40 57 65 48
Stokbrovej 28
6715 Esbjerg N
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Landsbyliv
„Landsbyliv" er et samarbejde mellem lokalsamfundet, skolen i Vester Nebel og Skoletjenesten. Projekt „Landsbyliv" er et tilbud om at
opleve og studere en lokal landsby og dens nære omgivelser.
I Vester Nebel er skabt ca. 20 besøgssteder. På Vester Nebel skole er indrettet basislokaler for aktiviteterne i området, og overnatning sker i shelters. Der er desuden bålplads, køkkenhus og en
lærerhytte. I tilfælde af dårligt vejr, kan overnatning foregå indendørs.
Under besøget vil der være
mulighed for forskellige aktiviteter såsom fiskeri i „Put and
Take" sø, undersøgelser af
sø og bæk, besøg på landbrug, smedje, kirke, rideskole,
lufthavn, minkfarm og serigrafivirksomhed med mere.
Der er også mulighed for at
bruge „Landsbyliv„ i forbindelse med endagsbesøg, dog
uden besøgsstederne, men
med gamle lege, vandløb og
primitiv madlavning.

For booking kontakt skoletjenesten mandag til torsdag
kl. 10 - 14.30.
på telefon: 75 26 98 06 eller
mail: Jyth@esbjergkommune.dk

Som noget nyt kan alle borgere i Vester Nebel låne landsbylivs
udendørs arealer i weekender og skoleferier. Så skal I have børnefødselsdag, familiesammenkomst, eller bare en hyggedag med bål
og udeleg, så kontakt venligst skoleleder Jørgen Ahlquist.
Husk at efterlade området som I modtog det!
www.skoletjenesten.esbjergkommune.dk
(besøgssteder / Landsbyliv)
www.vesternebel.dk

Vester Nebel Kirke
Som et lille sogn, har Vester Nebel sogn siden reformationen været
et annekssogn til Bryndum sogn. Vester Nebel sogn har således
ikke været et selvstændigt præsteembede.
Vester Nebel Kirke er en lille velholdt kirke bygget i romansk stil
opført omkring slutningen af 1200
tallet. Oprindeligt bestod kirken
kun af koret og skibet, omkring år
1500 blev våbenhuset og tårnet
tilføjet. Kirken lå selv på åbne marker frem til 1829, hvor der blev
bygget et lille skolehus ved det
vestlige kirkegårdsdige. Først efter
århundredskiftet opstod det nuværende Vester Nebel by.
Kirken har udover de faste
gudstjenester flere forskellige
arrangementer i løbet af året.
Her kan nævnes: babysalmesang, gospelgudstjenester,
Gud og pasta (fællesspisning), filmklub, sangaften mm.
Sognepræst for Bryndum og
Vester Nebel sogne:
Kirsten Kruchov Sønderby
Kirkevangen 8
6715 Esbjerg N
tlf. 76 16 71 54
mail: KKS@km.dk

Formand for Menighedsrådet:
Vagn Christiansen
Foldgårdsvej 5
6715 Esbjerg N
tlf. 75 16 90 52
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Vester Nebel Brødudsalg
Vester Nebel brødudsalg ved
Bente og Aksel Jensen er en
mindre kiosk, som sælger et
bredt udbud af dagligvarer
samt cigaretter og slik. Butikken har frisk bagt brød fra Tarp
Bageri, og har desuden afhentning af medicin fra Jerne Apotek.

Åbningstiderne er
fra kl. 6.30 til kl. 22.00
alle dage undtaget mandag,
hvor der er lukket.

Til Brødudsalget er også knyttet
posthus
som har åbent på
hverdage fra kl. 15.00 – 16.30
lørdage fra kl. 9.00 – 11.00

Lejeboliger
Boligforeningen Fremad afd. 15
har 22 lejeboliger på Tranbergvænget i Vester Nebel. Lejlighederne er fordelt på 10 stk. med 2
værelser, 11 stk. med 3 værelser
og 1 stk. med 4 værelser.

Kontakt:
Boligforeningen Fremad
tlf: 75 12 81 11
eller Børge Laustsen
tlf: 75 16 93 01

Boligforeningen afholder afdelingsmøde hvert år i marts måned
i Vester Nebel sognehus. Desuden afholder beboerne sommerfest hvert år med grill og hygge,
ligeledes i sognehuset.

www.vesternebel.dk

Vester Nebel forsamlingshus A.M.B.A.
Vester Nebel forsamlingshus er bygget i 1906. I 1939 blev huset til
det nuværende A.M.B.A., hvor andelshaverne er de medlemmer,
som årligt betaler en kontingent til Vester Nebel forsamlingshus.
Efter en brand i 1949 blev huset udvidet med en lejlighed på 1. Sal,
som i dag udlejes.
I huset er der en stor sal på 130 m2 med plads til 120 gæster og en
lille sal på 40 m2 med plads til 35 gæster. Der er herretoilet, handicaptoilet og to dametoiletter. Det er muligt at leje salene hver for
sig. Køkkenet består af komfur med fire gasblus, en stor ovn og
industriopvaskemaskine samt blæserkøleskab og fryser.

Forsamlingshuset afholder
hvert år ølsmagning, fastelavnsfest, dilettant, mortensaften, julefrokost og julebanko.

Bestyrelsen består af 7
medlemmer, som sørger
for alle de praktiske ting.
Huset har ca. 110 medlemmer, som kan leje huset med rabat.
Huset er et nøglehus. Det
vil sige, at man lejer huset
med hvad dertil hører, og
at man selv står for selve
arrangementet.

For yderligere oplysninger se:
www.vesternebel.dk
eller ret henvendelse til:
Vester Nebel forsamlingshus
tlf. 75 16 91 54.
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Vester Nebel sogns pensionist –
og efterlønsforening
Foreningens medlemmer mødes
hver torsdag kl. 14.00 i sognehuset til socialt samvær. Det kan være kortspil, pool og foredrag mm.
Foreningen er en aktiv forening,
som også arrangerer udflugter og
julefrokost samt forskellige aktiviteter i Multihuset.
Vi byder nye medlemmer hjerteligt velkommen i foreningen!
Kontakt: Alvilda Laustsen
tlf. 75 16 93 01

Fællesrådet
Rådets navn er Vester Nebel Sogns Fællesråd, og det er fungerende som et lokalråd. I fællesrådet er sognets institutioner og foreninger præsenteret med en repræsentant fra hvert sted.
Det er Fællesrådets formål at arbejde for et samarbejde mellem
alle lokale interesser, til gavn for befolkningen og miljøet i området.
Rådet arbejder for at samle områdets
interesser i et samspil, og har desuden
til opgave at tage kontakten til Esbjerg
Kommune, hvis dette er ønskeligt.
Ved eventuelle henvendelser kontakt:
www.vesternebel.dk

Niels Lykke Pedersen
(formand)
tlf. 75 16 93 49
Jutta Knudsen
(næstformand)
tlf. 75 16 99 11

Vester Nebel Sognearkiv
Vester Nebel sognearkiv blev oprettet i 1980 som sognets lokalhistoriske arkiv. Formålet med arkivet er at indsamle, registrere,
bevare og videreformidle billeder, papirer, lydbånd mm. med tilknytning til sognet.
Arkivet er beliggende i sognehuset, og her befinder sig ca. 2000
billeder fra sognet, 40 film, 10 lydbånd, gamle kort fra sognet, en
mængde forenings- person- og erhvervsarkiver, stor avisudklipssamling, sognets folketællingslister og kirkebøger, lokalhistorisk
litteratur og fagbøger og meget mere…
Arkivet er offentligt tilgængeligt og kan besøges i nedenstående åbningstid eller ved henvendelse til arkivlederen.
Ca. 2 gange årligt afholdes også foredrag og
filmfremvisning om forskellige temaer fra sognet, som offentliggøres
på www.vesternebel.dk,
www.vnsa.dk, opslag i
sognehuset eller i VNI
bladet.

For yderligere informationer se
hjemmesiden:
www.vnsa.dk eller
E-mail: hj@vnsa.dk

Åbningstider: sidste torsdag i hver måned kl. 18.30 – 20.30
eller efter aftale med arkivleder:
Henning Jørgensen
tlf. 75 16 92 46
Arkivet (kun i åbningstiden)
tlf. 75 16 99 89
Vester Nebel– en landsby i live

Vester Nebel Sogneforening
Foreningens formål er at samle bosiddende folk i Vester Nebel
sogn for i fællesskab at samles om opgaver, der kan være til fælles
gavn og interesse. Endvidere for at styrke det gode forhold blandt
beboerne ved selskabelige sammenkomster.
Foreningens medlemmer betaler årligt en kontingent på 75 kr., som
dækker udgifter til diverse arrangementer, aktiviteter og tiltag i byen. I 2007 / 2008 har sogneforeningen arbejdet på at synliggøre
byen udadtil og har støttet og bakket op om ”Åben landsby”, stormøde og div. arbejdsudvalg.
2008 / 2009 byder på mange spændende tiltag i byen såsom: etablering af stisystem, tiltag omkring byggegrunde, købmand, lejeboliger, oprydning omkring multihuset og anlæggelse af et
torv ved den gamle brugs. Ligeledes skal der arbejdes på at få
etableret byporte ved byens indfaldsveje. Dette gøres med hjælp
og ideer fra byens borgere.
Sogneforeningen arrangerer hvert år en række arrangementer,
hvor alle er velkomne. Her kan nævnes: Sankt Hans fest ved søen, Irsk eller jazz aften i september og juletræstænding med
besøg fra Varde Garden. Arrangementer som hvert år har haft
rigtig god tilslutning og opbakning!
Desuden ejer sogneforeningen hjemmesiden
www.vesternebel.dk.
For yderligere informationer se ovenstående hjemmeside eller kontakt formand:
Jens Kristian Andersen
tlf. 30 95 16 93

www.vesternebel.dk

Lindegården
Lindegården drives af Anne Margrethe og Niels Lykke Pedersen.
Alle med interesse for heste kan begå sig på Lindegården.
Vi er en blandet flok af konkurrence- og skovtursryttere, aldersmæssigt strækker vi os fra 5 – 50 år. Her er rig mulighed for undervisning både for den øvede og uøvede rytter, der er desuden mulighed for, at hestene kan komme på græs hele året. Halmen og
høet kommer fra egne marker.
Her er fire stalde, bestående af forskellige størrelse bokse.
Vi har plads til 47 heste og ponyer. Rytterne på gården er både hesteejere og hestelejere.
Første møde med hest kan sagtens ske på Lindegården. Der er
ind i mellem ledige halv- og hel
parter på både heste og ponyer,
samt ledige bokse.
I stalden har vi fælles vaccinationsordning med Bryndum dyreklinik for at gøre det nemmere og
billigere. Der er obligatoriske
gødningsprøver årligt.
Der bliver jævnligt afholdt arrangementer for rytterne. F.eks.: striglekonkurrence, foredrag af dyrlæge, julepyntning, fastelavnsudklædning med tøndeslagning,
rytter-møder, osv.

Se mere om Lindegården
på
www.vesternebel.dk
(Lindegården)
Ring og forhør dig om
opstaldningsmuligheder
på Lindegården
tlf. 75 16 93 49
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Det Gamle Mejeri
- Ungdomspension og Værkstedsskole

”Det Gamle Mejeri” (DGM) startede i Vester Nebel i de gamle mejeribygninger i 1988. Der er plads til 10 unge på Ølufgårdsvej og 9
i DGMs bofællesskaber på Hedelundvej i Esbjerg. De unge er
sent udviklede og bogligt svage fra ca. 17 år. De skal have støtte
til at udvikle sig arbejdsmæssigt, personligt og socialt.
DGM modtager ikke unge misbrugere eller unge med voldelig
adfærd. DGM blev i sin tid godkendt af Ribe Amt. Esbjerg kommune fører nu det overordnede tilsyn med stedet.
DGM tilbyder de unge alsidig arbejdsog botræning. DGM har selv køkkenværksted på Ølufgårdsvej og træ-,
metal- og montage-værksted samt
teltudlejning på den gamle Foderstof,
som også ligger i byen.
Vester Nebel fiskesø er de senere år
ligeledes blevet en del af DGM (se særskilt om søen).
DGM er en integreret og naturlig del af byen. Mejeriet har flere
kontakter til de omliggende virksomheder, hvor der samarbejdes
om de unge. De unge kan få mulighed for at komme i praktikker,
så de kan komme videre i deres erhvervsafklaring.
For yderlig information se
hjemmesiden:
www.vesternebel.dk
(det gamle mejeri)
eller kontakt:
Det Gamle Mejeri
Ølufgårdsvej 11 tlf. 75 16 93 94
Mail adr: dgm@dgm.nu

www.vesternebel.dk

Vester Nebel Sø
Søen er en put and take sø, som drives af Det Gamle Mejeri.
Søen og det grønne område bliver vedligeholdt af eleverne sammen med personalet fra Det Gamle Mejeri. De unge skal arbejde
som grønne pedeller i området, kioskmedarbejdere, håndværkere
og rengøringsmedarbejdere i de små hytter. Fiskesøen tilbyder: 3
store søer, hvor der bliver udsat bæk og regnbueørreder. Vi har
bækørreder på op til 8 kilo og regnbueørreder på op til 10 kilo. Udsætningen er hver onsdag. Der forefindes en vild bestand af aborre, geder, karper og skaller.
I løbet af året er der ligeledes
mange forskellige fiskekonkurrencer som afsluttes ved juletid
med æbleskiver og gløgg

Der er også opsat en ny og
godkendt legeplads. Al leg og
færdsel er dog på eget ansvar.
Som noget nyt er der blevet opsat og indrettet en Finsk træhytte, hvor man kan sidde inde og
grille. Denne hytte skal man
kontakte os for at leje. Ring og
hør nærmere om, hvornår den
er ledig.

Fiskesøen har nogle dejlige faciliteter, som bl.a. omfatter 160
m2 træhus med en lille forretning, toilet samt handicap-toilet
med brusebad, samt terrasse
og opholdsrum indeholdende
borde og bænke. Rundt om søerne er der opsat shelters, hvor
man kan søge læ for vind og
vejr. Ligesom der er flere bænke og borde, hvor den medbragte madkurv kan nydes. Der
forefindes bålpladser på området, ligesom der er 3 stk. grill,
som kan benyttes.
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Vester Nebel Sø
Gennem foråret 2007 er vores udlejningshytter blevet totalt renoveret. Vi råder nu over 4 hytter. Den ene hytte er handicap
venligt indrettet.
Udover vores hytter er det efter nærmere aftale muligt at overnatte i mobilhome. Ring i god tid og book en hytte eller aftal
overnatning.
I butikken sælger vi øl, vand, is, slik, fiskeartikler med mere. For
yderligere information tjek hjemmesiden eller ring og hør nærmere om de muligheder vi har eller kom forbi for en snak.

Kom og vær med til den årlige Sankt Hans fest ved
søen – en rigtig hyggelig
aften for hele familien. Her
er det meste af byen samlet
til leg, hygge og stort Sankt
Hans bål.
Vi træffes på:
tlf.75 16 93 94 / 51 22 90 76
eller mail: gitte(at)dgm.nu

www.vesternebel.dk

Naturværkstedet
Naturværkstedet er en arbejdsplads, der giver udviklingshæmmede et tilbud om samvær, aktiviteter, samt i mindre omfang beskyttet beskæftigelse.
Butikken
Alle produkter produceres på vores
værksteder og bliver solgt i vores
egen butik.
Åbningstider:
Mandag - Torsdag
Fredag

9.00 - 15.00
9.00 - 12.00

Åbent hus
2 gange om året afholder vi et Åbent hus arrangement i forbindelse med Påsken og Julen.
Påske Åbent hus afholdes altid lørdagen før Palme søndag.
Jule Åbent hus afholdes altid den sidste lørdag i november. Vi
holder på disse dage åbent Kl. 10.00 - 16.00.
Alle er velkomne til at besøge os i butikkens åbningstid.

For yderligere informationer se:
www.naturvaerkstedet.esbjergkommune.dk
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Ølufvad kro
Den fredede Ølufvad kro er opført som ryttergård i 1677. Stedet
har fungeret som kro siden 1830. Her kom studedriverne forbi
på deres vandringer mod markederne. Når studedriverne overnattede på kroen, stod studene på Lifstrup hede, som endnu
ikke var opdyrket. Indtil 1940´erne lå vejen på den anden side af
kroen, således at havesiden var kroens forside. I baghaven fører
Drivervejen til Øluf mølle.
Efter sigende har kroen været kongelig privilegeret, men det gik
man vist ikke så højt op i på det tidspunkt, idet der hvert 5. år
skulle genansøges om priviligeringen, hvilket man glemte.
Krostuerne emmer stadig af atmosfære og her serveres bakskuld og æggekage, som der altid er blevet. Til mindre selskaber serveres også mere traditionelle 2 og 3 retters menuer.
For bordbestilling og åbningstider
kontakt:
Ølufvad Kro
tlf. 75 16 90 06

www.vesternebel.dk

www.vesternebel.dk
Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationsside. På Vester Nebels hjemmeside kan du læse
om næsten alt, hvad der rører sig i sognet – stort som
småt. Her er også præsentation af de forskellige institutioner og foreninger med tilhørende kontaktpersoner og telefonnumre.
På forsiden og under nyheder præsenteres forskellige artikler og billeder fra sognet, og på siden findes også en kalender, som nævner forestående aktiviteter. Siden har desuden et galleri, med billeder fra forskellige arrangementer.
Redaktionelt stof til hjemmesiden kan leveres af alle med
interesse for Vester Nebel sogn og opland. Dog forbeholder vi os ret til at afvise materiale af etiske grunde samt
materiale, der har kommerciel karakter.
Hjemmesiden ejes af sogneforeningen, og vesternebel.dk
har ingen forpligtelser til at bringe nogen form for skrivelser.

Har du en god historie til hjemmesiden eller ris / ros, så kontakt redaktør:
Kim Thorsen
tlf. 72 11 46 46
eller mail
kim@vesternebel.dk
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Byggegrunde
I Vester Nebel har vi billige byggegrunde til salg på Tranbergvænget og på Oksevænget. Grundene er beliggende på lukket
villavej med ultrakort adgang til skole og børnehave via lukket
stisystem.
Pt. sælges jordbrugsparceller på 2600 m2 til en pris på
282.850,- kr. Dertil kommer en udgift til anlæggelse af private
veje på 147.500,- kr. + tilslutningsafgifter til kloak mm.
De almindelige parcelhusgrunde med en størrelse på 700 m2
sælges for en pris på 220.525,- kr. + tilslutningsafgifter til kloak
mm.
Grundene er til salg hos køb og salg ved:
Kontakt:
Esbjerg Kommune
tlf. 76 16 16 16.
For yderligere informationer se
www.esbjergkommune.dk
Desuden sælges erhversgrunde fra privat udstykning med mulighed for tilknyttet privatbolig. Prisen på disse grunde er 115,- kr. pr.
m2 + kloak- og rensningsbidrag.

For yderligere informationer
kontakt:
Erik Schmidt
tlf. 22 67 75 52
www.erikschmidt.dk

www.vesternebel.dk

Erhvervsdrivende i Vester Nebel
Kiosk og Brødudsalg
Ølufgårdsvej 15

75 16 90 83

Postindlevering
Ølufgårdsvej 15

75 16 90 83

Vester Nebel Autoservice
Foldgårdsvej 13

75 16 92 42

Vester Nebel TV & Radio
Lilbækvej 3

75 16 90 16

Vester Nebel / Skads Installationsforretning
Lilbækvej 7

75 16 90 52

Vester Nebel Maskinforretning
Hygumvej 4-6

75 16 92 11

Vester Nebel Fiskesø
Vestervadvej 17

75 16 93 94

Ølufvad Kro
Ølufvad Hovedvej 85

75 16 90 06

Lindegården Hestepension
Vestervadvej 2

75 16 93 49

JS SnedkerService
Vestervadvej 18

29 44 40 03

Tømrerfirmaet Bak & Christensen
Landsbytoften 9

75 45 94 00

Erik Schmidt Tømrer og Snedkerfirma
Foldgårdsvej 21

75 16 94 66

Elvin Jensen Murermester
Horsevænget 10

75 16 94 65

Vester Nebel– en landsby i live

Erhvervsdrivende i Vester Nebel
Alko Print tekstiltryk og broderi
Foldgårdsvej 17

75 16 90 22

Hvamø A/S Maskinfabrik
Vestervadvej 30

75 16 90 30

HT Hydralik Aps
Vestervadvej 30

75 16 92 16

Klinik for Fysioterapi v/ Lone Steen
Landsbytoften 9

60 95 94 28

WebStep.dk Grafisk Design & Internetløsninger
Hygumvej 17

70 23 40 21

Mini Pak Aps v/ Bjarne Daugård
Hygumvej 44

75 16 91 52

Ejendomsfonden ”Det Gamle Mejeri”
Ølufgårdsvej 11

75 16 93 94

Schæfergård Murer og Entreprenør
Rudholmvej 4

75 16 90 66

Combi Heat, Solvarme og Brændeovne
Gl. Lifstrupvej 43

75 16 96 90

Danish Security Agency v/ Sigfred Nielsen
Foldgårdsvej 18

23 67 20 25

KJ Stålmontage
Hygumvej 8

20 55 31 12

Johannes Velbæk, Handelsmand
Stokbrovej 32

75 16 92 03

Lokale Landmænd og Minkfarmere…

www.vesternebel.dk

Tak til vore sponsorer som gjorde denne folder mulig
Vester Nebel / Skads Installationsforretning
Erik Schmidt Tømrer og Snedkerfirma
Tømrerfirmaet Bak & Christensen
Schæfergård Murer og Entreprenør
Vester Nebel Autoservice
J. S. Snedkerservice
Det Gamle Mejeri / Vester Nebel Fiskesø
Johannes Velbæk
KJ Stålmontage
Combi Heat
Mini Pak Aps
Ølufvad Kro
Lindegården
Vester Nebel Maskinforretning
Elvin Jensen Murermester
Alko Print

Vi ses i Vester Nebel
-en landsby i live...

