
Velkommen  
til Nustrup

Hjertelig velkommen til vores skønne lokalsamfund

Glædegennem fællesskab

Sammen med 566 borgere i selve  
Nustrup by og 1.251 borgere  
i hele Nustrup Sogn indgår du nu  
i et fællesskab af borgere, der hjælper  
og støtter hinanden i forbindelse med  
tiltag i fritiden, foreningslivet og  
ved lokale arrangementer.

Syv gange årligt udgiver  
Nustrup Ungdomsforening 
byens lokale blad NU-Avisen.
Den giver et overblik over alt, 
hvad der er sket og skal ske 
med relevans for byens  
borgere. 
I bladet kan du holde dig  
opdateret om Ungdoms
foreningens aktiviteter.  
NU-Avisen har eksisteret i  
46 år, og uddeles til samtlige 
husstande i Nustrup Sogn.

Vores hjemmeside  
www.nustrupuf.dk  
kommer omkring  
“Seneste nyt fra  
Nustrup Sogn.
Vi tilbyder også  
onlinefællesskab i  
facebookgruppen  
@NustrupOgOmegn

Vi ønsker at byde  
nye naboer ind  

i vores fællesskab

Med Nustrup Ungdomsforening som samlings punktet for vores rige  
foreningsliv, har vi 700 aktive sportsudøvere, hvoraf 382 er i alderen  

0-25 år, og 89 instruktører, ledere og trænere.  
Ungdomsforeningen tilbyder sportsaktiviteter til alle aldre, herunder  

badminton, gymnastik, fodbold, tennis, håndbold, floorball og svømning.  
Alle sportsaktiviteter er organiseret i sportsudvalg. Nustrup Hallen og de  

omkringliggende boldbaner udgør kulissen for en lang række af vores aktiviteter,   
      mens svøm ning foregår i svømmebassinerne i Rødding Centret.

Her er der plads til alle  
– uanset alder, nationalitet og kompetencer

Lokal  
information

Nustrup Lokalråd 
byder velkommenNUSTRUP

Vi har  
brug for  

dig

NUSTRUP

2119

UNGDOMSFORENIN
G



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Naturbørnehave 

Kridthuset har de seneste 17 år 

opnået status som naturbørnehave. 

Det betyder, at vi må flage med det 

Grønne Spirerflag, som tildeles 

institutioner med særligt fokus på 

naturen. Som modtager af flaget 

opfylder vi nogle 

bestemte kriterier: Vi laver en grøn 

handleplan ▪ Én eller flere ansatte 

deltager i et Grønne Spirer kursus ▪ 

Børn og voksne skal sammen 

gennemføre selvvalgte natur-og 

miljøaktiviteter gennem mindst tre 

måneder og mindst én dag om 

ugen ▪ Vi skal fortælle om vores 

arbejde. 

  

Velkommen til Kridthuset 

Kridthuset er en børnehave, der er 

normeret til 30 børn i alderen 2,11-6 år.  

Huset ligger i Nustrup med skole og hal 

som nærmeste naboer.  

Til huset hører en dejlig, stor legeplads 

med tilhørende skov, cykelbane og 

masser af plads til forskellige aktiviteter.  

Børnene er ude hver dag og enkelte 

dage både formiddag og eftermiddag. 

 

Skolevej 52 

6500 Vojens 

+45 24 49 91 24 

kridthuset@haderslev.dk 

www.fins.aula.dk 

 

 
  



 

 

 

 

  Forældresamarbejde 

Kridthuset er grundet sin relativt lille 

størrelse et hus, hvor der hurtigt opstår 

et tæt samarbejde med forældrene 

omkring børnenes trivsel og udvikling. 

De aldersopdelte grupper i huset 

hedder alle dyrenavne, som følger 

grupperne gennem børnehavetiden. 

Flere gange i løbet af ugen arbejdes 

der med grupper, dannet på tværs af 

alder - alt efter hvilket emne, der 

arbejdes med.  

Lokalområdet 

Vi benytter os af lokalområdet med 

besøg hos lokale landmænd, byens 

legeplads, skoven, kirken, hallen, 

skolen, naturskolen, brandstationen 

og meget mere.  

Legen har værdi i sig selv, og er 

gennemgående hele dagen i 

Kridthuset. Det er i legen, vi fremmer 

fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, 

sociale kompetencer, selvværd og 

identitet. Her hjælper vi børnene ved at 

guide dem og rammesætte legen for at 

sikre den gode leg for alle børn - uanset 

om vi er inde eller ude på legepladsen.  

Vores vision 

”Kridthuset vil være en bæredygtig 

børnehave i lokalområdet, der med 

nysgerrighed og i fællesskaber 

kvalificerer det enkelte barns 

muligheder for at række ind i 

fremtiden.”  

 

 

Pædagogisk tilgang 

Vi arbejder med at skabe struktur i 

børnenes hverdag. Med struktur 

mener vi, at dagen er inddelt i 

pædagogiske felter, som sikrer, at 

børnene mødes og bydes ind i et 

socialiserende fællesskab. Den 

daglige struktur er en forudsætning 

for skabelsen af stabile og trygge 

rammer, som er ens for alle. 

 

 

 



 

 

 

FÆLLESSKOLEN  

NUSTRUP-SOMMERSTED 

Vi er en fællesskole med to matrikler 

placeret i henholdsvis Nustrup og 

Sommersted. Trods ni kilometer imellem de 

to landsbyskoler, har vi et fantastisk 

samarbejde og sammenhold på tværs af 

skolebestyrelse, elever, ledelse og personale.  

Vi har en anerkendende pædagogisk tilgang 

til undervisning, trivsel og dagligt virke.  

Hvorfor gå i skole i Nustrup 

Vi tror på at, at hvis børn får muligheden for 

at være børn, så vil de udvikle sig, dannes og 

lære. Det støttes børnene gennem mødet 

med anerkendende voksne, der vægter at 

trivsel og læring går hånd i hånd med en 

nysgerrighed på, hvad børnene udtrykker. 

Alle børn gør det bedste, hvis de kan, og de 

voksne har som opgave at se de positive 

afvigelser og bygge videre på dem. 

Vi tilbyder en hverdag med nærvær, kendte 

voksne og overskuelighed. Der er fuld fart på 

læring, børnene kender hinanden og leger på 

kryds og tværs og udvikler sig som en del af 

et lille, stærkt fællesskab.  

Hver morgen møder vi jer og jeres børn i 

skolegården med et varmt ”Godmorgen” så 

alle får en god og tryg start på dagen. 

Herefter starter vi altid dagen sammen med 

morgensang i skolegården - året rundt. 

Forældre er velkomne til at deltage i 

morgensamling.  

 Læring i universer 

Vi arbejder med udgangspunkt i et 

børneunivers fra 0. til 3. årgang og et 

juniorunivers fra 4. – 6. årgang. Indenfor 

universet er 0. årgang ”lidt sig selv” så de 

har rum til at lære at gå i skole, men også 

muligheden for at være tæt på de lidt ældre 

kammerater, der kan vise vejen. Eleverne 

har timer i deres univers, og når der står 

dansk, matematik og engelsk på skemaet, 

foregår det på mindre kompetencehold, hvor 

der er god tid og stort fokus på den enkelte 

elevs læring og udvikling. 
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  Undervisningen 

Vi har fokus på at skabe spændende og 

engagerende undervisning, og inddrager 

gerne nærområdet såvel som resten af 

kommune. Det kan være den lokale skov, et 

vandhul eller en å, eller det kan være 

genbrugspladsen, dyrehaven eller noget helt 

tredje. Vi er aktive deltagere i kommunes 

”kulturpakker” og alle børn oplever derfor 

musik, teater, dans eller lign. For os er det 

ikke ”nok” at børnene ser og lytter. Derfor 

laver vi både skoleteater og spiller musik. I 

junioruniverset undervises alle børn i 

samarbejde med Haderslev Musikskole – de 

spiller ukulele. 

 

”Fællesskolen Nustrup 

Sommersted vil være en 

bæredygtig folkeskole i 

lokalområdet, der med 

nysgerrighed og gennem 

fællesskaber kvalificerer det 

enkelte barns muligheder for at 

række ind i fremtiden.” 

  

Åben hverdag &  

Særlige arrangementer 

I løbet af året inviteres I til Åben hverdag, 

hvor forældre og bedsteforældre med barn og 

barnebarn og skolekammerater deltager i 

den daglige skoledag efter normalt skema. 

Åben hverdag noteres i skolekalenderen fra 

skoleårets start, og formidles på AULA. 

Ingen tilmelding eller mødepligt. Man dukker 

bare op – og gerne fra først på dagen.  

Ved særlige arrangementer inviterer vi jer 

ind på skolen, i universet, sammen med 

børnehaven eller i stamklassen. Fx juleklip, 

fernisering, høstfest, teater, lucia, koncerter, 

ture, fælles arbejdsdag, mv. Her gælder 

præmissen om, at vi nyder godt af 

fællesskabet, det dedikerede publikum, de 

ekstra ører eller hænder, den store viden fra 

den virkelige verden og meget andet. 

Kontakt os 

Er du blevet nysgerrig på os eller ønsker du at 

indskrive dit barn på skolen, er du meget 

velkommen til at tage kontakt til os på +45 

7434 4100.  

Vi vil meget gerne både fortælle og vise rundt 

på vores skole. 

 

 

Endnu engang hjertelig velkommen til 

området og til vores skønne skole. 

På vegne af skolen, 

Jette la Cour Landergren 

Skoleleder  

Fællesskolen Nustrup-Sommersted 

 

fins.aula.dk 

 

 

 



 

BLIV SPEJDER I 
NUSTRUP  
GA-NU 
Har du lyst til friluftsliv og fællesskab? 

Selvfølgelig har du det! Bliv spejder hos GA-NU.                             

Du kan være med allerede fra på onsdag.                               

Bævere: 0.-1. klasse mødes onsdage 16-18.00                          

Ulve: 2.-4. klasse mødes onsdage 18-19.30                               

Trop-spejdere: 5.-10. klasse mødes onsdage 19-20.00 

 

Både for dig med og 

uden erfaring som 

spejder 

____ 

Du kan prøve tre 

gange ganske gratis 

____ 

Børn i 0.-10. klasse 

____ 

Vi har altid plads til 

nye spejdere og 

ledere 

MØD OS 

Spejderhytten 
Tingvadvej 3A, 6500 

Find os på Facebook 
@GaNuSpejdergruppe 

 

 



Gymnastik i Nustrup – 2021/22
Hold Årgang/Klasse Dag Tidspunkt Facebook

Far, Mor, Barn 1-3 årige Tirsdag 16.30-17.20 Far/Mor Barn Gymnastik 
Nustrup

Krudtugler 4-5 årige Tirsdag 17.10-18.00 Nustrup krudtugler 
gymnastik 4-5 årige (Årg. 
2016-2017)

TurboMix 0.-2. klasse Torsdag 16.00-17.00 TurboMix Nustrup

JuniorMix 3.-6. klasse Torsdag 16.00-17.00 JuniorMix Nustrup

SeniorMix
i Gram 
Fritidscenter

7. klasse + 4 søndage 
7.11.+5.12. 
9.1.+6.2.

10.45-12.00 SeniorMix (Fra 7. klasse)

Effekt Mandag 18.30-19.30 EFFEKT - Nustrup 
gymnastikforening

Yoga Tirsdag 18.30-20.00 Yoga og Ball-stik i Nustrup

Damerne Mandag 19:30-20:30 

Team Airbag Onsdag 20.00-21.30

Træningen foregår i Nustrup Hallen med opstart i uge 39.
Læs mere om holdene og tilmeld dig via http://www.nustrupuf.dk/gymnastik

https://www.facebook.com/groups/1007682752651869
https://www.facebook.com/groups/256137978266776
https://www.facebook.com/groups/1270124523032992
https://www.facebook.com/groups/1755882617993851
https://www.facebook.com/groups/1199253960278550
https://www.facebook.com/groups/831275040889298
https://www.facebook.com/groups/646735762004767


Naturen omkring os i Nustrup sogn, er en del af vores hverdag. Vi 
håber de mange tiltag øger kendskabet til vores skønne natur, 
giver energi og sammenhold. Vi respekter vores natur og
dyrelivet.

Shelter og vandresti ved Åen
Ved Røddingvejen er der en sti ned mod Gram Å, hvor der er 
en bro, og hvor det er muligt at fortsætte mod ø lindet. Man 
kan også nyde naturen og følge åen rundt og retur til
Røddingvejen,.
Der er opsat bord og bænke sam en shelter, hvor det er muligt
at overnatte.



Trampestier:
Der er lavet trappestier rundt om i sognet
Gabøl (2 km) går fra Møllevej i Gabøl, over genforeningen til Kolsnapvej 
med udsigt over Nustrup og Ribelandevej.
Trampesti (2,5 km) fortsætter fra Kolsnapvej gennem Nustrup skov forbi
blåhytten og udpå Overgade ved Brdr Simonsen.

V.Bæk er der flere muligheder, hvor du kan starte, stierne vil være
mærket med pæle. Stien går langs bæk, mark , skov og mose. En rød
rute på 8 km. Gulrute på 4 km .
Opstart f.eks. Bækbygade eller et stiforløb fra Karl Schrøders vej til
Nustrup Øster forte.
Det muligt at gå fra Shelteren langs et stisystem til Bæk. Obs på at vejret
kan forhindre at gå på stien. Stier kan være lukket pga. jagt.



Trampesti 
Nustrup Skov



Tour De Nustrup:
Ved Skolen rundt om læhegnet i Nustrup er der lavet en Natur
bane til blandt andet mountainbike. Der er indgang
fra sportspladsen v/ hallen eller fra Tennisbanen. Det er en sti der 
er bygget til MTB , og hvor der kan trænes teknik. Banen
er åben også for gående og andre aktiviteter, eks at køre med 
fjernstyret biler.
Der skal vises hensyn til hinanden. Ophold på banen er på eget
ansvar.
Planen er, at det er muligt at låne en løbecykle, eks hvis der skal
holdes børnefødselsdage m.m (et tiltag der ikke er helt færdig).



 

FODBOLD 
NUSTRUP 
UNGDOMSFORENING 
Hold for alle - piger og drenge - store som små 

Fodbold i Nustrup Ungdomsforening har hold for alle - piger og 

drenge - store som små. Vores klub består af glade og dygtige 

spillere lige fra børnehaven til +50 år. Vi spiller både på græs og 

online-FIFA. Vores trænerestab består af engagerede trænere, 

som vil spillerne og klubben det bedste. Når holdene er ude til 

kampe eller stævner, er de gode til at vise, at vi er fra Nustrup UF - 

på den mest positive og livsglade måde.  

Vi fra Fodboldudvalget, som i dag består af fem medlemmer, gør 

vores til, at boldene er pumpet og spillertøjet og kamptasker er klar. 

Vi er desuden ansvarlige for dommerkontakt, kampfordeling og 

generel vedligehold af faciliteter og spilleforhold. 

 

//Fodboldudvalget 

 

Tæt samarbejde med 

SønderjyskE fodbold 

____ 

Barn som voksen 

inviteres til at 

komme forbi vores 

træning og ved 

selvsyn se eller 

mærke på egen krop, 

om det har interesse. 

____ 

U5/U6/U7  

tirs. 17-18.00  

 

U8 - tirs. 17-18.15  

 

Dame Senior  

tors. 17.30-19.00  

 

E-fodbold U13-U16 

HOLD DIG OPDATERET 

 

NUSTRUPUF.DK/FODBOLD 

 



Nustrup Dilettant & Amatørscene  
 

Du ønskes hjertelig velkommen i sognet af Nustrup Dilettant & Amatørscene. 
 
Siden 1999 har foreningen Nustrup Dilettant & Amatørscene været garant for humoristisk 
amatørteater med grinegaranti. Motivationen er lokal underholdning og det fællesskab, det 
skaber at mødes omkring noget, der hvert år lykkes med at give publikum et godt grin. Vi, der 
stiller os på scenen, gør det i høj grad også for samværet, fællesskabet og det faktum, at vi har det 
virkelig sjovt sammen - både udenfor og inde på scenen. Vi stiller ikke høje krav til hinanden, og 
kan også altid bruge flere dilettanter. 

 

 
 
Når temaet og stykket for årets dilettantforestilling er fastlagt, starter vi forsigtigt op med en 
ugentlig øver, hvor vi går stykket igennem. Opstart vil typisk ligge efter nytår, så vi kan være helt 
klar til at gå på scenen ved forestillingen i marts.  
 
Efter en pause fra dilettanten går vi i gang igen i august, da vi hvert år ved denne tid står for to 
revyforestillinger, som ligger fredag aften i sportsugen (uge 31/32). For en flad 50'er får man som 
borger mulighed for at grine med og af sine naboer. Forud for revyen afholder vi brainstorms, som 
er møder man hjertens gerne må deltage i – hvad end det er med ønsket om at spille med, et 
bidrag og egentlige ideer til en god historie eller hjælp til at skrive på stykket. Jo flere vi er til at 
tage part i det morsomme indslag jo bedre! Nærmere tidspunkt og informationer vil være at finde 
på vores facebookside @Nustrup Dilettant & Amatørscene.  
 
Billetter kan købes gennem Anne Mette 
Uttrup Weisbjerg på 21271506.  
 
Det er også Anne Mette, du skal kontakte, 
hvis du har en formodet dilettantskuespiller 
gemt i dig, som du gerne vil prøve at udleve 
under afslappede og venlige forhold.  

Vi ser frem til at møde dig! 

 
/Nustrup Dilettant & Amatørscene 

RABAT-BEVIS 
Som ny borger får du 50,- kr. i rabat på samtlige af de 

billetter, du køber til dilettantforestillingen i marts. 



Velkommen hos Nustrup Rideklub.

Vi er den lille rideklub med plads til alle - store som små.
Vi tilbyder undervisning på alle

niveauer.
Vi har også mulighed for, at du kan få

opstaldet din egen hest.
Hos os foregår alt på frivillig basis

- så vi gør meget for at værne om det
store fællesskab.

Og der er altid plads til flere tobenede
og firbenede kammerater i stalden.

Vi glæder os til at byde dig velkommen
- så kig endelig indenfor.



Kære nye Nustrup-borger 

 

Hjertelig velkommen her til vores skønne lille sogn. 

Vi håber du/I hurtigt vil føle dig/jer hjemme. 

 

I årene omkring 1. verdenskrig dukkede der i Sønderjylland rigtig mange Forsamlingshuse op. Nustrup Sogns 

Forsamlingsgaard er bygget tilbage i 1914.  

Du finder den på Skolevej 62 - lige ved siden af skolen. 

 

 Selvom huset er over 100 år gammelt, arbejder bestyrelsen aktivt på  

at renovere og vedligeholde det, så det fremstår hyggeligt, indbydende og funktionelt. 

 

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard er et aktivt hus. 

Udover udlejning til div. fester og lokale engagementer 

 - arrangeres der også Fællesspisninger, Stand Up shows, Banko mm. 

 

Vi er også aktive online. Klik gerne forbi:  

nustrupsforsamlingsgaard.dk eller vores Facebook-side for at se mere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også fast en side i den lokale avis NU-Avisen med sidste nyt fra Forsamlingsgaarden.  

 

~ 

Vi håber meget på at se dig/jer og vil i den anledning gerne byde din/jeres husstanden til en 

Fællesspisning uden beregning. Du/I skal blot tilmelde jer hos Anne Mette på tlf. 21271506. 

~ 

 

Endnu engang hjertelig velkommen! 

 

Med venlig hilsen, 

 

Bestyrelsen for  

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard 



 

TENNIS & PETANQUE      
I NUSTRUP 
VELKOMMEN TIL VORES TENNISKLUB 
PÅ MØLLEVEJ 
I Nustrup kan du både spille Tennis og Petanque 

På Møllevej lige ved siden af Nustrup Hallen kan du finde byens to 

tennisbaner med tilhørende læskur og toilet. Tennisanlægget gøres 

hvert forår klar til den nye sæson, der løber fra ca. maj til oktober - 

afhængigt af hvad vejret tillader. Efter sæsonen holder vi 

afslutningsfest i Nustrup Klubhus for alle medlemmer. Vi er ca. 30 

medlemmer, men der er plads til mange flere spillere - både voksne 

og børn. Har man interesse i tennis i Nustrup, kan man følge 

Facebook-gruppen ”Nustrup Tennis”. Her melder vi op, når der 

klargøring af baner, åbent hus-arrangementer og nye investeringer. 

Her kan man også opsøge en tennismakker. Ved siden af 

tennisbanerne er der også en Petanquebane, som alle er velkomne 

til at bruge. Om sommeren bliver der spillet Petanque fast hver 

fredag formiddag. 

 

Følg os på 

Facebook                          

”Nustrup Tennis” 

____ 

Ekstra ketcher kan 

lånes i skuret ved 

tennisbanerne 

____ 

250 kr. pr. sæson 

____ 

Medlemmer kan 

invitere en ven, som 

betaler 20 kr./gang 

via mobilepay 

966187 - skriv 

"Tennis" i 

kommentar-feltet 

NUSTRUP TENNISUDVALG 

Kontakt  
Claus Tolbøll Andersen 

61 85 66 92 
nustrup.tennis@gmail.com 

nustrupuf.dk/tennis 

 

 



VELKOMMEN TIL NUSTRUP SOGN &
        VELKOMMEN TIL NUSTRUP KIRKE

Nustrup Kirke er bygget i 1100-tallet og er en stor 
kirke med kirkegård omkring. Det er en folkekirke 
med ønsket om at være hele folkets kirke. 

Præsten Christian Munch bor i Præstegården på 
Skolevej 1, hvor også Konfirmandstuen findes.

Nustrup Menighedsråd består af 7 personer inkl. 
præsten og der er flere forskellige udvalg.

Der er gudstjeneste hver søndag og fordelt over 
hele året bliver der arrangeret forskellige aktiviteter 
i og udenfor kirken:

Sangaftener, godnathistorier for de små, familie-
gudstjeneste med fællesspisning, minikonfirmand- 
og konfirmandundervisning, koncerter, foredrag, 
friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven, sognevan-
dring, sogneudflugt, kirkegårdsvandring og rund-
visning i kirken.

Alle arrangementer og kirketider bliver lagt ind på 
Facebooksiden ”Nustrup kirke”.

Vær med til at få kirkelivet i Nustrup til at blom-
stre!

For kirkelige handlinger som vielse,  
dåb og begravelse henvendes til præsten.  
Han kommer også gerne på hjemmebesøg. 

Præsten kan kontaktes på 
chmu@km.dk 
Tlfnr. 74 87 12 26 eller 
Mobilnr. 51 28 20 10

Alle kontaktoplysninger findes i kirkebladet og på nustrupsogn.dk. 



  

 
 

 
 

Hvem er vi? 
 
Formand, Jan Christensen  

 

Næstformand, Bjarne Skov Andersen  

 
Kasserer, Michael Carøe Knudsen  

 

Sekretær, Brita Kammersgaard  
 

Bestyrelsesmedlem, Tanja Stengaard  

 
Suppleanterne Lars Juhl og Tommy Bladt. 

  

KONTAKT OS 
 
Vi hører gerne fra dig! 

 

Dæmningen 60 
21702465 

www.nustrupuf.dk 

nustrupuf1921@gmail.com 
 

Følg os på Facebook 

@Støtteklubben Nustrup Ungdomsforening 
 

 

 
 

 

  

Støtteforeningen  
 

Nustrup Ungdomsforening 
 

 

  

 

mailto:nustrupuf1921@gmail.com


 

   

 

  

Sportsugen i 
Nustrup 
 
Sportsugen afholdes i august måned, og er et af 

byens årlige højdepunkter, hvor folk fra hele 

sognet samles om en sjov og festlig uge. Det er 
otte dage med fest. Sportsugen skydes i gang 

om søndagen med et stort optog, der går 

gennem byens gader og slutter på festpladsen 
ved Nustrup Hallen. I optoget er der musik 

efterfulgt af foreninger i festlig udklædning - til 

fods, hesteryg eller rullende i alt fra 
sæbekassebiler til flot pyntede traktorer. 

Kreativiteten belønnes med præmier til de bedst 

udklædte. 
 

Sportsugens 
aktiviteter 
 
I ugens løb samles store og små til blandt andet 

cykelringridning, hyggefodbold, krolf-turnering, 

bilorienteringsløb, kortspil, bankospil, LAN-
arrangement, mm. På festpladsen er der hver 

dag øltelt og isbod samt hoppeborge til de små. I 

weekenden serveres rundstykker med 

morgensang, og om aftenen arrangeres 
fællesspisning med live musik. Og så spilles der 

selvfølgelig Årets Nustrup Revy, hvor de lokale 

bliver drillet af de glade aktører fra Nustrup 
Dilettant & Amatørscene med deres sjove 

indslag om årets gang i Nustrup. 

OM OS 
 
Støtteklubben blev stiftet d. 1. juli 1979 og blev 

oprettet med det formål at yde støtte til 

aktiviteterne i Nustrup Ungdomsforening. De to 
foreninger har siden haft et tæt samarbejde båret 

af frivillige kræfter fra byen. Støtteklubben 

arrangerer blandt andet den årlige Sportsuge og 
"Karneval i Tyrol", som samler flere hundrede 

mennesker fra byen til fest i Nustrup Hallen. 

 

Karneval i Tyrol 
 

Støtteklubben står bag ”Karneval i Tyrol”, som 
samler flere hundrede fra byen til fest i Nustrup 

Hallen. Et live band spiller op til fællessang og 

dans med et stort repertoire af tyske slagere. 
Menuen er naturligvis ”Jâgerschnitzel mit alles og 

Grosse øl i en-liters krus”, serveret af skønne 

piger i Dirndl og flotte mænd i Lederhosen. 

Har du spørgsmål, ris eller ros 
til Støtteklubben, er du altid 
velkommen til at tage fat i en 
af Bestyrelsens medlemmer. 
Har du selv lyst til at være 
aktiv i Støtteklubben, vælger 
vi nye medlemmer på den 
årlige Generalforsamling. 

 



 

FAMILIESVØMNING 
NUSTRUP 
UNGDOMSFORENING 
Den bedste start på weekenden  

Trænger du og familien til at slappe af efter en lang uge, så tilbyder 

vi en helt unik mulighed for at få den bedste start på weekenden. 

Hver fredag kl. 18-20 (september til april) har Nustrup 

Ungdomsforening booket Røddingcentrets svømmehal, så borgere 

kan boltre sig i vandet.  

Har du og familien lyst til at mødes med naboer omkring vandsport 

og vandleg, eller blot nyde det varme boblebad, saunaen og mange 

andre gode ting, så er turen til Nustrups familiesvømning oplagt. Vi 

nyder det faktisk så meget, at vi har svømmet i hele 47 sæsoner 

med egne livreddere. Der er i øvrigt mulighed for at spise medbragt 

mad eller købe mad i cafeteriet i Røddingcentret. 

 

 

Nyd den skønne 

saunagus ved 

gusmesteren - første 

fredag hver måned – 

ganske gratis. 

____ 

Modtag en 

afslappende 

massage i hænderne 

på vores dygtige 

massør - anden 

fredag hver måned 

(bestilles forud). 

____ 

Vi vil så gerne have 

flere med. Derfor er 

de fem første 

indgangsbilletter 

helt gratis for alle i 

husstanden. 

KONTAKT 

Lise Steenberg Olsen 
+45 2178 4115 

nustrupuf.dk/svoemning 

FAMILIESVØMNING 
Hver fredag kl. 18-20 
(september til april) 

 

 



Unge der er blevet ældre 

 

En gren af Nustrup Ungdomsforening 
Vi er godt 50 medlemmer, der mødes omkring et godt sammenhold med aktiviteter året 

rundt. Vi favner bredt, og der er plads til flere. Der er ingen aldersbegrænsning for at være 

med. Det ældste medlem er over 90, mens det yngste er 61 år.  

 

Fra september til maj mødes vi i Hallen hver onsdag fra 9-12. Der bliver lavet gymnastik og 

spillet kort og badminton. Klokken 10.00 samles vi til kaffe og rundstykker, som kan købes. 

Vi synger for dem, der har haft fødselsdag, og ved den lejlighed synger vi et par sange fra 

DGI-sangbogen – altid med det sociale i højsædet.   

 

Fra maj til september mødes vi i og ved Klubhuset hver tirsdag, hvor vi spiller Krolf og Kort. 

Her laver vi altid kaffe, som vi nyder til vores medbragte brød.  

 

I løbet af året laver vi flere arrangementer, herunder Hyggeaften, Sommerkomsammen, 

Afslutning, Årlig Skovtur, Julefrokost og Udlandsrejser. Vi er heldige at have tre kvinder, 

som ved fælles hjælp fra foreningen og opbakning fra medlemmerne planlægger og 

koordinerer arrangementerne. Sidst, men ikke mindst, har vi nedsat et rejseudvalg, der har 

ansvaret for alt det praktiske og planlægningen omkring den årlige rejse til udlandet – 

gerne inden for fem til otte dage og med kørsel i bus. Vi har været mange spændende 

steder, her kan blandt Normandiet i Frankrig, Holland, Norge, Sverige og Østrig.  

 

/Unge der er blevet ældre 



 
Nustrup og omegn - FAMILIE OG FRITID 

 

Foreningen Familie og Fritid arrangerer forskellige arrangementer i løbet af året. Her kan nævnes modeopvisning, foredrag, 

virksomhedsbesøg, udflugter og andre spændende aftensarrangementer. 

Som ny borger i Nustrup får du GRATIS medlemskort til foreningen det første år.  
 

 

NUSTRUP SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING 
 

Forslag til interessante oplevelser modtages med stor interesse.  

Kontakt Marianne Paulsen på +45 4054 3801. 

--- --- --- --- --- --- 

 

På vegne af Nustrup Sogns Husholdningsforening,  

Foreningen Familie & Fritid, ønskes du velkommen. 

Marianne Paulsen 



 
Klubhuset i Nustrup 
 

Vi har et dejligt klubhus i Nustrup. Det blev oprindeligt givet os i rå tilstand. Derfor er 
huset, som det ses i dag, blevet gennemrenoveret og indviet tilbage i 1976. Det har 
siden fået nyt køkken og der er anlagt en krolfbane i haven. Vi betragter det som et 
samlingssted for borgere, aktive og udefrakommende.  
 
Huset benyttes flittigt af de kommunale dagplejere. Om sommeren har foreningen 
”Unge, der er blevet ældre” huset som deres faste, ugentlige mødested, og foreninger 
generelt benytter huset hele året til afholdelse af deres møder, ligesom der er mange, 
der benytter huset til festligheder og sociale sammenkomster.  
 
Huset er tilgængeligt for alle - også for personer udefra,  
der ønsker at låne huset til møder og arrangementer.  
Ligeledes kan alle involverede i Nustrup Ungdomsforening benytte huset som kontor. 

 
Ønsker man at låne klubhuset på skolevej 56, kan man rette henvendelse til Lise Steenberg Olsen på mail 
lisesteenberg@stofanet.dk eller mobil 21784115. 

 
Vi håber, at I vil være med til at gøre brug af klubhuset - og ikke mindst passe rigtig godt på det. 

 
 
/Nustrup Ungdomsforening 
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