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Ring og hør nærmere

Privat dagpleje i Nøvling
Privat pasningsordning er et alternativ 
til de offentlige dagtilbud, hvor formå-
let er at give forældre større indflydelse 
og valgfrihed for hvem der skal passe 
deres barn. 

Forældre kan få tilskud fra kommunen 
til at benytte den private pasning. 

Ledigepladser nu
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Jeg vil som sædvanligt starte med 
at takke bestyrelsen for det store og 
meget engagerede arbejde, de har 
gjort i løbet af det sidste år.

Vi startede dette år med en næsten 
ny bestyrelse, så det var med nogen 
spænding, at vi tog fat på året.
Det har vist sig, at det har været helt 
fantastisk at lære nye mennesker 
at kende, der virkelig er gået ind i 
arbejdet med stor ildhu og stor ar-
bejdsglæde. Det har nærmest været 
lidt svært for os ”gamle” at få lov til 
at komme til! Så det gamle ord med 
at nye koste fejer bedst er kommet 
helt til sin ret.

Ellers er året gået som det plejer. 
Der var igen fastelavnsfest på skolen 
i samarbejde med FDF i Visse. Igen 
var det stort fremmøde og der blev 
fundet kattekonger og dronninger i 
alle aldersgrupper.

Så var der den traditionelle Sct. 
Hans fest med stegt gris, bål, sang 
og kaffe bagefter. Vejret var ikke med 

os i år, men vi kommer stærkt tilba-
ge næste år.

Så blev der sommer, hvis man da 
kan kalde det for sommer.
Da den endelig kom, var der festuge 
og der var vi på banen igen. Stort 
fremmøde til morgenkaffen. Igen 
tak til alle vores sponsorer, der gjor-
de det muligt at lave et meget fint 
amerikansk lotteri med helt utrolig 
mange og fine præmier.
Sidst men ikke mindst var der festen 
i forsamlingshuset. Sikket et brag!! 
Vi havde jo sprængt budgettet og 
hyret Geo til at underholde. Person-
ligt synes jeg, at han var fantastisk. 
Der var nogle flere med til festen i år 
og vores satsning bar på den måde 
frugt. Det var dejligt at både nogle 
af de ”gamle” gæster vendte tilbage, 
men nok især, at der var mange nye 
med. Jeg håber, at vi kan gentage 
succesen til næste år.

Så har vi i løbet af året fået renoveret 
vores flagalle, med nye flag og nogle 
nye flagstænger. De gamle er ble-

vet savet til, så de nu er næsten lige 
lange. Det har pyntet!

Sidst lavede vi igen juletræsfest i 
forsamlingshuset med rigtig mange 
glade børn og voksne. Tak til vores 
snart faste julemand - som igen 
fandt frem til os og de artige børn - 
og til musikken. Jeg skal også lige 
nå at nævne at Gitte (organisten) 
igen tog initiativ til at lave et fint lille 
arrangement med at tænde juletræ-
et ved dammen, det kan godt gå hen 
og blive en fin tradition.

Og så er Borgerforeningen endelig 
nået ind i den digitale tidsalder: Vi er 
nu på Mobile-pay!!!

Det var vist det!
Endnu engang mange tak til besty-
relsen og ikke mindst til alle de Nøv-
lingborgere, der altid møder frem til 
det vi laver og alle de der giver en 
hånd med, når der er brug for hjælp.

Frede Brunø
Formand (lidt endnu).

Formandens beretning - Nøvling Borgerforening 2016
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Det har været en forrygende efter-
årssæson i Nøvling Fodboldklub. 
Både herre- og dameseniorholdene 
har klaret sig godt i egne puljer og til 
stævner. Det er en fornøjelse, at se 
og høre om det store engagement 
på de forskellige hold, hvor der både 
er fokus på at vinde og have et godt 
socialt fællesskab. 
Sensommeren vidste sig fra sin 
bedste solrige og varme side, da 
klubben traditionen tro afholdte den 
årlige NFK Cup. Det blev en rigtig 
god dag med masser af spænden-
de kampe og medaljer til alle. Alle 
ungdomshold fra U5-6 til U12 var 
på banen, og det blev også til en 
flot showkamp mellem oldboys og 
8 mands herresenior. Serie 4 her-

rer sluttede dagen af med en pulje-
kamp på hjemmebane. 
Samme serie 4 har også knoklet på 
udenfor banen dette efterår. De tog 
sagen i egen hånd, da de var blevet 
trætte af at hente bolden i bræn-
denælderne og af at få grene i ho-
vedet, når der var hjørne, så nu er 
grene og brændenælder nederst på 
banen beskåret!
I løbet af efteråret trækker flere 
hold indendørs og giver den gas i 
Fjellerad hallen.

2.,3., og 4. december blev det årlige 
julestævne afholdt i Fjellerad Hallen 
i samarbejde med Vaarst Fjellerad 
Boldklub. Et indendørs ungdoms-
stævne, der bl.a. tiltrak mange ef-

terskolehold og selvfølgelig også 
NFK’s ungdomshold, som klarede 
sig rigtig flot med en 1. plads!

Der er godt gang i badmintonaf-
delingen og også damegymnastik 
og mor/far barngymnastikken er 
i fuld gang. Mia Nørnberg Paaske 
og Anne-Marie Østergaard Nielsen 
har overtaget instruktørposten på 
sidstnævnte. 

Har du eller dine børn lyst til at gå til 
fodbold, gymnastik eller badminton, 
så tjek klubbens hjemmeside, Face-
book, eller kontakt et medlem af be-
styrelsen. Der er altid plads til flere.

NFK

NØVLING FODBOLDKLUB
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Fodbold på Nøvlings baner

Græsset er grønt og meget kønt

Men inden børnene skal spille bold og være glade
- skal de voksne først ud med en spade

De løber og spiller bold
- men lidt inden har din lille trold
været på banen og lavet noget brunt
- det er stadig klamt og lunt

Nogle af børnene glider
- lige der hvor din hund skider
Det er klamt og absolut ikke god stil
- og ingen der er fyldt med lort har let til smil

Hvis du har dårlig ryg og ikke selv kan samle op
- så sig til og vi vil hjælpe og løfte i flok

Hvis du er ligeglad og et kvaj
- så tag din hund og gå en anden vej

For på fodboldbanerne skal der være smil
og hygge for alle

- så husk posen til fido og kalle!

DAMEr
De fantastiske Damer fra Nøvling deltog i år i sommer 
fodbold stævnet i Gudumholm.
Efter 3 sejre og en uafgjort kamp blev det til en super 
flot og meget fortjent 1. plads til de fantastiske damer fra 
Nøvling.

De flotte trøjer er sponsoreret af morten fra fast-Forward.

Hvis du har lyst til at være med på holdet er du meget 
velkommen, vi vil altid gerne have nye spillere med. 
Kontakt ( Coach ) Glenn 22495503 hvis du har spørgsmål

Vi glæder os til at lære dig at kende.

Herresenior
Godt forår og endnu bedre efterår

Efter en god forårssæson, hvor vi desværre mistede pu-
sten i de sidste kampe, skulle vi forsøge at følge op på 
succesen og forhåbentligt slutte bedre af i efteråret. Vi 
blev placeret i en pulje med ni andre hold, som vi skulle 
møde én gang. 

Vi lagde stærkt ud med sikre sejre i de første tre kam-
pe. Mod Dall/Ferslev - der var den første rigtige test, -  
viste holdet god moral og vendte 0-2 ved pausen til en 
4-3-sejr. Herefter hentede vi en heldig 2-1-sejr i Asaa og 
spillede dernæst 1-1 mod både Rosendal og Ulsted. 

Inden den sidste kamp mod FC Aalborg skulle vi som 
minimum spille uafgjort for at vinde puljen, mens et ne-
derlag ville sende førstepladsen til Ulsted. Vi kom plan-
mæssigt foran, men FC Aalborg svarede hurtigt igen og 
førte 3-2 ved pausen. I anden halvleg vekslede spillet 
frem og tilbage med et par store chancer til begge hold, 
men med godt 10 minutter igen kom forløsningen med 
målet til 3-3. Det blev også kampens resultat, og vi vandt 
derfor fortjent puljen som det eneste ubesejrede hold.

“Ti glade gutter” og “Mads scorede det afgørende mål”
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Hvordan kan det blive ved år efter år? Hvert år i uge 36 
samles hele byen om at lave et brag af en festuge. Det 
kan kun lade sig gøre, når vi følger det motto, der har 
fulgt os helt fra starten:

VI ER ALLE MED
Og vi er rigtig mange med. Både som arrangører og som 
deltagere. Vi prøver hvert år på, at der skal være noget 
for alle og det synes vi lykkedes rigtig godt i årets festuge.
Der var alle de traditonelle arrangementer: Morgenkaffe, 
Friluftgudstjeneste (godt nok i Toften), Bøf og Bio, Kon-
ditori, Fest i forsamlingshuset og alt det andet hyggelige 
vi har tradition for.

Men i år var der også nyheder:

Der var foredrag med Johannes Andersen - det var både 
klogt og meget morsomt.

Så var der Zoombi-løb. De der turde deltage var meget 
begejstrede. Mange tak for den gode idé og det store 
arbejde til Nadia. Det er en stor fornøjelse at ”de nye i 
byen” melder sig på banen.

Der var også spilaften i forsamlingshuset med mange 
børn/unge, der hyggede sig max.

Vejret var i den grad med os, (det er en stor fordel at have 
præsten med i Samrådet).
Netop vejret var med til at gøre forsamlingshusets Bøf 
og Bio til en ganske særlig aften, som jeg personlig sent 
vil glemme. Det var helt sydlandsk med borde helt ude 
på fortovet.

Som jeg plejer, vil jeg slutte med at takke alle de, som 
bar og alle de som kom. Ingen nævnt, ingen glemt.

På gensyn næste år i uge 36.

Frede Brunø
Formand for Samrådet

NØVLING FESTUGE 2016
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Nu ligger de første tegninger af den nye Nøvling Skole 
klar. Nøvling Skole har i mange år brugt en pavillon til 
et par klasser. Pavillonen er nedslidt og færdig og skal 
derfor rives ned.

Overskriften for ombygningen er: Kreative læringsmiljøer.  
Der er fokus på, at lokalerne skal kunne bruges af så 
mange elever som muligt og til mange forskellige formål 
som muligt. Der er tænkt i ”fortællehjørner”, små” for-
dybelseshuler”, ”instruktionsområder”, ”gruppearbejds-
pladser” og m.m. Gymnastiksalen bliver renoveret, så 
den stadig kan bruges til badminton, men også til musik, 
dansk, gymnastik, klatring – og bagvæggen kommer til 
at indeholde en dobbelt Ninjavæg. Ribber bliver kørt ind i 
væggen, så de kan hives ud – og bruges både som rum-
deler og som ribbe. Nøvling Skole er en Udeskole, hvor-
for der i ombygningen er lagt stor vægt på, at det er nemt 
at komme fra inde-arealer til Nøvling Skoles fantastiske 
udearealer. Ombygningen vil bevirke en bedre udnyttelse 
af skolens mange rum – og inddragelse af gangarealer.

Kommunen har bevilget 9.8 mio til ombygningen – så 
Nøvling Skole er fremtidssikret!

RENOVERING AF NØVLING SKOLE

SPONSORLISTE 2016

KYMI RENS
SALON NAUJA, GISTRUP
SPAR NORD
KIKKERTLAND, GUG
BLOMSTERKRUKKEN, GUG
MT-VVS
SIGURD MULLER
KONGERSLEV MALERFORRETNING
KROP I BALANCE
FRISØR HELLE HOLVING, VISSE
JORDEMODERTASKEN
AU2TAL
GUG VVS-TEKNIK
GUG PLANTESKOLE
TØMREMESTER HENRIK JENSEN
SIRUP
KONGERSLEV TRÆLAST
DYREHOSPITALET GISTRUP
ENTREPRENØR JIMMY PEDERSEN
SALON 85
TAPET SHOPPEN 
BYGMA
AUTO 85
BIRGITTES BLOMSTER, GISTRUP
KROP OG TERAPI V/MICHAEL OLESEN
MUMS, GUG
ALADDINS PIZZA
LA NOVIA
SLAGTEREN OG KOKKEN
SÆDERUP MALERFIRMA
JBK-AUTO
SALON HÅRFIX
CLEAN2U
LUNDBYFONDEN
NYBOLIG
POULSTRUPSØ JULETRÆER

7



Lørdag d. 19. november 2016 havde borgerforeningen 
indkaldt byens borger til oprensning af byens gadekær. 
Der blev gået frisk til opgaven, nogen i vaders og bus-
kryder til at klippe sivene af med. Andre havde medbragt 
rive og trillebør. De rev sivene op og kørte det sammen i 
en stor dynge, som senere på ugen blev hentet af kom-
munen. Som dagen gik, kom der mere og mere vand 
til syne i dammen og det endte med, at vi næsten blev 
færdige. Men nogle af byen ildsjæle kunne ikke lade det 
være ved det, så de efterfølgende dage, var der nogle 
som gik og gjorde det sidste færdig. Så nu er dammen 
klar til frost og skøjtning. En kæmpe tak til alle som kom 
og gav en hånd med. Vi glæder os allerede til næste år.

1-2-3 og lysene blev tændt på byens flotte juletræ, 
selvom regnen stod ned. En stor tak til Poulstrupsø 
juletræer for det smukke træ. 

OPRENSNING AF GADEKÆRET

JULETRÆSTÆNDING
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Så snart der kom is på dammen, var vi ivrige efter at 
komme derud, og det gav da også mange gange våde 
sokker, når vi ikke kunne vente til isen var tyk nok, og 
stærk nok til os. Der var også en uheldig ting vi gjorde, 
men som vi ikke kunde lade være med. Når der var ved 
at dannes is på dammen og der blev en måske centime-
ter tyk isskorpen, kastede vi sten skråt hen over isen, 
som så gav en syngende lyd fra sig, men det var ikke alle 
sten, der kom over til den anden bred. De blev liggende 
ude på isen, og når så isen blev så stærk, at den kunne 
bære, lå disse sten frosset fast og generede skøjteløbet. 
Det var ærgerligt, men vi gjorde det samme næste gang, 
der var nyis på dammen.

Vort fodtøj, der jo som regel var træsko, var gode at 
glide på, idet de havde jernringe under, og derfor gled 
let over isen, så vi kunne komme langt. Tilløbet var som 
regel oppe fra bredden.
Når endelig isen var tyk nok, og vi kunne komme på 
isen blev skøjterne fundet frem. Det var ”arvegods”, og 
de blev sat på gummistøvler. Det var ikke en særlig god 
kombination, men skøjte kunne vi. Først senere fik jeg 
nye skøjter og støvler der passede til og senere igen 
skøjter, der sad fast på støvlerne. Vi spillede ishockey 
og brugte en skosværte dåse, der var fyldt med sand 
som puck.  

VINTERLEGE SOM FOREGIK PÅ DAMMEN

Der var engang...
Vinteren 1955

 
 

Michael Thomsen 
Aut. vvs-installatør 

Aut. Kloakmester 

Døgnvagt 
98 32 61 69 

 
 

Kloak Vand Varme Gas Blik  
 
Besøg vores webshop på www.mt-vvs.dk 

ALT I MALERARBEJDE
både indvendigt og udvendigt

Sæderup Malerfirma
v/Malermester Bill Ertner
Sæderupvej 77 • 9260 Gistrup
Tlf. 98 31 46 37 • 61 74 08 28

Lokalhistorisk arkiv Perlevej 10 har åbent
den første onsdag i måneden kl. 15-17 og
den tredje onsdag kl 19-21.
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”Inden jul” i kirken for børn
Inden dagplejebørn, børnehavebørn og skolebørn holder 
juleferie- inviteres de til Nøvling kirke:

Tirsdag  6. dec.  kl. 09.30 :  Skovbørnehaven Tvedholm
Tirsdag  6. dec.  kl. 11.00 :  Daginstitutionen Tophøj, Visse
Torsdag  8. dec.  kl. 09.30 :  Nøvling børnehave
Torsdag  8. dec.  kl. 11.00 :  Børnehaven Dannerhøj, Visse
Onsdag  21. dec.  kl. 08.15 :  Nøvling skole
Onsdag  21. dec.  kl. 09.45 :  Dagplejebørn fra Visse
    og Nøvling

Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er 
meget velkomne både den 6., 8. og 21. december.

Kirke for småfolk 
og deres familier
Hvordan skal en gudstjeneste 
for børn i 0-10 års alderen være? 
Den skal være sjov, medrivende 
og inspirerende. Kirke for små-
folk leger med alle sanserne, så 
ungerne fra barnsben af glæder 
sig til kirkehyggen. Det handler 
om samvær, nærvær og måske 
endda om ”mereværd”.

Vi begynder kl. 17.00; Kort gudstjeneste med en bibel-
fortælling, der er så spændende, at den opleves i farver 
for det indre øje. Skattekisten skal åbnes, vi kaster os 
ud i glade bevægelsessange, og så dukker den frygteligt 
nysgerrige Signe op i dukketeateret!

Vi beder fadervor, får velsignelsen og klapper af vo-
res nye børnekor ved Nøvling Kirke. Så mangler vi lige 
smags- og duftsansen, så kl. ca. 17.30 piler vi over i Tof-
ten, hvor aftensmaden står klar til alle, der er sultne.

Madpris: Voksne 20 kr - børn 10 kr
(max 50 kr. for en familie)

Ca. kl. 18.45 vinker vi farvel og takker for i dag – knus er 
frivilligt! Der er ingen tilmelding – så kom bare! 

Vi glæææder os…

Nøvling Kirke + Toften 7. feb. kl. 17.00 – 18.45

Kyndelmisse = Lysmesse
”…og nu kom Kjørmes-knud! ” Kyndelmisse er altid den 
2. februar, 40 dage efter Jesu fødsel. Fra gammel tid 
har man på denne dag fejret Jesus, som verdens lys her 
midt i vinteren. I Nøvling mødes vi til en stemningsfuld 
aften i kirken og Toften. Mellem masser af levende lys 
og skønne forårsblomster, kan du nyde den dæmpede og 
meditative musik leveret af organist Gitte Rolighed, kir-
kesanger Lina Vinding Holm-Mortensen og cellist Conni 
Rokkjær. Lina er kirkesanger i Gunderup Kirke. Conni 
er uddannet fra det Nordjyske Musikkonservatorium 
og spiller som assistent hos Aalborg Symfoniorkester. 
Hun er også tilknyttet Aalborg Teater og giver koncerter 
i hele landet. Vi synger også salmer sammen og sogne-
præst Lene Riger-Kusk vil knytte ord til undervejs. Bag-
efter serveres der varm suppe i Toften.
Nøvling kirke og Toften, torsdag 2. feb. kl. 19.00

Sange omkring et flygel
Flyglet er stemt, Gitte Rolighed er klar ved tangenterne, 
og en blandet buket af sange fra alverdens genrer venter 
på at blive sunget og nydt i fællesskab; evergreens, høj-
skolesange, pop/rock, salmer, viser mm.
Det er IKKE et velpoleret kor - det er lystig fællessang, 
så vi alle kan være med. Vi kan sagtens være flere om-
kring flyglet, så kom hvis du kan lide at synge. Sang = 
fællesskab, livsglæde, terapi, velvære, hygge, bedre ån-
dedræt, et styrket immunforsvar.

Vær med til at synge foråret ind i Toften ved Nøvling 
Kirke: Onsdag d. 25. januar, Onsdag d. 22. februar og  
Onsdag d. 29.marts - kl. 19.00 - 20.00.

Alle er velkommen og det er gratis.

KIRKENYT
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Nøvling fodboldklub:  www.nfknet.dk
Formand - Michael Møller Nielsen  tlf. 40 95 42 91

Skolen:  www.noevling-skole.dk
Skolen (sekretær Mariane Dohm Børsting)  tlf. 99 82 42 82
Skoleleder - Lene Burchardt Jensen  tlf. 99 82 42 82
DUS og børnehave  tlf. 98 82 42 89

Nøvling menighedsråd:
Præst - Lene Riger-Kusk  tlf. 96 36 66 66
Menighedsrådsformand - Ernst Rosqvist  tlf. 98 31 52 38
Graver - Jens Sørensen  tlf. 98 33 39 98
Kirkekontor  tlf. 98 33 35 52
Organist Gitte Rolighed  gitterolighed@icloud.com

Nøvling vandværk:  www.nøvlingvandværk.dk
Formand - Niels Peter Kjølby  tlf. 98 31 45 60
Kassere - Martin Jensen  tlf. 98 31 48 29

Nøvling forsamlingshus:  www.novling.dk
Udlejning - Oda Pedersen  tlf. 69 91 13 11
Formand - Jørgen Hansen  tlf. 40 78 42 92

Borgerforeningen:
Formand - Frede Brunø  tlf. 98 32 28 12
Kasserer - Anne-Marie Østergaard Nielsen  tlf. 22 48 48 05

Nøvling Samråd
Formand - Frede Brunø  tlf. 98 32 28 12
Kasserer - Maj-Britt Larsen  tlf. 40 26 10 59

Ungdomsforeningen:  www.nlw.dk
Mathias Huse Jensen  tlf. 60 45 30 35
Frederik Huse Jensen  tlf. 60 69 29 62

Lokalhistorisk forening:
Kirsten Kjølby  tlf. 98 32 39 29

FDF:  www.fdfvisse.dk
Kredsleder - Helene Huse Jensen  tlf. 20 10 06 44
Kredsleder - Lasse Pedersen  tlf. 22 43 31 57

Se også byens hjemmeside på www.nøvling.dk

Foreninger
”Pigekammeret”

Tirsdag d. 21.  februar
Endnu ikke endelig planlagt. 

Tirsdag d. 14. marts kl. 14.00
”Ønskekoncert”
Har du specielle ønsker – ring til organist Gitte 
Rolighed – tlf. 22 38 04 86 - måske har du en hi-
storie, der knytter sig til dit ønske og har lyst til at 
dele den med os andre.

Alle møderne er kl. 14.00 i Toften, Nøvling

Nøvling Menighedsråd

Del din søndag med 
verdens mest udsatte
Søndag d. 12. marts 2017 håber Nøvling  sogn at 
sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at 
alle i sognet får mulighed for at give verdens mest 
udsatte mennesker en håndsrækning.
I en tid med krige og massive flygtningestrømme 
er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. 
Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen 
og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage 
i både vores kultur og kristendom. Vi kender den 
blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige 
samaritaner’ fra Lukasevangeliet. 

Derfor er ideen om at dele med sin næste hoved-
overskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige 
sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp 
arbejder for at redde liv, 
opbygge robuste sam-
fund og bekæmpe eks-
trem ulighed. Vores logo 
er en fisk, og vores måde 
at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens 
Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en 
fisk, men også en fiskestang og retten til at fiske i 
søen, han bor ved.” 

Meld dig allerede nu som indsamlere:

Nøvling/Visse
Jette Hansen
tlf. 23 48 60 33
mail: jetsoehansen@mail.dk

Følgende er valgt til det nye menighedsråd ved Nøvling kirke:

Rosa Pedersen, Visse
Helle Nygård Kristensen, Nøvling
Jesper Vinther, Nøvling
Oda Huse, Nøvling
Jette Hansen, Visse
Grete Nielsen, Nøvling
Gudrun Poulstrup, Visse
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Haves:
En gymnastiksal på Nøvling skole
hver mandag fra kl. 19-20

Søges:
Damer - til en gang gymnastik og hyggelig samvær.

Er det ikke noget for dig? 
Første gang den 2. januar 2017 

- se mere på NFK- hjemmeside.

Puslinge & 
1. Tumlinge 

Mandage 
16:30 - 18:00 

MØDETIDER
FDF VISSE

www.FDFVISSE.dk

2016/ 
2017

2. Tumlinge & 
Pilte 

Onsdage 
18:15 - 19:45 

Væbnere & 
Seniorvæbnere 

Torsdage 
19:00 - 20:30 

Se hvilken klasse 
du tilhører på 
hjemmesiden!

FÆLLESSPISNING 2017

Torsdag den 12. Januar
Kokke: Helle, Lise med flere
Onsdag den 8. Februar
Kokke: Jørgen, Ane, Jesper, Vibeke, Kim og Anja
Onsdag den 22. Marts
Kokke: Familien Hvid – Lyhne – Myrup/Holmsted 
Onsdag den 19. April
Kokke: Christina, Dennis, Michael og Tina
Torsdag den 18. Maj
Kokke: Ledig

STED:  Nøvling Skole - kl. 18.00.
PRIS: Børn under 4 år - Gratis (men husk at tilmelde dem), 
 4 år til 7. klasse: 15,-
 Fra 7.klasse og op efter: 30,-

TILMELDING: Senest søndagen før.
Kuvert med Navn, Antal deltagere og penge 
afleveres i postkassen på: Opalvej 4 eller Rubinvej 9 
Betal evt via mobilepay/swipp til: 20100644

OPSLAGSTAVLEN

     15,-

 30,-
KUN


