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NØVLING FORSAMLINGSHUS - GENERALFORSAMLING 6. MARTS 2018 KL. 19.30
DAGSORDEN

Vil du være med til at præge
Nøvling Forsamlingshus

Mød op til årets

GENERALFORSAMLING
i forsamlingshuset

– hvor du bla. kan se
vores nye gulv i huset.

Tirsdag den 6. marts
kl. 19:30
Alle er velkomne. Vi serverer
lækkert smørebrød med øl/vand
– samt snaps!
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1.

Valg af dirigent

2. Formandens beretning
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg til bestyrelsen:
Knud Erik Petersen
		
Mads Huse
		
Martin G. Jensen
Der skal desuden vælges to suppleanter
6. Valg af revisor og suppleant
På valg:
		
Kirsten Madsen
		
Svend Haven ( suppleant )
7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne må, for at komme
til behandling på generalforsamlingen,
være indgivet 8 dage før.

Formandens beretning 2017
Endnu et godt og
produkttivt år er gået
I Nøvling Samråd har vi haft travlt
med alt det vi plejer. Og så kunne
formandsberetningen slutte her,
men der kommer mere.
Vi har blandt andet haft travlt med
at planlægge den tiende Nøvling jubilæums Festuge; Ti år med kaffe,
kage og kultur. Jeg synes, at det
var et rigtigt fint program, ikke kun
det fysiske ( mange tak til Lotte for
det flotte nye layout ), men nok især
indholdet. Der var ”gamle travere”
som vi efterhånden ikke kan undvære, morgenkaffe, friluftsgudstjeneste, konditori, fællesspisning,
sangaften, kirkekoncert, Bif og Burger, og sidst men ikke mindst NFKCup og fest i forsamlingshuset. Men
selvfølgelig også nye tiltag: brætspil
( tak til TROA og Nadia ), Michael
Back i forsamlingshuset, mor/far
barn gym. Og så var der selvfølgelig
pølsevogn i forsamlingshuset. Alt i
alt en helt fantastisk uge, hvor rigtig
mange var af huse, både som arrangører og som deltagere. Tusind
tak til ALLE der var med.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 16-1 2018

Så har vi også udgivet Nøvlingen.
Den er kommet i nyt layout og format ( igen tusind tak til Lotte ). Vi
har besluttet, på trods af sociale
medier og den stadige digatalisering, at blive ved med at lave en
analog papirting, der kan pynte på
sofabordet, og måske bruges til at
pakke fisk ind i :-)
Vi har budt alle nye Nøvlinger velkommen til byen med en lille gave
og en familiebillet til fællesspisning. Det er blevet til rigtig mange
nye beboere i løbet af året. Især er
det glædeligt at der kommer mange
børnefamilier til byen. Det må jo betyde at vi er lykkedes med at gøre
vores lille by attraktiv.
At der er mange børn har jo så også
betydet at Aalborg Kommune har
valgt at investere i en modernisering af Nøvling Skole. Hold nu op
hvor er det blevet flot, og nyt og især
anderledes.
I den forbindelse kommer vi så til
den største begivenhed i byen i året
der er gået.

Kronprinsessen sagde ja til elevrådets invitation til at indvie den nye
skole. Det var stort, rigtig STORT.
Fantastisk dag: stolte ( og lidt benovede ) unger og en synlig stolt skoleleder. Tak til Mary og elevrådet for
en særlig dag, som vil blive husket i
mange år.
Endelig har fodboldklubben taget
initiativ til at starte processen med
at skabe nye rammer om dem selv
og skole/børnehave med et nyt hus
til klubben, der skal kunne bruges
af hele byen. Det glæder jeg mig til
at være med til at se blive til noget.
Så er Borgerforeningen og Samrådet gået i gang med at se på mulighederne for at få cykelsti til Gistrup.
Det bliver også spændende at følge.
Jeg slutter med at takke alle medlemmer af Nøvling Samråd for et
godt og konstruktivt samarbejde i
året der er gået.

Frede Brunø
Formand for Nøvling Samråd
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NØVLING FODBOLDKLUB

Af Glenn Wiebenson

Græsset er snart grønt
Så er det forhåbentligt snart ved at være forår igen.
Det betyder jo blandt andet at udendørs fodboldsæsonen snart starter op igen.

I år afholdes der standerhejsning for seniorer
Lørdag d. 3/3 kl. 10.00 med træning
og efterfølgende suppe i Nøvling
Vi håber at se en masse ”gamle” men også en
masse nye ansigter. Alle er er velkommen.

STANDERHEJSNING
For ungdommen afholdes årets
standerhejsning i år i vores samarbejdsklub
Vaarst – Lørdag d. 7/4 kl. 10.00
Her er der også træning med lidt efterfølgende
godt til ganen. Her er alle selvfølgelig
også meget velkommen
– uanset om man har spillet før eller er ny.

Vi har i januar måned haft generalforsamling og her
blev der talt meget om, at vi i fodboldklubben gerne vil
have flere forældre engageret i klubben – enten ved
at hjælpe med en vagt til et arrangement eller som
tilskuere til børne- eller senior kampene. Vi vil meget
gerne skabe endnu mere liv og god stemning på og
omkring fodboldbanen.
Går du rundt med en stor lyst til at blive træner eller
deltage i bestyrelses arbejde er du selvfølgelig også
meget velkommen. Også hvis du har lyst til at starte
en ny sportsgren op – vil vi meget gerne høre fra dig.
2018 er året hvor fodboldklubben bliver 25 år. Det betyder for DIG, at du og din familie vil blive inviteret til
fødselsdag i løbet af forsommeren – glæd dig det bliver godt og sjovt.

Vi glæder os til at se dig
Med ønsket om et godt 2018 til
jer alle Nøvling Fodboldklub
Altid gratis kaffe på kanden

Containeren på p-pladsen
ved Nøvling Skole
Fodboldklubben har lavet en aftale med
firmaet Uni Scrap.
Dette betyder, at vi har lånt en container
og sat den op på p. pladsen ved Skolen.
Du må nu meget gerne aflevere alt dit
gammelt jern og metal i containeren (
undtaget hvidevarer og ting der indeholder væsker ).
Så trænger du til at få ryddet op i garagen eller skuret så er vi de glade modtagere af gammelt jern og metal.
Også dit gamle metal skraldespandsstativ er velkommen.
Håber I hjælpe med at fylde containeren

M.v.h.
Fodboldklubben
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NØVLING FODBOLDKLUB

Af Jane Sabzevari Jensen

En ledig stol i bestyrelsen
I NFK har der netop været generalforsamling. Der var
bestyrelsesmedlemmer, der stoppede efter en lang
og fremragende indsats, og bestyrelsen skal nu suppleres op med nye medlemmer. Den nuværende bestyrelse har hovedsagligt tilknytning til seniorholdene
eller er tidligere medlemmer af klubben. Vi vil rigtig
gerne have forældre fra ungdomsafdelingen på banen
og ligeledes spillere fra seniorholdene, så I kan være
med til at sætte kursen for NFK fremover. Er man ikke
medlem eller har børn i klubben, er man selvfølgelig
også mere end velkommen
Der er brug for bestyrelsesmedlemmer, der med en
lille men engageret indsats vil være med til at udvikle
klubben og arbejde for, at det forsat er et godt sted at
være for alle.

LOGO

VISITKORT

FLYER

kreative
grafiske
løsninger

MARKETING

BROCHURER

DER TIL

SKILTE

hurtig
levering

SOCIALE
MEDIER

attraktive
priser

FOTO
VIDEO

DESIGN
MANUALER

MAGASINER

WEB

fleksible
arbejdstider

højt
humør

...OG...
MEGET
MERE

ANNONCER

SKAL

Som bestyrelsesmedlem vil du få én eller flere afgrænsede opgaver som:
•
•
•
•
•
•
•

At vedligeholde klubbens hjemmeside
At opdatere Facebook siden med opslag om
kampe og arrangementer i klubben
At hjælpe med at arrangere NFK CUP i festugen
At hjælpe til ved Julestævne i Fjellerad
Skrive artikler/ opslag til Nøvlingen
At finde på nye arrangementer for klubbens
medlemmer
At deltage i arbejdsdag

Vi holder møde ca. en aften om måneden fra 19-21.
Skriv til janejen@yahoo.com eller Glenn.Wiebenson@
sugro.dk hvis det er noget for dig, eller du gerne vil
høre mere om bestyrelsesarbejdet.

Opalvej 6A, 9260 Gistrup
Østerågade 25, 2.tv, 9000 Aalborg
Tlf. 2013 6290 . lotte@dtplus.dk

www.dtplus.dk
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INDVIELSE AF NØVLING SKOLE

Af Lotte Sørensen

DET VAR MAGISK...
Den længe ventede dag kom – hvor Nøvling Skole skulle indvies. Og ingen ringere end vores egen Kronprinsesse Mary – skulle komme og klippe snoren!
Det var stort - MEGET stort!
Eleverne havde selv lavet invitationen til Hendes Kongelig Højhed...og de havde jo nok ikke regnet med, at
hun sagde JA - men det gjorde hun!
Skolen brugte rigtig meget tid på forberedelserne. Alt
skulle bare klappe den dag. En dag, som man nok ikke
lige ser komme igen på Nøvling Skole foreløbigt - ja
måske aldrig mere!
Skolens elever, lærere og leder havde lavet et fantastisk stykke arbejde med at få gjort alt klart til denne
store dag – og alt lykkedes bare så super super flot.
Ja selv solen havde de fået til at skinne!
Kl. ca. 10.45 trillede en stor flot sort bil ind på skolens
område...den røde løber var på plads...elevrådet stod
klar med deres tale til Mary...blomsterpigen og skolens leder Lene Burchardt var klar til at tage imod som
de første – imens pressen kæmpede om kap om at få
de bedste billeder med hjem til medierne. Medier som
Se&Hør, BilledBladet, Her&Nu, BT, EkstraBladet, P4,
TV2, TV2Nord, DR...ja de var der allesammen!
Elevrådet holdte deres flotte tale til Mary – og viste derefter skolens nye lokaler og faciliteter frem.
Kronprinsessen virkede meget interesseret i alt, som
børnene stolte viste frem og der blev sågar sunget med
på skolens egen sang i idrætssalen.
Der blev generelt smilet høfligt, grinet hjerteligt og der
var en dejlig naturlig afslappethed i den kongelige time.
Besøget blev afsluttet med champagne og kransekage
( til de voksne ) og en god lang snak med elevrådet.
Hele skolen vinkede flot farvel til Kronprinsessen –
med flag, som hver enkelt af eleverne havde fået udleveret. Og efter at hun havde fået snakket med de sidste
pressefolk – blev det tid til at køre hjem til slottet igen.
En fortryllende start på en uforglemmelig dag!
Herefter holdte skolen selv et par timer med sjov leg og
hygge – og om eftermiddagen var der Åbent Hus hvor
alle var velkomne til at komme og se skolen og få lidt
kaffe og kage – naturligvis udformet som en prinsesse.
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I Nøvling kan vi være rigtig stolte. Vi har fået en superflot skole – som nu er kommet på Danmarkskortet...
takket være nogle meget dygtige og kreative elever,
lærere og leder.

JUL OG FASTELAVN

Af Lotte Sørensen

Traditionen tro
er der igen blevet afholdt
både juletræsfest
og fastelavn i Nøvling.
En masse glade børn
i alle aldre
og deres forældre
mødte op og fik nogle
dejlige timer sammen.
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SIDSTE NYT FRA lokalhistorisk arkiv, GISTRUP, NØVLING OG VISSE
I forbindelse med renovering og ombygning af Nøvling
Skole blev den barak, hvor vi havde vores arkiv nedlagt.
Barakken skulle fjernes, og vi skulle have et nyt ”hjem”
til alle vore arkivalier. Heldigvis var Nøvling Skole meget
venlig stemt for at finde et nyt sted til os og vore ting. Vi
kunne få nogle af lokalerne fra den gamle DUS-ordning.
Vi måtte installere os i nogle af lokalerne i Krogen.
Det var med spænding, vi gik i gang med at drømme om
nye lokaler. Hvor måtte vi være? Hvor kunne arkivalierne
låses inde? Fik vi lov til at låne køkkenet, så vi ikke længere skulle vaske op i håndvasken på gangen? Ville det
være muligt at indrette bedre og mere hensigtsmæssige
arbejdspladser? Ville vi kunne holde generalforsamling
i ”egne lokaler”? Kunne vi gøre arkivet mere indbydende
for de gæster, der kommer og besøger os?
Vi gik i gang med at pakke flyttekasser med alle de ting,
vi skulle have flyttet og fik kasseret alt det, der ikke længere var relevant. Der blev arbejdet hårdt og hentet flere
flyttekasser mange gange, inden alt var stuvet af vejen
i et tilstødende lokale. Vi havde hyret flyttemænd til at
flytte de tunge stålskabe, kasser osv., og alt blev sat ind i
et ledigt lokale i Krogen. Vi bar selv alle vore indrammede
billeder og en del andre ting ned på plads.
Nu har de stået der i mere end 2 måneder, skolens personale har i mellemtiden fjernet alle deres ting, og endelig
er der kommet gang i det, der bliver det mest spændende, nemlig indretning af det nye arkiv. Tømreren har haft
travlt med fjerne en væg og en del gamle skabe, bagefter
skulle der repareres lidt hist og her. Lige nu er maleren
i gang med at male vægge i nye lyse farver. Det skal nok
blive fint. Så skal vore nye skabe sættes op, og alle tingene sættes på de rette pladser. Det bliver spændende,
om vi nu kan få det, som vi i hovedet drømte om. Vi skal
igen have nogle flyttemænd til at håndtere de tunge ting,
inden alt kan fyldes i skabe og skuffer.
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Af Kirsten Kjølby

Arkivet er et arkiv for alle, der bor i Gistrup, Nøvling og
Visse, har relationer til eller interesse for området og
det, der i tidens løb er sket her. Vi har i gennem årene
fra private og foreninger modtaget en masse spændende
arkivalier, som kan være skriftlige beretninger, billeder, bøger, optegnelser, rapporter, regnskaber og meget
mere. Det er alt sammen til rådighed for dem, der måtte
have interesse for at få viden om noget, de gerne vil blive
klogere på. Man er altid velkommen til at besøge arkivet
i åbningstiden og kigge i vore arkivalier. Hvis du selv har
noget, som, du tror, kunne have interesse for eftertiden,
så er vi meget interesserede i at få det eller måske få
en kopi af det til vores samling. Husk vore efterkommere
kan kun vide noget om vor tid, hvis vi fortæller om det eller skriver det ned. Nutiden er allerede fortid i morgen.
Hvis du har noget spændende at fortælle fra din barndom, ungdom eller alderdom her i området, og som du
mener, vi kan bruge og formidle videre, så kom og få en
snak med os.
Hvis du ikke allerede er medlem af vores lille forening.
men har lyst til at være det, så er du velkommen til at
melde dig ind i arkivet, hvor der forefindes indmeldelsesblanketter.
Vi beklager, at arkivet har været lukket i flere måneder på
grund af flytning, men vi glæder os til at blive færdige og
til at kunne invitere inden for til åbent hus, når alt er klart.
Husk at holde øje med vores hjemmeside. Der kommer
vore åbningstider til at stå, så snart vi er klar.

STI TIL GISTRUP ?

Af Lotte Sørensen

Hvadenten man er på gåtur, løbetur, cykeltur eller i bilen på vej – til og fra Gistrup
– er vi nok mange, der er enige om, at strækningen her er al for farlig at befinde sig på.
Samrådet og Borgerforeningen i Nøvling vil rigtig gerne arbejde på at få lavet en sti
Men det kræver at vi finder ud af hvad behovet er – og at vi får opbakning fra borgerne til det.

Hvor ofte bruger DU strækningen ?
Hvordan bruger DU den ? med bil, cykel, gå/løb, el.andet
Føler DU dig usikker på strækningen ?
Har DU idéer til, hvordan vi kan forbedre den ?
Kunne DU tænke dig at komme med i en arbejdsgruppe vedr. at få lavet en evt. sti ?
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KIRKENYT

MAR

21

FEB

SANGE OMKRING ET FLYGEL

28

Onsdag d. 28/2, 21/3, 25/4 og 30/5
kl. 19.00-20.00 i Toften i Nøvling
Vi er en gruppe i alle aldre, der synger en blanding af
evergreens, højskolesange, pop/rock, salmer, viser og
andet. Det er IKKE korsang, men fællessang, så alle
sangglade kan være med.
APR

KIRKE FOR SMÅFOLK OG DERES FAMILIER

11

Onsdag d. 11. 4. kl. 17.00 i Nøvling Kirke
En kort gudstjeneste, der bl.a. indeholder en spændende bibelfortælling, dukketeater og bevægelsessange. Den varer ca. en halv time, og derefter er der
aftensmad i Toften.
Pris: Voksne 20,- kr. / Børn 10,- kr.
Max 50,- kr for en familie.
Der er ingen tilmelding.

BABYSALMESANG

MAR

07

Onsdag d. 7.3. kl.10.00 i Nøvling Kirke
Holdet kører de efterfølgende 8 onsdage
– ( dog ikke d. 28.3.2018 )
Nøvling Kirke tilbyder i foråret babysalmesang. Det er
et tilbud om en fælles musikalsk oplevelse for det lille
barn sammen med far eller mor.
Babysalmesang, hvorfor? Babyer kan da ikke synge
salmer! Nej, men sang skaber glæde, og babyer er
ligeglade med, om du synes, du kan synge eller ej, din
stemme er den vigtigste lyd, babyen kan høre. Sang
beroliger og giver nærvær, fællesskab og tryghed.
Ud over gentagelser af sange og salmer, bruges der
fagter, sæbebobler, tørklæder og andet, der stimulerer
babyens hjerne og medvirker til hurtigere indlæring.
Efter sangen er der kaffe og mulighed for en god snak
med andre forældre om stort og småt.
Tilmelding til:
Organist Gitte Rolighed,
gitterolighed@icloud.com
eller på tlf 22380486
Ved tilmelding oplyses barnets navn og fødselsdato,
far/mors fulde navn, adresse,
mobilnummer og e-mail.
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APR

MA J

25 30

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
I NØVLING KIRKE
friluftssgudstjeneste
kristi himmelfartsdag

MA J

10

Torsdag den 10. maj kl. 11.00
i Lundby Bakker
En festlig gudstjeneste i det grønne sammen
med de øvrige kirker i Aalborg Østre Provsti.
Nordvestjysk Brass Band står for musikken,
og børne- ungdoms- og voksenkor fra hele
provstiet medvirker.
Der er opstillet bænke og man er også velkommen til at medbringe egen stol og evt. tæppe.
I Gunderup ( konfirmandstue ), Nøvling (Toften, Brådalvej 80) og Gistrup ( menighedssalen ) er der morgenkaffe kl. 9.30 og fælles
afgang til Lundby Krat kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er menighedsrådene vært
for en kop kaffe eller juice til børnene. Alle er
velkomne til at medbringe frokost.
Skulle det mod al forventning blive dårligt
vejr, flyttes gudstjenesten til Gug Kirke. Følg
med på kirkernes hjemmesider og i pressen.

JUNI

friluftssgudstjeneste
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Søndag den 10. juni kl. 10.30 i Visse
Sognets gudstjeneste er flyttet ud i det fri i haven ved Visseladegård. Rammerne er dermed
nogle andre, men indholdet er det samme. Vi
skal synge, lytte, bede og modtage den hellige
nadver.

Foreninger
Nøvling fodboldklub:
Formand Glenn Wiebenson

www.nfknet.dk
tlf. 22 49 55 03

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
Menighedsrådsformand
Helle Nygaard Christensen
Graver Jens Sørensen
Kirkekontor
Organist Gitte Rolighed

tlf. 23 30 51 58
tlf. 20 84 14 01
tlf. 98 33 35 52
gitterolighed@icloud.com

Nøvling vandværk:
Formand - Niels Peter Kjølby
Kassere - Martin Jensen

www.nøvlingvandværk.dk
tlf. 98 31 45 60
tlf. 98 31 48 29

Nøvling forsamlingshus:
Udlejning - Oda Huse
Formand - Jørgen Hansen

tlf. 96 36 66 66

www.novling.dk
tlf. 69 91 13 11
tlf. 40 78 42 92

Borgerforeningen:
Formand - Søren Lausten
tlf. 23 36 26 65
Kasserer - Anne-Marie Østergaard Nielsen tlf. 22 48 48 05
Nøvling Samråd
Formand - Frede Brunø
Kasserer - Maj-Britt Larsen

tlf. 98 32 28 12
tlf. 40 26 10 59

Ungdomsforeningen:
Mathias Huse Jensen
Frederik Huse Jensen

www.nlw.dk
tlf. 60 45 30 35
tlf. 60 69 29 62

Lokalhistorisk forening:
Kirsten Kjølby

tlf. 51 18 03 47

FDF:
Kredsleder - Helene Huse Jensen
Kredsleder - Lasse Pedersen

www.fdfvisse.dk
tlf. 20 10 06 44
tlf. 24 99 55 54

Se også byens hjemmeside på www.nøvling.dk

STØT BORGERFORENINGEN I DERES ARBEJDE I BYEN
– og vær med til at bevare arrangementer og faciliteter
50,- for enlige / 100,- for familier
Reg. / Konto nr. 9226-2264413683
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OPSLAGSTAVLEN

FLAGSTÆNGER

FÆLLESSPISNING
- PÅ NØVLING SKOLE KL. 18.00

Husk at du kan bestille flagning,
til feks. fødselsdag, bryllup eller konfirmation.

15. marts 2018 - 18. april 2018 - 31. maj 2018

Pris: 400,- for flag i hele byen
200,- for flag i halvdelen af byen

Pris: 15,- for børn ( fra 4 år og t.o.m. 6. klasse )
30,- for børn fra 7. klasse og voksne

HAR DU TING
TIL SALG?
BRUG

visse/nøvling
- køb og salgs side

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
REGLER FOR SNERYDNING
Når sneen er faldet, skal husejerne ud at svinge sneskovlen.Vejloven slår fast, at grundejerne skal rydde sne på
fortove på veje, som der er adgang til fra grunde.
Snerydningen skal ske “hurtigst muligt” efter snefaldet.I
praksis betyder det, at man skal sørge for at have ryddet sne inden klokken syv om morgenen og frem til klokken 22 om aftenen. Hvis man har fortov, hvor der færdes
mange personer uden for dette tidsrum, skal man dog
alligevel sørge for at have ryddet.

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

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

ig plads

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

Anne-Marie Nielsen · Nøvlingvej 126 · 9260 Gistrup · Tlf 98 32 21 27 · Mobil 22 48 48 05

Om søndagen kan man dog sove en time længere, for her
er der først snerydningspligt fra klokken otte.
Man har ikke pligt til at rydde sne, hvis man er på arbejde,
men hvis man er på ferie eller af en eller anden grund
ikke er hjemme, har man stadig pligt til at få nogen til at
rydde sne for sig.
Man skal som udgangspunkt rydde hele fortovets bredde. Hvis man har et bredt fortov kan man dog nøjes med
at rydde en stribe, der er mindst to meter bred.
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Michael Thomsen
Michael
Thomsen
Aut.
vvs-installatør

Aut. Kloakmester
Aut. vvs-installatør
Aut.Døgnvagt
Kloakmester

98 32 61 69
Døgnvagt

98 32 61 69

Kloak
KLOAK Vand
VAND

Varme
VARME

Gas
GAS

Blik
BLIK

Besøg vores webshop på www.mt-vvs.dk

