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Indlæg, annoncer og gode idéer:

Nøvlingen udkommer 3 gange om året
- i et oplag på 240 stk.
ca. 15. februar, ca. 15. juni, ca. 15. oktober

Lotte Sørensen, Opalvej 6A, 9260 Gistrup
Tlf.: 20136290 . Mail: lotte@dtplus.dk

layout: Lotte Sørensen, dt-plus.dk

www.nøvling.dk

Nøvlings hjemmeside:

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

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

Besøg vores webshop på www.mt-vvs.dk
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Privat dagpleje i Nøvling

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

Formandens beretning 2016
Jeg vil gerne starte med at takke
bestyrelsen for at rigtigt fint samarbejde i løbet af året. Det er dejligt
at alle foreninger er repræsenteret
i samrådet.
Det har – som sædvanligt – været
et travlt år.
Vi startede året med at drøfte Nøvlings fremtid. Vi tror på, at hvis vi
selv skal have indflydelse på udviklingen i Nøvling, skal vi være klar og
have nogle ideer til, hvor vi gerne vil
hen.
Vi havde i den forbindelse kontakt til
Aalborg Kommune´s landdistriktforvaltning. Vi arrangerede d. 7.4 et
borgermøde, hvor kommunen var
repræsenteret. Det kom der mange
tanker og ideer ud af. Diskussionen
gik meget på hvilke ønsker, vi kunne
have til fremtiden.
Vi var enige om, at det var vigtigt, at
vi blev ved med at være en landsby,
med nærhed og overskuelighed.
Vi ville have et levende foreningsliv
for børn, unge og voksne.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 16-1 2017

Vi ville meget gerne blive ved med
have en sund og bæredygtig skole.
Der kom flere forslag til forbedringer til byen.
For at opnå disse ting kunne vi forestille os, at der blev bygget 20-30
nye familiehuse i byen.
Der blev nedsat to arbejdsgrupper:
En der skulle se på muligheder for
en udvidelse af antallet af boliger.
Og en der skulle undersøge mulighederne for at realisere en af ideerne fra borgermødet (etablering af
en udendørs fitness bane).
Vi har efterfølgende fulgt disse
gruppers arbejde.
Så var det også året; hvor vi genoptog traditionen med at byde ny nøvlinger velkommen med en lille gave
og et gavekort til fællesspisning.
Og så var der jo lige en festuge der
skulle koordineres!
Der var de faste traditioner; Morgenkaffe, Friluftgudstjeneste, Fod-

boldstævne, Bøf og Bio, Pølsegrill
i forsamlingshuset, Fællesspisning
osv.osv.
Og så var nye tiltag bl.a. Zombiløb, Foredrag i forsamlingshuset,
KRAM-bil og Suppekøkken.
Samrådet var mere aktiv i festugen
end vi tradiotionelt har været. Vi
stod bl.a. for foredraget i forsamlingshuset.
Alt i alt endnu en helt fantastisk uge
36 i Nøvling. Der var rigtig mange
der deltog og ikke mindst var foreningerne gode til at engagere
mange i afvikling af arrangementerne.
Endnu engang tusind mange tak
til alle de der slæbte og bar. Ingen
nævnt, ingen glemt. Uden jer blev
der ingen festuge.

Frede Brunø
Formand for Nøvling Samråd
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BLÆSTEN GÅR FRISK OVER NØVLING FODBOLDKLUB
Hej alle NFKère
Så er vi godt i gang med det herlige herrens år 2017.
2017 bliver på mange måder et år med en masse forandringer i NFK.
Vi måtte desværre starte 2017 med at sige tusind tak for
indsatsen som formand – til Michael Møller.
Michael har valgt at videreuddanne sig og starte som
selvstændig. Michael bliver uden tvivl en gevinst for
mange slidte knogler og kroppe.
Heldigvis har vi stadig Michael tilknyttet klubben som
træner for de mindre drenge.
Vi har afholdt standerhejsning i foråret i samarbejde
med VFB. Og det var jo super dejligt at se, at rigtigt
mange børn og voksne var mødt op.
Der blev varmet godt op, og så spillede vi fodbold indtil
klokken lød, og der var mad og drikke til alle.
I forbindelse med standerhejsningen kårer vi altid Årets
NFKér .
Årets NFKèr er en person, som har ydet en stor frivillig
indsats for klubben for børnene og for de voksne og altid
er klar med en hjælpende hånd.
I år var det med meget stor glæde, at vi kunne udnævne Ole
Juletræ Andreasen til Årets NFKer. Ole er altid smilende
altid hjælpsom og samtidig er han træner for drengene
og chef coach for de helt gamle drenge ( Old Boys Holdet ).
En fornøjelse at have Ole i klubben og håber han holder
ved i mange år fremover. TILLYKKE OLE og TAK.
Vi har i NFK også startet en gå/løbeklub op her i foråret
og det er dejligt at se, at så mange har lyst til at deltage
– enten ved at gå en lang tur mens der hyggesnakkes.
Eller ved at løbe en tur.
Vores mor-far/barn Gymnastik kører også fint med Byens bedste dagplejemor som chef instruktør ( AnneMarie ). Vi har her i foråret været ramt lidt af, at skolen
er delvist lukket ned, og vi ikke har kunnet bruge Gymnastiksalen, så vi var bange for, at gymnastikken skulle
lukke ned før tid, MEN så kom forsamlingshuset og tilbød at børn og voksne kunne lave lidt gymnastik i deres
lokaler. En kæmpe stor tak til forsamlingshuset for lån
af lokaler og en kæmpe stor tak til Oda for hjælpen med
at det kunne fungere.
Vi har pt. 12 hold i klubben fordelt på børn og voksne, og
det er en fornøjelse at se, at alle er glade for at komme
og spille i klubben. Smilene er store og stemningen er
god hos alle.
Specielt her i denne måned hvor konceptet Mad i Maj er
løbet af stablen. Det er super hyggeligt at se så mange
børn og voksne spise sammen og hygge sig ( en stor tak
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af Glenn

til Jane og Maj, som har tryllet super lækker mad frem
hver gang ).
Og selvfølgelig også en stor tak til alle jer, som har hjulpet i køkkenet og hjulpet ved grillen. Uden jer kunne det
ikke fungere.
Mange af vores hold er super fint placeret i deres respektive rækker, og der står Nøvling på rigtig mange
1-2-3 pladser.
Det skal også nævnes, at når NFK får gæstende hold på
besøg eller vi er ude og spille kampe, hører vi stort set
kun godt om NFK.
Det er dejligt, at alle spillere og trænere samt tilskuere
er gode repræsentanter for klubben. Tak.
Inden så længe bliver banen lukket i ca. 2 måneder både
for spillere – legende børn og hunde der skal luftes.
Kommunen kommer og anlægger ny bane og derfor
må ”græsset ikke betrædes” i ca. 2 måneder. Vi håber
meget I alle vil respektere dette og huske hinanden på,
at banen ikke må bruges, før kommunen åbner den op
igen. Til sidst skal der lyde en kæmpe stor TAK til alle
trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer – og alle jer frivillige, der altid giver en hånd med, når der er opgaver –
store som små der skal klares. Uden jer alle kunne NFK
ikke fungere – TAK.
Vi ses på banen eller på sidelinjen
– der er altid gratis kaffe på kanden!
Husk alle er velkommen i Nøvling Fodboldklub

Med ønsket om en god sommer til jer alle
Nøvling Fodboldklub

NØVLING SKOLE
NYT OM SKOLERENOVERINGEN
Nu begynder vi så småt at kunne forestille os, hvordan
indretningen bliver. Baderummene har fået fliser på
væggene, og gymnastiksalen begynder at ligne noget
fra dette årtusinde.
Vi har haft et par uheldige overraskelser undervejs. Der
skulle fjernes asbest i limen under linoleumen, malingen indeholdte bly, og gulvet var ved at smuldre. Dette
har rykket tidsplanen, og vi regner ikke med, at være
færdige med hele renoveringen før tæt ved efterårsferien. De yngste af vores elever vil kunne flytte ind først.
Trods overraskelserne, er det glædeligt, at vi får lov til
at ny-indrette et spændende område i det tidligere pauserum, lidt af hjemkundskabslokalet og halvdelen af
gangen til et fælles opholdsrum, bibliotek og café (der
vil blive madudlevering i enden af det nye hjemkundskabslokale).

Nye fliser i et af baderummene – nu mangler vi blot bruserne – der bliver ligeså mange brusehoveder som, der
var i de gamle baderum.

Meget af væggen ind til et af de tidligere klasselokaler er blevet fjernet, så der kan dannes et meget større
rum, hvor gangarealet kan inddrages. Man kan fremover komme fra den ene ende af vores lange fløj til den
anden, uden at skulle benytte sig af den tidligere gang.

FLAGSTÆNGER
Borgerforeningen har fået malet og klar gjordt byens
flagstænger, så flaget kan vejre flot i byen hele sommeren.
Tak til Jørgen Nødgaard Hansen for at vi måtte bruge
hans maskinhus til at male stængerne i.

Husk at du kan bestille flagning, til feks.
Fødselsdag, bryllup eller konfirmation.
Pris: 400,- for flag i hele byen
200,- for flag i halvdelen af byen
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SAMRÅDET
Samrådet blev for godt et år siden opmærksom på en
kasse med små glasmosaikker, der havde gemt sig i
skolens kælder.
Vi besluttede derfor at genoptage en tidligere praksis
med at byde nye husejere velkommen til Nøvling.

STILLINGSOPSLAG
”Nøvlingen” søger redaktionsgruppe
I Samrådet har vi rigtig meget brug for din hjælp!

I slutningen af 2016 løb vi tør for glasmosaikker og vi besluttede derfor at indkøbe et antal keramik figurer, der
kunne bruges som gave. Se figuren og artikel om Kunsthåndværker Christina Weldingh.
Vores praksis har været at give en gave samt en fribillet
til husstanden om at deltage i en fællesspisning.
Indtil nu har kun nye husejere fået gaven. Vi er i samrådet dog blevet enige om, at nye lejere selvfølgelig også er
velkomne til Nøvling.
Vores problem er bare, at vi ikke altid er opmærksomme
på, at der kommer nye lejere.

Som alle har kunnet se har Nøvlingen fået et layout-løft.
Nu håber vi på, at den også kan få et indholds-løft.
For at kan lade sig gøre har vi brug for nye ( og måske
også gamle ) kræfter.
Nøvlingen bliver brugt af byens forskellige foreninger,
og institutioner som talerør og ”klubblad”. Det er samrådets store ønske, at den skal blive ved med det, men
også at den kan udvikle sig til noget mere. Det har vi
brug for hjælp til.
Vi har også en ide om at knytte bladet, hjemmesiden og
måske facebooksiden tættere sammen.

Derfor ændrer vi nu praksis!
Nye husejere vil stadig blive budt velkomne, mens nye
lejere kan henvende sig hos Martin på Opalvej 4 og modtage en gave og blive budt velkommen.
Er du ny ejer skal du ikke fortvivle, hvis
der går lidt tid - vi skal nok huske dig :-)
Er du ny lejer, kan du kontakte Martin
via mail opalvej4@gmail.com og aftale
nærmere. Dette gælder naturligvis
også de lejere, som måtte være tilflyttet indenfor det seneste år, hvor vi har
uddelt gaver.
En opfordring til alle som får ny(e)
naboer som lejere: “Fortæl dem om
denne mulighed” så alle kan føle sig
velkommen til Nøvling.
Når det nuværende arsenal af gaver
er opbrugt tager samrådet stilling til
det fremtidige forløb.

Med venlig hilsen
Samrådet i Nøvling
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Har du lyst til at hjælpe byen med dette sjove og spændende arbejde, må du meget gerne henvende dig til vores nye ”redaktør” Lotte Sørensen, Tlf. 20 13 62 90
eller til formand for samrådet Frede Brunø.
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HVEM ER VI I NØVLING BORGERFORENING
Bestyrelsen i Nøvling Borgerforening består af
otte flittige og engagerede medlemmer. Vi står for
at arrangere de årlige begivenheder i byen, som
juletræsfest, fastelavn, Sankt Hans samt morgenmad og amerikansk lotteri i festugen og den
stor fest. Ud over hyggelige arrangementer står
vi også for at flage i byen, når der sker noget specielt. Desuden står vi for vedligehold af flag og
flagstænger, rensning af gadekæret, og så er det
også os, der sætter juletræet op i byen i december.
Vi har også en masse andre små opgaver, men i
det store hele handler vores arbejde om at sprede
god stemning i vores dejlige by.
Medlemmer af bestyrelsen:
Søren Nymark Laustsen (formand)
Michael Egelund Guldbæk (næstformand)
Bjarke Sørensen (bestyrelsesmedlem)
Anne-Marie Østergaard Nielsen (kasserer)
Marie Bergmann (sekretær)
Rebecca Nygaard (suppleant)
Frede Holmgren Brunø (suppleant)
Michael Nørgaard Olesen (suppleant)

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

Søren

Bjarke

Michael

AnneMarie

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. 22 43 31 57

Se også byens hjemmeside på www.nøvling.dk

Marie

Rebecca

STØT BORGERFORENINGEN I DERES ARBEJDE I BYEN

Frede

Michael

– og vær med til at bevare arrangementer og faciliteter
50,- for enlige / 100,- for familier
Reg. / Konto nr. 9226-2264413683
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NØVLING LAN WEEK (NLW) af Mathias Huse Jensen

Nøvling LAN Week (NLW) er et arrangement der afholdes 3-4 gange årligt af Nøvling Ungdomsforening. Nøvling Ungdomsforening startede tilbage i 2009, men de
årlige LANs kan spores helt tilbage fra 2007. Her blev en
gruppe af Nøvlings unge blev spurgt, om de ville stå for
et LAN arrangement for byens unge under Nøvlings årlige festuge i uge 36. Arrangementet blev en stor succes,
hvilket satte tanker i gang, om at holde selvstændige arrangementer hvor LAN hyggen og følelsen af at være
samlet om en fælles interesse var i centrum. Nøvling
LAN Week var født.
Med enkle rammer dannet af Nøvling Forsamlingshus,
og uden indlagt internet eller det rette udstyr, stod det
klart, at det ikke ville være en let opgave. Det første arrangement blev dog modtaget godt, hvorefter Nøvling
LAN Week kunne udvides med pladser, egen hjemmeside, eget udstyr og masser af erfaring for at gøre hvert
arrangement bedre end det sidste.
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I 2013 blev arrangørene bag Nøvling Ungdomsforening
skiftet ud, og der kom nye kræfter til. To af de garvede
grundlæggere blev dog tilbage, og skiftet har siden vist
sig at få Nøvling LAN Week til nye højder.
Som årene gik ramte Nøvling LAN Week sit maksimale
antal deltagere, fra 30 i 2009 til 73 pladser i 2015. Endnu
en gang skulle en beslutning tages, hvorvidt Nøvling
LAN Week skulle flyttes ud af de vante rammer, for at
udvide antal pladser eller blive i Nøvling, hvor det hele
startede. Valget faldt på Nøvling og med næsten garanteret fuldt hus og en enorm hyggelig LAN stemning kører Nøvling LAN Week forsat på fuld tryk.
Næste arrangement, Nøvling LAN Week #17, er fastlagt
til weekenden 25.-27. august. Der kan allerede nu købes
billetter gennem vores hjemmeside www.NLW.dk, hvor
der også forefindes generel information omkring vores
arrangementer, samt kontakt information i tilfælde af
spørgsmål. Er du mere på Facebook, kan du også finde
os der, ved at søge efter vores Facebook side ”Nøvling
LAN Week - NLW”.

FDF’ER “FOR” POPULÆRT!
FDF i Visse er meget populært og kredsen har derfor
kraftigt vokseværk. Vi har siden sommerferien oplevet
en stigende interesse for FDF og har haft en markant
medlemsfremgang. Efter sommerferien har vi tre store
klasser, som vi ønsker at gøre til fire! Vi har dermed en
masse børn, som er klar på flere fede aktiviteter - og
vi søger derfor flere hænder til at hjælpe med at løfte
opgaven.
Vi søger efter nye ledere, der vil være med til at planlægge og afvikle de ugentlige klassemøder. Har du haft
kendskab til FDF/spejder arbejde tidligere, er det naturligvis et plus – men slet ikke afgørende! Du vil aldrig stå
alene med et hold og FDF byder på mange kurser med
sparring i mange facetter. Desuden består lederflokken
idag af en erfaren flok, som er mere end villige til at
lære fra sig.

Lyder dette interessant, vil du høre mere eller har du
blot lyst til en uforpligtende snak – er du velkommen
til at kontakte kredsledelsen - Helene på tlf. 2010 0644
eller Lasse på tlf. 2243 3157, eller sende os en mail på
info@fdfvisse.dk.
Vi har fælles sæsonopstart mandag 21. august ved
kredshuset, hvis nye børn eller voksne har lyst til at
være med!
Husk desuden du kan følge med på vores hjemmeside
www.fdfvisse.dk
eller på vores Facebookside
facebook.com/fdfvisse.

FLERE LED

ERE SØGE

S
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KIRKENYT
SOMMERKONCERT

AUG

15

Vi får besøg af Nordjysk Salontrio.
Trioen består af Christina Rudan på violin og Kirsten
Martinsen på cello. De er begge medlemmer af Aalborg Symfoniorkester og trioen Leonora. På klaver
er Ib Buchholtz, som også har haft sin gang i Aalborg
Symfoniorkester. Derudover har han spillet med Niels
Hausgaard, Johnny Madsen, været en del af ”De gyldne
løver” og meget, meget mere.
Gruppen vil spille salonmusik, som den i gamle dage
blev spillet på de ”finere” spiserestauranter i Danmark.
Vi satser på godt vejr, så tag evt. en stol eller et tæppe
under armen og mød op i Parken ved Visseladegård
tirsdag d. 15.8.17, kl. 19.00.
I tilfælde af dårligt vejr rykker koncerten inden døre.
Nøvling Kirkes menighedsråd serverer et glas vin eller
en sodavand. Det er gratis at deltage.

Med venlig hilsner
Nøvling Kirkes Menighedsråd

AUG

23

BØRNEKOR I KIRKEN

Onsdag d. 23.8.17, starter børnekoret op igen ved Nøvling Kirke.
Det er et musikalsk tilbud til sangglade drenge og piger fra 3.-6. klasse.
HVAD LAVER MAN I BØRNEKORET?
- man synger sammen med andre
- man bruger sin stemme og krop
- man får musikundervisning
- man lærer en masse sange
- man hygger sig
- man optræder til koncerter og udvalgte
gudstjenester
- man kommer til korstævner, hvor man møder
andre kor
Børnene lærer blandt andet at synge rent, at lytte til
hinanden og at synge lette flerstemmige sange. De bliver også undervist i at læse noder og rytmer. Koret synger mange forskellige slags sange og vi danser, klapper, siger rim og remser og vi synger efter håndtegn.
Koret medvirker ved enkelte gudstjenester og ”Kirke
for småfolk”. Koret medvirker også ved julekoncert og
tager til korstævner. Der forventes et godt fremmøde til
korprøver og optrædener.
HVAD KOSTER DET?
Det er gratis at være med.
HVORDAN KOMER MAN MED?
Der er korprøve hver onsdag eftermiddag
fra kl. 14.15 – 15.15 i Toften.
Hvis du har lyst til at være med, så ring til organist
Gitte Rolighed tlf. 22380486, eller send en mail:
gitterolighed@icloud.com

SANGE OMKRING ET FLYGEL
Alle er velkommen til vores sangaftener, både unge/gamle! HUSK: Det er IKKE kor, det er fællessang, så vi kan alle
være med.
Vi har det tilfælles, at vi godt kan lide at synge. Vi synger
en god blanding af evergreens, højskolesange, pop/rock,
salmer, viser og andet.
Vi kan sagtens være flere omkring flygelet, så du er velkommen til at være med, hvis du også kan lide at synge!
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AUG

SEP

3 0 27

VI MØDES OG SYNGER:
30. august og 27. september
kl. 19.00 – 20.00
Det sker i Toften ved Nøvling Kirke
Velkommen til en hyggelig aften – det er gratis at deltage!
Vi glæder os til at se dig! Fik vi nævnt, at sang i øvrigt også
kan være en vej til bedre åndedræt, have en terapeutisk
virkning og styrke immunforsvaret?

SEP

Friluftsgudstjeneste

03

I forbindelse med Nøvling Festuge i uge 36 gentager vi
succesen med at holde en udendørs gudstjeneste, som
i år bliver søndag den 3. september kl. 14.00. Ligesom
sidste år flytter vi fra de vante rammer i Nøvling kirke
til pladsen ved bydammen i Nøvling. Vi laver med andre
ord et kirkerum ude i det fri med alter, lys og blomster,
musik, kirkekor, præst. Vel mødt til gudstjeneste i det
fri for alle aldre!
Efter gudstjenesten er der café i forsamlingshuset.

SEP

KONCERT: OM LIDT BLIR HER STILLE
Tinne Lund, vokal
Mads Lindholm, orgel
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Tirsdag d. 5. september kl. 19:00 er der koncert i Nøvling Kirke med duoen Lund & Lindholm.
Koncerten har temaet ”Om lidt blir her stille” og byder
på en lang række af de numre, som er blevet moderne
salmer: Kim Larsens ”Om lidt blir her stille”, Leonard
Cohens ”Hallelujah”, Lars Lilholts ”Hvor går vi hen når
vi går” og mange flere.
Mads Lindholm fortæller om koncerten:
- Vi tager den musik ind i kirken, som vi i forvejen kender og har et forhold til. Derfor ønsker mange at høre
en sang som ”Om lidt blir her stille” til en begravelse
eller en kærlighedssang til et bryllup. Det er ikke salmer, men det bliver alligevel til kirkemusik, fortæller
Mads Lindholm og fortsætter:
- Ved denne koncert samler vi en buket af de sange,
der ikke er skrevet til brug i kirken, men alligevel har
fået karakter af moderne salmer.
Sangene bliver fortolket af sangeren Tinne Lund og
akkompagneret af Mads Lindholm på kirkens orgel.
Duoen Lund & Lindholm har eksisteret siden 2005 og
har lavet koncerter, workshops og musikgudstjenester
i en lang række kirker. Tinne Lund er uddannet som
sanger og musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium. Mads
Lindholm er organist og pianist
har i mange år
beskæftiget sig
med
rytmisk
kirkemusik.

SEP

PIGEKAMMERET
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Tirsdag d. 12. september
Udflugt til Fur
Bussen kører fra Gunderup Præstegård kl. 8.45, fra
Toften, Nøvling kl. 8.55 og fra Visseladegård kl. 9.00.
Vi spiser middag på Fur Bryghus og kl. 13.30 kører vi tur
på Fur med guiden Knud-Peder. Vi slutter af i Fur kirke.
Vi regner med at være hjemme mellem kl. 18 og 19.
Pris for turen: 250 kr.
Tilmelding og betaling senest d. 5. sept. til
Grete Nielsen – tlf. 98 31 45 06 – mobil 24 63 49 76
Mail: regnergrete@gmail.com

Tirsdag d. 10. oktober kl. 14.00
Matadorfest i Toften
Tirsdag d. 7. november kl. 14.00
Foredrag i Toften
”Fra bartender til præst”
– ved sognepræst Ane Stoltze Katborg
Tirsdag d. 5. december kl. 12.30
Vi starter i Nøvling kirke og efterfølgende julefrokost i
Toften
SEP

Kirke for småfolk – med mad

21

Kirke for småfolk er gudstjenester i børnehøjde.
Du kan følges med din mor og far, søskende eller
måske dine bedsteforældre.
Vi begynder kl. 17.00 i Nøvling Kirke. Her er der en kort
gudstjeneste, der bl.a. indeholder en spændende bibelfortælling, dukketeater, bevægelsessange m.m.
Det varer ca. en halv time og derefter er der aftensmad i Toften, for dem der har tid og lyst.
Pris: Voksne 20,- kr. og børn 10,- kr.,
max kr. 50,- for en familie.
Der er ingen tilmelding
- I skal bare komme!
Kirke for småfolk er for
børnefamilier!
Nøvling Kirke torsdag
d. 21. sept. 2017, kl. 17.00.
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PROGRAM
Kl. 18.00
Spisning
Der serveres grillstegt kamsteg + flutes
til kr. 50,- pr. person.
Medbring selv salat og service/bestik.
Pølser, vin, øl og vand sælges til rimelige priser.

Kl. 20.00
Båltale og fællessang
Overdragelsesceremoni
Bålet tændes
Efterfølgende vil der være mulighed for at købe
kaffe og kage i forsamlingshuset.
Husk at det nu er muligt at betale med mobilpay.
Nøvling Forsamlingshus & Nøvling Borgerforening

Festuge 2.- 9. SEPTEMBER 2017

PROGRAM

ÅRETS FEST I NØVLING
– sæt X i kalenderen lørdag den 9. september!

Lørdag d. 2.

Morgenkaffe
Skattejagt

I forbindelse med festugen holder vi traditionen tro et brag af en
fest i Nøvling med både spisning, underholdning og dans.
Og I kan allerede begynde at glæde jer. Nøvling Borgerforening
sørger nemlig endnu engang for at sætte fut i festen med et godt
grin. I år er det stand up komikeren Torben Chris, der kommer og
optræder for os. Torben Chris er kendt fra tv og har blandt andet
været en fast del af fra programmet Zulu Comedy Fight Club.
Torben Chris går gerne over stregen på en morsom og charmerende måde og leverer sublim underholdning.

Søndag d. 3.

Gudstjeneste
Konditori

Mandag d. 4.

PC-/PlayStation spil

Tirsdag d. 5.

Kirkearrangement

Onsdag d. 6.

Fællesspisning

Torsdag d. 7.

Skolearrangement
Sangaften

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen
LØRDAG DEN 9. SEPTEMBER

Fredag d. 8.

Grill og biograf

Lørdag d. 9.

NFK-cup
Fest

Vi glæder os til at se jer.

Pølsevogn hele ugen med
”byt-en-bog” og brætspil.

Med venlig hilsen
Nøvling Borgerforening

Foto: FBI:
Funny Business Inc

Med forbehold for ændringer.

