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NYT FRA lokalhistorisk arkiv I NØVLING OG VISSE  Af Kirsten Kjølby

Efter nogle lange og travle måneder er vi endelig kommet 
på plads i vore nye lokaler. Vi nyder de lyse og venlige 
omgivelser og glæder os over de dejlige arbejdsforhold, 
vi har fået. Selve arkivet er en drøm med plads og orden,. 
Kontorlokalet har plads til, at flere kan arbejde på sam-
me tid. Vi kan sætte os i mindre grupper i andre lokaler, 
hvis vi har brug for mere ro og fred. I hallen kan vi slappe 
af og få en god snak, og her har vi lavet udstilling med 
forskellige bøger og lignende, man kan sætte sig ned og 
kigge i.
I det store mødelokale er der plads til mange personer, 
så man kan holde foredrag, informationsmøde og meget 
mere. Dette lokale kan skolens personale også bruge til 
møder og lignende.

Den 22. maj holdte vi åbent hus for alle interesserede. 
Det var en fantastisk dag med mange besøgende.
Man hyggede sig, snakken gik lystigt og alle studerede 
billeder og udstillinger.

Den 1. juni havde vi besøg af 1. klasse fra Nøvling Sko-
le, hvor vi fortalte om byerne Visse og Nøvling. Derefter 
snakkede vi om de gamle skoler og viste billeder i tilknyt-
ning til emnerne.Det var hyggeligt med besøg af de in-
teresserede børn og ledsagende lærere og pædagoger.

Hvis der er nogen, der ikke nåede at komme til åbent 
hus, så husk, at vi har åbent den 1. onsdag i måneden fra 
klokken 15-17 og den 3. onsdag klokken 19-21. 
Alle er velkomne til at kigge ind og få en snak eller kigge 
efter ting i vore arkivalier i arkivet.

Er der nogen, der har lyst til at deltage i det frivillige ar-
bejde på arkivet eller blive medlem af foreningen, så kom 
forbi, når der er nogen.

Arkivet holder sommerferie
fra den 21. juni til den 15. august 2018.
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NYT FRA lokalhistorisk arkiv I NØVLING OG VISSE  Af Kirsten Kjølby

FESTUGEN
1.- 8. september 2018

Lørdag 1. september
Morgenmad ( Borgerforeningen )
Svævebane ( Samrådet )
Overnatning i det fri
 
Søndag 2. september
Gudstjeneste ( Kirken )
Konditori ( Skolen )
 
Mandag 3. september
Vinsmagning ( Samrådet )
 
Tirsdag 4. september
Arrangement ( Lokalhistorisk )
 

Onsdag 5. september
Fællesspisning

Torsdag 6. september
Forældre/barngymnastik ( Fodboldklubben )
Koncert ( Kirken )
 
Fredag 7. september
Bio og Burger ( Forsamlinghuset )
 
Lørdag 8. september
NFK cup ( Fodboldklubben )
Poulstrup Sø Trail ( Fodboldklubben )
Festaften med 80 ér tema ( Borgerforeningen )
 

NØVLING
FESTUGE | 361.-8. september 2018

– en festlig uge med kaffe, kage og kultur!

PROGRAM

FORELØBIGT PROGRAM FOR FESTUGEN  ( ret til ændringer forbeholdes )

PØLSEVOGN
DET MESTE

AF UGEN

NYT
NYT

NYT

NYT
NYT
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25 års jubilæum i Nøvling Fodboldklub
Lørdag d. 16/6 afholder Nøvling Fodboldklub 25 års 
jubilæums arrangement.
Vi har valgt at holde arrangementet over hele dagen 
og inviterer alle store som små medlemmer og ikke 
medlemmer. Kort sagt: Vi håber at ALLE i byen vil være 
med til at støtte op om arrangementet og vi sammen 
kan få en hyggelig dag / aften. 
Så husk at tilmelde din/jeres gade til gadefodbold tur-
neringen hos Torben Mark.
Der er pokaler til vinderholdene. 
Du kan booke stand til loppemarked hos Glenn ( gratis )
Du kan tilmelde dig spisning hos Jane ( super god mad 
lavet på grill ).
Der kan købes drikkevarer til fornuftige priser (Bla. 
kold god fadøl ).
Og i løbet af dagen/aftenen spiller Nøvling ś egen DJ 
kato ( Peter Rønn ).

Vi glæder os til at se jer alle. 
Husk det er en hyggelig dag for hele byen uanset om du 
er til fodbold eller ikke. 
M.v.h. Nøvling Fodboldklub.

Forår i Nøvling fodboldklub
Så lakker det fantastiske forår mod enden og vi går en 
forhåbentligt ligeså fantastisk sommer i møde.

Det har været et forår på fodboldbanen, der set 
med resultatmæssige briller har været fantastisk.  
Ungdomsholdene klarer sig godt i deres turneringer.  
De vil gerne være flere spillere, så kom endelig op på 
banen og prøv at spille med. 
Seniorholdene ligger også godt til i tabellen. Old Boys 
holdet ligger pt. nr. 1 i deres pulje. Serie 4 holdet ligger 
pt. nr. 3. Team Marks Brothers ( 7 mands herre senior) 
ligger også pt. nr 1 og damerne ligger nr. 1 !
Så der spilles faktisk mange gode og spændende 
kampe på Nøvling stadion. 

Hvis du går rundt i Nøvling og har lyst til at prøve at 
spille fodbold så kig endelig op på stadion. Alle hold vil 
altid gerne lære en ny kammerat at kende. 
DU ER VELKOMMEN PÅ HOLDET

Samtidig er der også plads til flere tilskuere til alle 
kampene, uanset om det er en ungdoms- eller senior 
kamp. Alle hold elsker opbakning!
 
En kort status på projekt nyt klubhus / multihus. Er 
at vi er i tæt dialog med kommunen om at få et ok fra 
alle forvaltninger om, at vi forhåbentligt kan stikke en
spade i jorden i 2019 og så få vores gamle klubhus ned 
og et nyt multihus bygget til gavn og glæde for fod-
boldklubben / skolen og byen.

Hvis du går rundt med en ide/drøm om en ny aktivitet i 
klubben eller du har noget du kunne tænke dig at lære 
fra dig, så er du meget velkommen i klubben. Vi er 
altid åbne for nye ideer og tiltag. 

Endelig skal der lyde en KÆMPE stor TAK til vores 
bestyrelsesmedlemmer trænere og andre frivillige 
hjælpere der giver en hånd med. Uden jer kunne det 
ikke fungere.

Glenn 

NØVLING FODBOLDKLUB  Af Glenn Wiebenson
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Nøvling Fodboldklub - Musikhuset Skråen
Nøvling fodboldklub har i år lavet en super god aftale 
med Skråen i Aalborg. Dette betyder vi 4 gange i løbet 
af sommeren skal ind i Karolinelund til Fredagsfest og 
bemande en bar og derved tjene penge til fodboldklub-
ben/dig eller dit barn Vi skal være 8 voksne hver gang 
– både mænd og damer. 

Vi skal starte i karolinelund 
kl. 17.00 og alle er færdige kl. 23.30. 

De 4 gange vi skal være bartendere er:

29/6 : Dodo & The Dodos
6/7 :  Queen machine
24/8 :  DJ Kato
31/8 :  Mads Langer

Samtidig skal vi være bartendere d. 18/8 i Mølleparken 
til: VI ELSKER 90ÉRNE 

DET KRÆVER INGEN SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER 
AT VÆRE BARTENDER FOR EN AFTEN - KUN GODT 
HUMØR. ALLE KAN VÆRE MED!
 
Har du lyst til at være med 
– så kontakt Glenn på tlf. 22 49 55 03

LOGO

WEB

...OG...
MEGET 
MERE

kreative
grafiske 

løsninger

BROCHURER

SKILTE

VISITKORT

DESIGN
MANUALER

FLYER

FOTO
VIDEO

SOCIALE
MEDIER

fleksible
arbejdstider

attraktive
priser

ANNONCER

MAGASINER

højt
humør

hurtig
levering

Opalvej 6A, 9260 Gistrup
Østerågade 25, 2.tv, 9000 Aalborg

Tlf. 2013 6290 . lotte@dtplus.dk
www.dtplus.dk
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MADKLUB  Af Martin Jensen / Foto Lars Bager
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NGF og GUF …
 Vidste du at der findes 2 madklubber i Nøvling ?
 
For mange år siden den 22. januar 1990, blev der star-
tet en madklub for mænd: NGF ( Nøvling Gastronomi-
ske Forening ) – blandt vittige hoveder: Nøvlings Gamle 
Fjolser
Holder tæller i dag 8 herrer i aldersspændet 55 til 75+. 
Vi mødes hver tirsdag i vinterhalvåret på Nøvling Skole, 
og har aldrig haft et måltid, der er mislykkedes. I hvert 
fald ikke officielt! Det drejer sig først og fremmest om 
det sociale samvær og intet er bedre end at samles om 
et godt måltid.
 
I år 2000 ville de unge ikke stå tilbage. Så den 3. februar 
afholdte GUF ( Gastronomisk Ungdoms Forening ) sit 
første møde. Selv om det snart er 20 år siden, føler vi os  
 
 
 

 
stadig unge. Dette hold består pt af 13 herrer i alders-
spændet 45 til 60. Vi mødes ca. en gang om måneden 
– også på Nøvling Skole.
Konceptet er, at vi skiftes ( 2 af gangen ) til at finde op-
skrifter og handle ind. Opskrifter og indkøb forsøges så 
på bedste evne omdannet til noget spiseligt. Det lykkes 
for det meste, men det er ikke altid på grund af opskrif-
ten, men også kunsten af at bruge sin fantasi.
Med tiden må vi nok erkende, at det med maden kom-
mer lidt i anden række. Det primære er sladder og pral. 
Nej, spøg til side, selvfølgelig er maden vigtig, men det 
er samværet i den grad også!

Skulle du være interesseret – også selv om du falder 
udenfor det nuværende aldersspænd – så kig forbi 
Opalvej 4 og få en snak.

NØVLINGs MA(N)DKLUBBER
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Poul Rasmussen døde den 3. maj 2018
Poul var i mange år en engageret holdleder for et 
drengehold i Nøvling Fodboldklub, som hans søn 
Jakob spillede på. Der var ikke noget, der var over-
ladt til tilfældigheder, når drengene skulle spille. Poul 
sørgede for, at alt var i orden.
Han blev dengang – som et naturligt valg – også valgt 
som årets NFK’er.
Klubben og ikke mindst hele byen har altid kunnet 
regne med, at Poul dukkede op med sit kamera, når 
der var et lokalt arrangement. Specielt var han en fast 
gæst til Nøvling Festuge, hvor hans billeder ugen efter
kunne ses i Østhimmerlands Folkeblad.

Manglede vi billeder eller en lille artikel til Nøvlingen 
kunne vi altid ringe til Poul, om der ikke var et eller 
andet på lager.
Havde vi ikke kontaktet Poul i et stykke tid, kunne han 
sagtens finde på at ringe for høre om byen stadig ek-
sisterede.

Her ses en collage med nogle af Pouls billeder fra den 
første Nøvling Festuge i 2008.

Poul vi savner dig allerede! ♥

fotos: NØVLING FESTUGE 2008

CYKELSTI til CISTRUP   Af Lotte SørensenPOUL RASMUSSEN   Af Torben Mark

Tak for de mange indsendte svar til 
spørgsmålene vedrørende en forhå-
bentlig kommende cykelsti til Gistrup.

Der er kommet problemstillinger, idéer,  
ønsker m.m. – både på Facebook, Mes-
senger og mail.

Ud fra dem – har vi fået lidt mere at ar-
bejde med og kan ud fra besvarelserne 
se, at behovet for en løsning rent faktisk 
er tilstede.
Derfor vil vi gerne se ALLE interesse-
rede og ikke mindst jer, som har tilken-
degivet jeres ønske om en cykelsti og jer 
som har tilbudt jer i en arbejdsgruppe 
vedr. dette projekt – til et møde i forsam-
lingshuset onsdag d. 20. juni kl. 19.00.

Vi håber at se rigtig mange.
VEl MØDT

INVITATION
Onsdag d. 20. juni kl. 19.00

Forsamlingshuset

SAMME AFTENvil der blive trukketlod om 2 flasker vin– blandt alle deindsendte svar!
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DET ER STORT AT VÆRE LILLE  Af Maria Skovsgaard

NØVLING
GADEKÆR

Nu er det sommer og solen står højt på himlen. I disse 
dage kan vi høre snak over hækken og leg i haverne. Der 
er liv i den gode by Nøvling. Om vinteren er her lidt mere 
stille, vi holder os inde i varmen og ses nok mest til hen-
te/bringe seancen på skolen, i børnehaven eller hos Anne 
Marie.

Men en af de ting vi kan samles om i vintermånederne er 
vores helt fantastiske sø. Hver morgen når vi kører i sko-
le har vi i bilen en snak om hvorvidt isen mon kan holde. 
For det er så sjovt at stå på skøjter!
De fleste år får vi da også lov til at have “tyk nok” is til at vi 
kan stå på skøjter, lege og fjolle - børn som voksne.

Sådan blev det også i 2018 og selvom vinteren ligger me-
get langt væk i bevistheden lige nu, så synes jeg allige-
vel den er værd at nævne. Erik brugte timer på at feje 
isen, så alle kunne skøjte og lege på isen uden sne. Jeg 
selv var en af dem der fandt hockeystaven frem og var 

på isen. Her blev jeg så grebet af alt det sjove at hovedet 
helt glemte hvilket årstal, der står på dåbsattesten, hvil-
ket resulterede i et meget klovneagtigt fald fordi kroppen 
godt kunne huske min alder. Herefter var jeg henvist til 
udskiftningsbænken ;-)

Dagen efter fandt vi igen vej til isen. Her var mange børn 
og voksne, som alle havde det sjovt med hinanden. Nogle 
forsøgte sig på skøjter for første gang i mange år, andre, 
lidt mere rutinerede, havde gang i en hockeykamp og de 
mindste børn stormede rundt og havde en fest.
Pludselig blev der sagt: “Hvem vil have æbleskiver og 
varm kakao?”. Henriette og Kim havde fyldt transpor-
teren med æbleskiver, varm kakao, sodavand - til alle. 
Mums! Det er helt fantastisk, at vi i Nøvling leger på kryds 
og tværs og det er helt fantastisk at vi omgiver os med 
mennesker der tænker på hinanden, voksne som gør en 
ekstra indsats for at alle er glade. Det er sammenhold og
det er stort i en lille by som Nøvling.
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KIRKENYT Af Gitte Rolighed

NØVLING
GADEKÆR

Sommerkoncert ved Ole Sloth Trio

Torsdag den 16. august kl. 19.00 
– i haven ved Visseladegård
Til denne koncert med Ole Sloth trio er 
programmet sammensat af iørefaldende 
evergreens, kendte jazzklassikere og
danske popsange.
Trioen består af: 
Ole Sloth på piano og vokal, Jan Harbeck på saxofon og 
Kenneth Dahl Knudsen på kontrabas.
Vi satser på godt vejr, så tag en stol eller et tæppe un-
der armen og mød op i parken ved Visseladegård. 
I tilfælde af dårligt vejr, rykker koncerten inden døre på 
Visseladegård.
Nøvling Kirkes menighedsråd serverer et glas vin eller 
en sodavand efter koncerten.
Det er gratis at deltage.

Koncert med 
Miriam Jul Rasmussen 
Tro, håb og kærlighed

Torsdag den 6. september kl. 19.00 i Nøvling Kirke
Miriams sangtalent kom allerede i brug, da hun som gan-
ske ung pige blev optaget i Danmarks Radios Pigekor.
Programmet ved denne koncert består af et bredt ud-
valg af Miriams yndlingssange; herunder gamle og nye 
salmer, gospelsange fra den amerikanske og skandina-
viske gospeltradition – samt egne sange.
Med stor udstråling, intensitet og dynamik er Miriam al-
tid garant for en indlevende og medrivende koncert og 
har – som altid – nogle af landets bedste musikere med.

Sange omkring et flygel 
Syng af karsken bælg

Onsdag den 26. september kl. 19.00 – 21.00 
– i Toften i Nøvling
Vidste du dette? At synge mindst 10 minutter om da-
gen reducerer stress, renser bihuler, forbedrer din 
kropsholdning og kan forlænge dit liv?
Kom og vær med til en udvidet sangaften. Har du et 
ønske om en speciel sang, du gerne vil have sunget, er 
du velkommen til at skrive/ringe til Gitte Rolighed tlf: 
22 38 04 86 eller e-mail:gitterolighed@icloud.com

”Herrens Veje”
Et spejl af danskernes tro

Onsdag den 24. oktober kl. 19.00
i Toften i Nøvling
Sognepræst og filmanmelder Søren Hermansen er 
med som hovedkonsulent og præstelig sparrings-
partner for forfatterteamet på DR´s tv-serie ”Herrens 
Veje”, der handler om tro. Den foregår i Folkekirken og i 
det moderne danske samfund, hvor forskellige trosop- 
fattelser hvirvler sig ind i hinanden. Hovedpersonen er 
provst. Han er gift, og parrets to sønner skulle have 
trådt videre i familiepræsteskoene. Men familien ka-
stes ud i store kriser – akkurat som mennesker ofte 
oplever det.
Sæson 2 af denne serie, som allerede har vundet en 
del priser, begynder i efteråret 2018. Søren Herman-
sen vil fortælle om sit arbejde med serien, hvis grund-
spørgsmål kunne være: Hvem beder du til, når du ikke 
har nogen at bede til?
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FASTE ARRANGEMENTER
Sange omkring et flygel

kl. 19.00 – 20.00
– i Toften i Nøvling
Husker du fællessangen på 
efterskolen eller højskolen? 
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. 
Der er altid plads til en til omkring flyglet!

Pigekammeret i Toften Nøvling 
– herrefri zone!

Et mødested for kvinder i alle aldre, 
hvor der lyttes, snakkes og drikkes kaffe 
– altid med et vedkommende oplæg.

Tirsdag den 11. september kl. 10.00
Udflugt
Vi besøger Thit Jensen og Johannes V. Jensens minde-
stuer i Farsø.
Vi kører fra Gunderup kl. 10.00, fra Nøvling kl. 10.10 og 
fra Visseladegaard kl. 10.15.
Først kører vi til Hvalpsund Færgekro, hvor vi spiser 
frokost. Herefter kører vi til Farsø for at besøge de to 
mindestuer. Vi drikker kaffe et ( eller andet hyggeligt ) 
sted ( ude ) i det fri – forhåbentlig er vejret med os. 
Vi slutter i Farsø kirke, hvor der er mange spor efter de 
to forfatteres liv og forfatterskab.

Pris for turen 200 kr.
Tilmelding og betaling senest 4. september til:
Grete Nielsen – mail: regnergrete@gmail.com 
– tlf. 24 63 49 76 eller 98 31 45 06

Tirsdag den 9. oktober kl. 14.00
Foredrag og film ved Jonna 
og Jørgen Fristrup. 
"Tur til Kanaløerne"

Tirsdag den 6. november kl. 14.00
Foredrag ved præst Lotte Lyngby: 
"Valborg og Kristine - to kvinder, to liv"

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Festugegudstjeneste

Søndag den 2. september kl. 14.00
I forbindelse med Nøvling festuge holdes søndagens 
gudstjeneste i det fri ved bydammen i Nøvling.

Høstgudstjeneste

Søndag den 30. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten serveres der frokost i Toften.
Samtidig indkaldes til menighedsmøde, hvor du kan 
komme frem med ris, ros og ønsker til hvordan kirke-
livet i Nøvling kirke kan styrkes.

Hvordan gør vi SAMMEN en god kirke bedre?!
Søndag d. 30. september er der traditionen tro 
høstgudstjeneste i Nøvling kirke. Efter gudstje-
nesten er der frokost for alle i Toften. 

Her vil medlemmer af menighedsrådet inspirere 
til en fælles dialog omkring vores kirke i Nøvling. 
Sammen vil vi tænke tanker om gode traditioner,
nye idéer og visioner for vores kirke og kirke liv 
i Nøvling sogn. 
Vi håber at se mange til menighedsmødet. 
Send gerne din tilmelding, senest d. 17/9 af hen-
syn til traktement, til:
Grete Nielsen, tlf. 98314506 – mobil 24634976 
eller mail: regnergrete@gmail.com

KIRKENYT
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NØJ … DET´ FOR BØRN
Babysalmesang i Nøvling Kirke

Onsdag den 22. august kl. 10.00
Babysalmesang er et tilbud om en 
musikalsk oplevelse for det lille 
barn sammen med en forælder.
Efter sangen er der kaffe og hygge.
Holdet forløber over 8 gange. Tilmelding til 
organist Gitte Rolighed på tlf: 22 38 04 86, 
eller på mail: gitterolighed@icloud.com

Kirke for småfolk 
– og deres familier

Tirsdag den 18. september kl. 17.00
En kort gudstjeneste, der bl.a. indeholder en 
spændende bibelfortælling, dukketeater, be-
vægelsessange m.m. Gudstjenesten varer ca. 
en halv time, og derefter er der aftensmad i 
Toften. Alle er velkomne til at spise med. 
Tilmeld jer gerne af hensyn til maden på:
gitterolighed@icloud.com. 
Pris for mad: Voksne 20,- kr. og børn 10,- kr. 
Max kr. 50,- for en familie.

KIRKENYT
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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

Nøvling fodboldklub:  www.nfknet.dk
Formand Glenn Wiebenson  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  tlf.  96 36 66 66
Menighedsrådsformand
Helle Nygaard Christensen tlf.   23 30 51 58
Graver Jens Sørensen  tlf.  20 84 14 01
Kirkekontor  tlf.  98 33 35 52
Organist Gitte Rolighed  gitterolighed@icloud.com

Nøvling vandværk:  www.nøvlingvandværk.dk
Formand - Martin Jensen  tlf.  98 31 48 29
Kassere - Martin Jensen  tlf.  98 31 48 29

Nøvling forsamlingshus:  www.novling.dk
Udlejning - Oda Huse tlf.  69 91 13 11
Formand - Jørgen Hansen  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  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.  51 18 03 47

FDF:  www.fdfvisse.dk
Kredsleder - Helene Huse Jensen  tlf.  20 10 06 44
Kredsleder - Lasse Pedersen  tlf.  24 99 55 54

Se også byens hjemmeside på www.nøvling.dk

Foreninger
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HAR DU TING 
TIL SALG?

BRUG

Visse/Nøvling 
Køb- og salgsside

 
 

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 

Michael Thomsen
Aut. vvs-installatør

Aut. Kloakmester

Døgnvagt
98 32 61 69

KLOAK        VAND        VARME        GAS        BLIK

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

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. 

RING og forhør om ledig plads

OPSLAGSTAVLEN

FLAGSTÆNGER
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

SANKT 
HANS
23/6
I NØVLING

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. 20.15 Båltale – ved Jeppe Søe:
 Foredragsholder og debattør i bl.a. 
 ekstra bladet, BT, folkeskolen.dk

 Fællessang og bålet tændes.

Efterfølgende vil der være mulighed for
at købe kaffe og kage i forsamlingshuset.

Nøvling Forsamlingshus & Nøvling Borgerforening


