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EN STOR TAK TIL AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER
For en masse dejlige duge til vores forsamlingshus
– til brug til vores festuge – som altid er i uge 36.
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NØVLING FODBOLDKLUB
GENERALFORSAMLING
NFK har netop overstået sin årlige generalforsamling. Her er lidt indtryk fra aftenen.
Formand Michael nævnte i sin beretning de mange aktiviteter, der var sket i årets løb, og de mange hold der har
klaret sig rigtig godt i turneringerne.
Annette fremlagde regnskabet, der næsten balancerede. Der var et lille underskud, men nogle indtægter og udgifter
var ikke konteret endnu, så det ender omkring balance.
Der var forslag, om at forhøje kontingenterne i klubben. Det motiveredes med, at klubben har svært ved at finde
hjælpere til klubbens arrangementer, specielt hvor vi arrangerer indkvartering til LKB-cup på Nøvling Skole og Svanecup på Filstedsvejens Skole. Generalforsamlingen besluttede at forhøje kontingentet i klubben årligt til 350 kr. for
U7 og yngre, 750 kr. for ungdom, 950 kr. for seniorer og 1200 kr. for badminton. Med de nuværende antal medlemmer
kan klubben nu vælge at sige nej tak til de nævnte arrangementer uden at få minus på bogen.
Der blev valgt bestyrelse, og den består af:
Jane Sabsevari Jensen, Dennis Mikkelsen, Torben Mark, Glenn Wiebenson, Maj Skårhøj og Marie Steensen (suppl).
Standerhejsningen blev afholdt den 11. marts for både store og små.

Torben Mark

FARVEL TIL FORMANDEN

Efter 2 år som formand for NFK og
flere år som bestyrelsesmedlem,
må jeg desværre holde en pause fra
bestyrelsesarbejdet.
Jeg er i gang med en master uddannelse på Aalborg universitet sideløbende med at jeg opstarter egen
privatklinik indenfor fysioterapi.
Derfor kan jeg ikke finde tid til at
være frontfigur for NFK.
Jeg fortsætter som træner for vores store U9-U10-U11 drenge trup.
Det har været en stor fornøjelse af
være med til at løfte NFK op til en
bæredygtig og fremtidssikret klub.
Jeg er meget taknemlig for de personer der for nogle år siden valgte
at støtte op om projektet og gøre
klubben til det den er nu. Vi er kommet langt og alle har arbejdet hårdt.
Stor ros til alle.
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Dog er der stadig en masse ting der
skal tages hånd om i klubben. Vi har
planer om at indrette er særligt lokale til alle vores ungdomsspillere,
hvor de kan hygge uden voksne.
Desuden vil vi opføre en frissparksmur bagved multibanen i den sydlige ende, hvor der kan trænes sparketeknik eller spilles ”mur”. Der vil
også blive oprettet et område til
træning af målmændende i klubben. Stor tak til Slepiner Mechanical
for støtte med materialer og teknisk
tegning.
I NFK har den nye bestyrelse valgt
at vi fremover vil have fokus på arrangementer i eget regi i stedet for
at tjene penge ved at sidde vagt til
fremmede cups og arrangementer.
Dette betyder væsentlige ændringer i budgettet. Kontingentet vil stige for alle, men vi håber på at vi med

fælles indsats kan få pengene retur
til medlemmerne ved at vi sammen
skaber nogle nye arrangementer.
Derfor søger vi flere frivillige der vil
være med til at skabe nogle nye traditioner i NFK.
På den sportslige side har vi flere
medlemmer end nogensinde. Vi er
stolte af at have et herre senior 4,
en stor dame seniortrup, en kæmpe
trup U9-U10-U11 drenge og U12+U15
piger.
Vores yngste trup U5-mix vokser og
vi håber på at vi i 2017 kan få dannet
rammen for både et pige og drenge
trup. Oldboys er også aktive og spiller hver uge. Måske at der også kan
blive oprettet et oldgirls hold ?

Mvh Michael Møller Nielsen

SERIE 4
NFK klar til foråret
Nøvling serie 4 hold er så småt påbegyndt forberedelserne til forårets serie 4 kampe.
Holdet rykkede i sommer op i serie 4, hvor det var forventet, at der skulle kæmpes hårdt for at overleve. Det
blev dog langt fra tilfældet, da holdet faktisk helt til sidste runde spillede med om oprykning til serie 3. Dette
har givet holdet blod på tanden, og de går i foråret benhårdt efter at rykke op.
Forberedelserne er som nævnt allerede i gang, og
de første træninger er allerede foregået. Som et led i
forberedelserne, tog holdet på trænings lejer i uge 9 i
Hirtshals, hvor de bla. skulle lave teambulding og spille
træningskamp. Foråret kommer til at byde på lokale
kampe mod hold som LKB/Gistrup og venskabsklubben
Vaarst/Fjellerad B.

ER DU EN PIGE (eller kender du en)?
går du i 2.-6. klasse?
kan du lide at spille fodbold,
have det sjovt og lege med en bold?

SÅ E R
VI HAR

DE T DI
G

BRUG

FOR!

Vi er 10 PIGER der elsker at spille fodbold og
hygge os sammen med at tage til stævner og
på træningsture.
Vi savner nogle flere holdkammerater at dele
alle de spændende oplevelser med og håber
at du er frisk på at komme og spille med os.
Vi træner hver mandag kl. 16.30-18 i Nøvling.
Vores træner hedder Marie og hun vil rigtig
gerne besvare spørgsmål, hvis der er nogle.
Mobil: 31 61 35 90
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RENOVERING AF NØVLING SKOLE
Renoveringen af Nøvling Skole er gået i gang!
Tidsplan
Fredag d. 10/2 var der licitation på Nøvling Skole. Her
blev det afgjort, hvem der skal stå for renoveringen af
skolen.
Lige efter uge 8 gik håndværkerne i gang med ombygningen. Det betyder at alle elever nu skal være i de to
pavilloner ved skolegården. Hele skolen bliver renoveret
på én gang. På denne måde kan vi være næsten i mål
efter sommerferien.
Områder
Skolen tænkes inddelt i forskellige områder. De yngste
elever skal være i det område, der nu er kontor og bibliotek.
De to ældste afdelinger skal være ned ad gangen. Gymnastiksal, pauserum, en del af hjemkundskab og det
nuværende 3. klasselokale skal udgøre hjertet i skolen,
hvor kontor, skolebod, bibliotek og et spændende fællesområde skal etableres.
Idræt
Gymnastiksalen skal også renoveres. Den bliver en del
af skolens centrale område, og der vil være en glasvæg mellem pauserummet og gymnastiksalen (der vil
være mulighed for at rulle et gardin for, hvis der er behov for adskillelse. Gymnastiksalen får et nyt flot blå
gulv. Salen kan fremover også bruges til forestillinger
og koncerter, da musik flyttes ind i pigernes omklædningsrum og opbevaringsrummet til redskaberne. Der
vil blive etableret to nye omklædningsrum ud mod fodboldbanen. Mens ombygningen sker, vil det stadig være
muligt at gå i bad (også for boldklubben). Der vil altid
være et funktionelt bad ad gangen har bygherrerne lovet
os. Imellem de to baderum, vil der være direkte adgang
mellem udearelaerne og gymnastiksalen.
Farver
Hver afdeling vil få farve efter en årstid. De yngste vil
være forår – administration, gymnastiksal og pauserummet vil være vinter og de to sidste afdelinger nedad
gangen vil være sommer og efterår.
Man vil bl.a.kunne se farverne i de nicher, der vil være i
hjemområderne.

FORÅR

SOMMER

EFTERÅR

VINTER

Hjemkundskab
Hjemkundskab bliver mindre. En del af hjemkundskab
omdannes til et skoletorv, hvor man kan sidde og lave
skolearbejde og i spisepausen nyde sin mad. Man vil fra
skoletorvet kunne gå udenfor og sidde på torvet udenfor
under pergolaen.
Fra Pauserummet/skoletorvet vil der være et udsalgssted, hvor skolemad kan hentes.
Andre brugere
Mens byggeriet står på, vil der være håndværkere, der
er i gang i hele skolen. Derfor vil det ikke være muligt,
at anvende Hjemkundskab, gymnastiksal og pauserum
undervejs. Vi har satset på at rykke sammen, så perioden for byggeriet bliver så kort som muligt – og sommerferien kunne udnyttes optimalt.
Kontor
Kontoret flytter. Mens vi bygger om, vil kontoret være i
det lille mødelokale ved siden af personalerummet.
Teknisk serviceleder Jakob planlægger at flytte ind i
Børnehavens kontor.
Efter ombygningen kommer kontoret ind, hvor 3. klasse
bor nu.

Udenfor
Fra alle klasselokaler vil det blive nemt at komme udenfor. Udenfor vil der være udeområder, hvor der er lagt
fliser – og med en pergola til at danne et uderum.
Udenfor pavillonen mod syd vil der blive lavet store vaske
og vandhaner, der kan bruges bl.a. til udeskoleaktiviteter.
Når vi kommer tilbage efter sommerferien, håber vi, at
der blot mangler at blive malet. Den sidste etape af ombygningen bliver at fjerne den gamle pavillon. Den kommer til at huse os alle i foråret – og er efter sommer klar
til at ende sit virke som undervisningssted.
Vi glæder os til at flytte ind i en ny og spændende skole.

Lene Burchardt

6

FASTELAVN PÅ NØVLING SKOLE
Traditionen tro blev der igen i år afholdt fastelavn på
Nøvling Skole - for skolens børn - og lærere.
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HJERTESTARTEREN - NU MED SMS LISTE
I forbindelse med hjertestarteren, der hænger på Nøvling Skole, har vi nu fået oprettet en SMS liste med
uddannede førstehjælpere der er uddannet i hjertelunge-redning. Ved nødopkald i Nøvling-området, kan
alarmcentralen via adressen der ringes fra, sende en
SMS til alle tilmeldte førstehjælpere, som hurtigt kan
komme til stedet for at hjælpe. Vi er i øjeblikket 19 på
listen, og planen er, at ved nødopkald får alle 19 en SMS,
og nogle løber hen for at hjælpe med hjerte-lunge-redning. Andre henter hjertestarteren, og bringer den til
stedet. Jo hurtigere en person med hjertestop modtager
hjælp, desto bedre er chancerne for overlevelse. Så ved
nødopkald med hjertestop kan du forvente at modtage
hjælp fra medborgere i Nøvling der hurtigt kan være på
din adresse og yde vigtig førstehjælp.
Vi har altid plads til flere uddannede førstehjælpere, så
vi kan dække Nøvling-området endnu bedre. Så har du
allerede uddannelsen (skal fornyes ca. hvert 2. år), så
vil du måske med på SMS listen? Du kommer med, ved
at henvende dig til kontaktpersonerne på SMS-listen:
Mette Solskov, ms@novi.dk, 40 74 51 80 eller Maj-Britt
Rønn Larsen, majbritt.r.larsen@gmail.com, 40 26 10 59.
Har du lyst til at uddanne dig, så kommer der flere kurser i hjerte-lunge-redning i Nøvling, så hold øje via
Facebooksiden ”Nøvling – landsbyen på toppen” eller
opslag i bladet ”Nøvlingen”.

Hjertestarterens placering på Nøvling Skoles p-plads.

❤
✆

SKOLEPATRULJE ? VÆR MED TIL AT FÅ VORES BØRN SIKKERT I SKOLE

Frivillige til skolepatrulje søges
Det er ofte mørkt, og bilerne kører stærkt, når børnene
skal krydse vejen for at komme over til skolen om morgenen. Derfor søger jeg voksne frivillige, der vil være
med til at skabe en skolepatrulje. Jeg forestiller mig det
som en rotationsordning, hvor vi skiftes ad til at hjælpe
børnene sikkert fra et bestemt mødepunkt i byen til skolen. Jeg håber, at der er opbakning til projektet! I kan
melde jer til hos mig, og så kan vi aftale nærmere, hvordan det skal foregå rent praktisk.

Tina Huse
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FRA ARKIVETS GEMMER
NØVLING CA. 1960
Når vi syntes at undervisningen blev for kedelig, en vinter med med megen sne, blev der sendt bud til klassen
i den anden ende af skolen, at vi var klar til en snebolde
kamp, det blev mærkeligt nok godkendt af læreren.

katederet, det var også godt hvis det var over pigerækkerne. Vi kunne også prøve at få læreren på vildspor, ved
at spørge om noget uvedkommende eller påstå at vi var
et andet sted i bogen.

Det var en yndet sport at få kakkelovnen til at ryge, hvis
vi kunne finde en gammel tennissko, så kastede vi den
op oven i kakkelovnen, som var omgivet af et højt rør
med en flot blank krone foroven, skoen faldt, hvis vi var
heldige ned på ovnen, og lå der og osede, så var vi nødt
til at gå ud, indtil røgen var borte.
Vi kunne også lægge hundepropper under stolen ved
katederet, læreren kunne på den spændte stemning,
fornemme at der var noget i gære, så det lykkedes aldrig at han satte sig på stolen.
Et stykke trækpapir blev gjort vådt, og rullet til en lille
klump, hvorpå det med en linial blev sendt op i loftet, når
det nu tørrede faldt det ned igen, og ingen vidste hvem
der havde lavet det, og så skulle det helst falde over

FÆLLESSPISNING 2017
Torsdag den 23. Marts
Kokke: Familien Hvid – Lyhne – Myrup/Holmsted
Onsdag den 19. April
Kokke: Christina, Dennis, Michael og Tina
Torsdag den 18. Maj
Kokke: Ledig
STED: Forsamlingshuset - 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,-

BEMÆRK
NYT STED

TILMELDING: Senest søndagen før.
Kuvert med Navn, Antal deltagere og penge
afleveres i postkassen på: Opalvej 4 eller Rubinvej 8
Betal evt via mobilepay/swipp til: 20 10 06 44

KUN

15,-

30,9

KIRKENYT
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!
I FORÅRET MØDES VI OG SYNGER:
22. marts, 26. april og 31. maj
kl. 19.00 – 20.00
Det sker i Toften ved Nøvling Kirke

MARTS

22

APRIL

26

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 ?

MA J
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PIGEKAMMERET
”Familie på farten i Afrika”
Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude Kristensen fortæller og viser billeder fra deres tur til Afrika. Anne
Grethe og Helge har for længst rundet de 60….men
eventyrlysten er ikke gået på pension. Kendt fra TV-udsendelsen ”Familie på farten med farmor i Australien”
Tirsdag d. 25. april kl. 14.00 i Toften
APRIL

MARTS

FORTÆLLETEATER

29

Katharine von Bora – Munkens brud
I forestillingen møder vi Luthers kone,
Katharina, netop som Luther er død, og hun kommer
ind i slotskirken i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at der deres fire børn kan blive sammen med
deres mor – men lovgivningen vil ikke anerkende, at
en enke beholder sine børn. Forestillingen bliver hendes forsvarstale overfor publikum, hvor hun fortæller
sin livshistorie. Medvirkende: Anette Jahn, som spiller
Katharina Luther. Musik: Tine K. Skau/TRIOfabula
Onsdag 29. marts kl. 19.30 i
Gunderup kirke, fælles sognearrangement

10

25

MA J
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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 småfolk 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
bibelfortælling, 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
vores nye børnekor ved Nøvling Kirke. Så mangler vi lige smags- og duftsansen, så kl. ca. 17.30
piler vi over i Toften, 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 onsdag 10. maj kl. 17.00 – 18.45

SOGNEUDFLUGT
Ud i det blå!!!!!!
Vi kører fra Toften, Nøvling kl. 12.30 og fra Visseladegaard kl. 12.35 – forventes at være hjemme
ca. kl. 18. Der skal påregnes betaling
MA J
på ca. 150 kr. for eftermiddagskaffe,
entré m.m. Alle er velkommen
Tirsdag d. 23. maj

23

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. 98 32 39 29

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

Tilmelding til
Grete Nielsen, tlf. 98 31 45 06 – mobil 24 63 49 76
– mail: greteregner@gmail.com senest d. 18. maj
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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.
Forældre kan få tilskud fra kommunen
til at benytte den private pasning.

RiL
ngeo
dgighøer
plnaædrsmeerre
nu

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

KREATIV GRAFIK OG OPSÆTNING
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