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Gartnerivej 16 

Telefon 9742 0331 

 



 
ANNONCER 

 
ANNONCEPRISER 

 
Borger-Nyt udkommer 6 gange 
årligt og nedenstående priser er 
gældende fra den  
01.12.2008 – 30.11.2009 
 
1/8 side annonce    kr.   380 
 
1/4 side annonce    kr.   775 
 
1/2 side annonce    kr. 1450 
 
1/1 side annonce    kr. 2800 
 

 
PRÆSTHOLM ØKOLOGI 

 
Kartofler. 

Årstidens grøntsager. 
 

Grise- og oksekød på bestilling. 
 

Selvbetjeningsbutikken er åben 
alle dage fra 8.00 – 22.00 

 
 

Præstholm 
Skindbjergvej 4, Nr. Felding 

 
tlf. 9741 3627 

mobil 2066 4301 
 

FREELANCEMALEREN 
v/Anette Løvendahl 

Kvalitet & Engagement 
 

Nr. Felding – 7500 Holstebro 
Medlem af Danske Malermestre. 

Tlf.: 5190 2415 
 

e-mail.; freelancemaleren@tmvb.net 
 

Kvalitetsmalerarbejde udføres - 
indhent tilbud. 

 

Jeg hjælper gerne med farvevalg ved 
evt. besøg og giver tilbud på maling - 

gratis. 
 

Lagersalg: 
Ring og bestil på tlf. 5190 2415 

eller jeg kommer, og vi finder ud af, 
hvad du/I skal bruge 

 

 
SANGEN TIL ENHVER FEST 

 
√Konfirmation/takkesang 

√Bryllup (også kobber-, sølv- og guld-) 

√Rund fødselsdag 

√Firmafest 
√Jubilæum 

  

Ring på telefon 2041 0984 
og lav en aftale i god tid. 

Lisbeth Albertsen 
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OPSTART  SENIOR FODBOLD 

 
Nr. Felding fodbold starter 

 
LØRDAG DEN 14. FEBRUAR 

 
Vi mødes kl. 14.00 omklædte til en let gang træning. 

 
Efter træning vil serie 4 Træner Henrik Sønderby sige et par ord om 
forårets målsætninger og præsentere os for vores kommende serie 
5 træner Arne Sørensen . 
 
Mød talstærkt op, og giv din mening til kende om vigtige ting, såsom 
spilletidspunkter for hjemmekampe. 
 
Lørdag efter mødet vil der blive mulighed for at se fodbold på 
storskærm. Engelsk og spansk.  
 
Efter fodbold vil vi spise biksemad og drikke en øl. 
 
Med venlig hilsen 
Seniorudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK…  
at holde weekenden d. 27. marts – 29. marts ledig.  

Træningsturen går til Seawest. Vi spiller bl.a.mod BK Klitten. 
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DEADLINE OG OPSÆTNING 

 
Tidspunkter for indlevering af stof til Borger-Nyt: 

 
Nr. 1 december/januar udkommer: 1.dec.   deadline:  1. nov.
  
Nr. 2 februar   udkommer: 1.feb.  deadline:  1. jan. 
  
Nr. 3 marts/april  udkommer: 1. marts   deadline:  1. feb. 
 
Nr. 4 maj/juni/juli udkommer: 1. maj   deadline:  1. apr. 
 
Nr. 5 august/september udkommer: 10. aug.  deadline:   1. juli 
  
Nr. 6 oktober/november    udkommer: 1. okt.         deadline:  1. sep. 
 
Når man sender stoffet via e-mail, benyt da venligst disse opsætnin-
ger: 
 
Tekstbehandling: Word 
 
Gå til sideopsætning og vælg: 
Papirstørrelse: A4 210 x 297 mm  - liggende format 
Margener:   
Top  0,5 cm 
Bund:  1 cm 
Venstre:  1,5 cm 
Højre:  16,3 cm 
 
Alle overskrifter er størrelse 14 og almindelig tekst benyttes 12.  
Skrifttype er Arial 
 
Med venlig hilsen 
Daisy Wium 
 
daisy@popx.dk 
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KÆMPE FASTELAVNSFEST I NR. FELDING 

 
Børn – Unge – Gamle 

Kom i hallen 
 

SØNDAG D. 22 FEBRUAR 2009 
KL. 13.30 – CA. 16.00 

 
- Vi håber hele byen, og alle foreninger vil støtte op, så vi kan 

få byens største tøndeslagning i mands minde! 
-  

- 4 tønder fordelt på aldersgrupper. 
- Flotte gavekort / præmier til konger og dronninger. 

- Kom udklædt og vind en præmie for: 
- Pænest/fantasifuld udklædt pige/dreng 

 
Fri entre  

(børn under 6. kl. kun ifølge med voksne) 
 

- Fri bollespisning m/kaffe – the – saft 
- Børn 10 kr. 

- Voksne 20 kr. 
 

Vi ses! 
 

Jane Østergaard  97407563 
Tina Holmstrøm   96100517 
Pia Byskov           97403692  
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FODBOLD-ÅRET DER GIK 

 
2008 blev et turbulent år på fodboldbanen. 
 
Næsten spritny og urutineret bestyrelse tog over i starten af marts 
måned, med flere store projekter foran sig.  
 
Lysanlægget som det mest synlige og omtalte af dem alle. Et projekt 
af de større som ikke kunne lade sig gøre uden masser af hjælp, 
fysisk og finansielt. Men masser af frivillige mandetimer gjorde det 
muligt. Tusind tak til alle, også dem der i tidernes morgen støbte 
soklerne. 
Søndergaard el skal også have tusind tak for vejledning, hjælp til 
indkøb og rabatter. 
 
Der blev også ydet store pengetilskud fra FUT  og   
 

 
 
På seniorsiden var der positiv tilgang, og vi endte op med 2 hold i 
efteråret, og 35 seniorspillere.  
 
Ungdom taler lidt for sig selv. Man skulle bare nærme sig stadion en 
mandag aften, så ville man tro man ved en fejl var havnet på SAS 
arena. U6 og U7 har vist at der virkelig er noget at bygge på. Og 
med nuværende 90 ungdomsspillere i klubben, ser 2009 ud til at 
blive et spændende år med store udfordringer. 
 
24. februar er der generalforsamling til fodboldbestyrelsen. Mød op 
der er altid plads til gode initiativer. Per Mikkelsen modtager ikke 
genvalg som ungdomsrepræsentant. Har du modet, og gode ideer til 
at holde ungdom på rette køl, så henvend dig til formand Jeppe 
Mouridsen 9741 2240 eller Jan Byskov 2124 5168 
 
Med venlig hilsen 
Fodbold 
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KOM TIL GYMNASTIKOPVISNING 

 
LØRDAG D. 14. MARTS KL. 13.30 

 
i Hallen, Nr. Felding 

 
 

 
 
 

Støt op om vores ”små og større” lokale gymnaster  
og vær med til at sætte  

et festligt punktum for vintersæsonen. 
 

Gæsteopvisning v/ HG Kvinder!!! 
 

Efter opvisningerne er der fælles kaffebord  
og aktiviteter for børnene i hallen. 

 
Entré inkl. kaffebord: kr. 45,- 

Børn u. 12 år iflg. med voksne gratis adgang 
 

På gensyn! 
Gymnastikudvalget 
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  IDRÆTS CENTER SYD 
 
 
UDLEJNING AF FOYER 

 
 

Udlejningspriser: mandag – torsdag kr.   400,- 
  fredag – søndag kr. 1000,- 
  lørdag  kr. 1000,- 
 
Inventarafgift: kaffe pr. kuvert kr.       3,- 
  Spisning pr. kuvert kr.       7,- 
  Knuste glas, tallerkener 
  Kopper m.m. pr. stk. kr.     15,- 
 
Lejeperioden: 07.00 – 07.00 
 

 
 

Udlejning af Foyer: 
Nikolai Cordes 
Sørvadvej 1A 

9742 4069 
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IDRÆTS CENTER SYD 

 
 
Bestyrelsen: 
 
Henrik Tønnesen         Formand    tlf. 9742 7514 
Ny Sognstrupvej 59 Nr. Felding 
 
Anders Jensen Kasserer    tlf. 9740 4019 
Harald Damtofts Vej 37, Nr. Felding 
 
Jan Byskov                 Sekretær    tlf. 9740 3692 
Idrætsvej 20, Nr. Felding 
 
Johnny Adsersen Næstformand tlf. 9740 1088 
Ny Sognstrupvej 14, Nr. Felding 
 
Nikolai Cordes Medlem    tlf. 9742 4069 
Sørvadvej 1A Nr. Felding 
 
 
 

Udlejning af Hal:  
           Jan Byskov 
 9740 3692 / 2124 5168 

 
Udlejning af Foyer: 

Nikolai Cordes 
9742 4069 
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SKIFTEDAG PÅ FLERE PLADSER 

 
Når I læser dette, håber vi i Nr. Felding GIF og underafdelinger, at vi 
har fundet de sidste friske afløsere til bestyrelserne. Der er skifte 
dag på flere pladser, og det er helt nødvendigt, at I alle bakker op 
om foreningslivet, ved også at tage en tørn i bestyrelserne.  
I skrivende stund (1-1-2009) mangles der: 
 

1-2 personer til gymnastikbestyrelsen 
1-2 personer til IT-bestyrelsen 
2 personer til hovedafdelingen 
 

Alle øvrige udvalg har helt styr på tropperne, og det glæder mig me-
get. Vi både tror og håber, nogle har lyst til at udvikle foreningslivet 
aktivt i Nr. Felding. Det er en glæde at arbejde sammen med alle de 
initiativrige mennesker, som er i bestyrelserne. Dem skylder vi alle 
en stor tak, når vi og vore børn ønsker fritidsaktiviteter i Nr. Felding. 
 
Hovedafdelingen har normalt kun sin kasserer på valg i ulige år, og 
her har Karina valgt at sige stop, da hun og Lars har overtaget Cafe 
Flamingo i Holstebro. Det har alle naturligvis forståelse for, og vi vil 
gerne sige tak til hende. Vi håber at have en god afløser for hende 
klar den 24-2. 
Helt ekstra ordinært mangler der også en afløser på formands-
posten, da jeg pga. organisatoriske omstruktureringer på mit arbej-
de, får en del mere at se til i fremtiden. Derfor har jeg af hensyn til 
min familie og mit arbejde valgt at sige stop et år før normalt. Det 
betyder, at vi den 24-2 skal have valgt en ny formand for en et årig 
periode. 
Da vi desværre ikke kan love at pladserne er fyldt ud, må interes-
serede meget gerne henvende sig og høre mere om hvad en post 
indebærer. 
 
Tak for samarbejdet til mine bestyrelsesmedlemmer og til alle i un-
derafdelingerne.    
 
Med venlig hilsen 
Flemming Hedegaard 
Afgående formand i Nr. Felding GIF                                                  5 



 

 
 

Højstærede publikum – mine damer og herrer! 
Nr. Felding Amatørteater præsenterer: 

 
”Er der en tråd?” 

Nr. Felding varietéen 2009 
 

Forhistorien:  
Efter vores fantastiske forestilling i 2008, fik Nr. Felding Amatørtea-
ters teaterskole en stor søgning – eleverne strømmede til. Den 
kommende forestilling er elevernes førsteårsprojekt, der torsdag den 
19. marts og ikke mindst selve premiereaftenen, den 21. marts får 
publikums dom. 
 
Som bekendt, mangler teaterskolen øvelokaler. Med den overvæl-
dende tilslutning af elver i 2008, blev det problem absolut ikke min-
dre. Elever, forstander og kontorfolk gik i tænkeboksen, og i fælles-
skab fik de en ide: Vi besætter et hus og bruger det som øvelokale!  
 Som sagt så gjort, men hvilket hus? Områder blev undersøgt og det 
endte med at de besatte den Sorte Terning, også kaldet Dansens 
Teater i Holstebro! Årsagen til at der ikke var været nogen presse-
omtale af besættelsen, er at der var ikke nogen der opdagede at 
Dansens Teater var blevet besat (der er jo ikke nogen der bruger 
det hus). Her havde Nr. Felding amatørerne fred og ro til at øve sig 
på Nr. Felding varietéen 2009, ”Er der en tråd?” 

 
Forestillingen opføres 3 gange i Nr. Felding hallen: 

 
Torsdag den 19. marts kl. 19.30 
Lørdag   den 21. marts kl. 13.30 
                      Og 
Lørdag den 21. marts kl. 18.00 
Med spisning og bal bagefter. 
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NYT FRA BØRNEHUSET TROLDHØJ 

 
Juletiden godt overstået. 
December var som altid en travl og hyggelig måned i Troldhøj.  
Huset summede af juleaktiviteter: Æbleskiver på bål, nisseskattejagt 
i skoven, klippe-klistre-dage, jule-hemmeligheder, julefrokost for 
børnene og midt i det hele; masser af drillerier fra den lokale nisse 
og breve til julemanden, der forsvandt på mystisk vis. 
 
Ny kollega 
Samtidig sagde vi ”farvel” til ti af de ældste førskolebørn, som blev 
flyttet til SFH’en pr. 1. januar - og ”goddag” til ny kollega: Helle, som 
har afløst Katharina og vil ha’ sin daglige gang hos Brumbasserne. 
 
Nyt samarbejde med SFH’en 
Igen i år, er det ikke alle førskolebørn, der flyttes samtidig. Derfor 
har Troldhøj og SFH’en indledt et samarbejde for at skabe et så op-
timalt forløb for børnene som muligt.  
Fra januar mødes de to grupper førskolebørn i SFH’en hver tirsdag 
og onsdag, indtil den sidste gruppe flyttes hen til de andre, længere 
hen på foråret. 
 
Nyt kursustilbud til forældre 
I 2009 planlægges fire tilbud om fyraftenskurser for forældre. 
Emnerne vil være: Kost & motion. De utrolige år, Sprog og sprogud-
vikling samt Krav til barnet i skoleverdenen.  
Flere detaljer følger fra Troldhøj i januar/februar… 
 
På forældrebestyrelsens vegne 
Lene Marian Bay Petersen  
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NR. FELDING AMATØRTEATER 

 
Vi har skaffet et Live band, det er  

Basic 3 
 

Der spiller op til dans til kl. 02.00 Nr. Felding tid. 
 

Priser og tilmeldelse: 
Torsdag den 19. marts kl. 19.30 

 
Tilmelding til denne forestilling hos vores Spar-købmand,  

senest mandag den 16. marts, hvis man ønsker kaffe,  
 

Eller hos: Preben 9742 7050  - Tommy 9742 0468 
 

Entré: 50 kr. 
Inkl. kaffe/te med hjemmebag! 

 
Entré: 30 kr. uden kaffe 

 
Forpremiere: 

Lørdag den 21. marts kl. 13.30 
Entré Børn: 25 kr. 

Voksne: 50 kr. 
 

Premiere: 
Lørdag den 21. marts præcis kl. 18.00 – 20.00 spisning 
kl. 20.10 Nr. Felding varietéen 2009 ”Er der en tråd?” 

 
Derefter spiller Basic 3 op til dans 

 til kl. 02.00 Nr. Felding tid. 
 

Billetpris inkl. spisning: 210 kr. 
 

Tilmelding til lørdag aften: Kan ske hos Spar købmanden,  
Preben eller Tommy (se telefonnumre ovenfor)  

senest søndag den 15. marts.  
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NR. FELDING AMATØRTEATER 

 
Spændende nyt!! 

(Nyt og nyt…bob..bob.. vi lavede det også forrige år, og det funge-
rede godt. Læs herunder hvad det handler om)! 

 
NYT, næsten da!!! 

 
Spring køen over  

og vind gavekort til baren lørdag aften. 
 

Læs her: 
 

Hent dine billetter søndag den 15. marts 2008 fra kl. 12 til 14 i foye-
ren og deltag i lodtrækningen om tre gavekort til baren lørdag aften: 
 

Tre gavekort 
på henholdsvis 500 kr., 300 kr. eller 200 kr.!! 

 
Man kan selvfølgelig tilmelde hele bordfulde, hvis man vil, men: 
For at deltage i lodtrækningen, SKAL du afhente og betale billetter-
ne søndag den 15. marts fra kl. 12 til 14 i foyeren. 
 

Vi ses!! 
 

Mange hilsner fra 

Nr. Felding Amatørteater 
 

 
Hjemmeside: www.nrfteater.dk

 
Nr. Felding Amatørteater er en underafdeling af Nr. Felding GIF 

 
Vi ses!! 
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KROGSDAL SPEJDER 

 
Generalforsamling 2009 

Krogsdal spejderne afholder generalforsamling 
 

TIRSDAG 17.2.09 KL. 19.30 I SPEJDERHUSET 
alle er velkommen til at deltage 

 
Dagsorden 

a. Valg af dirigent og referent. 
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år 

til godkendelse. 
d. Behandling af indkomne forslag. 
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

1. forelæggelse af planer for indeværende år, 
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde 

mv. og 
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættel-

se af kontingent. 
f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer  
g. Valg til bestyrelsen af 

1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre, 
2. unge samt 
3. ledere, herunder mindst en gruppeleder. 
(4. Evt søkyndigt medlem) 
5.  Valg af suppleanter 

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet. 
i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet. 

j. Valg af revisor og en revisorsuppleant. 
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen 
l. Eventuelt. 
 
Har du forslag du ønsker behandlet under punkt d, skal de sendes til 
undertegnede senest 14 dage før mødet. 
 
Jane Østergaard 
jane@hdvej107.dk
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DDS-KROGSDAL SPEJDER 

 
KONTAKTPERSONER OG MØDETIDER 

 
Mikro (BH.kl. og 1. kl.) 
Ritta Lauritsen 9770 9163 tirs. 17.00 – 18.30 
 
Mini (2. og 3. kl.) / juniorer (4. og 5. kl.) 
Else Korsgaard 7524 5375 tirs. 18.30 – 20.00 
 
Juniorer (4., 5. og 6. kl.) 
Jane Østergaard 9740 7563 ons. 19.00 – 20.30  
Anette Østergaard 9742 9948 
 
Program for grenene kan ses på: www.krogsdalspejderne.dk
 
 
Forældrerepræsentanter i bestyrelsen 
Formand Jane Østergaard 9740 7563 
Kasserer Marianne Schärfe 9741 0541 
Sekretær Dorthe Rasch 9742 3867 
Medlem Mogens Kjeldsen 9740 6202 
 
Repræsentanter for spejderlederne i bestyrelsen 
Gruppeleder Margrethe Schubert 9741 4075 
Mikroleder Ritta Lauritsen 9742 9163 
Miniassistent Susanne Schovsbo 9742 0934 
 
  

NYT FRA BESTYRELSEN 
 

HUSK!!! 
  

generalforsamling 
17. februar 2009 kl. 19.30 

i spejderhuset!!!!! 
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FOREDRAG MED 

FORSVARSMINISTER SØREN GADE 
 

MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL. 20.00 I FOYEREN. 
 

Arrangører: 
Borgerforeningen og Nr. Felding Venstrevælgerforening. 

 
Deltagelse gratis. 

 
Af hensyn til kaffen, tilmelding senest 20. februar, til: 

Tommy Knudsen 2129 2481 eller Leif Brøgger 9742 0934. 
 

 
 
 

VELKOMST TIL NYE BORGERE I NR. FELDING 
 

Hjælp med at give din nye nabo 
 en varm og kærlig velkomst,  

når de flytter til byen. 
  

Kontakt:  
Lone Sognstrup fra Borgerforeningen på 2078 6104 
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

IIDRÆTS CENTER SYD 
 

TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.30 
 

i foyeren i Hallen. 
 

(Generalforsamlingen afholdes sammen med Idrætsforeningen) 
 

Dagsorden: 
 

Valg af dirigent 
 

Valg af stemmetællere 
 

Formands beretning 
 

Regnskab 
 

Indkomne forslag 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 

Valg af revisorer 
 

Eventuelt 
 

Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer, skal være  
formanden, Henrik Tønnesen - Ny Sognstrupvej 59 - Nr. Felding –  
7500 Holstebro, i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
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MISSIONSHUSET AHORNSVINGET 2 

 
FEBRUAR  
  
Mandag   den   16.   kl.   19.30 Sognets uge.  

(Fællesaften hvor KFUM og K 
står for) 

  
Onsdag   den   18.   kl.   19.30 Sognets uge  

v. Carl Højhus Holstebro 
  
Fredag   den   20.   kl.   19.30 Sognets uge 

v. Ulrik Baun Herning 
  
 
 

FAMILIEARBEJDE 
 
Vi er nogle unge familier der mødes ca. hver anden onsdag aften, til 
bibelstudie hvor vi diskuterer bibeltekster, temaer eller etik.  
 
Derudover følger vi missionshusets program (Nr. Felding). 
 
Har dette fanget jeres interesse, kan yderligere oplysninger fås hos: 
 

Anette og Flemming Grysbæk.       Gitte og Per Clemmensen            
tlf. 9740 5262                                  tlf. 9742 5240 
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NØRRE FELDING KIRKE 

ADRESSE- OG TELEFONLISTE 
 

SOGNEPRÆSTER 
Lise Brandt Fibiger 
lise.fib@get2net.dk 

Ebbe Fibiger 
Sørvadvej 12, Nr. Felding 

tlf. 9741 1269 - fax 9741 1367 
 
KORDEGNEKONTOR 
Aase Søby Nygaard Knudsen 
Kirkevænget 4 - Tvis 
tlf.  9743 5716 
fax 9743 5716 
asnk@km.dk 
træffetid: 
mandag-fredag 9.00-12.00 
torsdag tillige  16.00-18.00 

GRAVER 
Gitte M. Clemmensen 
Ny Sognstrupvej 11 - Nr. F. 
tlf. 9742 5240 
træffetid: 
træffes bedst ml. kl. 12-13 
på tlf. 2237 8048 
 

KIRKESANGER 
Lisbeth Simonsen 
Hovedgaden 40 – Tvis 
Tlf. 9743 5755 
 

KIRKESANGER 
Ilse Fejsø 
Nygade 9 – Holstebro 
Tlf. 9740 6740 

ORGANIST 
Kaj Milter Jensen 
Markskellet 31, Ringkøbing 
tlf. 9732 0361(61851361) 
 

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Klaus Hansen 
Vester Sognstrupvej 1 – Nr. F. 
Tlf. 9742 4086 

REKVISITION AF ATTESTER 
Fødsels- og dåbsattester/fødsels- og navneattester, vielsesat-
terster v. kirkelig vielse. Kan – uafhængigt af bopæl og uanset 
hvor man er døbt/navngivet eller viet – udstedes ved henven-
delse til kordegnekontoret i Tvis. Henvendelse skal ske enten 
ved personligt fremmøde eller ved almindeligt brev. Oplysning 
om reglerne for udlevering af attester fås hos kordegnen. 

HJEMMESIDE www.nrfeldingkirke.dk
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING   

GIF 
 

GIF vil vært for kaffe og kage. 
 

TIRSDAG D. 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.30 
 

 i foyeren i Hallen 
  (Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter ICS`s)  

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

 
1.  Valg af dirigent. 

 
2. Valg af stemme tællere. 

 
3. Formandens beretning 

                                      GIF samt underafdelingerne. 
 

4.  Fremlæggelse samt godkendelse af regnskab. 
                GIF samt underafdelingerne. 
 

5. Behandling af Indkomne forslag 
 

6. Valg til Hovedafdelingens bestyrelse 
Kasserer 

Formand (1 år) 
 

7. Valg til afdelingsbestyrelserne. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 

9. Eventuelt. 
 
Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer, skal være 

formanden, Flemming Hedegaard, Ahornsvinget 13, 
Nr. Felding, 7500 Holstebro, i hænde senest 14 dage før 

Generalforsamlingen. 
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ARRANGEMENTER HUSHOLDNINGSFORENINGEN 

 
FØRSTEHJÆLPSKURSUS 

 
Akutberedskabet ændres, og der bliver længere til  

hospitalerne i Region Midtjylland. 
 

Derfor udbyder Husholdningsforeningen et førstehjælpskursus  
for borgere i Nr. Felding og omegn. 

 
Kurset afholdes af Beredskabsforbundet over 4 tirsdage: den 
10. marts, 17. marts, 24. marts og 31. marts 2009, i Børnehave-

klassen, Nr. Felding skole. 
 

Alle dage kl. 19.00 – 22.00, i alt 12 timer. 
 

Minimum 12 deltagere, som skal være fyldt 15 år. 
 

Kursuspris: 
Grundkursus i førstehjælp: kr. 175,- 

Grundkursus i førstehjælp m/ hjertestartskursus: kr. 200,- 
 

Der serveres kaffe/the og kage. 
 

Tilmelding: senest søndag d. 15. februar 2009 kl. 16.00 til for-
mand Anette Smith, tlf. 97 41 38 45 eller på e-mail: anet-

tesmith@mail.dk 
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FOREDRAG MED PETER MADSEN 

 
26. FEBRUAR KL. 19.30 I KULTURSALEN I TVIS. 

 
Peter Madsen er tegner og fortæller. Han har tegnet og fortalt Val-
halla (om de nordiske guder), Jobs bog, Jesus menneskesønnen. 
 
Peter Madsen har illustreret et væld af bøger, bogomslag, t-shirts. 
Hans produktive arbejde har givet ham flere priser. 
 
Kom og vær med til en spændende aften. 
 
 

Alle er velkommen! 
 
 
 
 
 
 

 
STUDIEKREDS 

 
 
 Tirsdag 24. februar i Mejdal kirke 
 Tirsdag 24. marts i Tvis menighedshus 
 Kl. 19.00 – 20.00 
 

Emne: Søndagens prædiketekster 
 
Nye er meget velkomne 
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MOTHER’S CARE 

 
Nr. Felding menighedsråd har besluttet at samle ind til projekt Mot-
her’s Care. 
 
Mother’s care er en lille organisation med ganske få medarbejdere, 
der tager sig af gadebørn og forladte småbørn i Kiev. Medarbejder-
ne er tilknyttet Ungdom med opgave, en tværkirkelig organisation. 
Det danske bagland er ”Støtteforeningen til Mother’s Care”, som 
holder til i Holstebro. Foreningen laver tøj – og pengeindsamlinger til 
arbejdet. 
Hvorfor er der brug for Mother’s Care? 
  

’Min far misbrugte mig.’ 
’Min mor sagde, hun ville smide mig i skraldespanden. 

Jeg skulle aldrig ha’ været født ...’ 
 

Dette er to gadebørns bitre erfaring og man kan kun ønske for dem, 
at de en dag må finde et hjem uden misbrug, vold og afmagt. 
  
At gribe ind før det er for sent 
For mange gadebørn har starten på livet været så traumatisk og 
skadende, at de løber ind i store vanskeligheder i livet fremover. 
Netop derfor arbejder vi blandt de allermindste af Kievs efterladte 
børn. 
  
Vi er et lille team som tager ud på børnehospitalernes afdelinger for 
efterladte småbørn, og her fylder vi al den kærlighed og omsorg vi 
kan på disse små. 
Når vi tager på besøg medbringer vi bleer, medicin og andet udstyr 
til hospitalerne, så de bedre har mulighed for at tage hånd om de 
børn, som ellers ingen i samfundet kæmper for. 
  
Vores vision er en dag at starte vores eget børnehjem; det skal hed-
de: Mother’s Care – en mors omsorg. 
 
Vi samler ind i kirken en gang i måneden. Og på et tidspunkt vil vi 
møde den danske repræsentant Inge Skjølstrup fra Holstebro. 
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NR. FELDING HUSHOLDNINGSFORENINGEN 

  
afholder ordinær generalforsamling 

 
MANDAG DEN 9. MARTS 2009 KL. 19.30  

på Nr. Felding Skole 
 

Dagsorden: 
 

1.  Valg af dirigent 
2.  Valg af 2 stemmetællere 
3.  Bestyrelsens beretning 
4.  Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
5.  Fastsættelse af kontingent  
6.  Behandling af indkomne forslag 
7.  Valg til foreningens bestyrelse          
8.  Valg af revisor/-suppleant  
9.  Eventuelt  
 

 
Jf. Husholdningsforeningens vedtægter, § 6, stk. 4: Skal forslag, der 
ønskes forelagt generalforsamlingen, være bestyrelsen skriftligt i 
hænde, senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

 
 

                
      AFTENENS GÆST 
 

                        
 

              EN OVERRASKELSE…. 
 
 
 
På vegne af bestyrelsen  
Anette Smith, formand 
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Her vil ties, her vil bies, 
her vil bies, o svage sind! 
Vist skal du hente, kun ved at vente, 
kun ved at vente, vor sommer ind. 
Her vil ties, her vil bies, 
her vil bies, o svage sind! 
 
Trange tider langsomt skrider, 
langsomt skrider, det har den art. 
Dagene længes, vinteren strænges, 
vinteren strænges, og det er svart. 
Trange tider langsomt skrider, 
langsomt skrider, det har den art. 
 
Turteldue, kom at skue, 
kom at skue! Bag gærdet hist, 
dér skal du finde forsommers minde, 
forsommers minde, alt grøn på kvist. 
Turteldue, kom at skue, 
kom at skue! Bag gærdet hist. 
 
Eja, søde førstegrøde, 
førstegrøde af bliden vår! 
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse, 
lad mig nu gyse, det snart forgår. 
Eja! søde førstegrøde, 
førstegrøde af bliden vår. 
 
Due, kunne du udgrunde, 
du udgrunde, hvad der nu sker! 
Kulden den svækkes, blomsterne dækkes, 
blomsterne dækkes, jo mer det sner. 
Due, kunne du udgrunde, 
du udgrunde, hvad der nu sker. 
 
Kom, min due, lad dig skue, 
lad dig skue med olieblad! 
Se! nu er stunden næsten oprunden, 
næsten oprunden, som gør dig glad! 
Kom, min due, lad dig skue, 
lad dig skue med olieblad 
 
Lise Brandt Fibiger                                                          27 



 
 
 

NØRRE FELDING 

KIRKEBLAD 

 
VINTERTANKER 

 
I skrivende stund er det ved at være tusmørke. Uden for vinduerne 
lægger rimtågen sig over marker og på træer. Et flot syn, der vidner 
om vinterens greb. 
 
Om kort tid vender lyset og foråret tilbage. Den dejlige tid, hvor vi 
ser livets genopstandelse i naturen og bliver mindet om, at døden 
ikke kan have det sidste ord. Trange tider langsomt skrider, står der 
i en god gammel velkendt salme, der hører årstiden til. Det er netop, 
hvad vi føler i februar måned. Vi ved, det ikke varer, førend lyset får 
magt, men vi er utålmodige. Nu længes vi for alvor efter tøbrud, efter 
vår med liv og grøde. Vi ved det kommer.  
 
Brorsons salme udtrykker vores længsel så klart: 
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HUNDEHØM-HØM PÅ FODBOLDBANEN 

 
Det har gennem hele 2008 været et stort problem, at der har ligget 
hundehøm-høm på fodboldbanerne.  
 
Det er flovt som Nr. Felding fodboldspiller at blive konfronteret af 
ophidsede modstandere der har fjernet 4-5 store ”PØLSER” bare på 
deres banehalvdel.   
 
Vær venlig at samle op efter hunden. 
 
Hilsen  
Ole Ruddi 
 
 

FODBOLDDOMMER 
 
Har du lyst til at blive fodbolddommer ???? 
 
Ved du ikke hvordan man kommer i gang, men vil gerne høre nær-
mere om det. Uanset alder eller køn. Vi vil være behjælpelige med 
opstart og uddannelse. 
 
Kontakt  
Ole Ruddi på 2129 7379  
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JUL I FELDING 2008 

 
På arrangørernes vegne vil jeg gerne sige tak til de mange udstille-
re, hjælpere og de omkring 500 besøgende, som lagde vejen forbi 
hallen den dejlige søndag sidst i november, hvor der blev afholdt Jul 
i Felding. 
 
Det er en sådan opbakning, der gør det sjovt at lave foreningsarbej-
de i et lokalsamfund. Specielt den store opbakning fra lokale udstil-
lere, firmaer såvel som private, var dejligt, da det var med til at fylde 
hallen til bristepunktet. Der vil helt sikkert blive åbnet for private ud-
stillere igen i 2009, så det er bare ud af busken, hvis du har noget at 
sælge eller udstille på et julemarked. 
 
Også modeshowet fortjener en ekstra ros, da det specielt i anden 
omgang fik folk til at klappe af de fine lokale kreationer, fremført af 
lokale modeller. Tak for det. 
 
Der skal også lyde en stor tak til alle vore sponsorer, som bestemt 
var medvirkende til at nisseløbet blev flot præmieret, og at lodsed-
lerne til det amerikanske lotteri slap op før tid. Tak for det. 
 
Vi syntes selv, det var en stor succes med foreningsudstillingerne, 
samt hjertestarteren og den lidt anderledes opstilling af borde og 
boder i hallen. 
 
Hvis nogle gerne vil deltage i planlægningen af Jul i Felding, er I 
meget velkomne til at henvende jer til undertegnede på 
fh@nrfelding.dk, da hovedbestyrelsen har aftalt at lave et underud-
valg, som tager sig af Jul i Felding på lige fod med f.eks. Fut i Fel-
ding udvalget. Det gør. at flere kan involvere sig i noget de brænder 
for, frem for et helt års udvalgsarbejde 
 
Med venlig hilsen 
Flemming Hedegaard 
Formand i Nr. Felding GIF 
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GUDSTJENESTER I NØRRE FELDING KIRKE 

 
FEBRUAR 
1. 
 

Sidste.s.e.H.3.k 09.30 - Lise Brandt Fibiger 

08. 
 

Septuagesima 
Matt 20, 1-16 

11.00 – Ebbe Fibiger 

15. Seksagesima 
Mark 4, 1-20 

Ingen. Mejdal kl. 9.30 og 
Tvis kl. 11.00 

22 Fastelavn 
Matt. 3, 13-17 

10.30 - Lise Brandt Fibiger  
1) 
 

MARTS 
01. 
 

1.s. i fasten 
Matt. 4, 1-11 

09.00 – Lise Brandt Fibiger 

08. 2.s. i fasten 
Matt. 15, 21-28 

10.30 - Lise Brandt Fibiger 

15 3.s. i fasten 
Luk. 11, 14-28 

09.00 - Lise Brandt Fibiger 

22. Midfaste  
Joh. 6, 1-15 

10.30 - Lise Brandt Fibiger 
1) 

29. Mariæ Bebudels 
Luk. 1, 26-38 

09.00 – Ivar Brændgaard 
 

 
 

1) Indsamling til Mothers’ Care 
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TIL OPSLAGSTAVLEN 

FEBRUAR 
Søn. 1. 24.00 DEADLINE BORGER-NYT 
Søn. 1. 9.30 Gudstjeneste v/LBF 
Søn. 8. 11.00 Gudstjeneste v/EF 
Lør. 14. 14.00 Senior fodbold opstart 
Man. 16. 19.30 Miss.h. – Sognets uge 
Tirs. 17. 19.30 Generalforsamling Krogsdal Spejderne 
Ons. 18. 19.30 Miss.h. – Sognets uge 
Fre. 20. 18.00 Fredagsspisning 
Fre. 20. 20.. Generalforsamling Borgerforeningen 
Fre. 20. 19.30 Miss.h. – Sognets uge 
Søn. 22. 10.30 Gudstjeneste v/LBF 
Man. 23. 20.00 Foredrag Søren Gade 
Tirs. 24. 19.30 Generalforsamling IdrætsCenter Syd  
Tirs. 24. 19.00 Studiekreds 
Tirs. 24. 19.30 Generalforsamling GIF 
Tors. 26. 19.30 Foredrag Peter Madsen 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

FORMAND/LEDER/KONTAKTPERSON 
BORGERFORENINGEN     METTE SAAUGAARD         97 42 23 93 

BØRNEHUSET TROLDHØJ          96 11 59 15 

- FORMAND FORÆLD.BEST.  CAMILLA M. KJELDSEN          97 40 62 02 

BØRNEKLUBBEN     ANNETTE GRYSBÆK         97 40 52 62 

HJEMMEVÆRNET     FINN OMMESTRUP        51 23 46 88 

HOLSTEBRO SVÆVFLYKLUB PER S. JØRGENSEN        97 41 00 86 

HUSHOLDNINGSFORENING   ANETTE S. SMITH        97 41 38 45 

IDRÆTSCENTER SYD     HENRIK TØNNESEN        97 42 75 14 

IDRÆTSFORENINGEN     FLEMMING HEDEGAARD        86 96 46 05 

- AMATØR/REVY     PETER LUND        97 42 02 09 

- BADMINTON     BENT GLINVAD JENSEN        97 42 70 77 

- FODBOLD      JEPPE MOURIDSEN               97 41 22 40 

- GYMNASTIK      LOUISE LUNDQUIST        97 40 40 19 

- HÅNDBOLD      SUSANNE ADSERSEN        97 40 10 88 

- IT-AFDELING     PER ØSTERGAARD        20 97 32 02  

KANTINEN/HALLEN          97 42 29 14 

KFUM/KFUK      KIRSTEN JACOBSEN        97 42 22 77 

KROGSDAL  SPEJDER     JANE ØSTERGAARD        97 40 75 63 

MEDDELER DAGBLADET     KNUD-ERLING NIELSEN        97 41 16 14 

MENIGHEDSRÅD     KLAUS HANSEN        97 42 40 86 

MISSIONSHUS     ANNETTE JESPERSEN        97 48 53 73 

NR. FELDING KIRKE     LISE 0G EBBE FIBIGER        97 41 12 69 

NR. FELDING SKOLE     LISBETH NOE        96 11 59 00 

- SKOLELEDER PRIVAT     LISBETH NOE        97 88 93 36 

- SKOLEBEST. FORMAND     JØRGEN BAUNBÆK        97 40 14 41     

- SKOLEFRITIDSORDNING      FINN LILLELUND        97 42 23 93 

NR. F. VENSTREVÆLGERF.    LEIF BRØGGER        97 42 09 34 

NÆRPOLITI      KURT KJELDSEN        96 10 14 48 

MOBIL      KURT KJELDSEN        24 28 51 71 

SNEGLA      ANNI QUIST        97 41 40 42 

WWW.NRFELDING.DK     PER ØSTERGAARD        20 97 32 02 
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