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Parat start – GYMNASTIK starter snart!

En ny sæson nærmer sig, og vi er parate med nogle spændende hold.
Sæsonen starter i uge 40.
Som bestyrelse forventer vi, at forældre er lydhør overfor holdets ledere.
Dette indebærer også et ønske fra holdenes ledere, om at forældre ikke er
til stede i hallen under træningen. Dette er selvfølgelig med undtagelse af
Fjolle-Trolde holdet.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at gymnastikforeningen afholder
Tonsedage følgende datoer:
3. november 2013
26. januar 2014
Vi ser frem til endnu
GymnastikforeningJ

en

fantastisk

sæson

i

Nr.

Felding
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Parat start – GYMNASTIK starter snart!
Vi kan præsentere følgende hold den kommende sæson:
Fjolle-Troldehold
Vejledende årgange 2010/2011/2012
Har du en mor eller far, der har lyst til at hygge sig med dig en time om
ugen, så skal I tage hinanden i hånden og komme til gymnastik. Vi skal
synge, danse, krybe, hoppe og springe. Vi skal lege i redskabsbaner, som
mor og far hjælper med at sætte frem.
Leder:
Inger-Lise Sivertsen
Tid:
Mandage kl. 17.00-17.45
Sted:
Gymnastiksalen
Tonsehold
Tonsehold er både for drenge og piger, som gerne vil røre sig med
vennerne, have det sjovt og først og fremmest være med og være en god
kammerat – frem for at være den bedste. Børnene må gerne byde ind
med idéer og lege, de har lyst til at prøve næste gang.
Vi har valgt at lave to tonsehold i år.
Lille Tons
Alder - børnehavebørn
Her lægges der vægt på gentagelsens glæde. Der vil blive anvendt lidt
gymnastikøvelser, men mest leg og spil. Simple lege som f.eks.
tarzanbane, halestafet, div. stafetter og forskellige lege med bold.
Ledere:
Jesper Bang Madsen
Asger Halkjær
Tid:
Onsdage kl.16.45-17.30
Sted:
Hallen
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Parat start – GYMNASTIK starter snart!
Store Tons
Alder - 0 kl. - 2 kl.
På det store tonsehold skal der sved på panden. Der skal spilles div.
holdspil, vestbold, hockey m.m. Der vil blive trænet lidt spring samt lavet
tarzanbaner og stafetter.
Ledere:
Jesper Bang Madsen
Asger Halkjær
Tid:
Onsdage kl. 17.30-18.30
Sted:
Hallen
Mini rytme
Vejledende årgange 2007/2008/2009
Mini rytme gymnastik er for piger og drenge. Vi skal have det sjovt, hygge
os og lave rytme gymnastik og måske springe lidt. Vi vil igennem sæsonen
arbejde med forskellige lege, sanglege, danse og lære de grundlæggende
gymnastik øvelser. Så har du lyst til at fyre en masse krudt af – er du
velkommen. Der er plads til alle.
Ledere:
Sarah Green
Lærke Halkjær
Tid:
Torsdage kl.17.00-18.00
Sted:
Hallen
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Motionsbadminton
Nu er det igen tid til at tage naboer og venner med til badminton.
Sæsonen begynder i år mandag den 9. september og slutter tirsdag den 30. april
2014
Spilletiderne er:
Mandag fra kl. 20 - 22
Tirsdag fra kl. 20 - 21
Tirsdag fra kl. 21 - 22
Igen i år er der om mandagen mulighed for at møde op og spille uden ”fast
makker” Her møder man bare op med sin ketcher. Og så fordeler vi banerne
imellem os. Du kan også vælge at have en fast makker.
Om tirsdagen lejer man en bane for hele sæsonen.
Prisen for at spille mandag aften er ved tilmelding senest d. 9. september kr. 650
Ved senere tilmelding er prisen kr. 750
Prisen for baneleje er ved senest tilmelding d. 10. september kr. 1450
Ved senere tilmelding er prisen kr. 1550
Du er velkommen til at kigge forbi, ringe eller maile for yderligere information.
Venlig hilsen
Badmintonudvalget
Hans Jakobsen
Bjarne Østergård
Ronni Madsen
felding.bad@live.dk
www.nrfeldingbadminton.dk
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51363578
40777563
51212734
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Nyt Tiltag I Forenings SFH
Så er der nedsat et SFH udvalg.
Meningen er at vi skal være i tæt dialog med unglederne og høre hvad der rør
sig. Vi skal være de voksne, som unglederne kan komme til, hvis de har
problemer, tvivlsspørgsmål eller ønsker.
Vi vil desuden være opmærksomme på, om unglederne trives og har det godt
med jobbet, da der forventes meget af unglederne. De spiller en vigtig rolle i
forenings SFH.
Ungledernes forældre må selvfølgelig også henvende sig, hvis de har spørgsmål
eller observere noget, som vi skal være ekstra opmærksomme på.
Vi vil desuden komme på besøg ved forskellige kurser.
Vi glæder os til et godt samarbejde.
Tove Halkjær
Heidi Sørensen
Annette Green

6174 8800
2253 6711
2128 1494
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Borgerforeningens spalte
- ved formand Elsebeth Glinvad Jensen

FUT i Felding
I dette nummer vil vi gerne benytte lejligheden til at sige TUSIND TAK til byens
FUT-udvalg. De har igen i år arbejdet ihærdigt for at få bygget endnu en byfest
op. Der skal også lyde en stor tak til øvrige foreninger og frivillige, som gav en
indsats op til og i løbet af dagene.
Der er blevet talt meget positivt om dagene. Solen skinnede det meste af tiden.
Der blev motioneret ved løb, sponsorcykelløb, fodboldkampe, gåturen rundt i
byen eller til karate. Der blev grinet igennem, da Blærerøven Mads Christensen
optrådte og da 80’er festen var i fuldt sving og mange flere gange. Der blev
afprøvet færdigheder indenfor ”skrot til godt”, salg af genbrug, karamelsøgning i
korn, mooncar, ridning osv. Desuden sørgede Menighedsrådet for en god start
på lørdagen med rundstykker og kaffe til alle samt sang ved kirkekoret og
præstens indslag.
Alt i alt skønne dage, som kun blev en succes på grund af jer, kære borgere. Tak
for jeres opbakning til FUT i Felding!
Se billeder fra dagene på
www.nrfelding.dk.
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Borgerforeningens spalte
- ved formand Elsebeth Glinvad Jensen

Nabodagen og Skt. Hans
Nabodagen i flyveklubben regnede næsten væk, men vi fik da set både modelfly
og motoriserede flyver i luften. Flot var det, da 4 fly fløj i formation henover
byen i mellem bygerne. Tak til flyveklubben for, at I inviterede byen på besøg.
Tak for opbakningen til byens Skt. Hans fest, som igen i år blev afholdt ved
Flyvepladsen. I år med deltagelse af Nr. Felding Missionshus, som deltog i
planlægningen. Tak til alle jer, som gjorde en indsats og tak til Jacob Storgaard
Christensen for talen.

Silas Holst kommer til byen
Skolen, Menighedsrådet og flere foreninger har gjort det muligt for os at få Silas
Holst til byen til september, hvor han vil holde en temaaften om mobning. Se
opslaget andet steds i bladet. Vi ser frem til aftenen.

Borgerforeningen tænker nyt
Har du idéer til, hvordan vi kan lave byfornyelse i Nr. Felding? Vi vil gerne, at folk
får et godt førstehånds indtryk af byen. Hvad skal der til?
Vi er i gang med at studere andre byers byportaler m.m.
Giv os dit besyv med - send os en mail med dit forslag til:
nrfelding.borgerforening@gmail.com
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Skovtroldene fra Naturdagplejen
. ved Dorete, Lisbeth og Anni

Vi er 3 naturdagplejere, som sammen med vores dagplejebørn har deltaget i
affaldsindsamlingen 2013. Børnene er gået rigtig meget op i, hvad der ligger og
flyder i vores natur og det er ikke småting !
Vi har samlet 15,5 kg, heraf er 2,5 kg dåser (det tager 500 år for en dåse inden
den er væk i naturen) - lidt at tænke over!

Vi fandt mange ting bl.a. plastikflasker, poser, glasflasker, mange cigaretpakker
og skodder, rigtig mange hundeposer med indhold, det er ulækkert, dem kunne
man måske overveje selv at tage med hjem!
Et par rigtige hyggelige og lærerige uger for os og børnene.

Kogle og Fimpe elsker når naturen er ren.
Skovtroldene er tegnet af Patrick Doolan
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Børnehuset Troldhøj
- ved Christina Eliassen forældrebestyrelsen

I ugerne 21 og 22 har børnehaven kørt to projekter. De yngste og mellemgruppen har arbejde med hygiejne, hvor de blandt andet har lært en ”vaske
hænder sang”. De ældste har arbejdet med "børn hjælper børn".
Projekt "Børn hjælper børn" handlede om at lade børnene komme til. At de ikke
bliver frataget muligheden for at hjælpe et andet barn. Børnene vil dermed
opleve vigtigheden af, at de også kan gør noget og samtidig få en forståelse for,
at der er forskel på hvad man kan når man er 3 år eller man er 5 år. Der er blevet
snakket om små ulykker på evt. legepladsen, hvor børn kan hjælpe hinanden og
om venskaber og empati. Der er blevet leget lege, hvor tillid til hinanden og
samarbejde har været i fokus.
En dag blev der hentet ørreder fra Munkbro Fiskesø. De kom i en balje, hvor
børnene skulle hjælpe med at fange dem og lægge dem op på bordet, så de
kunne blive renset. Men det var ikke nemt, når de var så glatte. Børnene var
optaget af at være med til at rense fiskene, og de synes det var sjovt at få lov til
at røre ved ”hel” fisk, da de oftest ser en fisk, når de er blevet fileteret eller er
spiseklar. Fiskene blev pakket ind i våde aviser og stegt på bålet. Fiskene var
krydret med ramsløg og brændenælder og der blev spist brændenælde brød til.
Den 23. maj var der forældrearbejdsdag. Der blev flyttet en masse sand og lagt i
begge sandkasser. Der blev også lagt en del flis ud ved legetårnet og gyngerne og
lagt fliser ved skuret. Flagstangen blev rengjort og der blev gjort rent inde i huset
og i troldhytten. Til sidst og ikke mindst blev der lavet en rigtig fin cykelbane,
som allerede er blevet taget godt i brug. Der blev undervejs serveret kage, pølser
og brød.
En stor tak til alle de der deltog i arrangementet.
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Nr. Felding i bevægelse
- ved Bent Gjerulff

Efter en rigtig god sommerferie er vi klar igen til en ny sæson i Idrætscenter Syd.
Vi starter den 16. september klokken 9.00 med kaffe og sang. Eva suppleret af
Svend vil fortsat varme os op.
Vi fortsætter herefter hver 14. dag på alle lige uger.
Vi har haft en rigtig god sæson og håber at se rigtig mange til opstarten den 16.
september.
Inden vi trækker indendørs, har vi følgende gå- og cykelture.
August
Man. 12. 18.30 - Cykeltur afg. IDC SYD
Man. 19. 18.30 - Gåtur afg. IDC SYD
Man. 26. 18.30 - Cykeltur afg. IDC SYD
September
Man. 02. 18.30 - Gåtur afg. IDC SYD
Man. 09. 18.30 - Cykeltur afg. IDC SYD
Man. 16. 09.00 - Opstart indendørs
Man. 30. 09.00 - Nr. Felding i bevægelse
Per vil være vores guide på cykelturene og Ellen er guide på gåturene.
Der er som sædvanlig afgang fra Idrætscenter SYD.
Vi håber at se rigtig mange på disse ture.
Nr. Felding i bevægelse deltog som sædvanlig i FUT i Felding med bl.a. bytur for
hele familien, rigtig mange deltog og her var der udlagt forskellige poster, som
skulle gættes.
Vi håber på at kunne gøre denne tur til en tradition.
Senere på dagen havde vi fornøjelsen at stå for det traditionelle Banko spil med
masser af sponsorerede gevinster.
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Plads til
ny annonce
Kontakt:
Daisy Wium
2215 5464
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Formand/leder/kontaktperson
Borgerforeningen
Børnehuset Troldhøj
- Formand foræld.best.

Elsebeth G. Jensen
Lone Laursen
Carina H. Mølgaard

23 47 95 98
96 11 59 15
96 10 24 66

Børneklubben
Holstebro Flyveklub
Idrætscenter Syd
Idrætsforeningen
- Amatør/revy
- Badminton
- Fodbold formand
- Fodbold senior
- Fodbold ungdom
- Gymnastik
- Håndbold
- It-afdeling Club Inn
- Nr. Felding i bevægelse
Kantinen/Hallen
KFUM & KFUK Unge Voksne
Krogsdal Spejder
Menighedsråd
Missionshus
Nr. Felding Kirke
Nr. Felding Skole
- Skolebest. formand
- Skolefritidsordning
Nr. F. Venstrevælgerforening
Nærpoliti
Nærpoliti - mobil
Snegla
www.nrfelding.dk

Annette Grysbæk
Erik Leander
Anders Jensen
Per Østergaard
Carsten Mouritsen
Hans Jakobsen
Martin Drost
Brian Kjeldsen
Martin Vestergaard
Tove Halkjær
Louise Lundquist
Heidi Sørensen
Ellen Jensen

97 40 52 62
96 10 10 79
20 22 06 14
20 97 32 02
97 41 30 40
51 36 35 78
29 29 90 50
73 32 64 32
40 33 66 95
97 49 52 60
97 49 49 19
22 53 67 11
97 42 56 58
97 42 29 14
25 71 56 86
23 60 25 25
97 42 84 02
30 25 71 51
97 41 12 69
96 11 59 01
24 68 76 04
96 11 59 04
97 42 09 34
96 10 14 48
24 28 51 71
21 68 52 42
20 97 32 02

Thomas Mogensen
Anna Olesen
Jens Kristian Jensen
Dan Hansen
Jacob W.S. Christensen
Jette Lund
Niels H. Christensen
Dan Pedersen
Leif Brøgger
Kurt Kjeldsen
Kurt Kjeldsen
Majbritt Olesen
Per Østergaard

Klippekælderen
v/Pia Pugdal Byskov
Idrætsvej 20
Nr. Felding
7500 Holstebro

Tlf. 97 40 36 92
Jeg klipper alle – fra børn til
pensionister – herrer og damer

NNN
Niels Nygaard Nielsen
TØMRERMESTER
Harald Damtofts Vej 139
Nr. Felding - 7500 Holstebro
Telefon 9741 0014
Mobil 2045 0014
Telefax 9741 2314

E-mail: NNN@mail.dk

Pensionist
rabat

15% studierabat
på klipning

Lægårdvej 91 - 7500 Holstebro
tlf. 9742 0799

Kopier til enhver lejlighed…

Copy Quick
Munkbrovej 19
7500 Holstebro
( 97425464/22155464

Pigernes
verden
Grønsgade 6
Holstebro
Tlf. 97 40 42

IdrætsCenter Syd

Udlejning af foyer
Udlejningspriser:

mandag – torsdag
fredag – søndag
lørdag

Lejeperioden:

07.00 – 07.00

kr. 400,kr. 2500,kr. 2500,-

Udlejning af Foyer:
Max Bering
2976 6012

Det er besluttet, at sætte weekend- og helligdagslejen for foyeren op til kr.
2.500,00.
Lejen vil fremover indeholde brug af service mm. - samt rengøring af lokalerne
efter arrangementet.

IdrætsCenter Syd
Bestyrelsen:
Jens Roed
Vester Sognstrupvej 2
Mail:

Formand
Nr. Felding
jens.roed@gmail.com

tlf. 2465 8505

Johnny Adsersen
Ny Sognstrupvej 14,

Næstformand
Nr. Felding

tlf. 2071 2042

Mail:

ja@nrfelding.dk

Anders Jensen
Harald Damtofts Vej 37,
Mail:

Kasserer
Nr. Felding
andjen@mvb.net

tlf. 9740 4019
2542 0614

Asger Halkjær
Sørvadvej 18, Nr. Felding
Mail:

Medlem

tlf. 6174 8788

Tonni Jacobsen
Idrætsvej

toveogasger@privat.dk

Nr. Felding

Udlejning af Hal og Foyer:
Max Bering
2976 6012

Annoncer
Annoncepriser
Borger-Nyt udkommer 6 gange årligt.
Nedenstående priser er gældende
01.12.2012 – 30.11.2013:

Sangen til enhver fest
Konfirmation/takkesang
Bryllup (også kobber-, sølv- og guld-)
Rund fødselsdag

1/8 side annonce kr. 400

Firmafest

1/4 side annonce kr. 800

Jubilæum

1/2 side annonce kr. 1500

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

1/1 side annonce kr. 2900

Lisbeth Albertsen

Freelancemaleren

Stof til www.nrfelding.dk

v/Anette Løvendahl
Kvalitet & Engagement

Stof kan afleveres på
Harald Damtofts Vej 63,
men helst på mail per@nrfelding.dk.
Sender du mail, kan du lave dit
materiale i Word eller Excel og vedhæft
det til mailen.

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

Alle kan købe, sælge, søge eller oplyse
på www.nrfelding.dk under menuen:
GÆSTEBOG
eller man kan deltage i debat, under
menuen:
DEBAT.
Ønsker foreninger eller virksomheder
hele hjemmesider, kontakt da venligst:
Per Østergård på 2097 3202

Blomster og Havecenter
Harrestrupvej 64 – 7500 Holstebro
Åbningstider:
Hverdage kl. 9.00 – 17.30
Lør. – søn og helligedage kl. 9 – 16

Email:ole@toemrerholstebro.dk

Livets Træ
Zoneterapi & Massage
v/ Rikke Bruun Hedegaard
Ahornsvinget 13, Nr. Felding
7500 Holstebro
+4560299021
livetstrae@nrfelding.dk
www.livetstræ.dk

KFUM & KFUK i Nr. Felding
Vi er en flok unge i alderen 16-30 år, der mødes hver mandag i Nr. Felding
Missionshus.
Vi har mange forskellige aktiviteter lige fra bil o-løb, rulleskøjte i skøjtehal,
boldspil, wii, singstar, hokos krokus til temaaftner, eller aftener hvor vi debatterer aktuelle emner, eller vi får en til at holde et oplæg for os.
Vi hygger os meget sammen, og hver gang afslutter vi med en andagt.
Lyder det som noget for dig, er du velkommen i Missionshuset - Ahornsvinget 2
mandag aften kl. 19.30 – 22.00.
Du kan ringe til Thomas 2571 5686, for at høre nærmere :-)

Missionshuset – Ahornsvinget 2
August
Onsdag

den

21. kl. 19.30

Møde v.
Heri Eltør, Aulum

Lørdag

den

24. kl.

Arbejdsdag i og omkring
Missionshuset

Fredag

den

30.

kl. 19.00

Familietræf v.
Lene Larsen, Skjern

September
Onsdag den

11.

kl. 19.30

Sangaften v.
lokale kræfter

Fredag

den

20.

kl.

Høstfest v.
Jørgen Nørgård, Skjern

Lørdag

den

28.

9.00

19.00

Kvindefrokostmøde

Familiearbejde i Nr. Felding
Vi mødes til samtaler om livet som kristne, bibelemner og etiske problemstillinger m.m. Desuden følger vi Missionshusets program.
Til fredagstræf og andre gange i løbet af året har vi arrangementer, hvor børnene deltager.
Da vi er blevet en stor flok, har vi valgt at inddele os i to grupper. Gruppesammensætningen ændres en gang årligt.
Møderne i grupperne foregår i private hjem, mens fredagstræf foregår i
missionshuset.
Yderligere information – kontakt:
Gitte Clemmensen 9742 5240

Børneklubben
August
26. Så starter vi op igen efter ferien med bål, leg og hygge.

Man er altid velkommen til at være med et par gange og se, om det er noget,
man gerne vil være med til.

September
2. Kanotur
9.

Temaaften: ”I Paulus´ fodspor”

16. Cykeltur – hvor vi skal ud og besøge Marianne
23. Besøge Nørrelandskirken i Holstebro.
30. Sangaften, hvor vi skal lære nye sange og synge nogle af de gamle kendte.

Børneklubben er for alle piger og drenge i 1. kl. til og med 6. kl.
Årligt kontingent: 250 kr.
Vi mødes mandag på Ahornsvinget 2
kl. 16.30 – 18.00
Ledere: Marianne, Dan og Anette.
Ved evt. spørgsmål er I velkommen til at ringe til
Annette Grysbæk tlf. 9740 5262

Børneklubben er en del af KFUM & KFUK, som er en kristen
børne – og ungdomsorganisation med tilknytning til folkekirken.

Ungdomsgudstjeneste
- ved Jacob W. Storgaard Christensen - Sognepræsten i Nørre Felding

Nørre Felding og Tvis kirker holder nu den første i en række af fælles gudstjenester for unge mellem 13 og 35 år.
Gudstjenesternes vigtigste punkter er
- Rytmisk musik
- Lovsang
- Lystænding og refleksion
- Oplæg fra præsten
- Café med socialt samvær
Vi inviterer derfor alle unge (uanset kirkeligt ståsted) og andre interesse-rede til
at kigge indenfor i Tvis Kirke
søndag d. 8. september kl. 19.00
Efter gudstjenesten arrangerer vi kirke-café i Tvis Sognegård, hvor der er
mulighed for lidt sødt og varme eller kolde drikke.

"Jeg holder af hverdagen..."
- ved Jacob W. Storgaard Christensen- sognepræst i Nørre Felding

Ovenstående citat er der sikkert mange, der nikker genkendende til. Det
stammer fra en digtsamling af Dan Turèll, hvor han bl.a. priser hverdagen som
noget værdifuldt for ham. Han holder af dagens rytme med dens små velkendte
gøremål. For Dan Turèll er hverdagen det sted, hvor han kan være sig selv, fordi
hverdagen er en tryg ramme om tilværelsen. Efter eksempelvis en weekend hvor
intet ligger fast og alting kan ske, så rummer hverdagen pludselig en
genkendelsens glæde, synes Turèll at mene. Når man, som han, holder af
hverdagen, så værdsætter man simpelthen de små daglige glæder i tilværelsen,
så som at lave morgenkaffe, læse avisen, sige hej til kollegerne, hente børnene i
børnehaven og handle ind.
Netop i denne tid vender mange af os tilbage efter en dejlig lang og rekreerende
sommerferie. Når vi en tid har været væk fra alt det, der fylder i hverdagslivet, så
er det som om, at det er en hel lettelse at konstatere, at man stadig har greb om
tilværelsen. I løbet af ferien kan man godt blive lidt bekymret for, om man
fuldstændigt har formateret sin hjerne og fjernet al sagkundskab, faglighed og
effektivitet til fordel for den magelige tilværelse som et "krybdyr" i hængekøjen,
der kun spekulerer på at spise, sove og formere sig. Heldigvis har sommerferien
en stærkt energi-optimerende virkning på de fleste af os - både fysisk og
mentalt. Det er nemlig rigtig sundt at være væk fra hverdagen i en længere
periode en gang om året. Efter 2-3 ugers fravær af hverdagslivets pligter og
fornøjelser bliver vi nemlig motiveret til at tænke nyt og omorganisere vores
hverdag i de ellers så faste rammer: Vi ser hverdagen i et nyt lys, fra et nyt
perspektiv, hvor det pludselig ikke er så uoverskueligt at gøre tingene på en ny
måde. Og omvendt: Fordi vi ser mulighederne for forandring, kan vi også lettere
bære over med de utilfredsstillende og skæve elementer i vores hverdagsliv.
Så derfor: Velkommen hjem fra sommerferie og tillykke med hverdagen:
Den er er bedre end sit rygte!
Rigtig god sensommer til jer alle

Mini Konfirmander
Det er kristendomsundervisning med sang, leg, hobbyaktiviteter, hygge, saft og
kiks m.m.
Mini-konfirmand går i gang i begyndelsen af september måned og finder sted i
Missionshuset, Ahornsvinget 2.
Det kommer til at foregå på onsdage kl. 15.00 - 16.00.
Der kommer nærmere besked på skolens intranet til forældre til børn i 3. klasse.

Høstgudstjeneste
Velkommen til den årlige Høstgudstjeneste i Nørre Felding Kirke

søndag d. 22. september kl. 10.30
Traditionen tro får hver husstand en kuvert med
anvisning på, hvad der kan samles ind til. Kuverten med
høstofferet medbringes til gudstjenesten.
Er du forhindret i at komme, kan kuverten afleveres i kirken søndagen før.

Konfirmation
Konfirmation i Nørre Felding Kirke afholdes i 2014 Store Bededag den 16. maj kl.
09.15 og 11.00.
Der er konfirmandindskrivning og information om konfirmationsforberedelsen
for de kommende konfirmander og deres forældre

torsdag d. 5. september kl. 16.00
i Menighedshuset ved Nørre Felding Kirke
Konfirmandundervisningen vil finde sted på torsdage kl. 11.30 – 13.00
i Menighedshuset. Første gang bliver torsdag d. 12. september.

Gudstjenester I Nørre Felding Kirke
August
04.

10.s.e.trintatisIngen - 09.00 i Tvis
Luk. 19, 41-48
10.30 i Mejdal

11.

11.s.e.trinitatis
Luk. 18, 9-14

09.00 - Jacob Storgaard

18.

12.s.e.trinitatis
Mark. 7, 31-37

10.30 - Jacob Storgaard

25.

13.s.e.trinitatis
Luk. 10, 23-37

10.30 - Jacob Storgaard

01.

14.s.e.trinitatis
Luk. 17, 11-19

Ingen - 09.00 i Tvis
10.30 i Mejdal

08.

15.s.e.trinitatis
Matt. 6, 24-34

10.30 - Jacob Storgaard
19.00 - Tvis Kirke
Ungdomsgudstjeneste

15.

16.s.e.trinitatis
Luk. 7, 11-17

09.00 - Jacob Storgaard

22.

17.s.e.trinitatis
Luk. 14, 1-11

10.30 - Jacob Storgaard
Høstgudstjeneste

29.

18.s.e.trinitatis
Matt. 22, 34-46

09.00 - Irene Lindegaard

September

Indsamling i kirkebøssen går til
Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro.

Nørre Felding Kirke
navne- og adresseliste
Sognepræst
Jacob W. Storgaard Christensen
Sørvadvej 12 - Nr. Felding – 7500 Holstebro
Tlf.: 9741 1269 - Mobil 4027 1476
jwc@km.dk – fridag fredag
Kordegnekontor
Aase Søby Nygaard Knudsen
Hovedgaden 2
Tvis – 7500 Holstebro
tlf. 9743 5716
asnk@km.dk
træffetid:
mandag-fredag 9.00-12.00
torsdag tillige 15.00-17.00

Graver
Gitte M. Clemmensen
Ny Sognstrupvej 11
Nr. Felding – 7500 Holstebro
tlf. 9742 5240
clemmensen.os@gmail.com
træffetid:
Træffes bedst ml. kl. 12-13
på tlf. 2237 8048

Kirkesanger
Lisbeth Simonsen
Nørrebjerg 57
7620 Lemvig
Tlf. 6094 3938

Kirkesanger
Ilse Fejsø
Nygade 9
7500 Holstebro
tlf. 9740 6740

Organist
Ingeborg Hult Torstensson
Nordkap 30 2. th.
7500 Holstebro
tlf. 2186 2273
ingeborghult@gmail.com

Menighedsrådsformand
Jens Kristian Jensen
Harald Damtofts Vej 69 Nr. Felding – 7500 Holstebro
tlf. 9742 8402
jkj@nrfelding.dk
Rekvisition af attester
Fødsels- og dåbsattester/fødsels- og navneattester, vielsesattester v. kirkelig
vielse. Kan - uafhængigt af bopæl og uanset hvor man er døbt/navngivet eller
viet – udstedes ved henvendelse 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

