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Vognmandsforretning I/S
Container udlejning
Lev. af sand og grus
Kørsel med suge/blæsebiler

Tlf. 97 48 52 99
Fax. 97 48 53 85

Pigernes
verden
Grønsgade 6
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Tlf. 97 40 42
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ANNONCER
ANNONCEPRISER

SANGEN
TIL ENHVER FEST

Borger-Nyt udkommer 6 gange
årligt og nedenstående priser er √Konfirmation/takkesang
gældende fra den
√Bryllup (også kobber-, sølv- og guld-)
01.01.2012 – 31.12.2012
√Rund fødselsdag
1/8 side annonce kr. 380
√Firmafest
1/4 side annonce

kr. 775

1/2 side annonce

kr. 1450

1/1 side annonce

kr. 2800

√Jubilæum

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

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
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STOF TIL WWW.NRFELDING.DK

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.
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 20973202
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Stof til næste nummer af BORGER-NYT (okt/nov)
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BORGER-NYT… BORGER-NYT… BORGER-NYT…

DEADLINE OG OPSÆTNING

I august måned 1977, udkom BORGERNYT NR FELDING nr. 1,
1. årgang.

OBS… OBS… OBS…
NYE UDGIVELSER – NYE DEADLINES

På side 2, skriver redaktørerne:

Tidspunkter for indlevering af stof til Borger-Nyt:

”Det er med glæde vi udsender det første nummer af BORGERNYT
i Nr. Felding, idet vi længe har følt at der manglede et organ hvorigennem beboerne i sognet kan informeres om alle de ting der sker.
Det er vores mening at alle skal have mulighed for at komme til orde
i bladet, både foreninger og enkelt personer.
Indlæg i bladet er gratis bortset fra egentligt oplysende stof fra foreninger o.l., hvor vi af hensyn til sidetallet desværre er nødt til at
opkræve et mindre beløb pr. side. Vi vil gerne sige tak til de foreninger m.m. som har støttet os med annoncer, som er hele det økonomiske grundlag for dette blad.
Såfremt der er stof nok er det vores mening at bladet skal udkomme
hver 2. måned. Bladet udsendes med posten som adresseløs forsendelse til samtlige beboere i Nr. Felding Sogn.”
”Stof til næste nummer, som udsendes ca. 1. oktober, skal være
redaktionen i hænde senest den 15. september 1977.”
”Fat nu pennen og kom frem af busken:”
Det første blad bestod af 12 sider, med indlæg fra:
Redaktionen, Idrætsforeningen, Ungt forum, Sportsfest, Badminton, Nr. Felding Husholdningsforening, KFUM og KFUK,
KFUM og KFUK’s yngste arbejde og Folkedans og Discotek.
Redaktionen bestod af:
Preben Mouritsen, John Lysgård og Sven Erik Jakobsen

Nr. 1 december/januar udkommer: 1.dec.

deadline: 1. nov.

Nr. 2 februar/marts

udkommer: 1.feb.

deadline: 1. jan.

Nr. 3 april/maj

udkommer: 1. april

deadline: 1. marts

Nr. 4 juni/juli

udkommer: 26. maj

deadline: 1. maj

Nr. 5 august/sept.

udkommer: 10. aug. deadline: 20. juni

Nr. 6 oktober/nov.

udkommer: 1. okt.

deadline: 1. sep.

Blad nr. 4 udkommer torsdag i uge 21 hvert år!!!
Når man sender stoffet via e-mail, benyt da venligst disse opsætninger:
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
Daisy Wium - daisy@popx.dk
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I de 35 år BORGER-NYT har eksisteret er der sket en markant samfunds- og mediemæssig udvikling, som også har smittet af på bladet.

IDRÆTSCENTER SYD

BORGER-NYT har skiftet forside flere gange, og i dag er det blandt
andet muligt at læse bladet elektronisk på hjemmesiden:
www.nrfelding.dk
Annoncering i BORGER-NYT har i en længere periode været stabil,
nogle er faldet fra og andre er kommet til.
Bladets økonomi, er som i 1977, afhængig af tilskud fra kirken, foreningerne, og af annonceindtægterne.

UDLEJNING AF FOYER
Udlejningspriser:

Lejeperioden:

mandag – torsdag
fredag – søndag
lørdag

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

07.00 – 07.00
Udlejning af Foyer:
Max Bering
2976 6012

Annoncepriserne har ikke været reguleret i de sidste fem år. Derfor
vil der fremadrettet ske en årlig regulering, første gang pr.
01.01.2013.
I forbindelse med reguleringen af annoncepriserne vil bladet gennemgå en generel modernisering.
Den enkelte annoncør vil blive kontaktet af BORGER-NYT’s redaktion.
Redaktionen

ANNONCEPRISER:
NYHED….
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.

BORGER-NYT udkommer 6 gange årligt og nedenstående priser er
gældende for perioden 01.01.2013 – 31.12.2013.
1/8 side
1/4 side
1/2 side
1/1 side

400,800,1500,2900,-

ICS
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NYHED MOTIONSAFDELING I NR. FELDING GIF
I august vil vi starte en motionsafdeling under Nr. Felding GIF.
Vi har pt. 3 personer, som vil være tovholder i den nye afdeling, men
vi kan sagtens bruge flere. Interesserede kan kontakte Per Østergård på mobil 2097 3202 eller mail perpinge@gmail.com.
Afdelingen bliver startet i samarbejde med DGI Vestjylland, som har
udarbejdet løbeprogrammer, der passer til alle uanset hvilket træningsniveau man er på.

NR. FELDING VENSTREVÆLGERFORENING
- hvad er det for en størrelse tænker du måske, og her er så lidt
facts om foreningen:
-

stiftet helt tilbage i 1916
består af Venstre medlemmer i Nr. Felding Sogn
formålet er medlemspleje og tegne nye medlemmer
lave interessante arrangementer (vi har besøgt Nupark, Actona,
Maabjerg Bioenergy, valgmøder og foredrag)

Så er du nybegynder eller øvet kan vi tilbyde det optimale træningsprogram.
Som medlem kan du:
Find dit løbeprogram
Niveau 0:
Gang/hurtig gang: Du har aldrig løbet eller motioneret tidligere og
skal langsomt i gang
Niveau 1:
Du har aldrig løbet eller motioneret tidligere
Niveau 2:
Du kan finde på at tage cyklen eller gå en tur en til to gange om
ugen
Niveau 3:
Du løber lidt eller dyrker anden idræt en til to gange om ugen

-

Møde politikere fra Venstre og andre partier
Blive politisk opdateret på landsplan – regionalt og kommunalt
plan
Deltage i opstilling og valg af kandidater til Folketinget, Regionsog Byråd
Deltage i politiske diskussioner
Blive valgtilforordnet, domsmand, eller selv blive politikker
Deltage med alt fra 0-100% indsats - du bestemmer
Det kan være svært finde ét parti som dækker dine holdninger i et
og alt, så kan du prøve at finde det, som du har det bedst med.

Niveau 4:
Du er vant til at løbe 5-6 km to til tre gange om ugen
Niveau 5:
Du er vant til at løbe 8-9 km to til tre gange om ugen
Niveau 6:
Du er vant til at løbe 10-12 km tre gange om ugen
Når vi er klar med start dato kan den ses på nrfelding.dk

Prøv et medlemskab af Venstre.
Skriv en mail til leif-broegger@mail.dk eller ring 9742 0934
Med venlig hilsen
Leif Brøgger

Med sportslig hilsen Nr. Felding GIF
4
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INVITATION TIL BESØG PÅ HOLSTEBRO RÅDHUS

NR. FELDING GYMNASTIK PROGRAM
2012-2013
Nr. Felding gymnastikforenings værdigrundlag.
Alle gymnaster skal føle sig veltilpasse, når de er til gymnastik. Vi
forventer, at forældre hjælper os med at opretholde struktur på de
forskellige hold, så der er plads til seriøs gymnastik, såvel som sjov
og spas indenfor holdlederens bestemmelser. Selvom forældre ikke
er tilladt adgang i hallen/gymnastiksalen på alle hold, forventer vi, at
der bakkes op hjemmefra omkring de regelsæt ledere og hjælpeledere laver for de respektive hold. Vi forventer entusiasme og loyalitet fra gymnaster, såvel som forældre, da vi er af den overbevisning,
at med en positiv og anerkendende tilgang til børnenes fritidsaktiviteter, vil børnene automatisk føle endnu mere glæde og frihed ved
at bevæge kroppen, og ikke mindst lære nye ting og udvikle sig fra
gang til gang, sæson til sæson.

TORSDAG DEN 30. AUGUST 2012 KL. 19.30
Vi mødes i forhallen ved Biblioteket.
Tidl. Borgmester Arne Lægaard har lovet at vise rundt.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
Fmd. Leif Brøgger
Nr. Felding Venstrevælgerforening
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Vi vil som bestyrelse gøre vores bedste for at være synlige i Nr. Feldings gymnastik - liv og håber, at I vil bruge os på godt og ondt.
Vi er her for jer, så brug os endelig.
Vi ser frem til endnu en fantastisk sæson i Nr. Felding gymnastik.

SAMLEDE FORVENTNINGER TIL BØRNENE OG DERES FORÆLDRE:
At man kommer til tiden og er omklædt til passende gymnastiktøj.
At man er lydhør overfor holdets leder.
At man er behjælpelig med oprydning af redskaber.
At der er forståelse for, at holdleder eller gymnastik bestyrelsen kontakter hjemmet, såfremt der er noget omkring barnet,
der er relevant at drøfte.
At vi får en forrygende sjov og lærerig gymnastiksæson.
5

Ud over de gymnastikhold som forenings SFO tilbyder, vil der i
uge 37 opstarte følgende hold i gymnastikforeningen:

FJOLLE-TROLDEHOLD

IDRÆTSCENTER SYD
Bestyrelsen:

Vejledende årgange 2008/09/10
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.

Jens Roed
Vester Sognstrupvej 2
Mail:

Formand
Nr. Felding
jens.roed@gmail.com

tlf. 2465 8505

Johnny Adsersen

tlf. 2071 2042

Ledere:
Tid:
Pris:
Sted:
Kontaktperson:

Ny Sognstrupvej 14,
Mail:

Næstformand
Sekretær
Nr. Felding
ja@nrfelding.dk

Inger-Lise Siverts
Mandage kl. 17.00-17.45
425 kr. inkl. gave til træner
Gymnastiksalen, skolen
Majbrit Rasmussen

RYTME/DANS
Vejledende årgange 2007/08
Så er det tid til at alle danseglade piger i alderen 4-6 år møder op til
danse/rytme gymnastik hver tirsdag. Det vigtigste på danse/rytme
holdet er, at vi skal have det sjovt, hygge os og der skal være plads
til alle. Igennem sæsonen, vil vi arbejde med forskellige lege, sanglege, danse og lære at koordinere kroppen i forskellige øvelser både
med og uden musik. Så har du lyst til at fyrre en masse krudt af hver
tirsdag på at danse, hoppe, synge og lege, er du velkommen på
dans/rytmeholdet. Vi glæder os til at se dig!
Ledere:
Hjælpeledere:
Tid:
Pris:
Sted:
Kontaktperson:
6

Pernille Kristensen
Simone Green
Amalie Ø. Larsen
Alberte Pedersen
Tirsdage kl. 17.00-18.00
425 kr. Inkl. gave til trænere
Hallen, Idrætscenter Syd
Annette Green

Anders Jensen
Kasserer
Harald Damtofts Vej 37, Nr. Felding
Mail:
andjen@mvb.net

tlf. 9740 4019
2542 0614

Asger Halkjær
Sørvadvej 18,
Mail:

Medlem
tlf. 6174 8788
Nr. Felding
toveogasger@privat.dk

Nikolai Cordes
Sørvadvej 1A
Mail:

Medlem
tlf. 9742 4069
Nr. Felding
4046 8069
nikolaicordes@gmail.com

Udlejning af Hal og Foyer:
Max Bering
2976 6012
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KFUM OG 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 tlf: 2571 5686 og høre nærmere :-)

VIL DU LEJE HALLEN?
Er du medlem af gymnastik-, håndbold-, fodbold-,IT- eller badmintonafdelingen under Nr. Felding GIF, kan du leje hallen i de timer
som endnu ikke er udlejede.
Lejetiden er minimum 2 timer pr. gang.
Prisen for medlemmer er kr. 100,- pr. time.
Prisen for ikke medlemmer er kr. 250,- pr. time.
Der betales kontant forud for lejeperioden.
Er du interesseret, så kontakt:
Asger Halkjær
Tlf: 9749 5260
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TONSE HOLD
Vejledende årgange 2007/08
Et hold for friske drenge og piger, som er parat til at bruge en masse
energi. Vi bestemmer fra gang til gang hvad vi skal lave, det kan
være: Dødbold, trampolinspring, stafet-lege, mm.
Kort fortalt… vi skal have det sjovt.
Ledere:
Hjælpeleder:
Tid:
Pris:
Sted:
Kontaktperson:

Jesper Bang Madsen
Carsten Rasmussen
Asger Halkjær
Onsdage kl. 17.00-17.45
425 kr. Inkl. gave til trænere
Hallen, Idrætscenter Syd
Tanja Bang Madsen

MOTION & TRIVSEL
Holdoprettelse: min. 10 deltagere
Motion og trivsel er holdet, hvor mænd og kvinder i alle aldre kan
deltage. De fleste øvelser er stående eller liggende, og ikke meget
foregår i løb eller hop. Målet med holdet er at få rørt hele kroppen og
styrke den alsidigt. Vi fokuserer bl.a. på kropsstammen og arbejder
meget med mavemusklerne, både de skrå og de lige, samt musklerne op langs rygsøjlen, hvilket stabiliserer kroppen og giver en stærk
ryg/lænd. Jeg har netop afsluttet DGI´s 40 timers rygtrænings kursus og har derfor frisk viden og færdigheder, der kommer jer til gode. Vi vil ligeledes i denne sæson arbejde med åndedrætsmusklerne, og der vil forsat være fokus på udspænding, så vi bevarer vores
smidighed.
Leder:
Tid:
Pris:
Sted:
Kontaktperson:

Per Pedersen
Tirsdage kl. 17.00 – 18.00
425 kr.
Skolens Gymnastiksal
Betina Gasberg Kirkegaard
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ZUMBA

SOGNEUDFLUGT 2012

Sidste sæson var vi så heldige at have en fantastisk instruktør der
tiltrak mange danse-glade-piger torsdag efter torsdag…. nemlig
zumba instruktør: Casper Hagedorn.

Sogneudflugten 2012 aflyses på grund af stort arbejdspres!

Han har desværre ikke mulighed for at træne i vores forening den
kommende sæson, men starter i stedet et samlet hold op på Idrætsefterskolen på Lægårdvej torsdage kl. 19.00-20.00. Dette hold vil til
gengæld være lidt billigere end holdet i Nr. Felding. Vi starter derfor
holdet ”Mave-balle-lår” op igen…

Vi ser fremad og glæder os til sogneudflugten 2013.

På vegne af Nr. Felding Sogns Menighedsråd
Jens Kristian Jensen
Formand

MAVE-BALLE-LÅR
VALG TIL MENIGHEDSRÅDET
Holdoprettelse: min. 15 deltagere
Vi satser på dejlig ”opstrammende” træning af kroppens lidt løsere
dele… Vi forventer at få trænet mavedellerne fladere, farmor flapperne mindre flappende og rumpen op i højere luftlag, så kom og
lade os slide og svede sammen…
Leder:
Tid:
Pris:
Sted:
Kontaktperson:

Lotte Andersen
Mandage kl. 19.00-20.00 med start d. 5/11
425 kr.
Hallen, Idrætscenter Syd
Anette Green

TIRSDAG DEN 13. NOVEMBER 2012
I den forbindelse afholder Nr. Felding Sogns menighedsråd
et offentligt orienteringsmøde:

ONSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2012 KL. 19.00
i foyeren - Idrætsvej 35 - Nr. Felding - 7500 Holstebro
På mødet redegøres for menighedsrådets arbejde i
den forløbne periode og for kommende opgaver.
Endvidere gennemgås reglerne for opstilling af kandidater.
På vegne af Nr. Felding Sogns menighedsråd
Karsten Knudsen
formand valgbestyrelsen
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MISSIONSHUSET – AHORNSVINGET 2

DINE KONTAKTPERSONER
I GYMNASTIK UDVALGET

AUGUST
Onsdag den 15. kl. 19.30

Møde v.
Ejnar Lindbjerg, Videbæk

Fredag den 24. kl. 19.00

Familietræf v.
Henriette Kviesgård, Mejdal

Har du spørgsmål til holdene eller andet i løbet af sæsonen,
så ring gerne til os …

SEPTEMBER
Onsdag den 5. kl. 19.30

Fredag den 21. kl. 19.30

Møde v.
Preben Sørensen, Viborg
Høstfest v.
John Ørum Jørgensen, Gjellerup

Tove Halkjær
Tanja Bang Madsen

Tlf: 21281494/ Mail: familiengreen@live.dk

Sekretær- kontakt: Rytme/dans

Majbrit Rasmussen
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).

Tlf:2113 353/Mail:bang-madsen@mvb.net

Kasserer - Kontakt: Motion og Trivsel

Annette Green

FAMILIEARBEJDE

Tlf: 61748800 Mail:toveogasger@privat.dk

Formand – Kontakt: SFO gymnastik

Tlf: 27149744/ Mail:majbrit75@hotmail.com

Menig medlem 1- Kontakt: Fjolle-trolde hold

Betina G. Kirkegaard

Tlf: 40537632/ Mail:gasberg76@yahoo.dk

Menig medlem 2- Kontakt: Motion og trivsel

Har dette fanget jeres interesse, kan yderligere oplysninger fås hos:
Dorthe Lilleøre
Anette og Flemming Grysbæk
9740 5262

Gitte og Per Clemmensen
9742 5240

Tlf: 26846918/Mail:lilleoere@hotmail.dk

1. Suppleant

Inger-Lise Sivertsen

Tlf: 23958877

2. Suppleant
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BØRNEKLUBBEN
Børneklubben starter med en ny sæson sidst i august.

JOB I NR. FELDING FORENINGS SFH
Nr. Felding skole og Nr. Felding GIF starter september 2012 en forenings SFH for 0. til 4. kl. i eftermiddagstimerne, og søger derfor unge mellem 13 og 18 år, som vil med i dette unikke projekt. (tilmeldte
pr. 20. juni 16 personer, plads til flere)
Tilmelding på mail: lykkefriis.gif@gmail.com. Du kan få yderligere
informationer af Per Østergård på mobil.: 2097 3202.

Program vil blive uddelt i skolen efter sommerferien.
Børneklubben ønsker alle en fortsat god sommer!

Jobbet er en trænergerning på tværs af mange idrætsgrene og en
meget seriøs uddannelse, både i ledelse og idrætsfaglige emner. Vi
betaler uddannelsen og vi giver et honorar for de timer man fungerer
som træner. Kursus starter uge 42 og løber over flere dage. Vi sørger for overnatning og fortæring. For de der ikke kan i uge 42, vil der
være mulighed for kursus på et senere tidspunkt.
Vi forventer
•

Gennemførelse af uddannelsen

•

Trænergerning om eftermiddagen

•

Ansvar som træner og leder

•

Aktiv medspiller i det spændende projekt

•

Punktlighed

•

Accept for indhentelse af børneattest
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Børneklubben er for alle piger og drenge i 1. kl. til og med 6. kl.
Årligt kontingent: 250 kr.
Vi mødes torsdag aften på Ahornsvinget 2
Kl. 18.30 – 20.00
Ledere: Anita, 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.
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NØRRE FELDING KIRKE
NAVNE- OG ADRESSELISTE

Vi tilbyder:
•

Ung lederuddannelse

SOGNEPRÆST

•

Honorar for træningstimer

Betty From Jensen

•

Pædagogisk opbakning

•

Medansvar

•

Mange unge kollegaer

•

Faglig idrætsuddannelse

Møllegade 13, 1 th
7430 Ikast
tlf. 2296 7550
træffes ikke mandag

KORDEGNEKONTOR
Aase Søby Nygaard Knudsen
Kirkevænget 4, Tvis
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
tlf. 9742 5240
clemmensen.os@gmail.com
træffetid:
Træffes bedst ml. kl. 12-13
på tlf. 2237 8048

KIRKESANGER
Lisbeth Simonsen
Hovedgaden 40, Tvis
Holstebro
Tlf. 9743 5755

KIRKESANGER
Ilse Fejsø
Nygade 9, Holstebro
tlf. 9740 6740

ORGANIST
Ingeborg Hult Torstensson
Fabersvej 16, Holstebro
tlf. 2186 2273
ingeborghult@gmail.com

MENIGHEDSRÅDS FORMAND
Jens Kirstian Jensen
Harald Damtoftsvej 69,
Nr. Felding
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/navn-givet 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.

Kom med i fremtidens skole og foreningssamarbejde og få uddannelse til dit cv, samt honorar for trænervirke.
Målsætning: Fysisk sunde børn opnår bedre indlæring. Mere kvalitetstid til børnefamilierne betyder flere aktive voksne, så støt os i
kampen mod ULVETIMEN.
Vi søger også voksne til Nr. Felding Forenings SFH, vi belønner
med kurser og et rigtigt godt netværk.

INFORMATION
Find meget mere information på vores Facebook side:
http://www.facebook.com/ForeningsSFH
eller kontakt:
Skoleleder Jette Lund 9611 5901
SFH leder Dan Pedersen 9611 5904
Formand GIF. Per Østergård 209 73202

HJEMMESIDE www.nrfeldingkirke.dk
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STOR TAK FOR IGEN EN GOD FUT
Så er FUT vel overstået, Vi har fået udhvilet og talt kassen op.
På grund af den store opbakning er der igen et overskud, som vi
gerne vil dele ud af.
Sidste frist for ansøgning af FUT midlerne er:

KORAKTIVITETER
Alle sangglade børn, unge og voksne har nu mulighed for at synge
med i kirke kor.
Alle er velkomne og der er p.t. ingen optagelsesprøver.
Man behøver ikke at være ”professionel sanger”, men man skal have lyst til at lære og deltage.

1. SEPTEMBER 2012. TIL: JENS.ROED@GMAIL.COM

Korene øver en gang om ugen, og medvirker desuden til enkelte
gudstjenester og koncerter.

Vi vil her benytte lejligheden til at sige særlig tak til FUT udvalget,
som består af:

Børnekorenes medlemmer er aflønnede, efter gældende regler, men
det kræver at de møder op og deltager aktivt i korenes forskellige
aktiviteter.

Chalotte Kastrup, Tommy Rahbech, Carsten Mouritsen,
Ken Nielsen og Tina Nielsen.
Vi har også fået hjælp af Feldings idrætsforeninger og 5 klasse,
STOR TAK til dem også.
Vi ses uge 22, år 2013.

Voksenkorets medlemmer skiftes (efter turnus ordning) at synge til
gudstjenester. ( ca. 1 gang om måneden).
Der er et stort samarbejde de forskellige kor imellem, og vi laver tit
fællesprojekter.
Så hvis du har lyst til at lære og være med i et aktivt og inspirerende
kormiljø, så mød op til et af følgende tidspunkter:

Jens Roed og Lisbeth Forbæk
Korskolen i Tvis (0-2 klasse)
Tirsdage 13.00-13.30 i Menighedshuset i Tvis.
Børnekoret i Tvis ( 3 klasse og opad)
Tirsdage 14.30-15.30 i Menighedshuset i Tvis.
Tvis og Nr. Felding voksenkor
Tirsdage 19.30-21.30 i Menighedshuset i Tvis.
Børnekoret i Nr. Felding
Torsdage 14.00-14.45 Nr. Felding skole.
Korstart i uge 34.
For nærmere information, kontakt korlederen:
Ingeborg Hult Torstensson
ingeborghult@gmail.com
tlf. : 2186 2273
12

På genhør og vær velkommen!
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KONFIRMATION FORÅR 2013
Der bliver konfirmation i Nr. Felding kirke
Store Bededag d. 26. april 2013.
Der er konfirmandindskrivning og information om
konfirmationsforberedelsen for de kommende
konfirmander og deres forældre

TIRSDAG D. 14. AUGUST KL. 19 – 20
I MISSIONSHUSET.
Konfirmationsforberedelsen vil finde sted på
torsdage kl. 11.30 – 13.00
ligeledes i missionshuset.
Første gang bliver torsdag d. 16. august.

MØDE

NR. FELDING I BEVÆGELSE
Vi er kommet rigtig godt i gang, med et spændende forår med et
deltagerantal på 30 – 40 personer.
Udover aktiviteterne i hallen med både motion og socialt samvær,
har vi også været på nogle spændende cykel- og gåture. Disse ture
fortsætter vi med i august og september måned.
I Nr. Felding i bevægelse har vi plads til alle, har du lyst til et spil kort
m.m. eller blot lidt socialt samvær har vi plads til dig uanset alder.
Efter en forhåbentlig fin sommer, er vi klar til at starte op igen den
20. august 2012, hvor vi håber at se rigtig mange.
For kun 30 kr. får du både kaffe, sang og motion samt hyggelig
samvær.
Vi ses 20. august 2012 kl. 09.00

AUGUST
man. 20. 09.00 Nr. Felding i bevægelse, SYD

4 år blandt muslimer og kristne i Cairo

man. 27. 18.30 Nr. Felding i bevægelse , cykeltur, SYD

Møde i Nr. Felding Missionshus

ONSDAG D. 26. SEPTEMBER KL. 19.30

SEPTEMBER
man. 03. 09.00 Nr. Felding i bevægelse, SYD

ved sognepræst Betty From Jensen.

man. 10. 09.30 Nr. Felding i bevægelse, gåtur/stavgang, SYD
man. 17. 09.00 Nr. Felding i bevægelse, SYD
man. 24. 18.30 Nr. Felding i bevægelse, cykeltur, SYD

Bestyrelsen
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BØRNEHUSET TROLDHØJ

MINI-KONFIRMAND

Kalenderen siger sommer – men det rigtige sommervejr lader vente
på sig!
Det er dog ingen hindring for fuld aktivitet i børnehaven. På alle 3
stuer har dagene igen, stille og roligt, fundet deres rytme efter de
store børn er startet i Knasten.

Der bliver tilbud om mini-konfirmand i efteråret for elever i 3. klasse.

Der har været afholdt sommerkoncert en rigtig dejlig eftermiddag
som børnene ser meget frem til. Der bliver øvet på sange og rytmik
til den store guldmedalje, man kunne som forældre næsten ikke
undgå at ”få sange på hjernen” i tiden op til koncerten…  og børnene ser meget frem til dagen – måske fordi der venter dem et
overdådigt kagebord bagefter?
Der bliver også til stor fornøjelse arrangeret maddage – både i form
af bål mad og som almindelig tilberedt mad og det er noget børnene
elsker! Både fordi de deltager i madlavningen, borddækningen og
rengøringen/oprydningen. Det er samtidig luksus for forældrene at
slippe for at lave madpakker i ny og næ 
I juli måned lukker børnehaven i ugerne 28-29-30 og børnene glæder sig til at få ferie! Men når vi når sidst i juli – kan det nok være der
er nogle børn som glæder sig til at se alle kammeraterne igen og
fortælle om alle de oplevelser de har haft i ferien!
Med venlig hilsen
Maiken Grening Kjeldsen
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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.
Det kommer til at foregå på onsdage lige efter skoletid.
Der kommer nærmere besked på skolens intranet til forældre til børn
i 3. klasse.

HØSTGUDSTJENESTE
Høstgudstjeneste i Nr. Felding kirke

SØNDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 10.30
Hver husstand vil få en kuvert med anvisning på, hvad der kan samles ind til. Den medbringes til gudstjenesten.
Er du forhindret i at komme, kan kuverten afleveres i kirken søndagen før.
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OPEN BY NIGHT 2012
FREDAG DEN 17. AUGUST

NØRRE FELDING
KIRKEBLAD

Så slår Spar igen dørene op til ”Open by night” hele dagen er butikken
fyldt op med gode tilbud.
Kl. 18 starter vi med fællesspisning i teltet arrangeret af Borger-foreningen,
mesterkokken Ole Ruddi står ved gryderne. Samtidig står Claus og spejderne ved pandekagehuset.

VELSIGN DU ÅRETS GRØDE…
Jordbær med mælk og fløde er noget af det, jeg forbinder med
sommer!
Sommertiden er forbundet med ferie, den lyse tid og det at kunne
tilbringe meget tid udendørs.
Nu er det også tiden, hvor vi begynder at bruge af alt det, som vi har
dyrket i haven: De nye kartofler og grønsager af forskellig slags. Så
er her de mange frugter, som enten bliver spist helt friske, eller måske skal der syltes eller fryses ned til senere brug. Nogle steder
bugner det i haverne! Jeg gad nok vide, hvor store solsikkerne er
blevet!
Markerne står der også med deres afgrøder: Kartofler, korn, majs
m.m. Mange går og ser ud over markerne - spændte på, hvor godt
udbyttet bliver sammenholdt med, hvordan vejret arter sig. Jo, der er
meget på spil i denne tid…

Billetter købes i Spar
I år er der konkurrencer for både børn og voksne
Igen kommer der livemusik i teltet, vi har fået fat i en musiker, der mener
han kan spille alt.
Stort vinmarked med masser af smagsprøver
Lageret er igen lavet om til biograf for børnene
Så tag familie, venner og naboer med og gør en god handel, samt hygge i
teltet med livemusik og en enkelt.....
Vi fortsætter til kl. 02
Vi ses i Spar

Må det også være med bønnen:
Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nåedes sødme
velsigne du vor jord.
Den danske salmebog nr. 722, v. 6

Betty From Jensen
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STØT ANNONCØRERNE – DE STØTTER OS

GUDSTJENESTER I NØRRE FELDING KIRKE
AUGUST
05.
12.
19.
26.

9.s.e.trinitatis
Luk. 12, 32-48
10.s.e.trinitatis
Matt. 11, 16-24
11.s.e.trinitatis
Luk. 7, 36-50
12.s.e.trinitatis
Matt. 12, 31-42

10.30 - Betty From Jensen
Ingen - 09.00 Mejdal
10.30 Tvis
10.30 - Betty From Jensen
Ingen - 09.00 Mejdal
10.30 Tvis

SEPTEMBER
02.
09.
16.
23.
30.

13.s.e.trinitatis
Matt. 20, 20-28
14.s.e.trinitatis
Johs. 5, 1-15
15.s.e.trinitatis
Luk. 10, 38-42
16.s.e.trinitatis
Johs. 11, 19-45
17.s.e.trinitatis
Mark. 2, 14-22

09.00 - Ebbe Fibiger
10.30 - Betty From Jensen
09.00 - Betty From Jensen
10.30 - Betty From Jensen
Høstgudstjeneste
Ingen - 09.00 Tvis
10.30 Mejdal

Indsamling i kirkebøssen går til
Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro.
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STØT ANNONCØRERNE – DE STØTTER OS

STØT ANNONCØRERNE – DE STØTTER OS…

Plads til ny
annonce…
Mail logo til:
daisy.borgernyt@gmail.com
Lægårdvej 91 - 7500 Holstebro
tlf. 9742 0799

Kontaktes på
9742 5464

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

ERHVERVSLIVETS ITSERVICEPARTNER
Lægårdvej 91 - 7500 Holstebro
Tlf. 97 40 51 52 – Fax 97 40 41 42
info@comquick.dk – www.comquick.dk

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

OPSLAGSTAVLEN

FORMAND/LEDER/KONTAKTPERSON
AUGUST
Borgerforeningen

Daniel Dybdal

Børnehuset Troldhøj

26 17 58 87
96 11 59 15

- Formand foræld.best.

Carina H. Mølgaard

96 10 24 66

Børneklubben

Annette Grysbæk

97 40 52 62

Holstebro Flyveklub

Lisette S. Bertelsen

20 92 15 00

Idrætscenter Syd

Jens Roed

24 65 85 05

Idrætsforeningen

Per Østergaard

20 97 32 02

- Amatør/revy

Carsten Mouritsen

97 41 30 40

- Badminton

Bent Glinvad Jensen

22 51 06 00

- Fodbold formand

Martin Drost

29 29 90 50

- Fodbold senior

Brian Kjeldsen

73 32 64 32

- Fodbold ungdom

Martin Vestergaard

40 33 66 95

- Gymnastik

Tove Halkjær

97 49 52 60

- Håndbold

Camilla M. Kjeldsen

97 40 62 02

- It-afdeling(Club Inn

Heidi Sørensen

22 53 67 11

Kantinen/Hallen

97 42 29 14

Kfum/Kfuk

Kirsten Jacobsen

97 42 22 77

Krogsdal Spejder

Anna Olesen

23 60 25 25

Meddeler Dagbladet

Knud-Erling Nielsen

97 41 16 14

Menighedsråd

Jens Kristian Jensen

97 42 84 02

Missionshus

Dan Hansen

30 25 71 51

Nr. Felding Kirke

Betty From Jensen

22 96 75 50

Nr. Felding Skole

Jette Lund

96 11 59 01

- Skolebest. formand

Niels H. Christensen

24 68 76 04

- Skolefritidsordning

Dan Pedersen

96 11 59 04

Nr. F. Venstrevælgerfor.

Leif Brøgger

97 42 09 34

Nærpoliti

Kurt Kjeldsen

96 10 14 48

Mobil

Kurt Kjeldsen

24 28 51 71

Snegla

Majbritt Olesen

21 68 52 42

WWW.nrfelding.dk

Per Østergaard

20 97 32 02
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søn.
tirs.
ons.
fre.
søn.
man.
fre.
man.

5.
14.
15.
17.
19.
20.
24.
27.

10.30
19.00
19.30
18.00
10.30
9.00
19.00
18.30

Gudstjeneste v/BFJ
Konfirmandindskrivning i Miss.huset
Miss.huset – Møde
Open by night hos Spar
Gudstjeneste v/BFJ
Nr. Felding i bevægelse
Miss.huset - Familietræf
Nr. Felding i bevægelse

SEPTEMBER
lør.
søn.
man.
ons.
søn.
man.
man.
tirs.
ons.
ons.
tors.
søn.
man.
fre.
søn.
man.
ons.

1.
2.
3.
5.
9.
10.
10.
11.
12.
12.
13.
16.
17.
21.
23.
24.
26.

24.00
9.00
9.00
19.30
10.30
9.30
17.00
17.00
19.00
17.00
19.00
9.00
9.00
19.30
10.30
18.30
19.30

DEADLINE BORGER-NYT
Gudstjeneste v/EF
Nr. Felding i bevægelse
Miss.huset - Møde
Gudstjeneste v/BFJ
Nr. Felding i bevægelse
Fjolle-Troldehold opstart
Motion & Trivsel opstart
Orienteringsmøde Menighedsråds valg
Tonse Hold opstart
Zumba opstart på Lægårdvej
Gudstjeneste v/BFJ
Nr. Felding i bevægelse
Miss.huset - Høstfest
Høstgudstjeneste v/BFJ
Nr. Felding i bevægelse
Møde v/Betty From Jensen
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