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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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 JUL I NR. FELDING 2008 
 

Afholdes i Hallen 
 

SØNDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 11.30 – 16.00 
 

hvorefter juletræet på ”Torvet” ved Spar  

tændes sammen med julemanden. 

 
På dagen kåres årets sødeste juleudklædte barn, 

 og der er naturligvis igen ”Nisseløb” inden hallen åbner. 

 
BEMÆRK dagen har holdt FLYTTEDAG. 

 
Det er søndagen inden advent, så alle får mulighed for at købe de-

res adventspynt inden det skal bruges i hjemmet. 

 
Der hænger udførlige programmer på centrale steder i byen,  

bla. Spar, Hallen Skolen, Børnehaven, Menighedshuset 

 
Mvh. arrangørerne  
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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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VIL DU GERNE LEJE HALLEN? 

 
Så er det nu, at familier, venner, veje eller arbejdspladser skal op af 
stolene.... 
 
Er du medlem af gymnastik-, håndbold-, fodbold-,IT- eller badmin-
tonafdelingen 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. 
 
Det er i timerne tilladt at låne de forskellige rekvisitter, som er i hal-
len – det forventes blot at tingene behandles ordentligt, og at der 
ryddes ordentligt op efterfølgende. Der er nu også bordtennisborde  
(medbring selv bat og bolde) og hockey i hallen. Skulle nogle have 
lyst til volleyball er dette også muligt. 
 
Er du interesseret, så kontakt: 
 
Jan Byskov 
Tlf: 2124 5168 

 
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 menu-
en: DEBAT. 

 
Ønsker foreninger eller virksomheder hele hjemmesider kontakt da 

venligst Per Østergård på 20973202 
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JULE - BADMINTON 

 
Nr. Felding badmintonforeningens voksne medlemmer 

 indbydes til badminton hyggeaften.  
 

TIRSDAG DEN 16. DECEMBER FRA KL. 19.00 - CA. 22.00 
 

Program: 
 

19.00 - 21.00   
Der spilles kampe i double mellem alle de fremmødte. 

 
21.00 - 22.00 

 Der hygges og spises smørbrød i kantinen. 
 

Pris for deltagelse 75 kr. 
 

I prisen er der 2 stk. smørebrød, 1 oste/rullepølsemad,  
1 øl/vand, kaffe og bolde til kampene. 

Der kan desuden købes øl/vand hele aftenen. 
  

Tilmelding er nødvendig pga. maden senest den 9/12 
på tlf.: 9740 1032 Henning eller mail: bad-k@nrfelding.dk
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NYT FRA NR. FELDING BADMINTON 

 
NYT: TIMELEJE 
Vil du gerne spille badminton, men ønsker ikke at binde dig for en 
hel sæson?  
Så melder muligheden sig her! Som noget helt nyt, tilbyder vi nu 
baneudlejning på timebasis. 
For kr. 75,- kan du leje en bane i en time. Så det kan kun gå for 
langsomt med at få samlet naboer, venner, familier og kollegaer til 
en dyst. 
Læs mere på www.nrfeldingbadminton.dk om baneleje, spilletids-
punkter og meget mere. 
 
RESTEN AF SÆSONEN 
Har du derimod lyst til at spille badminton en gang om ugen, kan du 
for kr. 800,- leje en bane for resten af sæsonen. Badmintonsæsonen 
slutter først 31/5 2008, så der er masser af muligheder for at spille 
badminton. 
Tjek www.nrfeldingbadminton.dk for at se hvilke baner der er ledige. 
 
Spilletider: 
Mandag kl. 20.00 til 22.00 

Tirsdag kl. 19.00 til 22.00 

Onsdag kl. 19.00 til 22.00 

 
Vi ses i hallen i Nr. Felding! 
 
Venlig hilsen 
Badmintonudvalget 
 
Bent G. Jensen tlf.: 97427077      bad.f@nrfelding.dk 
Henning Laugesen tlf.: 97401042      bad.k@nrfelding.dk 
Poul H. Eliassen tlf.: 97426220      bad.s@nrfelding.dk
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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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”EN AFTEN KUN FOR MÆND”! 

 
Et kulturelt arrangement for mænd i ”Foyeren” i Idrætscenter Syd  

 
FREDAG D. 6. FEBRUAR 2009 KL. 18.30 TIL KL. 24.00. 

 
Indholdet for dette festlige, højkulturelle og lødige arrangement er 
følgende: 
 

• En tre retters menu for mænd  
 

• Drikkevarer, som nu mænd kan lide 
 

• Musik v. ”Flieger Fan Band” (Carsten Kjær fra Laporta Band  
med venner) 

 
• Fællessang 

 
• Andre kulturelle indslag 

 
 
Pris: 200 kr. pr. deltager (dækker alt  minus drikkevarer)  
Betaling ved indgang. 
 
N.B. Arrangementet er for mænd fra 25 år og opefter  
 
Der er kun plads til 70 deltagere, så tilmelding er ”først til mølle” 
princippet. 
 
Tilmelding til festudvalget v. Jon A. Jørgensen tlf. 9742 4595 eller 
Email: jon.joergensen@mvb.net
 
Med venlig hilsen 
Borgerforeningen og Festudvalget  
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I 

NR. FELDING KFUM OG KFUK 
 

Generalforsamlingen foregår 
MANDAG D. 26. JANUAR 2009 KL. 19.30 
i Missionshuset, Ahornsvinget 2, i Nr. Felding. 

 
Dagsorden: 

1. Indledning samt valg af dirigent og sekretær 
 

2. Beretning fra KFUM og KFUK 
      Beretning fra programudvalget 
      Beretning fra børneklubben 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 

til godkendelse eller anden beslutning. 
 

4. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen. 
 

5. Fastsættelse af kontingent. 
 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 

7. Valg af 2 suppleanter. 
 

8. Valg af revisor. 
 

9. Indkomne forslag. 
 
Forslag til punkterne 5, 6, 7, 8 og 9 må indsendes til formanden se-
nest 2 uger før generalforsamlingen. 
 
På vegne af Nr. Felding KFUM og KFUK 
 
Kirsten Jacobsen 
Skjernvej 170 
7500 Holstebro 
Tlf: 97 42 22 77 - Mail. Kirsten.jacobsen@mvb.net  
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                               BØRNEKLUBBEN 

 
DECEMBER 
 
Torsdag d. 4.                De syv læsninger i Nr. Felding Kirke.  
 
JANUAR 
 
Torsdag d. 15.              Opstartsaften med hygge.  
 
Torsdag d. 22.              Temaaften. 
 
Torsdag d. 29.              Skøjteaften i Holstebro anlæg. 
 
 
OBS: 
I perioden fra 5. februar til 26. marts øver vi musical, som opfø-
res d. 27. marts. Kunne du tænke dig at være med til at opføre 
musical, er du også velkommen i børneklubben. 
 
  
Børneklubben er for alle piger og drenge i 2. kl. til og med 6. kl. 
                                 Årligt kontingent: 200 kr. 
 
               Vi mødes torsdag aften på Ahornsvinget 2 
                                   Kl. 18.30 – 20.00 
Ledere:  Inge Margrethe, Anni, Anita, Anette og Christian 
 
              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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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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Højstærede publikum – mine damer og herrer! 
Nr. Felding Amatørteater præsenterer: 

 
”Er der en tråd?” Nr. Felding varietéen 2009 

 
LØRDAG DEN 21. MARTS 2009 

 
Forhistorien:  

Efter vores fantastiske forestilling i 2008 fik Nr. Felding Amatørtea-
ters teaterskole en stor søgning – eleverne strømmede til. Den kom-
mende forestilling er elevernes førsteårs-projekt, 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 elever i 2008, blev det problem absolut ikke min-
dre. Elever, forstander og kontorfolk gik i tænkeboksen, og i fælles-
skab fik de en idé: Vi besætter et hus og bruger det som øvelokale!  
 
(Fortsat fra sidste nr. af Borgernyt): 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 presseomtale af besættelsen 
er, at der ikke var nogen der opdagede, at Dansens Teater var ble-
vet 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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MISSIONSHUSET AHORNSVINGET 2 

  
DECEMBER  
  
Fredag    den   5.    kl.   19.30 Års og adventsfest v. Ørum Jør-

gensen Gjellerup 
  
Lørdag    den   27.  kl.   19.30 Juletræ v. Henning Bjerg Mik-

kelsen Lomborg 
  
JANUAR 2009  
  
Søndag   den   11.   kl.   9.30 Gudstjeneste i kirken 
  
Mandag  den   12.   kl.   19.30 Bedemøde fælles med Kfum/k 
  
Onsdag  den   14.   kl.   19.30 Bedemøde 
  
Fredag   den   23.   kl.   19.30 Familietræf v. Åse R. 

Stoltenberg. Hjerm 
  
  
 

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 & Flemming Grysbæk.    Gitte & Per Clemmensen 
               9740 5262                               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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NR. FELDING AMATØRTEATER 

 
VI HAR SKAFFET ET LIVE BAND 

Det er: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
der spiller op til dans 

 til kl. 02.00  Nr. Felding tid. 
 

Vi ses!! 
 

Mange hilsner fra 

Nr. Felding Amatørteater 
 

www.nrfteater.dk
 

Nr. Felding Amatørteater er en underafdeling af Nr. Felding GIF 
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DDS-KROGSDAL SPEJDERNE 

 
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 
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HERNING KIRKES DRENGEKOR 

 
TIRSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 19.30 

 
får Tvis Kirke besøg af 

 Herning Kirkes Drengekor 
med dirigent Mads Bille. 

 
Alle er velkommen! 

 

 
 
 

STUDIEKREDS 
 
 Tirsdag 27.januar  i Nr. Felding præstegård 
 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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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. 
  

NYT MENIGHEDSRÅD 
 
1.søndag i advent trækker det nye menighedsråd i arbejdstøjet. Me-
nighedsrådet består de næste 4 år af: 
 
Klaus Hansen, Vester Sognstrupvej  1 
Karsten Knudsen, Nr. Felding Kirkevej  16 
Jørgen Tørnæs, Skjernvej  133 
Jens Kristian Jensen, Harald Damtoftsvej 63 
Bent Jacobsen, Skjernvej 170 
Harald Damtoft, Skjernvej 148 
 
 

DE 7 LÆSNINGER 
 
• organist Kaj Milter 
• kirkesangerne Lisbeth Simonsen og Ilse Fejsø 
• Avedis Tashdjian på trompet 
• Kirkens kor 
• Luciaoptog 
• 7 læsere og 
• præsten 
 

TORSDAG 4. DECEMBER KL. 19.00 
 
i Nr. Felding kirke 
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KROGSDAL SPEJDERNE 

 
NYT FRA BESTYRELSEN 
 
Hvad sker der med Krogsdalspejderne efter generalforsamlin-
gen 17. februar 2009??? 
 
Ja, det er er svært af spå om fremtiden, men jeg kan sige lidt om, 
hvordan nuværende spejderledere og bestyrelsesmedlemmer ser på 
den: 
 

• Ritta Lauritsen stopper efter rigtig mange år som spejderle-
der. Dette betyder, at der mangler en leder til mikrogrenen, 
hvor der for øjeblikket er 16 spejderbørn. Jannie Lisbjerg og 
Sarah Andersen vil gerne fortsætte som hjælpere, men gre-
nen kan ikke køre videre uden en fast gennemgående leder. 

 
• I minigrenen er der 9 spejderbørn.  Her er Else Korsgaard le-

der og Susanne Schovsbo hjælper. 
 

• Juniorgrenen har 8 spejderbørn, og de har siden sommerferi-
en holdt spejdermøder med hjælp fra skiftende forældre, dvs. 
ikke en holdbar løsning. 
 

• Jeg stopper som formand for Krogsdalspejderne og går ud af 
bestyrelsen 17.2.09.  
Dorthe Rasch fortsætter heller ikke i bestyrelsen. 
 

Det er altså tvingende nødvendigt, at der kommer nye folk på banen 
til at gå ind i bestyrelsen for Krogsdalspejderne – alternativt må vi 
lukke ned for aktiviteten!!! 
 
Så husk generalforsamlingen hos Krogsdalspejderne 
 

TIRSDAG 17. FEBRUAR 2009 
 
Med venlig spejderhilsen 
Jane Østergaard                                                                            11 
 



 
NYT FRA BØRNEHUSET TROLDHØJ 

 
Så blev det efterår i Troldhøj, med gummistøvler, flyverdragter og alt 
det våde tøj. Tørreskabene er kommet på overarbejde, men børne-
ne elsker det. 
 
Lige for tiden har vi arbejdende gæster på legepladsen, der arbejdes 
på at udbedre drænrørene, så vi kan få en lidt mere tør legeplads. 
Alt dette foregår under børnenes kyndige overvågning og kommen-
tering, som de siger, så ”er det altså bedre end cirkus!”. 
 
Indenfor i børnehaven har børnene travlt med ”julehemmeligheder” 
og alle glæder sig meget til jul. Igen i år skal børn og voksne i bør-
nehaven til den store julefrokost, en festlig og hyggelig dag for store 
og små. 
 
Her i efteråret har kommunen igen besluttet, at sende en del af før-
skole børnene ned på skolen allerede fra januar, til trods for at 
kommunen har taget en principbeslutning om, at førskole børn ikke 
skal starte før maj måned. Som en reaktion på dette, afholdt vi et 
møde for forældregruppen. Der var til dette møde en super god op-
bakning, mange tak for det! Det var rigtig dejligt, at se folk møde 
frem og give deres meninger til kende. På mødet blev der nedsat en 
udvalgsgruppe, der arbejder for at finde en holdbar, helhedsløsning 
på problemet med manglende institutionspladser i Nr. Felding.   
 
Forældrebestyrelsen kan kun opfordre forældre til at gøre politikerne 
opmærksom på vilkårene herude. Det er vores håb, at der kan ska-
bes en løsning der kan være til glæde og gavn for alle. 
 
Ellers er der vist blot tilbage at ønske alle en glædelig jul og et godt 
nytår fra Børnehuset Troldhøj! 
 
På bestyrelsens vegne 
Anna-Marie Honore´Rahbæk 
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MOTHER’S CARE 

 
Nr. Felding menighedsråd har besluttet at samle ind til projekt 
Mother’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  børnehospi-
talernes 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, me-
dicin og andet udstyr til hospitalerne, så de bed-
re har mulighed for at tage hånd om de børn, 
som ellers ingen i samfundet kæmper for. 
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NØRRE FELDING 

KIRKEBLAD 

 
MØRK ER NOVEMBER 

 
- men lys er december. Når alting mørkner omkring os, har vi brug 
for lysets varme. Når løvfaldet er slut og naturen virker mørk og død, 
har vi brug for troen på, at livet og lyset vender tilbage. Uden den tro 
går livet i stykker. Julen er, når vi skræller alle lagene af og når ind til 
kernen, netop hvad der giver os troen og håbet tilbage. Julen er lys 
og liv og lysets sejr over mørke og død. 
 
 

Mørk er november og løvfaldet slut, 
vandet begynder at fryse, 

lyset fra solen og blomsterne brudt, 
da må vort hjerte selv lyse. 
Synge vil vi, legen er magt, 

mer end beregning, forstand og foragt 
Værn mod det sorte og tomme. 
Om der svæver dødelig dræ, 

Vil vi dog elske og plante et træ: 
frugter kan uspået komme. 

 
 

Glædelig jul 
Lise Brandt Fibiger 
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SKOLEÅRET ER GODT I GANG PÅ 

NR. FELDING SKOLE 
 
6.og 7.klasse har fået Design på skemaet 
Vi har valgt at tilbyde vores ældste elever fagområdet design fordi 
der er så fantastisk mange muligheder at arbejde med. Her gælder 
det både om at få nye ideer, planlægge og gennemføre dem i prak-
sis. En evne som vores unge mennesker får brug for og som efter-
spørges i vidensamfundet.  
Eleverne skal bruge alle deres kompetencer indenfor det kreative 
felt som de har lært i de mindre klasser. De får opgaver som kræver 
at de skal tænke nyt og der bliver stillet krav om, at tingene skal la-
ves med en ordentlig finish. De arbejder lige nu på at designe deres 
klasseværelser.  
 
Legepatrulje 
Skolen har fået sin egen Legepatrulje. Formålet med Legepatruljen 
er at skabe god trivsel i frikvartererne samt hjælpe de børn der har 
svært ved at finde legerelationer. Den består af elever fra 5.-7. kl. 
som har lyst og vilje til at igangsætte lege i frikvartererne. De elever 
der er med i legepatruljen har fået et kursus i at være igangsætter i 
forhold til aktiviteter og de er blevet udstyret med tøj og en aktivi-
tetskasse til formålet. Derudover har Legepatruljen været så heldige 
at få sponsoreret fine softshell jakker fra firmaet Canson i Nr. Fel-
ding, så de kan holde varmen i regn og rusk.  
   
Vi er klar til at indvi et renoveret skolekøkken 
Vi har bøvlet med gamle byggeskader i fundamentet, som resultere-
de i udefra kommende fugt i skolekøkkenet. Skaderne er nu blevet 
udbedret, men kommunen havde ikke råd til at renovere skolekøk-
kenet som ærlig talt har set bedre dage. Skole og fritidsdelen beslut-
tede at gøre noget ved sagen og valgte selv at gennemføre ½ delen 
af den renoveringsplan vi havde for lokalet så vi igen kan gennemfø-
re undervisning derinde. 
Arbejdet er i skrivende stund ved at være færdigt og vi glæder os 
meget til at tage lokalet i brug. Vi håber lokalet vil blive brugt endnu 
mere, nu hvor det er blevet mere lyst og venligt og indrettet mere 
funktionelt. 
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NR. FELDING SKOLE 

Fortsat…. 
 
Det var godt vi fik Knasten 
Vi skal modtage førskolebørn allerede i januar 09. Vi glæder os over 
at vi fik pavillonen som vil skabe gode rammer om den gruppe børn 
som skal gå i førskole her ½ år.  
 
Venlig hilsen 
Lisbeth Noe 
 

UDDELINGER FRA ”FUT-FONDEN” 
 
På baggrund af den helt fantastiske opbakning, der var til dette års 
”Fut i Felding” var der store summer at dele ud til de mange forskel-
lige ansøgere. Det betyder, at vi kunne imødekomme næsten alle 
ansøgninger. Der blev uddelt i alt 55.125 kr. 
 

• Krogsdalsspejderne fik et tilskud til nogle nødvendige repara-
tioner på spejderhytten.  

• Steensgårdsvej fik et tilskud til at lave en ny legeplads til gavn 
for alle i byen på det grønne område ned til bækken.  

• Ungdomsklubben fik et tilskud til opstart af klubben  
• Amatørteateret fik et tilskud til at bygge et nyt modulopbygget 

bararrangement, som kan bruges til alle fester i og omkring 
hallen  

• Fodbold fik en belønning for Ole´s helt ekstraordinære ind-
sats i forbindelse med Fut maden.  

• Fodbold fik samtidigt et tilskud til lysanlægget på stadion.  
 
Vi håber, at alle får glæde af de mange tiltag der kan sættes i gang 
med ”Fut-pengene” 
Pengene blev uddelt af bestyrelsen for Nr. Felding GIF samt Fut-
udvalget. 
 
Nr. Felding GIF 
Formand Flemming Hedegaard  
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GUDSTJENESTER I NØRRE FELDING KIRKE 

 
DECEMBER 
07. 
 

2. s. i advent 
Luk. 21, 25-36 

09.30 – Lise Brandt Fibiger 
 

14. 
 

3. s. i  advent 
Matt. 11, 2-10 

11.00  - Lise Brandt Fibiger 

21. 
 

4. s. i advent 
Johs. 1, 19-28 

ingen – kl. 09.30 i Tvis 
             kl. 11.00 i Mejdal 

24. 
 

Juleaften 
Johs. 1, 19-28? 
Luk. 2, 1-14? 

14.00 – Lise Brandt Fibiger 
15.15 – Lise Brandt Fibiger 
16.30 – Lise Brandt Fibiger 

25. 
 

Juledag 
Luk. 2, 1-14 

09.30 - Lise Brandt Fibiger 
  

26. 
 

2. juledag 
Matt. 23, 34-39 

11.00  - Lise Brandt Fibiger 

28. 
 

Julesøndag 
Luk. 2, 25-40 

Ingen – kl. 09.30 i Tvis 
             kl. 11.00 i Mejdal 

JANUAR 
01. Nytårsdag 

 
16.00 - Lise Brandt Fibiger 
  

04. 
 

Hellig 3 konger 09.30 - Lise Brandt Fibiger 

11. 1. s. e. H. 3 k  
Mark. 10,13-16 09.30 – Ebbe Fibiger  

18. 2. s. e. H. 3 k 
Johs. 4, 5-26 

ingen kl. 09.30 i Mejdal 
          kl. 11.00 i Tvis 

25. 3. s. e. H. 3 k 
Matt. 14, 22-33 11.00  - Lise Brandt Fibiger 
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Gartnerivej 16 

Telefon 9742 0331 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

OPSLAGSTAVLEN 
DECEMBER - JANUAR 

Søn. 23. Nov. Jul i Nr. Felding fra kl. 10.00 i Hallen 
DECEMBER 
Fre. 5. 19.30 Miss.h. – Års- og adventsfest 
Søn. 7. 9.30 Gudstjeneste v/LBF 
Tirs. 9. 19.30 Herning kirkes drengekor i Tvis kirke 
Søn. 14. 11.00 Gudstjeneste v/LBF 
Søn 16. 19.00 Julebadminton 
Ons. 24. 14.00 Julegudstjeneste v/LBF 
Ons. 24. 15.15 Julegudstjeneste v/LBF 
Ons. 24. 16.30 Julegudstjeneste v/LBF 
Tors. 25. 9.30 Gudstjeneste v/LBF 
Fre. 26. 11.00 Gudstjeneste v/LBF 
Lør. 27. 19.30 Miss.h. – juletræ 
JANUAR 
Tors. 1. 16.00 Gudstjeneste v/LBF 
Tors. 1. 24.00 DEADLINE BORGER-NYT 
Søn. 4. 9.30 Gudstjeneste v/LBF 
Søn. 11. 9.30 Gudstjeneste v/EF 
Man. 12. 19.30 Miss.h. - Bedemøde 
Ons. 14. 19.30 Miss.h. - Bedemøde 
Tors. 15. 18.30 Børneklubben -  Opstartsaften 
Tors. 22. 18.30 Børneklubben – Temaaften 
Fre. 23. 19.30 Miss.h. - Familietræf 
Fre. 23. Fredagsspisning 
Søn. 25. 11.00 Gudstjeneste v/LBF 
Man. 26. 19.30 Generalforsamling i KFUM & K. 
Tors. 29. 18.30 Børneklubben - Skøjteaften 
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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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