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Forsidebillede: Billedet viser redaktørerne gennem de 25 år samt journalist Jens 
Gaardbo i midten.
Forrest fra venstre: Bente Kirketerp, Kirsten Bach, Ketty Nyrup Hansen, Ingrid 
Kristensen (alle nuværende redaktører). Bagerst fra venstre: Jette Kristensen, Anna 
Østergaard, Annette Eriksen, Susanne Vester (alle forhenværende redaktører) Leni 
Kirkegaard var ikke til stede pga. arbejde. Rasmus Knudsen har læst korrektur i 
bladets spæde ungdom. Han var heller ikke tilstede.

Materiale til bladet i 2014 skal være os i hænde: 25/4 - 8/8 - 24/10
Bladet udkommer 14 dage herefter

----Onsild byerne - hvor vi vil skabe sammenhold ----

Redaktionsindlæg.

Bladets jubilæum blev fejret på behørig 
vis i onsdags, idet tanken om et blad 
blev født for 25 år siden. Flere andre 
tanker blev født dengang i 1989 - bl.a. 
ideen om at samle alle foreninger 
til juletræsfest på skolen og senere 
fastelavn på samme grundlag. Vi havde tanken om, at foreningerne skulle 
samle deres kræfter i stedet for at lave hver sit arrangement. Bladet blev 
også skabt i denne ånd, idet bladet skulle være en samlende enhed i vores 
lokalsamfund. Både Kik & Lyt, Risengrødsfesten og Fastelavnsfesten har 
samlet borgere i alle aldre i disse 25 år.  

Det er tankevækkende, så meget vi kan skabe, når bare vi står sammen. 
Nu kan jeg ikke lade være at tænke fremad. Hvordan ændrer vores 
samfund sig i de næste 25 år? Hvilke type borgere bor her i vore 3 byer, 
og hvordan er arbejdsstrukturen og det sociale fællesskab til den tid? 
Borgerforeningen inviterer til workshop den 24/2, hvor vi alle kan 
komme med et bud på, hvordan Onsild byerne ser ud om 20 år. Det 
er spændende at være med til at spå om fremtiden, men det er også 
spændende at høre, hvad andre tænker om fremtiden. Måske kan vore 
tanker være med til at skabe denne fremtid sammen. Hvis ikke vi havde 
tænkt tanker i 1989, så havde vi ikke haft det lokalsamfund, vi har i dag.

Du skal mindes fortiden, leve i nuet og tænke på fremtiden.

                               Kirsten Bach
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Ingrid Kristensen 40 98 69 39     mail: iask@mail.dk - indlæg 
Ketty Nyrup  29 24 86 49      kettyogkurt@gmail.com - annoncer
Kirsten Bach  98 54 44 56     mail: kirsten@2xbach.dk 
Bente Kirketerp 27 64 37 97     mail: kirketerp@dlgpost.dk

Redaktion:

Vær med til at tænke tanker…….  Onsild om 20 år

I landdistriktsprojektet ”Ændrede Livformer i Landdistrikterne” 
undersøger vi, hvem der er de fremtidige indbyggere i landsbyerne, og hvordan 
livet kan leves i landsbyerne i fremtiden.

Vi vil derfor invitere alle til ”fremtidsbilleder i Sdr. Onsild”
Den 24. februar 2014 kl. 19 – ca. 21 på Onsild Idrætsefterskole

Kom og hør et bud på, hvordan mennesker måske vil leve i landsbyerne i frem-
tiden og vær med til at tegne et billede af, hvordan Sdr. Onsild ser ud om ca. 20 
år, når der er kommet nye typer indbyggere til, og vi har fundet på nye måder at 
indrette vores tilværelse på, som til den tid gør livet på landet mest attraktivt. 

Tilmeld dig til Ketty Nyrup Hansen på e-mail: 
kettyogkurt@gmail.com eller på tlf.: 29 24 86 49 

senest den 21. februar 2014. 

Se mere om projektet på hjemmesiden www.nypaaland.dk .
Aftenens program ledes af porjektleder Johnny Christensen fra projektet “ændre-
de Livsformer i Landdistrikterne”.
Landdistriktskoordinator Jens Lykke vil også være til stede på mødet.

Med venlig hilsen 
Ketty N. Hansen, Kirsten Bach og Charlotte Aarup, Borgerforeningen

Tak til Jer bag kik og lyt

I har gjort et stort stykke arbejde.  Vi sætter meget pris på at få informa-
tionerne ud i lokalområdet, på denne måde.

Tusind tak.  Hanne Simonsen.



V/Lise Storm og Helene Elsborg
Viborg Landevej 52
Onsild Stationsby
9500 Hobro
Tlf.: 98 54 40 66

Onsild Lægehus

Telefontid man. - fre. 8.00 - 9.00

www.onsildlægehus.dk

www.mrsmedie.dk
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BITTEN SLAGTER
Onsild St. By

v/Bitten Nyrup Pedersen

Viborg Landevej 41
Tlf. 22 41 85 65

ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - fredag  9.00 - 17.30
Lørdag   8.00 - 13.00

Mejerivej 2, Sdr. Onsild,
9500  Hobro

Tlf. 98 54 40 19
www.saedager.dk

Vores fetaoste kan købes hos
Bitten Slagter

Onsild Husmoderforening
Arrangerer udflugter, foredrag, julestuer m.m.

Bliv medlem og styrk aktivitets-
niveauet i dit lokalsamfund.

Kontaktperson:
Helle Bach Vistesen

Tlf. 40 99 96 39
Kontonr.:

5984 – 0001158641
onsildhusmoderforening@gmail.dk

Prøv ACN telefoni & Benevita
P Billigt mobil, fastnet, IP, 
P Videotelefoni til ind- og udland
P Bredbånd/multiplay
P Støt naturen med Naturenergi
P Få kroppen naturlig i balance med 
Benevita
Bestil via shoppen og spar penge fra i dag.

www.henrikhvid.acnshop.eu eller ring til 
               60 15 47 06 - 98 54 54 21.

Kørsel i flot veteranbil 
V/Anders Peter Andersen 

Viborg Landevej 38, 9500 Hobro 
21 72 42 88

Sæson 15. marts - 15. oktober
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Fodbold i Onsild IF!

Så står vi over for starten på en ny udendørs sæson, med de udfordringer 
det byder på.

Senior, Old Boys og U 19, starter træningen ved Onsild Hallen, 
lørdag d. 1. februar kl. 14.

I denne gruppe er der god tilslutning, og der overvejes at tilmelde et serie 
6 hold til turneringen, måske på bekostning af et 7 mands U 19, da dette 
måske kan give en bedre mulighed for alle for at komme ud og spille 
kamp. I forvejen er der tilmeldt et serie 4 hold, et Old Boys +30 og et Old 
Boys +40.

Nye spillere er naturligvis altid meget velkomne.

I børne- og ungdomsrækkerne kniber det lidt mere med spillerantallet.
Men vi forventer at kunne stille hold i følgende årgange:  U 15-17, U 12-
14, U 10-11 og U 8-9. Desuden vil der blive træning og stævner for U 7 og 
for yngre. Det vil også her være dejligt med tilgang af nye spillere!

På DBU Jyllands delegeretmøde i januar blev der vedtaget nye regler for 
spilleformer, der vil gøre det betydeligt nemmere for små klubber som On-
sild IF. Desværre træder de først i kraft til august 2014, så vi må klemme 
balderne sammen og hjælpe hinanden med at gennemføre første halvår 
2014. Det tror jeg naturligvis også vil lykkes.
Der er altid brug for en hjælpende hånd i fodboldafdelingen, enten som 
leder eller træner, så hvis du har lyst til at hjælpe til enten med dit eget barn 
eller med andres, så hører vi gerne fra dig.

Træningsstart for børn og unge er ikke helt på plads endnu, men du kan 
følge med på www.onsildhallen.dk under Onsild IF.
Ligeledes vil der blive sendt mail ud til de nuværende medlemmer.

Men endnu engang: Nye medlemmer er hjertelig velkomne.

Onsild IF       
Elmo Plougstrup Tlf. 21754130   Email: elmo.plougstrup@mail.dk
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Generalforsamling i  
Onsild Husmoderforening 
Onsdag den 19. februar 2014 kl. 19.00 

Vi holder generalforsamling på MFI Skole, så sæt allerede nu X i kalenderen. 
 
Efter generalforsamlingen kommer Kirsten Lundgaard og fortæller om NLP: 
 
Hvad er det, der styrer dine tanker, følelser, tilstand, humør og adfærd?  Kan du selv gøre noget for at 
ændre dette? Med udgangspunkt i ”Modellen af verden”, vil vi komme til at snakke om, at vi alle 
oplever verden forskelligt. Vi har indbygget et filter, som hjælper os med at sortere den mængde af 
indtryk og informationer vi bliver mødt med hver dag. Alt efter hvad du lader kommer igennem dit filter, 
skaber du ”Din model af verden”. Med teorien fra NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), vil jeg 
forklare om hvordan vores sind, tilstand, humør og adfærd påvirkes. Denne indsigt, vil give en større 
forståelse for dig selv og andre. 
 
Der vil være en pause, hvor husmoderforeningen er vært med kaffe/te med boller og lagkage som 
tilbehør. 
 

Dagsorden for generalforsamling i Onsild Husmoderforening 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
3. Kasseren fremlægger regnskab 
4. Valg til bestyrelsen: 
       På valg er: 

- Lene Christensen 
- Susanne Olesen  
- Rikke Kristensen (ønsker ikke genvalg) 
- Heidi Langhoff – aktiv suppleant (ønsker at træde i Rikkes sted) 

Bente Andersen – revisor. 
       5.     Evt. 
 
Til de nye i byen som ikke ved hvad vi foretager os i foreningen, kan vi her nævne nogen af aktiviteter, 
som vi har arrangeret i løbet af tiden: Onsild messen/ Mini messen, medhjælp til byfesten, førstehjælps 
kursus, udflugter til bl.a. Galleri Kvisten, Asmild Plantecenter, Hvirvelkærgård, Gerts kunst- og 
konditormuseum samt Aalborg Zoo, bankospil, foredrag med f.eks. Politiet, ” Børns 5 
kærlighedssprog”, Luksusvagabonden og Clairvoyanterne Hanne og Niels fra Hvilsom. Derudover har 
vi bl.a. givet økonomisk støtte til KIK og LYT, Spejderne, legepladserne, koncert i kirken, Odinsgård og 
Mariagerfjord Idrætsskole. 
 
HUSK at forny eller opstarte dit medlemsskab for 2014. 
Det koster 100 kr. årligt og kan ske på følgende måder: 

 Indbetaling til vores konto:  5984 – 0001158641   
Husk at oplyse dit navn og mailadresse som overførselstekst. 

 Til vores arrangementer – gerne i foråret. 
 Ved at kontakte Helle B. Vistisen på tlf. 40 99 96 39. 

 
Nye medlemmer kan henvende sig til Helle B. Vistisen tlf. 40 99 96 39 eller skrive på vores mail: 
onsildhusmoderforening@gmail.com 
 

På Onsild Husmoderforenings vegne 
Lene Christensen 
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Onsild pensionistklub
Alle møder er på Odinsgård, Friggsvej 1 fra kl. 14.00 – 16.00

2014
Januar    
09.  Bankospil    
16.  Bankospil      
23.  Jens Jensen og Inge Bødker kommer og synger og spiller    
31.  Bankospil   
Februar
06.  Generalforsamling:

På valg er Dagny og Bjarne som ikke ønsker genvalg pga. svigtende hel-
bred.
Bente Andersen er også på valg, da hun måtte indtræde for Birgit Borbye, 
som stoppede.

Hvis ny bestyrelse kan findes, kommer nyt program

Træning hver mandag - onsdag og lørdag
Se mere om tidspunkter på vor hjemmedide:
www.hobro-egnens-skytteforening.dk

Hobro Egnens Skytteforening

Vi kan også tilbyde andre arrangementer - så som:
Polterabend - fødselsdage og firma/personalearrangementer



en del af Pigernes Kro
Viborglandevej 56 Onsild 

9500 Hobro
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Kreativ gruppe

Alle er hjertelig velkomne til at komme og være kreative sammen 
med andre. Vi hjælper og inspirerer hinanden. Du må også gerne bare 
medbringe strikketøj og nyde samværet.

Sted: Spejderhuset – Rolighedsvej 8, Sønder Onsild. Medbring inde 
sko.
Pris: 15 kr. pr. aften til varme, el, kaffe/the + materialeforbrug.
Tid: Kl. 19 til ca. 21-22.

Tirsdag den 4. februar: Påsketing i 
patchwork/beklæde og pynte æsker i pap. 
Medbring evt. skotøjsæske, cigarkasse, 
tapetbøger, stof…

Tirsdag den 18. februar: Vi laver det 
samme som den 4. februar.

Tirsdag den 4. marts: Frisk pil. Vi 
forsøger at købe frisk pil og hjælper 
hinanden med at flette stativer til krukker 
m.v. Medbring evt.: krukke/spand med 
lidt sand i, grensaks, strips, snor.

Tirsdag den 18. marts: Påskepynt. Vi laver aftaler for efteråret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til:
Else Sørensen 98 54 41 88, Berit Otte 98 54 44 63 eller Susanne 
Christensen 98 54 44 35.



9

Dansk-Indisk Børnehjælp har 10 års fødselsdag
i Onsild-Døstrup- Hobro området.

Det vil vi fejre med en gåtur.

SØNDAG D. 23 FEBRUAR

Vi starter ved OK tanken kl. 13.00. 
Vi går turen og drikker derefter kaffe på Odinsgård sammen med bebo-
erne. 
Kaffe og turen koster 40 kr. og hele beløbet går til 
Dansk-Indisk Børnehjælp.

Turen er på 6 km.
Oplysninger kan fås ved

Karen tlf. 24 49 53 82
Hanne tlf.98 54 43 86 – 24 49 26 25



R. S. Stålteknik P/S
Sjællandsvej 20

9500  Hobro

Tlf. 22 86 73 14

Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro Tlf.: 98 51 11 01     Mobil: 22 58 06 13

HUSK MAJNUMMERET
UDKOMMER LØRDAG D. 10. MAJ
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Udlejning af Onsild Hallen

Hallen lejes ud til alt muligt: motion, leg, 
træning, turnering og fester.

Kombiner en god fest/sammenkomst i 
cafeterielokalet med lidt sjov og aktivitet i 

hallen.
Onsild Hallen: Tlf.: 98 54 41 42

www.onsildhallen.dk

Plougstrup Service

Udlejning af unikke luftrensere: 
Fjerner støv, pollen og tobaksrøg.

Udlejning af unikke masageapperater: 
Masserer og plejer hele kroppen.

Græsslåning tilbydes.
Regnskabsføring tilbydes.

Tlf. 21 75 41 30

www.kmfs.dk

Hobro Egnens Skytteforening
Træning hver onsdag fra kl. 19.00 - 21.00

og hver lørdag fra kl. 13.00 - 14.30.

Brolæggerfirmaet Lars Laursen
Arbejde udføres indenfor 
- haveanlæg - beplantning - såning - 
- brolægning - beskæring

Telefon 98 54 44 08 - mobil 40 96 71 37

Gejst og fornyelse i haven vækker….

Ring efter en Lars brolægger ………



11

F y r k a t  g r u p p e  h o l d e r  s p e j d e r  m ø d e  
h v e r  t o r s d a g   

k l . 1 7 . 0 0— 1 9 . 0 0  

Avisindsamling  

Der vil blive samlet aviser den 1/2 - 10/5– 23/8– 8/11 2014. 

Fyr kat  gr uppe.  

Torsdag den 16/1 nytårsparade 
Torsdag den 23/1 spejdermøde. 
Torsdag den 30/1 spejdermøde. 
Lørdag den 1/2 Avisindsamling. Vi mødes kl.10 på Klejtrupvej ved vognmanden 
Torsdag den 6/2 spejdermøde. 
Torsdag den 13/2 vinterferie. 
Torsdag den 20/2 spejdermøde. 
Torsdag den 27/2 spejdermøde. 
Lørdag den 1/3 Fastelavnsfest i hallen kl.14. Du kan blive malet af spejderne. 
Torsdag den 6/3 spejdermøde. 
Torsdag den 13/3 spejdermøde. 
Torsdag den 20/3 spejdermøde. 
Torsdag den 27/3 spejdermøde. 
Torsdag den 3/4 spejdermøde. 
Torsdag den 10/4 spejdemøde. 
Torsdag den 17/4 påskeferie. 
Torsdag den 24/4 spejdermøde 
Lørdag den 26/4 Sct. Georgs løb 
 

Har I meget  kan I  kører ned til Birgitte og Jens Ole Ulstrupvej 32 Der står en stor container. 

 Kunne du tænke dig at være med i spejderlivet så kom og 
prøv at være med: Den første måned er gratis. 
 
Ude liv er et godt liv.  
Spejder hilsen os alle i Fyrkat gruppe  
Susanne tlf.20 63 70 61 

Program for januar - april 

Viste du: 
At spejderne 
lejer deres 
hus ud for 
500 kr.  
 i døgnet  
 
Vi har også et 
partytelt 
6 x 12 m  
Der lejes ud 
for 500 kr.  
i døgnet. 

Spejderne er med  
til at lave :  
 
Avisindsamling  
Den 1/2 - 10/5 -
23/8 samt den 
8/11 
 
Fastelavnsfest  
Den 1. marts  
kl. 14 –17 
Byfest den 
13. - 14. Juni 
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Onsild Borgerforening afholder ordinær generalforsamling 
Onsdag d. 26. februar kl. 19.30 i hallens mødelokale

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag afleveres skriftligt til formand Charlotte Aarup 

senest d. 22. februar 2014 (charlottepk@hotmail.com)
5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Ketty Nyrup, Henrik Laursen og Charlotte Aarup
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Borgerforeningen vil servere kaffe og kage, øl og sodavand

Onsild IF afholder
Ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 6. marts 2014 kl. 19.30

I Onsild Hallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

På Bestyrelsens vegne.
Elmo Plougstrup
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Lokalhistorisk forening for Onsild byerne

Holder ordinær generalforsamling tirsdag den 11. marts 2014
Kl. 19.00 i konfirmandstuen

Efter generalforsamlingen kommer Hans Jørgen Hinrup
Og fortæller om sin barndom ”Barn og ung i Onsild fra 1942 til 1962”
Hans Jørgen Hinrup er søn af Godtfred Hinrup, som har lavet rigtig meget 
materiale, som vi opbevarer i arkivet.
 

Med venlig hilsen fra lokalhistorisk forening

Sdr. Onsild Kirkebys Vandværk afholder

Ordinær Generalforsamling i Onsild Hallens Mødelokale.
Torsdag d. 13. marts 2014. kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På bestyrelsens vegne.
Elmo Plougstrup 

www.onsildkirkebyvand.dk
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Kirkens arrangementer

FEBRUAR
Mandag d. 03.  kl. 14.00 Syng Sammen
Onsdag d. 12.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Odinsgård

MARTS
Mandag d. 03.  kl. 19.30 Kaj Munk aften i Konfirmandstuen 
Markering af 70-året for mordet på Kaj Munk ved:
Foredrag af forfatteren Jens Kristian Lings, Fjaltring:
Kaj Munk. Idealisten i et materialistisk samfund.
Kaj Munks ideal var ikke at leve længe kropsligt, men at leve åndeligt med 
lidenskab. Han anså materialismen for at være al religions største fjende 
og mente, at den kunne forårsage menneskehedens undergang.
Kaj Munk levede med i både nuets og fortidens store dramaer. For ham 
var kristendom, handling og kirken, sandhedens tempel, og i sin kamp for 
sandheden var han kompromisløs. Med sit martyrsind fik han en død, der 
var forfærdelig for alle andre end ham selv.
Efterkrigstidens behandling af Kaj Munk afspejles klart i statens behandling 
af Vedersø Præstegaard.

Onsdag d. 12.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Odinsgård
Søndag d. 16.   kl. 14.00 Fastelavn i Nr. Onsild
Vi starter med gudstjeneste i Nr. Onsild Kirke,
hvor børnene møder udklædte. 
Derefter går vi ned i forsamlingshuset og 
slår ” Katten af Tønden”.  
Der er kaffe/ sodavand og kage.

Mandag d. 17.  kl. 14.00 Syng Sammen

APRIL
Onsdag d. 02  kl. 17.00 Tumlingegudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke
Vi håber, at rigtig mange har lyst at være med. Så Tag 
jeres skønne børn med i kirke til sang og fortælling, både 
de små 3 årige men sandelig også de, der er blevet større. 
Alle er hjerteligt velkomne.
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Mandag d. 07.  kl. 19.30 Sogneaften i konfirmandstuen
”Hvidstengruppen”
Hans Nejsum, Hvidsten fortæller om Hvidstengruppen og Mustard Point. 
På den måde vil vi markere 70 året for henrettelsen af de 8 fra Hvidsten-
gruppen med kroejer Marius Fiil i spidsen i  Ryvangen 29. juni 1944.

Onsdag d. 09.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Odinsgård
Søndag d. 13.   kl. 14.00 Minikonfirmandafslutning i Sdr. 
     Onsild Kirke
4.Klasse opfører et lille spil i kirken, og bagefter går vi i konfirmandstuen til 
kaffe/sodavand og kage. Alle søskende, forældre og bedsteforældre samt 
alle andre er hjerteligt velkomne.

Gudstjenester i påsken 17. – 21. april
Skærtorsdag   kl. 10.30 Gudtjeneste i Nr. Onsild Kirke
   kl. 19.30 Gudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke
Langfredag  kl. 10.30 Gudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke
   kl. 14.00 Gudtjeneste i Nr. Onsild Kirke
Påskedag  kl. 10.30 Gudtjeneste i Nr. Onsild Kirke
   kl. 14.00 Gudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke
2. Påskedag  kl. 16.00 Gudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke
Mandag d. 28.  kl. 14.00 Syng Sammen
Onsdag d. 30.  kl. 19.00 Konfirmandafslutning i Sdr. Onsild   
     Kirke
Konfirmanderne står for gudstjenesten og bagefter går vi i konfirmandstu-
en til kaffe/ sodavand og kage. 

MAJ
Søndag d. 04.  kl. 10.30 Konfirmation i Sdr. Onsild Kirke
Onsdag d. 07.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Odinsgård
Mandag d. 19. kl. 13.30 Syng Sammen – ”Ud i det blå”
   Bemærk tidspunktet



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk
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www.jlmteknik.dk - 98 57 60 60Jørgen Lundsberg  Tlf. 98 52 57 86

NR. ONSILD KULTUR- OG
FORSAMLINGSHUS

Præstemarken 21
Stedet, hvor du lejer dig ind

og vi lejer ud
Udlejning:

Møbel- og inventarsnedkeri.
Produktion af møbler, terrasse, wellness og 
inventar.
Salg, montering og oliebehandling af 
trægulve.

v/Benny Lundgaard 
Kærvej 3, Sdr. Onsild tlf. 21 84 25 05
9500 Hobro  www.lumas.dk

din cykel – 
 dit sponsorat
G-CYKLER
V/Kim Kristoffersen
Søagervej 4, Sdr. Onsild
Tlf. 27 41 00 33

feddet@email.dk - www.g-cykler.dk

Ja!
Andelskassen

- Sammen kan vi mere

www.andelskassen.dk

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Vi tror på fremtiden – og vi tror på
Dig. Få et lån i Andelskassen.

Forudsætter alm. Kreditvurdering

Tlf. 87 99 53 35



FORÅRSFEST
DILETTANT

LØRDAG 8. MARTS KL. 18.00
I ONSILD HALLEN

PROGRAM:
Kl. 13.00: Generalprøve – Voksne 40 kr., gratis for børn under 12 år
  - der kan købes kaffe m.m. i pausen
Kl. 17.30: Dørene åbnes
Kl. 18.00: Velkomst med efterfølgende forret
Kl. 18.30: Dilettant stykket starter
Kl. 20.00: Hovedretten serveres (buffet)
Kl. 21.30: Herefter kaffe med noget sødt
Kl. 21.30: Dacapo band spiller op til dans
Kl. 01.30: Bussen kører fra Onsild hallen 

Maden bliver leveret af Henriks Køkken

Billetter kan købes hos:
Ketty Nyrup 29 24 86 49 · Bente Fiil 23 48 48 75 · Tina Kristensen 22 30 06 08

Festen arrangeres af: Nr. Onsild Forsamlingshus · Onsild Borgerforening · Onsild Hallen

FORÅRSFEST
DILETTANT

LØRDAG 8. MARTS KL. 18.00
I ONSILD HALLEN

PROGRAM:
Kl. 13.00: Generalprøve – Voksne 40 kr., gratis for børn under 12 år
  - der kan købes kaffe m.m. i pausen
Kl. 17.30: Dørene åbnes
Kl. 18.00: Velkomst med efterfølgende forret
Kl. 18.30: Dilettant stykket starter HELE

ARRANGEMENTET

195 KR.
PR. BILLET

HVEM 
BRYGGER
KAFFEN ?

un
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Biletter til festen skal købes senest 3. marts. 
Alle er velkomne
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VOKSNE 35 kr. 
inkl. kaffe og kage 

BØRN 25 kr. inkl. 
slikposer, 

sodavand og kage 

Der er også 
tøndeslagning for 

udklædte voksne  Spejderne tilbyder 
gratis sminkning 

fra kl. 13 

Fastelavnsfest 
Lørdag den 1. marts 2014 

i Onsild Hallen kl. 14.00 – ca. kl. 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding dagpleje, børnehave, skole eller på sms til 61 10 02 53 

 senest onsdag d. 19.02.2014  

Antal: 

0 – 4 år__________________ 

5 – 7 år__________________ 

8 – 10 år_________________ 

Over 11 år________________ 

Voksne___________  

 

             Betaling ved indgangen 

Hilsen Spejderne & Borgerforeningen 
sedlen bliver også sendt med børnene hjem fra skole, børnehave & dagpleje 
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ALLE er velkomne.
Arrangører: Nr.Onsild forsamlingshus og Onsild menighedsråd.

Fastelavnsfest i Nr. Onsild

Søndag d.16.Marts 2013 kl.14.00
 

Vi starter med gudstjeneste i 
Nr. Onsild Kirke,

hvor børnene møder udklædte!

Derefter går vi ned i forsamlingshuset
til Tøndeslagning.

Vi serverer kaffe og kage samt sodavand til børnene.
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Info fra dagplejerne i Onsild.

Vi er jo næsten i forårsstemning. Kong Vinter lader vente på sig, mon ikke han 
lurer lige om hjørnet, klar til at springe ud sammen med vintergækkene.

JANUAR 2014
Onsdag d. 15.01: Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Krop og bevægelse.
Onsdag d. 29.01: Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Krop og bevægelse.
                        Musik med musikpædagog.   

FEBRUAR 2014
Onsdag d. 19.02: Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Krop og bevægelse. 
Onsdag d. 26.02: Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Krop og bevægelse.
                  Musik med musikpædagog.

MARTS 2014
Onsdag d. 12.03: Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Sprog og motorik.
                  Musik med musikpædagog.
Onsdag d. 26.03: Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Sprog og motorik.

APRIL 2014
Onsdag d. 09.04: Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Sprog og motorik.
Onsdag d. 23.04: Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Sprog og motorik.

MAJ 2014
Onsdag d. 07.05: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.
Onsdag d. 14.05: Heldagslegestue i Spejderhuset. Dagplejedag.
                  Forældre inviteres til at deltage om eftermiddagen. 
Onsdag d. 21.05: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.

OBS.  Dagplejen er lukket fredag d. 30.05 (dagen efter Kristi himmelfarts-
dag) samt torsdag d. 05.06 ( Grundlovsdag). 

Der er ikke mulighed for gæstepleje.

Andre Aktiviteter:
Besøg i børnehaven.     Hilsen Onsild Gruppen
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Gymnastik
2014 er skudt i gang og ligeledes er 
2. sæson af  gymnastikken.
Vi kan med glæde fortælle at vi forsætter 
med vores populære cirkeltrænings hold. 
Her i foråret er det Mie Plougstrup og Marie 
Knudsen der har holdet.
Skulle det være noget for dig, er du meget velkommen. Det er 
hver tirsdag fra kl. 19.00 – 20.00.
Vi tilbyder også pilates hver onsdag kl. 17.30 i skolen gymnas-
tik sal. Skulle dette have din interesse, kan du kontakte Mette 
Kræmer på tlf. 98 54 43 96.

HUSK

Gymnastikopvisning i Onsild

SØNDAG D. 23 MARTS

Med venlig hilsen
Onsild Idrætsforening

Gymnastik
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Husmoderforeningen afholder  

Bankospil  
tirsdag den 29. april 2014 

 
Vi spiller i aulaen på MFI Skole. Dørene åbnes kl. 18.30, hvor der kan købes 

sodavand og lidt mundgodt – spillet starter præcis kl. 19.00. 
 

Efter bankospillet sælges der kaffe/te og 2 slags kage for 25 kr. 
 samt amerikansk lotteri. 

 
Pris for bankospil: 3 plader for 25,-                                                  

Pris for lotteri: 3 kr. pr. lod og 10 stk. for 25,- 
 

Der er adgang for ALLE – så hiv fat i manden, store skolebørn, naboen, 
veninderne og kollegaerne –  

og lad os alle få en hyggelig aften 

Velmødt til ALLE 
Onsild Husmoderforening 

 
Sæt allerede nu X i kalenderen til vores bankospil onsdag den 24. september. 

Påsketur til  

Neder Kjærsholm Hovedgaard 
tirsdag den 8. april 2014. 

 
Neder Kjærsholm Hovedgaard er en gammel herregård fra 1500-tallet.  

Her er vingård, park og gårdbutik. 
 

Stalden er indrettet som gårdbutik med bl.a. antikviteter, unik brugskunst og 
marmorfigurer. Her er små som store gaver, nips og dekorationsmateriale. 

 
I butikken forhandles bl.a. udvalgte varer fra Royal Copenhagen, Lene Bjerre, Dansk 

Glaskunst og Flora Patricia. 
 

I stalden er bordene dækket op til festlige lejligheder med en blanding af nyt og 
gammel og giver de besøgende gode ideer til, hvor man med få midler kan dække et 

flot bord. 
 

Se nærmere på www.nederkjaersholm.dk 

 
 

Hele arrangementet  
inkl. bus, foredrag samt kaffe og kage koster 

 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer. 
 

Der er opsamling følgende steder: 
 Nr. Onsild kl. 18.00, Tanken kl. 18.05 og Kroen kl. 18.10. 

Husk at meddele hvorfra du skal med ved tilmelding. 
 

Tilmelding senest torsdag den 2. april på 
tlf. 98 54 41 24 eller onsildhusmoderforening@gmail.com 

 
 

Arrangementet bliver aflyst, hvis ikke vi er mindst 20 personer!! 
 

Påske-hilser fra OHF - Onsild Husmoderforening. 
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Efter 125 år som Andelsmejeriet Sædager er det slut.

På en overstået generalforsamling er det besluttet at overføre de nu-
værende aktiviteter til et nyt aktieselskab med navnet Saedager Dairy 
A/S. 

Den nuværende drift vil blive videreført som hidtil og det er endvidere 
vedtaget, at driften skal udvides inden for de produkter som Andelsme-
jeriet er specialister i – netop de hvide oste. 
Aktierne i det nye selskab er fordelt mellem Mammen Mejeri A/S og An-
delsmejeriet Sædager nuværende bestyrer, Bjarne Kristiansen. 

Bjarne Kristiansen vil blive selskabets direktør og dermed daglige leder. 

Begge parter ser på etableringen af det nye selskab, som en oplagt 
mulighed for at konsolidere sig i markedet, ligesom det naturligt vil med-
føre en række klare synergieffekter. For kunderne vil det betyde, at man 
i fremtiden fortsat vil handle med en absolut specialist inden for frem-
stilling af hvide oste, som i kraft af styrkelsen ved det nye selskab i langt 
højere grad vil kunne udvikle og tilbyde nye spændende produkter inden 
for hvid ost segmentet. Derudover vil relationen til Mammen Mejeri A/S 
betyde, at det nye selskab også vil kunne tilbyde kunderne et bredt og 
spændende sortiment inden for gule og blå oste. 

Bjarne Kristiansen 
Mejerivej 2, Sdr. Onsild
DK-9500 Hobro
Tel: +45 96574741
Mobil: +45 51225948
www.saedager.dk
bk@saedager.dk
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Forældre-møde i Ungdomsklubben.  
 
Den 1.oktober, var der grundet forældrebekymringer, indkaldt til et forældremøde omkring daglig 
uro i området omkring skolen, tanken og på cykelstien. 
Tilstede var 12 forældre, Susanne, Lars og Erik fra ungdomsklubben, Heidi fra SSP og Andrea fra 
politiet. 
Der er to problemer i byen som blev belyst denne aften, dog med dialog som formål og ikke for at 
hænge nogen ud, så der blev ikke nævnt nogle navne. 
 
1: Mange børn og unge kører rundt på traktor, havetraktor, crosser, ATV mv. og generer bla. 
Cyklister og andre borgere i byen. Dette er også sommetider med tilråb og trusler. Det gælder børn 
ned til 3. – 4. klasse og sommetider også med mindre børn bagpå eller i vogne bagefter køretøjet. 
Det skaber bekymring i byen, både omkring børnenes sikkerhed men også omkring generel trivsel, 
da dette også kan foregå eksempelvis kl. 22 om aftenen. 
Der bliver ligeledes banket på ruder og døre bla. om onsdagen når nogle har motorlære, og også hos 
private borgere i byen, og der bliver kravlet rundt på skolens tag. 
 
2: Byen består af flere grupper unge, som pludselig er røget skævt af hinanden. Der er mange 
historier som de fleste foregår omkring OK-tanken efter kl. 21.00 og også i weekenderne. Dog er 
ingen helt sikre på hvad der i virkeligheden foregår. Det er vigtigt vi opfordrer de unge til, at 
ignorere tilråb og negativ kontakt fra andre, og vende sig og gå, så tingene ikke eskalerer. 
 
Som borger i Onsild kan du ringe til PPR anonymt omkring oplevelser og få rådgivning omkring 
om det er noget du skal gå videre med og evt. laves en underretning. Det er dog vigtigt at tage 
direkte kontakt til de familier/forældre det drejer sig om. 
 
Du kan ligeledes ringe til politiet og få gode råd uden at anmelde. 
 
Politiet lovede på aftenen at være mere synlige i byen, og vil rigtig gerne høre fra os hvis vi 
oplever/ser noget der bør tages hånd om.  
 
Så ser du noget der ikke bør foregå så ring til             PPR: Heidi  20 53 61 74 
                                                                         Politi: 72 58 11 47 
 
Og lad os hjælpes ad, så Onsild forbliver et dejligt sted at være for os alle. 
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Ny forstander på Onsild Idrætsefterskole

Pr. 1. marts 2014 skal Onsild Idrætsefterskole have ny forstander. Den 
gamle går på pension.
Tove Kristensen startede som forstander på Onsild Idrætsefterskole den 1. 
marts 1991. Hun havde tidligere været lærer på Østhimmerlands Ungdoms-
skole i Bælum i 5 år og i næsten 12 år på Vivild Efterskole. Tove Kris-
tensen fortæller: ”Jeg var ganske ung, da jeg startede som efterskolelærer 
på Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum i 1974. Jeg havde ikke selv 
været på efterskole, så det var en relativt ny verden, som åbnede sig for 
mig. Jeg blev hurtigt opslugt af efterskolelivet, og det har jeg været lige 
siden. Jeg betragter det som et privilegium at få lov til at have et arbejdsliv 
blandt unge mennesker i efterskolealderen. Hver dag byder eleverne dig 
på oplevelser, som er meningsfulde, som udfordrer, berører og flytter dig – 
hvis du vil, vel at mærke.

Efterskolen har naturligvis undergået store omvæltninger på 40 år. I 1974 
var efterskolerne ikke umiddelbart et tilbud til unge, der ville tage en 
gymnasial uddannelse. Man kunne ikke tilbyde de samme prøver, som 
folkeskolen kunne. Men med skoleloven af 1975, hvor realeksamen blev 
afskaffet, fik efterskolerne mulighed for at tilbyde de samme prøver som i 
folkeskolen, og det betød, at et bredere udsnit af ungdomsårgangene søgte 
efterskolerne. Det blev starten på den enorme succes, som efterskolerne 
er blevet. Mange efterskoler er startet siden da. Efterskolerne er til at få 
øje på finansloven, og dermed er der fra statsmagtens og politikernes side 
kommet meget større bevågenhed på efterskolerne, hvilket giver sig udslag 
i betydelig kontrol med efterskolernes drift og virke. I de godt 20 år, jeg 
har været forstander på Onsild Idrætsefterskole er de administrative op-
gaver blevet mangedoblet. Vi skal evaluere, dokumentere og indberette i 
en uendelighed. Sommetider tænker jeg på, om der er nogen, som læser alt 
dette. Meget andet har naturligvis også forandret sig i de forløbne år. Un-
dervisningens form og indhold er udviklet og ændret, og elevernes vilkår 
har ændret sig markant, og alt dette må vi naturligvis hele tiden forholde os 
til – ellers ville vi ikke være en skole i tiden.

Men én ting har været det samme i de 5 år jeg var lærer på ØU i Bælum, i 
de 12 år jeg var lærer på Vivild Efterskole, og i de snart 23 år jeg har været 
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forstander på Onsild Idrætsefterskole. Vores vigtigste opgave er at være 
med til at give eleverne oplevelser og udfordringer, der får betydning for 
dem for livet. Vi skal understøtte eleverne i deres personlige og faglige 
udvikling. 

Som efterskole skal vi være med til at danne eleverne til ordentlige menne-
sker, der viser overskud og rummelighed. At være et ordentligt menneske 
er ikke bestemte handlinger. Det er en livsopfattelse som betyder, at det 
ikke nytter at forsøge at være et ordentligt menneske blot for at fremstå i 
et bedre lys. At være et ordentligt menneske betyder, at man har overskud 
til at række hånden ud til sine medmennesker og se dem som ligeværdige 
individer.

Efterskoleformen er en vigtig brik i det danske skole- og uddannelsessys-
tem. Den kan ikke undværes. Jeg håber, at der er politisk vilje og folkelig 
opbakning til, at efterskolerne skal bestå.

For mig har det været en gave at være en del af efterskolen igennem snart 
40 år. TAK til alle, som jeg har mødt på min vej.”

Tove Kristensen flytter sammen med sin mand, Kjeld til Hobro, hvor de 
har købt et hus.
Den nye forstander, som hedder Søren Haubjerg tiltræder allerede den 1. 
februar, således at han arbejder sammen med Tove den første måned.

Søren Haubjerg fortæller: ”Jeg er gift med Annette, og vi har drengene 
Oliver og Viktor. Vi bor i Rødding ved Viborg i et hus, vi selv har tegnet 
og fået bygget. Vi bor i denne lille landsby, hvori vi har det rigtigt godt alle 
fire, og her bliver vi også boende, efter jeg tiltræder forstanderstillingen i 
Onsild. (Viceforstander Jesper Kristensen flytter sammen med sin familie 
ind i den eksisterende forstanderbolig på Præstemarken).
I min fritid er jeg nok lidt et legebarn, som spiller ishockey i Silkeborg og 
indendørs fodbold i Rødding. Derforuden er jeg hjælpetræner på et spring-
hold (4. til 6. kl.). Jeg lytter gerne til god musik og er nok lidt nørdet i den 
retning. I forbindelse med musikken kan jeg sige, at jeg elsker at synge, 
spille trommer og spille lidt guitar. 
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Mine grundlæggende visioner som forstander på Onsild kan beskrives med 
ordene:

Ordentlighed – Trivsel – Udvikling:
”Gennem ordentlighed skabes grobunden for trivsel

og er man i trivsel er forudsætningerne for udvikling til stede”.
Dette gælder for vores elever og for alle medarbejdere!

Overgangen markeres fredag, den 14. marts om eftermiddagen, 
hvor der afholdes reception på Onsild Idrætsefterskole. 
Her kan man hilse på Søren Haubjerg og tage afsked med Tove 
Kristensen. 

- Søg udfordringer
- Søg udfordringer
- Vær i balance
- Gør det uventede
- Kend dine styrker og svagheder
- Fokusér på det vigtige i nuet
- Vend tingene på hovedet og se dem 

på nye måder!
- Tag en chance og mærk suset

Odinsgård

Vi har åbent hus den sidste tirsdag i måneden kl. 14.30 Der er gratis kaffe, 
så har du tid og lyst er du velkommen.

Tirsdag er der Strikke/spille/snakke dag kl. 14.00
Onsdag er der kortspil og yatzy og selvfølgelig kaffe.
Der er gudstjeneste d.12/2 kl. 14.30 der begynder vi med kaffe. (Se i kirke-
bladet for de andre datoer)

Dilettanterne kommer d.5/3 kl. 19 og viser ”Hvem brygger kaffen”. Der er 
alle også velkomne.

Majstang d. 27/5 
Støttegruppen ønsker alle et godt nytår.
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PROGRAM 2014

26. februar  Møde V/Finn Najbjerg, Vinderslev

11. og 13. februar Bibelkursus i Hobro missionshus V/Leif Andersen,   
   Hvidovre

8. april  Kredsens forårsmøde i Arden Kirkecenter V/Herluf   
   Christensen, Rørbæk

21. maj  Møde V/Preben Sørensen, Viborg

Indre Mission i Nr. og Sdr. Onsild
Missionshuset, Ulstrupvej 11, Sdr. Onsild

Alle møder er kl. 19.30, hvis ikke andet er anført

70 300 150 ... 
eller 75 82 33 60

- ny 2 minutters andagt hver dag



Lars Uldal Kristensen
Indehaver

Cogétil scandinavia aps
Benshøj Industrivej 13 a

Sdr. Onsild. DK-9500Hobro
Tlf 98 54 84 11
Mobil 40 54 84 11

www.cogetil.dk
cogetil@cogetil.dk

Kropsplejeprodukter, massageolier,
Økologisk fransk hudpleje

v/Bente W. Børgesen
Kærvej 34, 
Sdr. Onsild  
9500 Hobro 
Tlf. 8646 7215

ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag & Torsdag
10.00 – 17.00
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Den Lille Klinik
v/Fdz Zoneterapeut

Eva Schrøder
Søkærvej 7,

Sdr. Onsild Kirkeby
Tlf. 22 41 87 50

Mail: denlilleklinik@due.mail.dk

Henvendelse: 
Henning 
Jepsen 

Tlf.: 
98 54 41 88 / 
40 19 54 41 

Byggegrunde til salg i Onsild

Vi støtter 
 sammenholdet i lokalsamfundet,
           du støtter 
          med et medlemskab.
har du forlagt vort girokort fra folderen kan
du indbetale i Andelskassen konto 

5984-1700079

      Onsild  Borgerforening.

Annoncepriser:
100 kr. pr blad 
400 kr. for et år

At få bladet tilsendt kostet:
Post: 100 kr pr. år - kontakt Ketty

mail: 50 kr pr. år - kontakt Kirsten
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KONFIRMATION 2013

Lørdag d. 26. april i Hvilsom Kirke
Kristian Skoven Pedersen, Søkærvej 9, Sdr. Onsild

Søndag d. 27. april i Fårup Kirke (kl. 11.00)
Mikkel Emil Burmølle Jensen

Søndag d. 4. maj i Sdr. Onsild Kirke (kl. 10.30)
Cicilie Petterson   Carsten Kaag Steffensen
Ea Bruhn Rosendal   Jacob Vels
Lærke Dybdal Justesen  Peter Lundgaard Nielsen
Sophie Glenvad Sørensen  Morten Mark Nielsen
Stine Tølløse

Hobro Kirke (Ved redaktionens slut ikke tidspunkt oplyst, 
men iflg. Hobro Kirkes hjemmeside omkring St. Bededag)

Sarah Sandfeldt Jensen

TILLYKKE

Forårsrengøring på Legepladsen i Nr. Onsild
Lørdag d. 03. maj 2012 kl. 10-12

Alle opfordres til at møde op, så vi hurtigt kan få overstået alt det praktiske og 
nyde resten af en forhåbentlig dejlig forårsdag.

På gensyn Legepladsudvalget i Nr. Onsild
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Underholdning i særklasse til 

Hingstedag Den 12. april 2014

HingsteNet.dk i Onsild arrangerer hingstedag i det 
midtjyske for 9. gang. Denne gang i samarbejde med 
Aalestrup Ridecenter, Borgergade 59, 9620 Aalestrup 
fra kl. 10.00 - 17.00. Entrepris for voksne og børn 
over 12 år inkl. katalog 50,- kr. Dagen kommer som 

sædvanlig til at byde på et bredt udsnit af flotte hingste og shows for 
alle heste elskere.

NYE RAMMER OG MED STÆVNE MULIGHED UNDER DRF.
Aalestrup ridecentret råder over et areal på 22 ha med 5 km rides-
tier og store græsfolde. 2 nye ridehaller på hver 20x60 meter, ny og 
lys stald med 44 bokse samt helt ny stald med 10 udebokse. Flere 
udendørs dressur- og springbaner. Aalestrup ridecenter har erfaring 
med at afholde store stævner i dressur og springning og derfor tager 
hingstedagen en ny metode i brug fra 2014.  Det er stadig vigtigt at 
hingstene vises i sporten for at fremme avlen inden for dressur og 
springning.  Det bliver muligt i år, at hingstene kan tilmelde sig et 
rigtigt stævne med dommervurdering inden for Dansk Rideforbund 
og konkurrere på tværs af racerne. 

PRÆMIER OG TITLER
Alle kårede hingste deltager om titlen som Best In Show/dagens 
hingst og der vil være flotte præmier at gå efter inden for dressur, 
spring og mønstring osv.   Nærmere info vil komme løbende inde på 
hjemmesiden og HingsteNet´s facebook side. 

KLASSER UNDER DRF OG SHOWKLASSER
I 2013 var hingstedagen den største nogensinde med 29 hingste fre-
mvist på dagen og vi håber med det nye tiltag med stævneafvikling 
vil gøre dagen endnu mere attraktivt i år.
Det vil på dressursiden være muligt at tilmelde sig i klasserne LC2 
- LB3 - LA3 - LA4 og MB1.  Der vil være kort Bane for Pony og lang 
Bane for Hest.
I springning vil der blive mulighed for at tilmelde sig i LD -  LC   - LA 
Der konkurreres selvfølgelig på tid og fejlfri runder. 
Der er en speciel klasse forbeholdt for kun 4 årige hingste, som viser 
deres gangarter.
Ellers er der bl.a. Mønstring, Løsspringning, Bedste påhit og Kørsel 
for vogn af muligheder for at vise hingstene frem.
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UNDERHOLDNING I SÆRKLASSE:
I år er det lykkes os at få Schumann Torres til at komme og vise 
deres specielle Schumann Torres Heste Show. Præsenteret af Laura 
Schumann Torres 6. generation af den gamle danske cirkus familie 
Schumann. Verdenskendt for deres storslåede hestedressur, og Luis 
Schumann Torres, som har arbejdet i cirkusverdenen i over 12 år i 
Nord Amerika.
Af andre shows vil der være et dejligt gensyn og opvisning fra Show-
gruppen Frieser Nord, som har premiere på deres frieser show til 
hingstedagen. I år bliver der også et spændende indlæg med Miniature 
Heste opvisning fra DMHF Ungdomsudvalg.  Hvad de finder på at vise 
er vi rigtig spændte på.

GEVINSTER TIL PUBLIKUM OG BESØG STANDE
Som sædvanlig har vi en bedækningskonkurrence på højkant, hvor 
hopperejerne kan vinde en gratis bedækning til deres hopper.  Der er 
mulighed for at vinde gevinster på kataloget, og der vil være ameri-
kansk lotteri på dagen for at der er noget spændende til alle.
For de mindste vil der igen være Dahlgaards Hoppeborg, selvfølgelig 
med forbehold for vejret.
Der arbejdes på at få endnu flere stande til dagen, pt. har Frieser Nord, 
Miniature Heste ungdomsudvalg, Bendtsminde, Fyn samt Boutique 
Bentes Corner, Skivum har indtil videre sagt ja til en stand.

Læs mere på www.hingstedag-jylland.dk og se 
de hingste som tilmelder sig løbende her i foråret, 
samt tidsplanen når den foreligger.

Billederne er fra Schumann Torres hesteshow, 
rosetter der gives til hingstedagen til alle deltagere.
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Kik & Lyt, Onsild Nyt´s årsmøde den 13/1 2014

Kirsten Bach bød velkommen til de fremmødte, som repræsenterede 
Dagplejen, Borgerforeningen, Square Dance, Sdr. Onsild Landsbyråd, MFI 
skolen, Onsild Idrætsefterskole samt Onsild Nyt. Der var afbud fra 
Husmoderforeningen.

2013 har været meget præget af jubilæum i 2014, hvor der blev nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af Tove Kristensen fra OIEF samt Ketty Nyrup og 
Kirsten Bach fra Bladet. Gennem søgning af foredragsholder, har vi haft 
kontakt med Ulla Therkildsen, Mette Fugl, Søren Dahl, Huxi Bach, Monica 
Ritterband og mange flere. Heldigvis fik vi kontakt med Jens Gaardbo, som 
vi alle 3 var enige om at være det rigtige valg. Vi har søgt flere fonde og 
foreninger, hvorfor vi nu kan holde jubilæet uden at bruge penge fra bladets 
konto. Arrangementet afholdes på Onsild Idrætsefterskole, som har givet til-
sagn om, at de vil stå for det lokalemæssige samt arrangere traktement. Reda-
ktionen står for indgangsbetaling samt vand, øl og vin. Der er også brugt tid 
mellem jul og nytår på annonce, artikel til 4 aviser samt invitationer og opslag. 
Nu er vi klar 
 
I 2013 har vi været meget glade for det nye look, som bladet fik i starten af 
2012. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger om det kraftigere omslag i 
kulørte farver, som giver forside billederne en helt anden værdi.

Materiale til bladet har været stigende, hvilket bestemt glæder os som reda-
ktører. Vi er også opsøgende og informerende, så alle arrangementer bliver 
sat i bladet. Vi har tidligere synes, at et blad på 40 sider var stort, men i sidste 
nummer var bladet på hele 52 sider. Det er utroligt skønt, at befolkningen be-
nytter sig så meget af dette blad. Det gør selvfølgelig også bladet dyrere, men 
vi har heldigvis kunnet få det til at hænge sammen, idet nye virksomheder, 
foreninger og privatpersoner annoncerer eller støtter os med bidrag.

I år er vi startet med at lægge bladet på Facebook siden: ”DEM DER BOR 
I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD”. Her kan I altid læse det sidste 
nummer af bladet, eller I kan selv hente bladet ned på jeres computer, hvis 
I ikke får bladet i postkassen eller bor uden for vort område. Hver gang jeg 
lægger bladet ud, så er der rask væk 60 personer, der læser bladet her… Nye 
Fagre Verden
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Men vi kan stadig sende bladet ud med posten til jer mod en pris på 100,- kr. 
pr. år.

Spejderne leverer stadig blade ud sammen med kirkebladet.

Ketty Nyrup fremlagde regnskabet
26.890,50 kr. kostede det i 2013 at lave bladet (2.167,00 dyrere end 2012).
23.100,00 kr. havde vi i indtægter ved annoncer og frivillige bidrag mm.
-3.790,50 kr. gav bladet derfor i underskud. 
15.700,00 kr. er indbetalt til jubilæet.
29.885,96 kr. var saldoen på bankbogen pr. 31/12 2013. 
     176,00 kr. var der i kassen pr. 31/12 2013, da nogle havde betalt kontant.
 
       10,50 kr. er prisen pr. blad

Budget for 2014 er sat ud fra de faktiske udgifter i 2013. 
Det blev vedtaget, at annonceprisen forbliver 400,- kr. i 2014 (4 annoncer).

Datoer på arrangementer
25/4 - 8/8 - 24/10       Onsild Nyt deadline 
10/5 - 23/8 - 8/11       Onsild Nyt bringes ud af spejderne samtidig med 
   avisindsamlingen og kirkebladet
4/5   Konfirmation
13-14/6   Byfest
26/6   MFI skolefest
15-16/8   Grisefest i Nr. Onsild
24/9   Husmoderforeningens banko
3/12   Risengrødsfest (25 års jubilæum)

På redaktionens vegne / 
Ketty, Ingrid, Bente og Kirsten



Mørtel . Transport . Entreprenørarbejde
Nedbrydning . Maskinudlejning

Onsild - Tlf. 98 54 40 59 -
23 32 02 99 - 40 17 41 64

Hovedgaden 30 - 9500 Hobro

Tlf. 9852 0593

Email: valsgaardel@mail.dk

Fjordkompagniet ApS
Rævebakken 4, Nr. Onsild, 9500 Hobro

info@fjordkompagniet.dk
www.fjordkompagniet.dk

www.lundsgaard-udlejning.dk
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Tømrer & Snedker
Brian Nyrup Hansen
Tlf 98 54 21 06
mobil 40 18 44 89

Hus, vindue eller dør? - Så er det Brian du spør’

40 18 44 89

Allan Ramsdal
22 76 98 36



Ungdomsbal 21. Dec. 2013 
 
Den 21. december 2013 var der 
alkoholfrit ungdoms-, julebal i Onsild 
hallen fra årgangen 1996-2000. 
Det var 7., 8. og 9. klasse der arrangerede 
det, for at tjene penge til deres studietur 
til Tjekkiet til april. 
 
M-disko og Mads Andersson fra radio abc 
spillede hele aftenen og sørgede for en 
super stemning.  
 
Kelde kom også og spillede et par numre 
og efter det gav han autografer.  
 
Mads fra radio abc satte gang i musikken 
og fik de unge ud på dansegulvet. De 
dansede til julemusik fx. Julebal i 
Nisseland hvor M- disko havde fået sne 
maskiner og en nisse med. 
 
KH fra Photo kom og tog billeder. Der var 
mange glade ansigter, høj musik, røg- og 
snemaskine og god stemning.  

 
Forældrene til de unge mennesker i 7., 8. 
og 9. klasse stod vagter og solgte slik og 
sodavand i boden. 
 
Det var dejligt at se, at der var så mange 
frivillige forældre til at hjælpe. 
 
Der er ingen tvivl om at arrangørerne 
havde håbet på flere deltagere. Det ville 
også have hjulpet på rejsekassen. 
 
De unge havde en helt fin aften, dog 
uden at have fået penge i kassen. 
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Odinsgård.

Vi har desværre igen mistet en af vores beboer. Det vil sige at der kun er 6 
lejligheder der er beboet.
Vi i Støttegruppen og ikke mindst beboerne vil rigtig gerne have flere 
beboer, så der igen kan blive mere liv deroppe. Personalet bliver jo også 
reduceret, når der er få beboere.
Hvis du kender nogle, der mangler et godt sted at bo og gode naboer, så er 
der plads på Odinsgård (Man skal visiteres gennem Hjemmeplejen). Der 
er mange goder ved at bo deroppe: Frisk mad hver dag hvis man ønsker 
det, medicinen bliver leveret lige til døren, Biblioteket vil gerne komme 
med bøger, købmanden kommer hver fredag, Pensionistforeningen har 
deres møder hver torsdag, Støttegruppen har arrangementer hver tirsdag og 
onsdag, plus der sker mange ting i løbet af året. Gudstjeneste en gang om 
måneden.

Hvis du synes det lyder godt, eller du bare har lyst til at se på forholdene 
deroppe, er du velkommen til at kontakte mig og så vil jeg vise dig rundt.

MVH.  Hanne tlf. 98 54 43 86.



Refleksion over 25 års jubilæum for bladet 
”Kik & Lyt – Onsild Nyt”

Med glæde og varme tænker 
jeg tilbage på en helt igennem 
fantastisk aften i onsdags, hvor vi 
holdt jubilæum for vores lokale blad 
i de 3 Onsild byer. 193 personer 
var mødt frem for at fejre jubilæet, 
men det kan jo også godt tænkes, at 
journalist Jens Gaardbos foredrag 
virkede som et trækplaster 

Og gæsterne blev bestemt ikke skuffede. Jens Gaardbo var en fantastisk 
taler med humor og et smil på læben. Som journalist havde han sat sig 
ind i, hvad dette jubilæum drejede sig om, hvilket samfund Onsild var 
samt hvilke personer, der kom til foredraget. På en morsom måde trak 
Jens Gaardbo tilhørerne, bladet samt eleverne fra Idrætsefterskolen ind i 

foredraget. Han sammenlignede TV2 
med vores blad, som begge har 25 
års jubilæum i 2014. Med humor i 
stemmen konstaterede han, at bladet 
helt sikket ”har det bedre” end 
TV2  Han kom også ind på den 
seriøsitet, som han synes at bladet 
udviser. Vi har mange konkrete 
informationer i bladet, som borgerne 

kan bruge. Blandt andet har vi samtlige bestyrelser og deres telefonnumre, 
hvilket han synes var vigtig information. Jens Gaardbo fortalte lidt om 
journalistik i TV og blade, hvorledes hurtig information ofte kun viser en 
halv sandhed. Dette var f.eks. historien om lykkepiller, hvor det kun var 
noget af historien, der kom med i nyhederne, da journalisterne ofte ikke 
har tid til at undersøge historien til bunds. Hurtige nyheder er jo vigtige for 
at sælge TV og blade. Jens Gaardbo udtalte; ”derfor kan I være stolte af 
dette blad, som jeg synes udviser stor seriøsitet. I kan også være stolte af 
at have sådant et blad til at samle jeres samfund”.  Det blev til et foredrag 
på en time, hvor gæsterne blev underholdt, men bestemt også oplyst om 
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medieverdens evner til at manipulere mennesker.

Efter foredraget havde 95 personer valgt at fortsætte jubilæet i Onsild 
Idrætsefterskolens spisesal, hvor skolen stod for traktement bestående af 
ostebord med nybagte boller, småkager, kaffe og vin. 

Efter sangen ”Alt ka´ la´ sig gøre..” holdt Kirsten Bach jubilæumstalen:
”Bladet Kik & Lyt – Onsild Nyt startede i 1989, som en nytænkning under 
”Skolen som Kulturcenter”. Vi var 4 piger, der startede bladet op, og 9 
piger har været i redaktionen i alt, hvor 2 af os har været med i alle 25 
år. Bladet blev da skrevet på skrivemaskine samt billeder blev klippet og 
klistret, og vi stod en hel dag og trykkede bladet på fotokopimaskine. I dag 
får vi materiale ind via mail, og bladet bliver samlet og sendt til trykkeren 
via computer. Vi har haft gejst og energi til dette stykke frivillige arbejde, 
da I borgere har benyttet jer flittigt af bladet. Bladet er blevet finansieret af 
virksomhederne gennem annoncer, hvor vi har det princip, at annoncørerne 
enten skal bo i området eller have arbejdspladsen her. Derved støtter de 
lokale virksomheder bladet, og vi støtter vore lokale virksomheder. Det 
forholder sig nemlig sådan, at rundt om i hjemmene ligger bladet klar ved 
tlf. hvis der skal ringes til en håndværker, foreninger skal kontaktes eller se 
hvornår næste arrangement foregår. Befolkningen i Nr. Onsild, Sdr. Onsild 
samt Onsild Stationsby har benyttet bladet så meget, at det har udviklet 
sig fra 12 sider til 52 sider i det sidste nummer. Det er fantastisk, at vi har 
formået at holde liv i et blad i papirform, trods denne nye digitale verden.
Da bladet gennem tiderne har formidlet alt lige fra foreningernes 
arrangementer, præsentere nye virksomheder, vores lokale kandidater 
til kommunevalget, meninger og holdning om bl.a. skolenedlæggelse, 
biogasanlæg mv., så tror vi på, at bladet har været med til bevarelse af vore 
landsbyers eksistens. Information er vigtig til borgerne i vores område, 
men det er også vigtig, at ejendomsmæglerne får bladet, så ledige huse 
bliver solgt. Vi er heller ikke blinde for, hvor vigtig det er at informere 
Byrådet, idet vi ikke kan forvente, at en politiker i Als kan vide, hvad der 
sker i Onsild. Ved information gennem bladet, så kan politikerne se, hvad 
der rør sig i vores område, samt hvad borgerne har behov for, at politikerne 
bakker op om. Bladet har været med til at skabe sammenhold, og samtidig 
bevare vores identitet som Onsild borgere”. Derfor er dette blad helt unik – 
og bladet har været en Vind – Vind situation for de 3 Onsild byer  
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Kirsten Bach sluttede af med at takke alle 9 redaktører for deres 
indsats gennem disse 25 år (billedet på forsiden viser disse redaktører 
– se navne på side 2). Idrætsefterskolen takkede os redaktører med en 
jubilæumsflaske. Det blev en super god jubilæumsaften.

Kirsten Bach

Der skal også lyde en stor tak til Onsild Idrætsefterskole, som lagde lokaler 
til arrangementet samt stod for traktement, opdækning samt oprydning. 
Rammerne var bare perfekte. TUSIND TAK 
Tusind tak for de fine billeder, som Erik Røgild har taget – se
 www.ihobro.dk 

Også en stor tak for jubilæumsgaver i form af økonomisk bidrag til 
motionsredskaber fra både foreninger og private. Den endelige op-
gørelse af bidragets størrelse er endnu ikke opgjort, da flere har bedt 
om at få bladets kontonr. Så på opfordring kommer kontonummeret 
her:

5984 1004118
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Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 
 
Bestyrelsesmedlemmer januar 2014 
 
Formand  
Michael Loft 
Væggedalen 1 
Tlf. 40 51 62 34 
Mail: michaelloft.ml@gmail.com 
 
Næstformand 
Tom Steffensen 
Præstemarken 10 
Tlf.: 86 45 48 87 – 51 74 65 53 
Mail: mr.tdsteffensen@gmail.com 
 
Kasserer 
John Jensen 
Nr. Onsildvej 40 
Tlf.: 52 39 37 34 / 29 24 84 82 
Mail: oph.udsigten@mail.dk 
 
Sekretær 
Bente T. G. Kirketerp 
Nr. Onsildvej 44 
Tlf.: 86 65 37 97 – 27 64 37 97 
Mail: kirketerp@dlgpost.dk 
 
Øvrige medlemmer 
Vivi Stevnhoved 
Væggedalen 8 
Tlf.: 98 51 10 07 / 40 43 74 87 
Mail: vivi.stevnhoved@gmail.com 
 
Søren Andersen 
Vestermarken 5 
Tlf.: 98 51 16 76 – 22 69 93 90 
Mail: dorthekragh@hotmail.com 

 
Michael Christensen 
Væggedalen 4 
Tlf.: 22 76 74 62 
Mail: micnr1@hotmail.com 

 
Ditte Dahl 
Nr.Onsildvej 12 
Tlf.: 27 62 33 59 
Mail: ditte-dm89@hotmail.com 

 
 
 
Forsamlingshuset 
 
Bookning 
Jørgen Lundsberg 
Rævebakken 9 
Tlf. 98 52 57 86 – 61 61 52 29 
Mail: bjl@os.dk 
 
(John Jensen 
Nr. Onsildvej 40 
Tlf. 52 39 37 34 / 29 24 84 82 
Mail: oph.udsigten@mail.dk ) 
 
Udlevering af nøgle og  
aflæsning af div. målere  
vedr. udlejning 
Jørgen Lundsberg (John Jensen) 
 
 
Legepladsudvalg 
 
Michael Christensen 
Væggedalen 4 
Tlf.: 22 76 74 62 
Mail: micnr1@hotmail.com 

 
Søren Andersen 
Vestermarken 5 
Tlf.: 98 51 16 76 – 22 69 93 90 
Mail: dorthekragh@hotmail.com 

 
Landsbyrådet 
 
Vivi Stevnhoved 
Væggedalen 8 
Tlf.: 98 51 10 07 / 40 43 74 87 
Mail: vivi.stevnhoved@gmail.com 
 
Ditte Dahl 
Nr.Onsildvej 12 
Tlf.: 27 62 33 59 
Mail: ditte-dm89@hotmail.com 
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Rævebakken 2, Nr. Onsild - 
tlf. 98 52 58 74

www.onsildslagtehus.dk
Nr@onsildslagtehus.dk

v/John Madsen

Åbningstider:
Man. – fre.  6.30 – 22.00
Lør. – søn.  7.00 – 22.00
Helligdage 7.00 – 22.00

Viborg Landevej 22, Sdr. Onsild
Tlf. 98 54 40 55

- BENZIN
- altid billig benzin og diesel

- tips og lotto -

Præstemarken 7

TLF. 98 54 44 33

www.onsild.dk

www.hfmf.dk

Se resultater, info m.m.

Billetsalg m.m.:

Anne-Marie Busch-Steenberg, 
Sdr. Ulstrupvej 5, Sdr. Onsild, 

tlf. 98 54 43 43

Med venlig hilsen 
TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD

Bestyrelsen
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Vi er nu halvvejs igennem vores 2. år som skole med 105 elever. Når vi er 
inde på elevtallet kan nævnes, at vi allerede nu har 20 børn indmeldt til 
den kommende børnehaveklasse, med start august 2014. Hvilket er meget 
lovende for skolens fortsatte positive udvikling.

Vi går et spændende forår i møde, hvor vi kan fremhæve flere ting, bl.a.: 
7.-9. klasse tager til Tjekkiet på studietur den 6/4-11/4. En tur som bl.a. 
vil byde på flere udfordrende aktiviteter. Elever og forældre har allerede 
indtjent et stort beløb til turen, men er stadig interesseret i opgaver, som 
kan give en indtjening. Så er der blandt jer læsere, nogen som har en op-
gave, så kan I kontakte skolen på tlf.: 98 58 77 00.

Vi tager igen i år på lejrskole den 21/5-23/5. Denne gang går turen til 
Vejrumbro. Et område med gode muligheder for undervisning og oplev-
elser bl.a. ved Nørreåen (mulighed for kanosejlads m.m.) og i Viborg. Vi 
har indgået et samarbejde med Voldumegnens Friskole og Vejrum-Viskum 
Friskole, så vi bytter skoler. Hvilket giver mulighed for oplevelser af en ny 
egn og et indtryk af en anden skole m.m. Lejrskolen er for hele skolen, så 
vi er sammen på en anden måde end i det det daglige.

Vi er langt i samarbejdet med DGI, hvor vi har haft fokus på: ”Udvikling 
af udearealerne”, ”bevægelse i undervisningen” og ”eftermiddagsidræt 
i SFOén”. Så langt, at vi i løbet af foråret bliver certificeret som DGI Pro-
filskole. Det har været et spændende forløb/udviklingsprojekt, hvor kun 6 
skoler på landsplan har været udvalgt/valgt indgåelse.

Til slut en stor tak for opbakningen i form af borger-
lån, som konsoliderer skolen.

Med venlig hilsen
På skolens vegne.

Peter Nyeng Kristensen
Skoleleder.

www.mfiskole.dk
info@mfiskole.dk- peter@mfiskole.dk



Nyhedsbrev fra Skattekisten januar 2014.

Allerførst vil vi ønske jer alle et
Rigtig godt nytår.

Tak for et godt samarbejde i 2013.
Vi ser nu frem til et nyt og spændende år, med aktiviteter og leg i 

Skattekisten.

Så er vi godt i gang igen, efter en lang ferie. Idet der var under 5 tilmeldte 
børn i juleferien, havde Skattekisten lukket fra den 20. december frem til 6. 
januar.

December måned bød på juleklip, gavefremstilling og hygge i skattekisten. 
Hver dag så vi desuden et afsnit af ”Jul i Gammelby”. Den 10. december 
havde vi jule børne banko, hvor vi var så heldige, at flere ville sponsorere 
præmier til spillet. De gavmilde givere var:

OK Tanken i Onsild
Radio ABC
Super Best, Hobro
REMA 1000, Hobro.

Vi siger mange tak for hjælpen.

Januar kommer til at byde på de sædvanlige aktiviteter:
FÆLLES FØDSELSDAG, hvor vi fejrer de børn, der har haft fødselsdag 
den sidste måned og FED FREDAG, hvor der er mulighed for at se film og 
spise popcorn.
I januar måned vil børnene have mulighed for at lave smykker af 
kokosnødder. Desuden vil vi lave bålperler, hvis vejret tillader det. I 
øjeblikket laver vi bamser, uglepuder, nøgleringe mm af stof og filt. Det er 
en aktivitet, som mange, både piger og drenge går op i. I den forbindelse 
vil vi gerne efterlyse:

KNAPPER I ALLE FARVER OG STØRRELSER. Så hvis nogen af jer 
har knapper I vil af med, tager vi med glæde imod.

Venlig hilsen
Personalet i Skattekisten.
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Skolekredsen for Mariagerfjord Idrætsskole

Tak for den store opbakning vi, på alle måder, modtager fra borgerne i 
onsildbyerne. Den er utrolig vigtigt for os, og den giver energi til at arbejde 
med nye tanker og ideer, til gavn for hele onsildområdet.    
Hvad arbejder vi med i øjeblikket?

Skolekredsens generalforsamling, afholdes mandag den 28.april kl. 
19.00 på skolen. (Reserver allerede datoen nu). Er du ikke medlem, kan du 
blive det ved henvendelse til formanden Ketty Nyrup Hansen på telefon:
29 24 86 49. Kontingent er kr. 100,- om året.

Lodsedler arbejdes der ihærdigt med lige i øjeblikket. Vi håber på at 
kunne sende en lodseddel på gaden her i løbet af foråret. Det bliver ikke let 
at sælge lodsedler uden gevinster, derfor hører vi meget gerne fra eventu-
elle sponsorer til præmier. Små og store præmier er lige velkomne. Vil du 
skænke en præmie til lotteriet, så er det også Ketty, du skal rette henven-
delse til. På forhånd tak. Alle præmier bliver nævnt på lodsedlen.
Loppemarked er også på vores arbejdsplan. Vi har planer om at afholde 
et loppemarked til sommer. Har du effekter du ikke selv vil bruge, så smid 
dem ikke væk. Gem dem til os, til vi bringer en efterlysning, om ting vi 
kan bruge til formålet.  Har du imidlertid ting, du vil af med allerede nu, så 
ring til Else Sørensen på telefon 98 54 41 88.

Legeplads Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe midler, så vi kan købe 
legeredskaber til skolens legeplads. Vi har en plan, der er modulopbyg-
get. Får vi ikke skaffet penge til det hele på en gang, kan vi tage det i små 
etaper. Pengene til gynger, vipper, klatrestativer o.s.v. prøver vi at få fra 
forskellige fonde. Og legepladsen vil naturligvis kunne bruges af alle, der 
ønsker det.

Har du en god idé? til en aktivitet for Skolekredsen, så kontakt Ketty. Vi 
glæder os til at høre fra dig.

Vigtige datoer:
5/4:   Åbent Hus på Mariagerfjord Idrætsskole. Alle er velkomne
24/4 kl.19:  Mariagerfjord Idrætsskoles Bestyrelse. Generalforsamling.
26/6:   Skolefest på Mariagerfjord Idrætsskole.
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Referat fra årsmøde i Sdr. Onsild Landsbyråd 
13. januar 2014. 

1. Valg af dirigent
    Ole Bech valgt

2. Formandens beretning 
    Skolens bestyrelse blev tildelt Landdistrikts rådets pris ”Årets ildsjæl” i   januar efter 
indstilling af flere personer fra Sdr. Onsild – Stort tillykke.

    I 2013 har Landdistriktsrådet startet et projekt ”Ændrede livsformer i landdistrikterne” 
sammen med antropologi studerende fra Århus. Sdr.  Onsild blev valgt som et af de 4 
involverede områder. (Projektet er beskrevet i Kik og Lyt).

    Der er i 2013 afholdt 1 møde i Landdistrikts råd Vest. Sdr. Onsild har lovet, at være 
vært for næste møde (forår 2014).

    Der har ikke været ansøgninger i 2013, (Kik og Lyt har søgt og fået bevilget støtte til 
jubilæums arrangementet 15. januar 2014) og derfor er der ikke udbetalt penge. 
   For at få udbetalt grundtilskuddet for 2013 har jeg, over for Landdistrikts rådet skulle 
redegøre for hvad de opsparede midler skal bruges til (Kik og Lyt jubilæum, toilet ved 
spejderhuset og legeredskab ved skolen). Landdistrikts rådet ser helst, at grundtilskuddet 
bruges i det år det udbetales, med mindre der spares op til noget specielt

  Jeg vil endnu engang opfordre til, at man engang imellem går ind på hjemmesiden: www.
mariagerfjord.org/ under Landdistriktsråd, her kan man bla. kan se referater og følge med 
i hvilke projekter i Mariagerfjord kommune, der er bevilget støtte.

    Opfordring til aktørerne/interessenterne omkring lege/motions redskaber ved skolen/
hallen om, at få lavet en ”helhedsplan” for hvad man vil, før der søges om tilskud fra 
Landsbyrådet.

    Jeg har i efteråret efter myndighedskrav oprettet digital signatur (nem id), med mig 
som administrator for, at kunne oprette Landsbyrådets digitale postkasse/e-boks (myn-
dighedskrav til alle med CVR-nummer, hvis der stadig skal kunne modtages post fra det 
offentlige).

    Jeg er ved revisionen blevet gjort opmærksom på, at fremover bør regnskabet printes 
på samme side, (begge sider) så regnskabssiden ikke kan byttes ud. Dette tages til efterret-
ning.

3. Fremlægning af regnskab.
    Regnskabet blev godkendt. 
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4. Indkomne forslag.
    Intet.

5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet.
    Ketty Nyrup Hansen og Rikke Kristensen blev genvalgt.

6. Valg af revisorer.
    Kirsten Bach og Henning Jepsen blev genvalgt.

7. Eventuelt.
    Intet.

    
På Landsbyrådets vegne.

Ole Bech

Bliv medlem af Borgerforeningen – støt vores lokalsamfund

Årligt kontingent er 100 kr. pr. husstand eller 50 kr. for enlige.
Beløbet kan overføres via netbank til konto nr. 5984-1700079.
Husk at skrive navn og adresse så du kommer på medlemslisten.

Af årlige arrangementer vi er med i kan nævnes:
Dilettantforestilling
Fastelavnsfest
Byfest
Sct. Hans bål
Risengørdsfest
Vi står bl.a. også for:
Flagallé 1. påske- og pinsedag og konfirmationssøndagen i Onsild
Legepladser
Borde & bænke
Byporte

Evt. overskud anvendes bla. til vedligeholdelse af legepladserne og andre 
velgørende formål.

Husk at du som medlem gratis kan låne foreningens flag.
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Spar
“KØBMANDEN I FÅRUP”

Butikstorvet 3
 Vareudbringning i Onsildbyerne 

og omegn hver fredag
Tlf. 86 45 20 16

Bestilling skal ske senest TORSDAG
inden kl. 19.00

Annoncer/foreningslisten i bladet

Ketty sender girokort ud i februar måned til betaling af annoncer for 2014.
Derfor opfordres vores annoncører til at se jeres annoncer grundigt igennem. 
Især omkring telefonnumrene.
Har du/I ændringer - opsigelse af annonce - eller andet vedr. din/jeres an-
nonce, så kontakt Ketty tlf. 98 54 44 89 INDEN næste deadline, fredag d. 25. 
april 2014, men helst hurtigst muligt.

Foreningerne på foreningslisten opfordres også til at tjekke listen i tilfælde af 
at kontaktpersonen er blevet ændret, og vi ikke lige har fanget det. Dette håber 
vi, at I vil gøre efter hvert blad, da listen gerne skal være ”up to date”.
Hvis der er ændringer så send en mail til Ingrid – iask@mail.dk – igen IN-
DEN næste deadline.

Vi takker vores annoncører, foreninger og private indlægsgivere for et 
godt samarbejde i 2013, og ser frem til et nyt i 2014.

Redaktionen

Deadlines 2014
25. april, 8. august, 24. oktober

Bladet udkommer i 2014 samtidig 
med spejdernes avisindsamlinger 

og kirkebladet:
10. maj, 23. august , 8. november



 
 

 

 

49

Nystartet håndboldklub godt i gang

Den nystartede håndboldklub HF Mariagerfjord har fået den start, som den 
håbede på. Op til sæsonen 2013/2014 overtog klubben seniorhåndbolden i 
Hobro IK, Rosendal IK og HOH 85. 

I den første sæson er der tilmeldt ikke færre end 10 seniorhold, hvilket 
gør klubben til en af de største klubber i landet på seniorplan. Især er det 
glædeligt med mange unge spillere. Træning og kampe afvikles på skift i 
Rosendal Hallen, Hobro Idrætscenter og Onsild Hallen. 
1. halvsæson er nu gået og klubbens mål med at øge antallet, der spiller 
seniorhåndbold og give talenter mulighed for udvikling er til fulde nået. 
Der blev ved etablering af klubben nedsat flere udvalg, som har ydet en 
stor arbejdsindsats i opstarten. Et af disse udvalg har arbejdet med sponsor-
er. Der har været stor opbakning fra egnens erhvervsdrivende.
Hovedsponsorat for de første 2 år i klubben er tegnet med Sparekassen 
Hobro.  

HFMF
Leif Lanng     

Jyllandsserie Herrer i 
klubbens 
nye dress

Marketingchef 
René R. Astrup, Jutlander Bank 

Tobias Norre og 
Nicolai Andersen fra klubbens 

Jyllandsserie Herrer 
og Bent Andersen fra 

sponsorudvalget 
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Grisefesten i Nr. Onsild
Holder flyttedag, da skolesommerferien er rykket.

Derfor afholdes den:

Fredag og lørdag den 15. og 16. august

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen, så du/I ikke glemmer den.

HUSK 
Onsild Byfest d. 13. – 14. juni 

Teater for alle
Vi forventer at få besøg tirsdag d. 9. september kl. 18.30 i 
Onsild Hallen af Børneteatret Hørhov -  for børn og barnlige 
sjæle i øvrigt med stykket:

Luk Skuffen

MFI-Skolekredsen



Foreningsliste

HUSK AT MELDE ÆNDRINGER TIL FORENINGSLISTEN
51

HFMF : Pia Ritter 22 54 08 54
Onsild Idrætsforening : Trine Glintvad Sørensen 30 42 20 54
Onsild Hallen (omstilling) : Servicemedarbejder 98 54 41 42
Onsild Hallens bestyrelse : Lars Kristensen      40 54 84 11 
Onsild Idrætsefterskole : Tove Kristensen 98 54 44 33
Onsild Husmoderforening : Lene Christensen 98 54 41 24
Sdr. Onsild Borgerforening : Charlotte M. Aarup 61 10 02 53
Landsbyråd Sdr. Onsild : Ole Bech 98 54 49 14
Landsbyråd Nr. Onsild : Conny Birgitte Madsen 24 81 77 57
Nr. Onsild Legeplads  : Michael Loft   40 51 62 34
Nr. Onsild Forsamlingshus : Jørgen Lundsberg 98 52 57 86
Onsild Station’s Vandværk : Ole Andersen 98 54 43 24
Mobil  22 19 93 24
Onsild Kirkeby’s Vandværk : Lars Kristensen 40 54 84 11
Nr. Onsild Vandværk : John Huus 98 51 11 57 
Mobil  21 63 97 60
Onsild Præstegård : Astrid Klostergaard 98 54 40 12
Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd : Jørgen Lundsberg 98 52 57 86
Indre Mission Nr. og Sdr. Onsild : Bent Dyrholm 41 13 52 65
Støttegruppen Odinsgård : Hanne Simonsen 98 54 43 86
Onsild Pensionistklub : Bjarne Færløv Nielsen 98 52 13 62
Lokalhistorisk Forening : Ejgild Simonsen 98 54 43 86
KFUK-spejderne : Susanne Christensen 98 54 44 35
KFUM-spejderne : Birgitte Lauritsen 61 38 93 91
Onsild Squaredance: : Ketty Nyrup Hansen 98 54 44 89
Hobroegnens Skytte Forening : Jens Arne Abildgaard 30 98 38 97
Onsild Sangkor : Dorte Rask Laursen      98 54 54 21 
Dagplejen : Susanne Brodersen 98 54 42 44
Børnehaven : 97 11 56 20
Onsild Børnehave forældreråd : Charlotte Manø Stisen 98 54 45 45
Mariagerfjord Idrætsskole : Peter Nyeng Kristensen 98 58 77 00
SFO  98 58 79 00
Skolebestyrelsen : Thomas Rasmussen 21 63 14 57
MFI Skolekredsen : Ketty Nyrup Hansen 29 24 86 49
Onsild Ungdomsklub : Lars Kofoed 97 11 43 47
Hobro Teaterkreds : Anne Marie Bush Steenberg 98 54 43 43
Beboerrepræsentation Friggsvej : Ejvind Nissen 32 14 51 38
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