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Redaktionsindlæg
Det er utroligt, som fortiden præger fremtiden. 

I en gammel sognehistorie (se andet sted i bladet) står 
skrevet, at Sdr. Onsild fra gammel tid har indtaget en 
særstilling på denne egn. Byen var hovedsagelig be-
boet af velhavende gårdmænd, som ikke tillod andre at 
bosætte sig her, og befolkningen lod sig ikke påvirke 
udefra. De giftede sig indbyrdes, og deres gårde gik 
i arv, hvorfor der er slægter her, der går over 200 år 
tilbage. 
I Nr. Onsild (også kaldet annexet) var befolkningen derimod mere livlig og 
imødekommende. Her var penge ikke en målestok for menneskers værd, måske 
fordi der aldrig har været så stor velstand her. Nr. Onsild var (i modsætning til 
Sdr. Onsild) politisk interesseret, og en gårdmand herfra har været i folketinget. 

Denne sognehistorie er skrevet i 1964. Hvordan opfattes Onsild byerne så i dag? 
Ålborg Universitet har i oktober 2013 lavet en analyse af Nordjylland ud fra 
spørgeskemaer, der beskriver ”Den Sociale Kapital”. Social kapital kan beskrives 
som et begreb, der på den ene side forsøger at afdække kontakt og tillid mellem 
mennesker, og på den anden side påvirker befolkningen til at være mere aktive, og 
derved højner det deres sundhed. 

Ud fra ovennævnte undersøgelse scorer Sdr. og Nr. Onsild en meget lav social 
kapital, hvilket betyder, at vi mangler: tillid, forening s engagement, frivilligt 
arbejde, almindelig selskabelighed med venner og familie, deltagelse i samfundets 
sociale, kulturelle og politiske aktiviteter, engagement i lokale projekter mv. 

Jeg er uforstående over for disse mangler i vore byer, hvilket giver den lave so-
ciale kapital. Måske skal det ses i forhold til vores fortid, hvor Sdr. Onsild havde 
nok i sig selv. Måske er det svært at flytte til Onsild, og blive accepteret her? I 
2013 lavede antropolog Anne Toftelund en tilsvarende undersøgelse om Onsild, 
hvilken også viste, at tilflyttere følte det svært at blive accepteret her, hvilket vi 
måske kan se i “de nyes” deltagelse i byens aktiviteter og sociale liv. 

Så måske skal vi være bedre til at byde andre velkommen – måske forbedrer 
dette vores ”Sociale Kapital” – og måske forbedrer dette i sidste ende vores 
almene sundhed. 

Kirsten Bach
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Forsidebillede: Sparrehuse i forårsdragt

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
Mail blad    kikoglyt@gmail.com

Redaktion:

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

Vil vi ændre på “den lave sociale kapital” i Onsild byerne?

Stillingsopslag – EDB ansvarlig i redaktionen
Pr. 1. august søger vi en person i redaktionen, som er ferm til EDB. Still-
ingen indebærer, at du er aktiv 4 uger om året, hvor vi har deadline, re-
daktionsmøde samt samler bladet. I år er dette uge 33 og uge 44. Bladet 
opsættes i weekenderne.

Jobbet er rigtig spændende, idet vi har kontakt med alle byens foreninger, 
borgere, institutioner og virksomheder. 4 gange om året samler vi materiale 
til dette blad på ca. 50 sider, hvorefter befolkningen på 550 husstande får 
bladene, så de er orienteret om de kommende 3 måneders arrangementer. 
Det er et helt unikt blad, som vi ikke ser mange steder i landet.

Vil du være én af disse 4 redaktører til at lave dette unikke blad, så ring 
eller skriv til undertegnede, så vi kan finde ud af, om du er den rette til 
jobbet. 

Kirsten Bach 
kirsten@2xbach.dk
Tlf. 25 39 75 74

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

og hver lørdag fra kl. 13.00 - 14.30.



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

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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Lokalhistorisk forening for Onsild byerne

Vi indbyder foreningens medlemmer og andre interesserede til rundvisning 
på Urtekrams Lager, Benshøj Industrivej , Sdr. Onsild  onsdag den 21. 
maj kl. 19.00. Der er en medarbejder på Urtekram som vil vise os rundt i 
den 6000 m2 store lagerbygning. 
Bagefter er der en kop kaffe, som er gratis for medlemmer. 
For ikke medlemmer koster den 20,- kr.

Du kan blive medlem af lokalhistorisk forening for 25,- kr.
Vel mødt

TAK
For en fantastisk sæson med gymnastik. Og ikke 
mindst en flot gymnastikopvisning i Onsild hallen d. 
23 marts. 

I gjorde det alle så flot.

Også en stor tak til cirkeltræningens holdet for at I 
ville vise en lille bid af  hvad i laver.
 
Vi vil gerne sige tak til jer instruktører og hjælp-
ere – uden jer går det jo ikke - og tak til alle i 
gymnaster for jeres store opbakning gennem 
sæsonen 2013/2014 - Håber vi ses igen, når sæson 
2014/2015 starter op i uge 38.
Vi sender en lille folder rundt som vi plejer med 
hvilken ugedag og tider de forskellige hold ligger 
på.

Med venlig hilsen
Onsild Idrætsforening

Gymnastik
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Skov stratego 
 

 

 

 

 

Spejderne laver pandekager på bål: 
 

Program for fredag den 13/6 
 

Kl. 16.00 Teltet åbner 
 

Kl. 18.00 Grillen klar til medbragte mad 
 

Der kan købes pølser i teltet 
 

Kl. 19.30 Gymnastik opvisning af det lokale sommer 
gymnastik hold 

 
Kl. 23.00  Teltet lukker 
 

 

 



Program for lørdag den 14/6 
 
 Kl. 08.00  Teltet åbner, der kan købes morgenkaffe og rundstykker 
 Kl. 08.00  Vejning af havetraktorer 
 Kl. 09.30  Havetraktortræk Husk tilmelding 
   Til Brian Christiansen tlf. 22 81 07 71 
 Kl. 10.00  Bagagerumsmarked åbner 
   Ryd ud i gemmerne og børnenes legetøj 
 Kl. 10.00  Spejderens telt åbner, hvor der er 

muglighed at lave sværd og skjolde 
 Kl. 10.30  Moon car træk for 3 –8 årige  
 Kl. 12.30 Frokost: Silde bord. Pulled pork i boller  
 Kl. 12.30  Spejderne laver Wok mad 
 Kl. 13.30  Banko spil i teltet 
 Kl. 15.00  Kage konkurrence: I år skal kagerne være en kage bil, da 

vi åbner for Le Mans teltet. Husk at tilmelde dig i teltet 
fredag eller til Charlotte på tlf. 61 10 02 53  

  Kagerne kan efterfølgende smages ved vores store ta-
selv kagebord     

 Kl. 15.00  Åbner Le Mans teltet.  Hvor der kan følges med i årets 
  Le Mans. Teltet vil være åben til der ikke er fere tilskuere 
 Kl. 15.30  Den store Stratego dyst. Alle kan deltage 
 Kl. 18.00  Fællesspisning med mad fra Slagter Bitten. 
  Pris:   125,- kr. for voksne. Børn 3—12 år 75,- kr. 
  Der bliver solgt amerikansk lotteri under spisningen 
  Musik Jukeboks 
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Onsild borgerforening arrangerer: 

 

ved anlægget i Onsild stationsby 

Mandag d. 23. juni 

 

Vi starter med fællesspisning på legepladsen kl. 17. 

Medbring selv maden – vi sørger for at grillen er tændt. 

Der vil være mulighed for køb af øl og sodavand. 

 

Kl. 18.30 tænder vi for bålet.  

Efter midsommervisen vil der være mulighed for køb af kaffe og kage. 

Der vil desuden være mulighed for at lave snobrød. 

 

ALLE er meget velkomne 

 

Med venlig hilsen Onsild Borgerforening 
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Skt. Hans fest 
 

på Sportspladsen i Nr. Onsild 
 

Mandag d. 23. juni 2013 kl. 18.00 
 

Vi prøve igen med ”spis-samme-aften”, 
hvor alle selv medbringer sin egen mad. 

 
Der vil være tændt op i grillen, 

så alle kan grille sit medbragte kød/pølser. 
 

Der kan købes drikkevarer, 
kaffe og kage på pladsen. 

 
Der er gratis snobrødsdej til børnene. 

 
Bålet tændes kl. 19.30 

 
Alle er velkomne – kom og vær med til en hyggelig aften 

og et par sange omkring bålet. 
 

 
                                                                 
 

 
 

Legepladsudvalget i Nr. Onsild 
 



R. S. Stålteknik P/S
Sjællandsvej 20

9500  Hobro

Tlf. 22 86 73 14
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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

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 ………

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

Henriks Køkken
Kærhave 3, Onsild st. By

9500 Hobro Tlf. 42 16 01 28
henrikskokken@hotmail.com

CVR.33931476
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Henriks Køkken
Kærhave 3, Onsild st. By

9500 Hobro Tlf. 42 16 01 28
henrikskokken@hotmail.com

CVR.33931476

Ved Landsbyens Gadekær……
Sognetur 2014. Søndag d. 22 juni: Vi begynder med morgensang i Sdr. 
Onsild Kirke kl. 9.00. Derefter kører vi sydpå til Juelsmindehalvøen.                                                                
Her besøger vi Glud Museum, som er et spændende frilandsmuseum med 
mange historiske bygninger fra Østjylland. I bygningerne oplever man 
livet i landsbyerne de seneste 350 år. Vi stifter bekendtskab med Rasmus 
Thomesøns stuehus fra 1662 og fiskerhuset fra Bjørnsknude. Vi kigger 
forbi kogekone Marta Henriksens hus fra Skjold, år1900 og den smukke 
firelængede bondegård Badensminde fra 1811, opført af fæstebonde Hans 
Sørensen og hans ’dydsiirede’ hustru Anne Katrine von Baden.

Vi spiser frokost på museet, inden vi kører ud og udforsker halvøen med 
udsigt til Horsens fjord. 
På vejen tilbage køres ad små veje langs vandet og forbi Moesgård, inden 
vi igen stikker næsen hjemad.                                                                                                                      
Pris for hele arrangementet, inkl. 1 øl eller vand til frokost: 50,-kr.    
Tilmelding til Bente Andersen på 98 54 42 88, eller Astrid Klostergaard på 
98 54 40 12.                                                       

Tilmeldingsfrist senest den 9. juni!
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Kirkens arrangementer
MAJ
Onsdag d. 14.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Odinsgård
Mandag d. 19.  kl. 13.30 Syng Sammen “Ud i det blå”

JUNI
Tirsdag d. 03  kl. 10.00 Børnehaven i kirken til sang    
     fortælling
Onsdag d. 11.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Odinsgård

Søndag d. 15.   kl. 15.00 Familiehygge i Præstegården
     Har I lyst til at slå jer ned eller gå på
     opdagelse i vores dejlige, store have 
     et par timer til sang og leg?!
     Måske falder der også en historie af.
     Til sidst spiser vi sammen.
     Alle er velkomne!

Søndag d. 22.  kl. 09.00 Sognetur Se andet sted i bladet
  

Billede er fra Danish 
Indian Children’s Home 

i Tamil Nadu
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Dansk-Indisk aften: 
Mandag den 1. september kl. 19.30 i konfirmandstuen:          

”Livet på et børnehjem i Indien”

"Den 4. februar i år fejrede børnehjemmet Danish Indian Children´s Home 
15 års jubilæum. Børnehjemmet, der er for piger ligger i den sydindiske 
delstat Tamil Nadu.
Bag børnehjemmet står bl.a. foreningen Dansk - Indisk Børnehjælp der 
i mere end 16 år har arbejdet for at styrke piger og kvinder i det indiske 
samfund.

Børnehjemmet er et hjem for piger og formålet er at give dem en opvækst 
med muligheder i trygge rammer. Organisationen, der står for den daglige 
drift, er en lille indisk kvindeorganisation ledet af kvinden Mala. En stærk, 
omsorgsfuld og dygtig leder. 

Med årene er denne lille oase fyldt med håb og drømme vokset sig større. 
Pigerne, der ankom de første par år, er i dag voksne kvinder i gang med 
uddannelse eller job. Nye piger er kommet til og nye vil følge efter. 
Jordlodder er opkøbt og beplantet for at sikre en fremtidig indtægt. 
Solcellesystemer sikrer i stigende grad at der altid er strøm.                                                                                                                       
For at styrke båndene til Danmark og foreningens støtter, samt for at spre-
de oplysning om piger og kvinders forhold kommer lederen af børnehjem-
met samt piger der tidligere har boet på børnehjemmet i august-september 
til Danmark.

Som et led i dette læg-
ger de vejen forbi Sdr. 
Onsild, hvor de sammen 
med Dansk - Indisk 
Børnehjælps formand 
Tine Elisabeth Larsen 
i ord og billeder vil 
fortælle om deres liv, 
skolegang, uddannelse, 
arbejde og m.m.."
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PROGRAM
21. maj  Møde V/Preben Sørensen, Viborg

11. juni  Udflugtsaften: Afgang fra missionshuset kl. 19.00

11. - 18. juli  Bibelcamping i Hadsund

20. august  Møde V/Poul Erik Hansen, Farsø

25. august  Kredsgeneralforsamling i Grynderup Missionshus

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

FLOT ARBEJDE!!!!
Det er en fryd for øjet at gå tur langs cykelstien i disse dage. 
Normalt kan man græmmes over alt det affald der ligger i kanten – det er 
lige fra spiritusflasker og øldåser til tomme Mac Donalds poser.
Det er nu væk :-) 
Takket være den store indsats som Eleverne fra MFI skole og efterskolen 
bidrog med torsdag den 24. april hvor de på halvanden time indsamlede 
393 kg. Affald og 358 tomme dåser rundt i byen.
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Info fra dagplejerne i Onsild.
Alt er ved at springe ud og det samme gør dagplejen. I sommerperioden 
holder vi heldagslegestue i Spejderhuset, Rolighedsvej 8, Onsild St.by.

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.

JUNI 2014
Onsdag d. 11.06: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.
Onsdag d. 25.06: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.

JULI 2014
Heldagslegestuen holder sommerferie.

AUGUST 2014
Onsdag d. 13.08: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.
Onsdag d. 27.08: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.

OBS. Dagplejen er lukket fredag d. 30.05 (dagen efter Kristi himmel-
fartsdag)samt torsdag d. 05.06 (Grundlovsdag). Der er ikke mulighed for 
gæstepleje.

Andre Aktiviteter:
Onsdag d. 7. maj: Kunst i Hobro idrætscenter.
Torsdag d. 22. maj: Besøg på Idrætsefterskolen.
Tirsdag d. 4. juni: Bondegårdbesøg hos Tina. 
Onsdag d. 18. juni: Udflugt til Hobro Mini Zoo.
Besøg i børnehaven.    

Hilsen 
Onsild Gruppen



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
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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 23/8 og 8/11 2014.  

Fyr kat  gr uppe.  

Torsdag den  8/5 spejdermøde. 
Torsdag den 15/5 spejdermøde. 
Torsdag den 22/5 spejder aflyst alle er med skolen på koloni. 
Torsdag den 29/5 aflyst Kristi himmelfartsdag. 
Torsdag den 5/6 aflyst Grundlovsdag.  
Torsdag den 12/6 spejdermøde på sportspladsen vi skal gør klar til byfesten. 
Fredag den  13/6 Byfest. 
Lørdag den  14/6 Byfest. 
Søndag den 15/6 kl. 10.00 oprydning efter byfesten. 
Torsdag den 19/6 grill aften fra kl. 18.00. 
Vi holder sommerferie.
Den 4/8 til den 8/8 skal vi på sommerlejer på Knolden. 
 
Torsdag den 21/8 spejdermøde. 
Lørdag den 23/8 avisindsamling. 
Torsdag den 28/8 spejdermøde. 
Fredag den 29/8 skal vi gå fakkel optog vi mødes ved markeds hallen kl.20.15 
 
 

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 måneden er gratis. 
Ude liv er et godt liv.  
Spejder hilsen os alle i Fyrkat gruppe  
Susanne tlf.20 63 70 61/ 98 54 44 35. 

Program for maj  til september 2014 

Viste du: 
 at spejderne 
lejer deres 
hus ud for 
 500 kr.   

i døgnet   
 
 
Vi har også et 
partytelt 
 
6 + 12 m  
 
Det lejes ud
for 500 kr.
i døgnet. 

Spejderne er med  
til at lave :  
 
Avisindsamling  
Den  23/8 og 8/11 
 
 
 
Byfest den 
13. - 14. Juni 



22. maj 2014:  Mød op til den årlige hyggeaften ved branddammen. Vi mødes kl.  
  17 og har nogle  

  hyggelige timer sammen – husk evt. Waders, trillebøre, river samt  
  det gode humør. 

  Landsbyrådet står for aftensmaden i det fri.  

04. juli 2014: Grillaften - grillen på legepladsen er tændt og klar til kl. 18.

26. september 2014: Spis sammen aften i Nr. Onsild forsamlingshus kl. 18. 

2015
09. januar 2015: Spis sammen aften & generalforsamling i Nr. Onsild forsamling-
shus kl.18.

God sommer!
Nr. Onsild Landsbyråd

Sæt kryds i kalenderen X
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Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro Tlf.: 98 51 11 01     Mobil: 22 58 06 13

www.kmfs.dk
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Gravøl & Grill

HOH 85 lukker og slukker, derfor har vi i bestyrelsen valgt at 
lave et lille arrangement for gamle medlemmer.
Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu, så vi kan få en hyg-
gelig aften.
Hvis I kender nogen der ikke er på facebook, men spillet i klub-
ben, så spred budskabet 
                                      Arrangementet afholdes:

Tid:     Fredag d. 20.06.2014
Sted:  Onsild Hallen
Kl.       18.00
Pris:    50,00 kr.
Beløbet indsættes på konto. 5984 – 4005518
Senest d. 09.06.2014
HUSK NAVN

Håber at se dig 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen HOH 85

Onsild pensionistklub
Alle møder er på Odinsgård, Friggsvej 1 fra kl. 14.00 – 16.00

Juli    
31.  Bankospil   

Klub og bestyrelse ønsker alle en
GOD SOMMER
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Tak for denne gang
Da jeg har valgt at stoppe i redaktionen på KIK OG LYT – ONSILD NYT, 
vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde til 
alle, jeg har været i berøring med i de forgangne 17 år - ingen nævnt ingen 
glemt. 
Samtidig vil jeg opfordre jer til stadig at bakke op omkring bladet –
Specielt omkring de kommende numre, hvor nye rutiner og arbejdsgange 
skal indarbejdes.

Vi mødes derude i Onsildbyerne
Ingrid

Tak til en med-redaktør ved Kik og Lyt - Onsild Nyt
Vores EDB-ansvarlige medredaktør Ingrid Kristensen har valgt at stoppe 
sit frivillige arbejde i bladet ”Kik & Lyt – Onsild Nyt”. Ingrid har ydet en 
utrolig stor indsats i bladets redaktion siden1997, og vi har haft stor gavn 
af hendes store ekspertise inden for EDB-området. Det er Ingrid, der har 
indført bladet i den digitale verden, og hun har (gennem sine dejlige på-
mindelser om deadline) gjort det nemt for borgere og foreninger, at huske 
at sende materiale til tiden. Ingrid er den, som i sidste ende har samlet 
artiklerne i bladet samt sat billeder på, så bladets helhed får et flot look.  

Det er selvfølgelig med beklagelse, at vi giver slip på Ingrid, men vi 
må også respektere, at Ingrid nu vil bruge sin fritid på andre spændende 
opgaver. Redaktionen vil gerne sige Ingrid TUSIND TAK for hyggelig 
samvær og god diskussion på redaktionsmøderne samt tak for indsatsen i 
bladet gennem de sidste 17 år.

De bedste hilsner fra
Ketty, Bente og Kirsten  

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
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HFMF:
Formand:  Pia Ritter,     22 54 08 54
Næstformand:  Jakob Olsen    26 80 22 27
Øvrige medlemmer:
Anette Madsen, 24 24 22 47  Tina Hjelm, 41 48 35 18
Jesper Jørgensen, 30 26 06 16 

Onsild Idrætsforening, generalforsamling i februar:
Formand/gym.: Trine G. Sørensen, Sdr. Ulstrupvej 23       30 42 20 54
   trgs@rn.dk
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, 31 75 41 30
Signe Neiman, 60 49 34 52
Michael Loft, 20 14 28 50
Kristian Ishoff

Onsild Squaredance, generalforsamling i marts:
Kasserer:  Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyog kurt@gmail.com  29 24 86 49
Øvrige medlemmer:
Annie Poulsen, Frejasvej 14 
Lone Nielsen, Andrupvej 17  Anni Pedersen, Villavej 1

Onsild Husmoderforening, generalforsamling i marts:
Formand:  Lene Christensen, Åvej 2  98 54 41 24
   krittlerne@email.dk   22 16 41 28
Øvrige medlemmer: 
Heidi Holst, 29 29 73 71 Helle B. Vistisen, 40 99 96 39
Maria Laursen, 30 23 58 38 Susanne Olesen, 20 13 75 44
Helle Christiansen, 22 71 83 52 

Onsildhallen
Bente Fiil, bfiil@hotmail.com  Jørgen Ib Larsen, jil@dlg.dk 
John Christensen, damhuschr@vip.cybercity.dk
Torben Kirketerp, torbenkirketerp@gmail.com 
Keld Vistisen, keldvistisen@gmail.com
Bent Andersen, munk-andersen@mail.tele.com
viceforstander@onsild.dk
Halinspektør:  Elmo Plougstrup   21 75 41 30
Mailadresse:  elmo.plougstrup@mail.dk 
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Nr. Onsild Vandværk, generalforsamling 1. mandag i februar måned:
Formand:   John Huus, Nr. Onsildvej 17  98 11 11 57  
    john.huus@hotmail.com  21 63 97 60
Øvrige medlemmer:
Holger Westphal, Præstemarken 24  Finn Nørgård Laursen, Rævebakken 15

Sdr. Onsild Kirkeby’s Vandværk, generalforsamling i februar måned: 
Formand:   Lars Kristensen, Søtofte 6,     40 54 84 11
    lars@cogetil.dk   
Kasserer:   Elmo Plougstrup, elmo.plougstrup@mail.dk
Øvrige medlemmer:
Birger Nielsen, vila@vilaudestuer.dk Niels Jørgen Laursen, nial@tiscali.dk
Claus Smidt Christensen, otm-onsild@mail.dk

Sdr. Onsild Stationsby’s Vandværk:
Formand:   Ole Andersen, Frederiksberg 14  98 54 43 24
   oleschmidtandersen@hotmail.com 22 19 93 24
Øvrige medlemmer.
Per Hjort, Viborg Landevej 96  Frank Rejmert Sørensen, Viborg Landevej 82
Jens Lykke, Højvangen 6  Torben Nielsen, Viborg Landevej 48

Skolebestyrelsen for Mariafjord Idrætsskole (mfiskole):
Formand:  Thomas Rasmussen   21 63 14 57
Øvrige Medlemmer:
Henning Børgesen Jacob Bjerrum  Henrik Soelberg
Helle Christiansen Brita Nyrup Johnsen Mette Weng Kristensen
  
MFI-Skolekredsen:
Formand:  Ketty Nyrup Hansen, søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49  
Øvrige Medlemmer:
Åse Bjerrum, Randersvej Annie Poulsen, Frejasvej
Lone Larsen, Søtofte  Alice Johnsen, Holmgårdsvej

Lokalhistorisk Forening, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    egerberg@adr.dk
Øvrige medlemer:
Leif Jensen, Nr. Onsildvej 9   Ove Neimann, Ulstrupvej 28
Leo Jensen, Præstemarken 22  Børge Nielsen, Præstemarken 17
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Sdr. Onsild Borgerforening, genralforsamling i marts måned:
Formand:  Charlotte Møller Aarup, Frederiksberg 10
   charlottepk@hotmail.com  61 10 02 53
Øvrige medlemmer:
Ketty Nyrup Hansen, kettyogkurt@gmail.com 
Henrik Hvid Laursen, hhl@lmo.dk 
Svetlana Pape, svetlanapape@gmail.com
Betina Justesen, betper6@hotmail.dk

Sdr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Ole Bech, Frejasvej 8   98 54 49 14
   obech@email.dk
Øvrige medlemmer:
Ketty Nyrup, 29 24 86 49    Rikke Bech Kristensen, 26 28 41 63

Nr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i november:
Formand:  Conny Birgitte Madsen, Nr. Onsildvej 28   
   fammadsen6@hotmail.com  24 81 77 57
Øvrige medlemmer:
Vivi Stevnhoved, 40 43 74 87  Henrik Krogh, 98 51 10 38
Ditte Dahl, 27 62 33 59 

Nr. Onsild Forsamlingshus, generalforsamling i november måned:
Formand:  Michael Loft, Væggedalen 1  20 14 28 50  
    michaelloft.ml@gmail.com   
Øvrige medlemer:
Tom Steffesen, mr.tdsteffensen@gmail.com
John Jensen, oph.udsigten@gmail.com
Bente T. G. Kirketerp, kirketerp@dlgpost.dk
Vivi Stevnhoved, vivi.stevnhoved@gmail.com
Ditte Dahl, ditte-dm89@hotmail.com
Søren Andersen, dorthekragh@hotmail.com - legepladsudvalg
Michael Christensen, micnr1@hotmail.com - legepladsudvalg

Forsamlingshuset
Booking +  Jørgen Lundsberg, Rævebakken 9 98 52 57 86
nøgle/aflæsning: bjl@os.dk     61 61 52 29

Nøgle/aflæsning: John Jensen, Nr. Onsildvej 40  52 39 37 34
        29 24 84 82



Støttegruppen Odinsgård, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Hanne Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    egerberg@adr.dk         24 49 26 25
Øvrige medlemmer:
Frede Aggerholm, 86 45 23 04  Anne Marie Christensen, 98 51 13 08 
Lis Christensen, 98 54 41 64  Børge Johnsen, 98 54 40 63
Else Larsen, 98 54 43 13  Verner Jensen, 98 51 12 36
Karen Aggerholm, Kongsvad Møllevadvej

Onsild Pensionistklub, generalforsamling i januar måned:
Formand:   Bjarne Færløv Nielsen, Fasanvej 10  98 52 13 62
   bjarnenielsen5@gmail.com
   onsildpensionist@gmail.com
Øvrige medlemmer:
Bente Andersen, Engsvang 4  Eva Pedersen, 
Bent Pedersen, Viborg Landevej 5  Margit Pedersen, Viborg Landevej 5

Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd:
Formand:   Jørgen Lundsberg, Rævebakken 9  98 52 57 86
   bjl@os.dk
Øvrige medlemmer:
Bente Andersen, Viborg Landevej 38 Hannah Christensen, Rævebakken 8  
Stine Bergø Pedersen, Kærhave 3 Signe Neimann, Søagervej 8
Anne Lise Laursen, Ulstrupvej 24 Tove Jensen, Nr. Onsildvej 40
Henrik Krogh, Rævebakken 4   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8   

Indre Mission, generalforsamling i januar måned:
Formand:   Bent Dyrholm, Tingmosevej 20 A 41 13 52 65
   bent.h.dyrholm@gmail.com
Øvrige medlemmer:
Aksel Dalum, 98 54 42 19  Gurli G Dyrholm, 23 68 89 34
Jørgen Andreasen, 98 51 12 86  Lis Nielsen, 98 51 10 43
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Nyt fra OIES
”The eagle has landed” – sådan kunne starten lyde på en roman eller in-
dledningen til en god film. Både film og i særdeleshed bøger består af 
kapitler, spændingskurver og berettermodeller. Jeg har nu taget hul på et 
nyt kapitel i mit liv – min bog og tiden på OIES flyver afsted. 
Efter er grundig introduktion i skolens hverdag og systemer, efterfulgt 
af en intern afsked med Tove Kristensen på skolen, sidder jeg nu med 
styrepinden og ansvaret for denne fantastiske skole. Det første kapitel er i 
gang!

Reception og afsked med en levende legende!
D. 14. marts afholdt skolen en afskedsreception for Tove Kristensen og 
ved samme lejlighed en indsættelsesreception for mig. Det var en rigtig 
god dag, hvor mange fik sagt pænt farvel og tusinde tak til Tove, og hvor 
mange fik hilst på mig og budt mig velkommen til byen og skolen. Tusinde 
tak for det flotte fremmøde og den store opbakning denne dag. Det er mit 
ønske, at vi kommer til at se hinanden i fremtiden, og jeg vil bestræbe mig 
på, at gøre skolen til et kraftcenter for vores elever, men i høj grad også for 
byen. Med receptionen blev det første kapitel skrevet, hvori mange af jer 
var med!

En skole i udvikling
På OIES bestræber vi os på at lave den bedste skole, for de elever som 
kommer her. Vi sætter løbende nye pædagogiske tiltag i gang og har også 
spændende planer for det kommende elevhold. Dette både i måden vi 
møder de unge på og med de fagudbud vi gerne vil udfordre de unge i. 
Næste kapitel er dermed i fuld gang og vi arbejder på at indfase de første 
spændingskurver allerede nu og senest i starten af august, hvor de nye 
elever bydes velkommen!

Med denne lille hilsen fra OIES kan jeg kun sige: ”The eagle has landed”!

God sommer!
Med venlig hilsen

Søren Haubjerg
Forstander på Onsild Idrætsefterskole
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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.

www.pigernes-kro.
dk

Tlf. 98 54 40 52



27

Arbejdsdag på legepladsen

Søndag d. 6. april afholdt Husmoderforeningen og Borgerforeningen arbe-
jdsdag på legepladsen i stationsbyen.
Mange frivillige hænder var mødt op for at hjælpe, og det blev en rigtig hyg-
gelig dag, hvor vi fik nået rigtig meget.
Et af de store projekter den dag var at få lagt belægningssten mellem de to 
sandkasser.
Vi var så heldige at Lars Laursen sponserede ALLE belægningssten 
– ca. 60 m2 og Henning Jepsen lånte os maskineri til at grave.
TUSIND tak for det – det var en stor hjælp 
Sidste år var vi i gang på legepladsen ved kirken. Der var vi heldige at få mas-
kine hjælp fra Søren Lundsgaard. Også her skal lyde en STOR tak.



Og flot tog de sig ud alle vinderne af hingstedagen 
2014, som fik overrakt de flotte blå Satin dækkener 
sponsoreret af Kinnerup Hesteartikler, Vodskov.  
Flotte erindringsrosetter lavet af Råhøjgaard 
Rosetter, Ry til alle deltagere samt en lidt større 
roset med Swarovski sten til alle vinderne givet af 
HingsteNet.dk. Det flotte guld satin bånd til årets 
vinder hingst, som løb med B.I.S titlen 2014 blev 
Kat. nr. 1 haflingerhingsten Amadeus og ejet af 

Hingstedag Jylland fik en god start i Aalestrup
Det var med stor spænding om flytningen af Hingstedagen fra Viborg til Aalestrup blev taget 
godt imod. Trods et lille antal med 18 deltagende hingste set i bakspejlet af sidste års rekord 
af 29 hingste, blev hingstedagen en god og hyggelig dag for hingsteejere og publikum som 
altid. Man kan sige at det blev en flot debut med gode staldfaciliteter og Aalestrup Ridecenter 
bød på meget mere plads at røre sig på, og der kunne varmes op både inde og ude.  Cafete-
riaet havde travlt hele dagen med at servicere de henad ca. 400 mennesker som lagde vejen 
forbi for at se hingstenes kunden i dressur, springning, mønstring og Bedste påhit. Vi havde 
også fint besøg fra 24 Nordjyske med videooptagelser og fotos.  Erik Røgild kom forbi med 
kameraet og hans billeder fra dagen kan ses på www.ihobro.dk 

Det er vort mål at Hingstedagen skal være en alsidig blanding af seriøsitet og showopvisninger 
på en samtidig jordnær måde, hvor alle kan være med.  Som en publikum deltager skrev i en 
mail efterfølgende til os: "Kanonflot arrangement i Aalestrup idag, det er første gang 
vi deltager da vi aldrig har hørt om det før. Vi plejer at deltage hvert år i Herning til 
Dansk Varmblods gallashow, og har været der gennem ca 25 år, men har bestemt, at 
vi for eftertiden vil komme til jeres i stedet for-, såfremt det fortsætter i samme under-
holdende form."

Line Gautesen, Suldrup, var skænket af Råhøjgaard Rosetter. Line Gautesen havde 
iøvrigt hænderne fulde på dagen, da hun skulle fremvise begge sine hingste i dressur og 
løsspringning, mønstring foruden at hjælpe med 2 knapstrupper unghingste samt ride med 
i to friesershow.  Godt klaret!

Show i særklasse
Cirkus Schumann Torres kom fra Fyn og viste deres flotte show med PRE hestene. 
Det var muligt for publikum at komme helt tæt på opvisningen, da en medbragt manege 
dannede rammen i hal 2.  Dem der gik glip af første del kunne se opvisning igen lige før 
præmieuddelingen fandt sted i hal 1. Frieser show gruppen "Frieser Nord" kom med deres 
elegante fremvisning af 12 frieserheste fra flere dele af landet i samlet trup i Aalestrup, som 
også er deres øvested. Først blev showet fra sidste år i Viborg vist og til sidst premiere på 
deres nye show, som de tager rundt i Jylland og viser i løbet af sommeren. Dagen bød også 
på Miniature heste opvisning med 6 stk. hvoraf nogle for vogn og andre viste løsspring.  
Foreningen havde en stand i stalden, hvor folk kunne hilse på de små charmerende heste. 
Sidst men ikke mindst viste den lokale Western rytter Mieke Derks, Nørager sin kunden 
på hesteryg. Hingstedagen blev noget for en hver smag.
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Der var også rig mulighed for publikum at besøge de forskellige stande som var på hing-
stedagen.  Der var alt lige fra Tøj, smykker fra Boutique Bentes Corner, Skivum, Aloe Vera 
fra Allan Meller, Tjele, hesteting fra Rytterbussen og Bendtsminde, Tommerup, Tupperware 
fra Tove Kristiansen, Onsild til billigt Telefoni og smagsprøver på kosttilskuddet Benevita 
fra Janet Ishof og Ole Mølgaard, Vebbestrup.

Igen i år var der hingsteejere som donerede bedækninger, som hoppeejerne kunne vinde til 
deres hopper og med ca. 30.000 kr. i værdi kunne 9 hingste bidrage med lidt ekstra spænding. 
Fra arrangørens side har vi planer om at lave en hingstedag mere i år - en forpremiere på 
vores 10 års fødselsdags hingstedag.  I skrivende stund er der ikke noget konkret på plads 
endnu.  Men sæt et kryds i kalenderen den 27. september 2014. Så vil vi trække i arbe-
jdstøjet endnu engang og prøve at få stablet en vellykket hingstedag på benene. Vi ser frem 
til en god opbakning fra hingsteejerne efter sommerens kåringer. 



OHF - Onsild husmoderforening orienterer:

Vi er meget stolte af at kunne fortælle, at vi pr. 29/4-2014 er 70 
medlemmer i vores forening – men... dermed ikke sagt, at vi ikke har plads 
til flere:-) 
Kontakt Helle B. Vistisen på tlf. 40 99 96 39 eller send en mail til 
onsildhusmoderforening@gmail.com , hvis du er interesseret, men endnu 
ikke er blevet medlem for 2014.

I år er vi kommet rigtig godt i gang med at sende informationer ud på mail 
til vores medlemmer. Hvis du er medlem og vi ikke har din mailadresse, 
kan du sende den til onsildhusmoderforening@gmail.com. Der vil fremov-
er komme en opkrævning af kontingent, til de medlemmer hvortil vi har 
mailadresser.

Vi havde årets første bankospil tirsdag den 29. april. Vi var ca. 25 til en 
hyggelig aften – dejligt, at der kom så mange, trods det flotte sommervejr 
:-) 
Der er ALTID gode præmier som der købt/sponseret af nogle af vores 
lokale erhvervsdrivende  - så kom endelig med næste gang:-)
Husk vores næste bankospil den 24/9-2014. 

Husk Onsild messen den 2. november 2014. Ring til Lene på 22 16 41 
28 eller send en mail til onsildhusmoderforening@gmail.com hvis du har 
spørgsmål vedr. messen f.eks. standplads o. lign. 
Se nærmere info i KIG og LYT til september.

Forårshilsner fra 
OHF – Onsild Husmoderforening
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Odinsgård
Lørdag d. 24. maj fra kl. 13.00 til kl. 16.00 
Mariagerfjord kommune holder Åbent hus på Solgave og 
ODINSGÅRD. Støttegruppen vil være på Odinsgård, og vil servere 
kaffe.  Om der kommer nogen fra kommunen er uvis.
 
Tirsdag den 27. maj kl. 18.00
Vi har åbent hus og MAJSTANG. 
Vi pynter majstangen fra kl. 17.00
Kom gerne med nogle blomster hvis du har nogen.
Der bliver serveret Kartoffelsalat, frikadeller og pølser. Kaffe og 
småkager, øl og vand.
Det vil koste omkring 75.00 kr.

Hver anden tirsdag kl. 14.00
Strikke/snakke klub 

Hver onsdag kl.14.30
Vi begynder med kaffe. Derefter Yatsy, kort spil m.m.

Gudstjeneste en gang om måneden 
Næste gang er d.14. maj.

Alle er velkomne til vores arrangementer.
MVH. Støttegruppen



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

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



Studietur til Tjekkiet 

 

 

7.-8.-9. klasse fra MFI tog den 6. April på 
studietur til Tjekkiet. Turen startede ud med 
en lang bustur på 16 lange timer, hvor 

toilettet flittigt blev brugt af dem, der havde 
køresyge. 

Eleverne var trætte, da de kl. 7 ankom til 
hotel Diana i Spindl. De fik 2 timer til at pakke 
ud og få noget morgenmad, for derefter at 
tage på bjergvandring. Efter en lang tur med 
11 kilometer bag sig, gik turen til Monkey 
park og sommerbobslæde. Det var meget 
grænseoverskridende for nogle, men for 
andre var det rent ud sagt ”skide sjovt”. 

Tirsdag var en vild tur, der både bød på 
rappelling i 45 meters højde, bridging og en 
udfordrende cykel tur i bjergene på 
mountainbikes.  

Onsdag morgen blev alt pakket og turen gik 
mod Prag, hvor dagen stod på river rafting og 
aftensmad på restaurant og en forestilling i 
Det sorte teater. 

Torsdag var den sidste dag i Prag. Dagen bød 
på orienteringsløb rundt til forskellige 
seværdigheder i byen og aftensmad på den 
smukke flod Moldau. Derefter gik turen 

tilbage mod Danmark med et lille stop ved 
den tyske grænse, hvor vi spiste morgenmad 
og handlede ind til slikskabet.  

Det var en lang tur hjemad, men humøret 
kom i top da vi blev modtaget med flag af 
resten af MFI skole.  

Lavet af Sophie og Lærke   
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Uddrag af ”En Dansk Præste og sognehistorie” 
v/ Paul Nedergaard skrevet i 1964.

 
”Pastor Th. Ingomar Petersen har skrevet en interessant og fyldig (liber 
daticus beg. 1894) indberetning om de sociale og religiøse forhold i Søn-
der- og Nørre-Onsild sogne i Aarhus stift. 

I social henseende er der nogen forskel paa hovedsognet Sønder-Onsild og 
annekset Nørre-Onsild.

Sønder-Onsild sogn, der er det største, har i umindelige tider indtaget en 
særstilling paa disse egne. Befolkningen, der i langt overvejende grad 
bestaar af gaardmænd, har holdt sig meget afsondret fra andre sogne. Fra 
slægt til slægt er gaardene gaaet i arv, saa der kan paavises slægter, der i 
over 200 aar har haft samme gaarde. Folk fra andre sogne er sjældent kom-
met i besiddelse af gaarde her i sognet, da gaardmandslægterne har giftet 
sig indbyrdes og det har været betragtet som en skam at hente sin mand 
eller hustru uden for sognet. Paa grund af sin afsluttethed har befolkningen 
(gaardmændene) ikke villet lade sig paavirke udefra, og agerbruget har 
hidtil staaet paa et temmelig lavt trin. Et andelsmejeri, som for 8 aar si-
den blev bygget ved Sønder-Onsild station, har meget ringe tilslutning fra 
byens gaarde. Befolkningen har tidligere givet sig meget af med opdræt af 
kvæg – store kærstrækninger hører til sognet – og med handel. Herved har 
den tidligere været meget velstillet, men desværre har drukkenskab grebet 
ikke lidt om sig blandt den yngre gaardmandsstand og hermed er fulgt 
ulyst til arbejde, saa der er stor økonomisk tilbagegang. Dog findes der 
enkelte meget velhavende folk.

I Sønder-Onsild hersker der et meget udpræget gaardmandsaristokrati med 
fuldstændig ignoreren af alle, der ikke hører til ”mændene”. Disse afgør 
fuldstændig alle valg og vælger kun af deres standsfæller til sogneraad og 
lignende. Af husmænd og indsiddere findes meget faa, da det har været 
og er en stiltiende overenskomst blandt mændene, at der ikke maa opføres 
huse, for at fattigbyrden ikke skal blive stor. I fattighuset bor kun en enkelt 
person. Skatterne er meget lave, da udgifterne til skolevæsen og vejvæsen 
er meget smaa.
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Tjenestefolkenes stilling er ringe, da det anses for nedværdigende for en 
gaardmandssøn eller –datter at tage ud og tjene.

I politisk henseende har den største del af befolkningen været indifferent 
for ikke at sige sløv – selv i politisk bevægede tider. Fra Sønder-Onsild er 
sjældent taget nogen videre del i valgene.

Da gaardmandsstanden her i Sønder-Onsild i henved 200 aar har været 
selvejere, skulle man vente at finde noget af det selvstændige – saakaldte 
”vestjyske” – præg med trang til oplysning hos dem. Dette er imidlertid 
langt fra tilfældet. Med oplysningen staar det ringe til og skolen betragtes 
i mange maader som et nødvendigt onde, der kun forvolder udgift. Der 
anvendes grumme lidet til bedste for undervisningen og i regelen kun nød-
tvunget. Naar der opfordres til at fremme skolevæsenet svares der: ”Saadan 
var det i vores skoletid, saa kan det ogsaa gaa endnu”. Kun faa unge uden-
for dem, der ere blevne religiøst vakt ved indremission have besøgt højsko-
len.

I nørre-Onsild (annexet) ere forholdene lidt anderledes. Befolkningen er 
mere livlig og opvakt og der findes ikke det skarpe skel mellem husmænd 
og gaardmænd. Pengene spiller ikke her den store rolle som maalestok for 
menneskers værd. Dette kommer sikkert af, at der aldrig har været synder-
lig velstand og at flertallet af befolkningen er smaakaarsfolk. Befolkningen 
har været stærkt politisk vakt i radikal venstreretning. En gaardmand fra 
sognet har en kort tid været folketingsmand.

I sædelig henseende har det for en udvortes betragtning staaet godt til i 
begge sogne. Der har ikke været mange uægte børn, men før der kom kri-
stelig vækkelse ansaa hele befolkningen det for en selvfølge, at forlovede 
levede sammen før brylluppet. Dette er saa godt som ophørt. Offentlig dans 
med drik o.l. (de saakaldte legestuer) have spillet en stor rolle og gøre det 
endnu. Desværre gaa mange unde til grunde derved. Ingen forsamlingshuse 
findes – men to dansesale (en offentlig og en privat) byggede til dette brug 
for at undgaa dansen i gaardene paa omgang. 

Religiøse forhold. Hele egnen omkring Hobro har i mange aar staaet meget 
tilbage i kirkelig interesse. I Sønder og Nørre Onsild sogne søgte befolk-
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ningen sjælden kirken, undtagen naar de havde kirkelige forretninger eller 
til de tre store højtider. En enkelt mand (tidligere folketingsmand) løste for 
ca. 20 aar siden sognebaand til valgmenighedspræst Teilmann, Bering. I 
slutningen af firserne kom der udsendinge fra den kirkelige forening for in-
dre mission i Danmark her til sognet. Disse holdt under stor tilslutning mø-
der i private huse, men da nogle faa unge mænd blev vakte op og begyndte 
at leve et helt nyt liv, vakte det forargelse, at de vilde være anderledes end 
andre, og særlig, at de ikke mere ville deltage i legestuer o.l. De fleste trak 
sig derfor tilbage fra møderne. I sommeren 1890 blev undertegnede kaldet 
til præst for Sønder- og Nørre-Onsild menigheder. Jeg var den gang i en 
aandelig gæringstilstand og sluttede mig straks til de faa indremissionsven-
ner, der fandtes her i pastoratet, skønt jeg ikke tidligere havde kendt videre 
til indre mission. Kirkegangen var i begyndelsen meget stor og filk havde 
i og for sig intet imod det alvorlige ord om synd og naade, men da præsten 
ikke ville deltage i ders gilder, hovr det gik mindre pænt til, og hvor det 
endog betragtedes som upassende at foreslaa en salme afsungen eller holde 
en bordbøn, blev der misstemning mod den nye præst. Mest forargelse 
vakte det, at præsten sluttede sig til de hellige, vel ogsaa vel exclusivt.

Da tilmed ordet begyndte at bære frugt, idet mennesker blev vakte op og 
begyndte et nyt liv med daglig andakt i husene og kirkegang hver søndag, 
saa tiltog modstanden; Thi de ville blive ved det gamle, saadan som de 
havde lært. At jeg selvfølgelig som ung og uerfaren og tilmed i aandelig 
gæring begik adskillige fejlgreb og mange gang stødte mennesker bort 
som maaske kunne have været vunden for Herren, kan jeg kun beklage. 
Imedens det aandelige røre var stærkest, blev en ung kandidat af grundt-
vigsk retning kaldet til præst i nærheden (M. Kabell, Nørbæk-S.-L.), og 
nu begyndte en meget stærk agitation fra hus til hus med at samle under-
skrifter paa at løse sognebaand, og mange skrev under, som det tit sker 
paa landet, uden at vide, hvad de gjorde. Da først et par gaardmænd havde 
løst sognebaand fulgte mange efter. Vedkommende præst var villig til at 
modtage alle, og naar nogen henvendte sig til ham, lød kun det spørgsmaal: 
”har De hørt mig? ” og paafulgte et ja, tog han mod dem. Fødte en kvinde 
et uægte barn, skraks løste man sognebaand, og fik lov til at bære sit uægte 
barn til daaben, og barnets fader kunne staa fadder. Hastede det med et par 
unge folks bryllup, fordi de havde syndet med hinanden, straks løstes sog-
nebaand. For udenforstaaende kunne det synes, som om der paa én gang 
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M.v.h. Spejderne og Onsild Borgerforening

Fastelavnsfest 2014 i Onsild hallen

Lørdag d. 1. marts afholdt Spejderne og Onsild Borgerforening deres årlige 
fastelavnsfest.
Der var i år ca. 200 der deltog – deraf ca. 100 flotte udklædte børn. Det var 

virkelig en fornøjelse at se dem alle 
Vi takker for en fantastisk dag til alle jer der deltog.
Tak til OK tanken for at sponsere kaffe og tak til alle jer forældre der var så 
hjælpsomme at bage kager – det var et stort og lækkert kagebord 

vaagnede en vældig kirkelig interesse og stor trang til kristendom, men det 
varede kun kort. Inden ret længe kom kun den mindste part af sogneba-
andsløserne i kirke, hvor ders præst holdt gudstjeneste i sognets kirke. ”
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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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Hermed seneste nyt fra skolen, med såvel afholdte undervisnings-
forløb med mere og lidt om den kommende tid.

Ud over den daglige undervisning og arbejdet i SFO`en, har vi i 
løbet af skoleåret afholdt - og deltaget i flere spændende ting:
Turnering i høvdingebold for 4.klasser på Rosendalskolen, 
skolefodboldturnering, gymnastikopvisning i Onsild og Hobro, 
oprydningsdag med efterskolen, julefest, studietur for 7.-9. klasse, 
emneuge med cykelemne, besøg af vores ambassadør 
børnebogsforfatter Mette Finderup.

Inden sommerferien kan vi fremhæve følgende ting, som vi ser 
frem:
For 1. gang, i skolens historie, har vi en 9. klasse som skal til 
eksamen. 
Vi skal på lejrskole, hvor turen i år går til Vejrum-Viskum Friskole. 
Vi er langt i samarbejdet med DGI. P.t. arbejdes der med søgning af 
fonde til finansiering af legeplads på området, til glæde i skole/SFO 
tid og for områdets børn i fritiden.
Vi er så langt, at vi skal festliggøre vores certificering som DGI 
Profilskole.

Skolens forventninger til fremtiden:
Udviklingen i elevtallet har været støt stigende:
D.5/9/12: 96 elever. D.5/9/13: 104.
Til den kommende børnehaveklasse er der p.t. 19 indmeldte elever. 
Så det ser godt ud og der forventes et elevtal på
107 pr. 5. september 2014. 
En positiv udvikling med støt stigende elevtal.

Med venlig hilsen
På skolens vegne.
Peter Nyeng Kristensen
Skoleleder.
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MFI Skolekredsen
har arrangeret et lotteri med salg af 1000 lodsedler á 20,- kr. 
Mfi skolens elever hjælper med salget - tak for det - tag godt imod dem, når 
de kommer rundt.
Stort TAK til sponsorerne for de fine gevinster.
Vindernumrene offentliggøres 25. maj på Mariagerfjord Idrætsskolens 
hjemmeside www.mfiskole.dk
Gevinsterne udleveres 26., 27. og 28. maj fra kl 13 -17 på Mfi skolen, 
Præstemarken 2,Sdr Onsild, 9500 Hobro.
Spørgsmål omkring udlevering af gevinster og køb af lodsedler -  kontakt 
Ketty 29 24 86 49.

Overskuddet fra salget går til en ny legeplads til glæde for skolen og alle 
områdets børn og unge.
Planen for legepladsen er klar med 9 legeaktiviteter, legehus og 8 store 
gummiklodser til balanceleg hertil klargøring af området og faldsand. Pris 
ca. 210.554,- kr. og den forventes færdig april 2015.
MFI Skolekredsen er i gang med at søge fonde til formålet.
Skulle nogen have lyst til at sponsorere - give et bidrag til projektet: 
Legeplads kan konto 5984 1122282 benyttes. 

GENBRUG - det betaler sig - Åse har indsendt låg og skriveredskaber til 
over 2000,- kr.
Låg fra mejeriprodukter og brugte tusser og kuglepenne kan stadig afleve-
res på Mfi skolen.

Vigtige datoer:
Fyrkatløb i Hobro torsdag 5. juni 
Skolefest torsdag 26. juni 
Sidste skoledag fredag 27. juni
1. Skoledag søndag 10. august

TEATER FOR ALLE I ONSILD HALLEN 9.SEP KL 18.30
Børneteateret HØR HOV opfører stykket "LUK SKUFFEN"       

MFI Skolekredsen 
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Fyrkatløbet 2014
MFI skolen ønsker igen at stille op som skolehold - vi håber rigtig mange 
vil gå / løbe sammen med os:
Torsdag 5. juni -  start fra Søndre Kajgade 2, Hobro kl. 19.00.

Ved holdtilmelding bliver alle startnumre pakket og udleveret samlet. 
Start numre udleveres på løbsdagen i Hobro fra kl 18.00 af Ketty Nyrup fra 
MFI Skolekredsen.
HUSK SIKKERHEDSNÅLE 4 stk. pr startnummer.

Der er 3 ruter på 3,7 km -  7,1 km -  10,6 km
Startgebyr   voksne 85,- og børn 50,-kr
Tilmelding på info@mfiskole.dk  
-  betaling inden 28. maj
T-shirts kan købes hos Berit på kontoret
Mariagerfjord Idrætsskole - Præstemarken 2, Sdr. Onsild, 9500 Hobro
TLF. 98 58 77 00       

ØNSKER DU AT GÅ PÅ MFI SKOLEN
Kontakt skoleleder Peter Nyeng Kristensen og aftal en personlig samtale 
og rundvisning på Mariagerfjord Idrætsskole
TLF. 98 58 77 00
Se oplysninger på www.mfiskole

Klejtrupvej 9B, Sdr. Onsild - Tlf. 98 54 40 59 - Fax 98 54 40 64 - www.cktransport.dk - ck@cktransport.dk

★ Transport
★ Entreprenørarbejde
★ Nedbrydning/knusning
★ Aut. kloakmester
★ Mørtel
★ Granit - sand - grus 
★ Træpiller
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Mariagerfjordidrætsskole går ind for genbrug 

Vi arbejder med affald, genbrug, og miljø. 

Vi sortere affald. 

Samler mælke låg og kuglepenne 

Laver ting af genbrugsmaterialer. 

Holder ren dag i samarbejde med efterskolen 

 

 
MFI 

Primær 

 

95 %  af det  sorteret affald 

bliver genbrugt. 

Hvor for er det  
vigtigt at sortere  

affald: 
Kirstine: For at naturen ikke 
bliver beskidt. 
Mille: For at dyrene ikke skal 
spise affald. 
Jeppe C : For at vi ikke får 
farlig affald ned i jorden 
Rasmus W: Vi skal blive ved 
med at samle affald eller ser 
det beskidt ud. 
Magnus B. Samle affald for at 
vores drikkevand ikke skal 
blive forurenet. 
Jeppe C. for at det ikke skal  
lugte og forurene luften. 
Merle: for det ikke skal se be-
skidt ud som i London .                                 
Jakob J : Det er ikke godt for 
kørerne at man smider med 
dåser ,fordi hvis de spiser dem 
river det i deres maver og de 
får en smertefuld død. 
Line: I skal sende jeres dåser 
til genbrug for når man smider 
dem i naturen kan ligge 500 år  
og skade miljøet 
Lasse Sørensen : det er klamt 
når man smider affald i natu-
ren det skader dyrene og lugter 
brug skrallespanden. 
                                                                                                                                                                                                                                                      

Af gamle bøger har 
vi lavet bog træer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Af cykelslanger har vi lavet hoppebolde og armbånd. 
Af dåse ringe har vi lavet armbånd og halskæder samt brosjer. 
Af  dåser har vi lavet kasketter, blomster og biler  
Af reklamer : har vi flettede tasker, armbånd og øreringe. 
Af køkkenruller og kasser m.m. . Har to klasser lavet robotter. 

Der bliver samlet ca. 60 %  
Aviser og pap  i Onsild området 
Hvis det ikke stiger vil alle husstande stige i miljøafgift, 
Så husk at samle aviser, reklamer og pap til spejderne  
Der er indsamling 4 gange årlige. Næste indsamling er den 23/8 og 8/11  
Har man ikke plads til at gemme det hjemme er der container flere ste-
der i byen, ellers er der en  stor nede på Ulstrupvej nr.32  

 
Ren dag: Sammen med efterskolen samlede  vi  
396 kg affald og 358 dåser i Onsild 
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Påsketur april 2014 i OHF – 
Onsild husmoderforening

Vores påsketur gik i år til Neder Kjærsholm Hovedgård ved Kjellerup.

19 medlemmer/gæster mødte frem til en hyggelig aften.

Vi startede med at gå lidt rundt og se på alle de fint pyntede borde og ting. 
En gang rundt, var ikke nok, for der var mange ting :-)

Herefter blev der serveret kaffe og jordbærtærte med flødeskum… Et stort 
stykke!! og for første gang derude, var der ikke var nogen der sagde nej tak 
til flødeskum på kagen - vi forstår at nyde :-)

Under kaffen fik vi et spændende foredrag om stedets historie og deres 
arbejde med istandsættelse og renovering. Det er ikke kun en brugskunst-
forretning – der er også mulighed for at leje lokaler til fester, gå tur i den 
flotte have og endelig dyrker de deres egen vin. I år er første år, hvor det er 
muligt at smage deres egen produktion.

Måske der er interesse for en vinsmagningstur????

På OHFs vegne
Heidi Holst
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Miniseminar om ændrede livsformer i 
landdistrikterne 

Mandag den 24. februar blev der afholdt et miniseminar, hvor 25 personer 
havde lyst til at ”se ind i fremtiden” og vurdere, hvordan Onsild vil se ud 
om 20 år, hvilke personer der bor her, og hvilke behov disse personer har. 
Det blev en spændende aften med følgende program:

• Velkomst v/ borgerforeningen af Ketty Nyrup
• Orientering om projektet v/ projektleder Johnny Christensen fra 

LIFA
• Forudsætninger for landdistrikternes udvikling
• Signalement af Onsild v/ Johnny Christensen
• Fremtidsbilleder af Onsild – workshop

Workshop fungerede på den måde, at vi var delt op i 4 borde med neden-
nævnte temaer. Der var en bordformand, som blev ved bordet, mens alle 
andre skiftede bord, så vi alle kom til at deltage i alle nedennævnte temaer 
i løbet af workshoppen.

• Byens sociale liv
- Fællesskab 
- Foreningsliv
- Kultur- og fritidsliv
- Tryghed

• Service
- Skole, daginstitution  

og anden offentlig service
- Transport
- Handel

• Arbejdsliv
- Nye arbejdspladser
- Pendling, transport
- Hjemmearbejde
- Bredbånd- og mobildækning

• Byens indretning
- Nye boliger/bofællesskaber
- Bymiljø, oprydning, vedligeholdelse mv.
- Trafikmiljø
- Grønne områder
- Fællesfaciliteter (sport, kultur mv.)



- Adgang til naturen
• ”De gode historie” til alle 4 temaer

Der kom mange gode ideer på bordet, hvor vi fokuserede meget på vores 
motorvejs afkørslen samt placering som knudepunkt: en pendler-parkering 
- et drop-in-hotel - et fællesskabs kontor – bedre internet deling – handel 
via nettet – økologisk butik/boder - nye arbejdspladser – nye boformer – 
forskønnelse af Stationsbyen mv. Det blev en spændende og inspirerende 
aften, hvor vi tænkte fremad: Hvordan så vi Onsild om 20 år. 
                   Referent Kirsten Bach

Opdag at "Benevita" er en kær ven, der letter vejen for 
dig til et så meget sundere og bedre helbred.

• Bevist effekt på nedsættelse af blodsukker 
og det "lede" kolesterol (LDL)

• Bevist resultater med vægttab
• Få mere energi og bedre nattesøvn
• Benevita er let at få ind i hverdagen

uden at skulle ændre betydelige
kostvaner.

• Godkendt i EU og består af 3 produkter 
som rent naturprodukt uden konserveringsmidler
 og kunstige tilsætningsstoffer.

• Fåes som chokolade og vanilie variant.
• Erstat kun 1 måltid om dagen med en super

lækker Shake, som mætter dig flere timer frem.
• Ingen bivirkninger og påvirker ikke medicin.
• Derfor Din vej til et sundere og bedre helbred 

og livskvalitet og velvære.
Vidste du at der er stadig et stigende antal nye diabetikere hver dag og 
endnu flere uopdagede tilfælde går rundt uden at vide det?
Kunne du tænke dig at teste Benevita på dig selv? 
Få meget mere at vide ved at kontakte os på tlf. 98545421 - 24810060 - 
60154706
Vi kan komme på et uforpligende besøg eller du kan komme til os. 
Er du interesseret i at holde en info aften hjemme hos dig, kan det også 
lade sig gøre.

Dorte Rask Laursen, 60 15 47 06 / 98 54 54 21 
45
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Grisefest 2014 
 

Lørdag d. 16. august 2014 
 

på Sportspladsen i Nr. Onsild 
 

Traditionen tro afholdes der GRISEFEST  
i Nr. Onsild, hvor alle er velkomne! 

 
Planlagte aktiviteter 

Fredag: HAVETRAKTOR-TRÆK (aften) 
 

Lørdag: RINGRIDNING, DIVERSE AKTIVITETER, 
HOPPEBORG M.M. 

 
Et par hyggelige dage for hele familien med en masse 

underholdning, fællesspisning, hoppeborg, konkurrencer 
og tid til en snak med naboen! 

 

Det endelige program for dagen kommer senere 
og vil blive husstandsomdelt i Nr. Onsild 

Der vil komme opslag på tanken, 
ved kultur- og forsamlingshuset 

samt på Facebook. 
 

Reserver allerede nu dagen! 
 
 
 

Legepladsudvalget i Nr. Onsild 
 



Foreningsliste

FACEBOOK: DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD
47

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 : Bente Fiil      23 48 48 75 
Onsild Idrætsefterskole : Søren Haubjerg 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   20 14 28 50
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 : Paw Holmkvist 23 29 06 65
Hobro Teaterkreds : Anne Marie Bush Steenberg 98 54 43 43
Beboerrepræsentation Friggsvej : Ejvind Nissen 32 14 51 38
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