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Forsidebillede: Byfest i Nr. Onsild 2012

Materiale til blade i 2013 skal være os i hænde: 9/8 - 25/10      
Bladet udkommer 14 dage herefter

--- Onsild byerne - hvor vi tør “lukke andre ind” ---

 

Redaktionsindlæg.
Solen skinner fra en klar blå himmel, frosten ligger fin hvid på morgen 
græsset, og maj talerne lyder fra Morgen TV. Det er paradoksalt, at disse 
3 udsagn kan forenes. Dette blev observeret af en beskuer fra et varmt 
køkken den 1. maj.   

Vi kan også stå udefra og observere beskueren, og hvad er det så, vi 
ser? I de næste 3 uger har vi 2 antropologer fra Århus Universitet til at 
se på Onsild med øjne udefra. Disse 2 er Anne fra Odense og Hannes fra 
Tyskland. Vi er nogle Onsild borgere, som forsøger at åbne døre i Onsild, 
så disse 2 unge bliver taget godt imod, budt indenfor i borgernes hjem, 
hvor borgerne lader sig interviewe af 2 fremmede.

Hvad mon 2 personer udefra kan se i byerne Onsild? Kan de få øje på 
andre kvaliteter, end vi selv kan, eller ser de skavanker, som vi ikke kan 
se, eller som vi troede var gemt og glemt? Anne arbejder med tilflytning 
og fraflytning, hvorfor det kan være spændende at høre hendes bud på, 
hvorfor visse områder af Onsild præges af tomme huse. Hannes arbejder 
med virksomheder i eget hjem, samt bevarelse af sociale relationer i 
denne arbejdsform. Gad vide hvilket bud han har på, at der er så mange 
iværksættere netop her i Onsild. Måske ser de slet ikke dette, som jeg ser 
det, skønt jeg også er ny i byen, da jeg kun har boet her i 30 år. 

Hvad er det for et selvbillede, Onsild gerne vil vise omverden? 

Og hvilket billede ser omverden egentlig af os?

Måske bliver vi mennesker ”rigere” 

af at åbne døren for fremmede 

               Kirsten Bach
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Ingrid Kristensen 40 98 69 39     mail: iask@mail.dk - indlæg 
Ketty Nyrup  98 54 44 89     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:

Forårsrengøring legeplads

Onsild Borgerforening og Legepladsudvalget kalder ind til rengøring på 
legepladsen bag Sdr. Onsild Kirke onsdag d.15.maj kl. 16.30. Sandet skal 
skiftes i sandkassen og multihuset. Der skal mere faldsand under lege red-
skaberne. 
Vi har desværre fået flere klager over de høns, der render og skider på lege-
pladsen - vi opfordrer ejeren til at holde dem hjemme. 
Mød op hvis I har lyst til at hjælpe med at ordne legeområdet, så det kan 
blive et attraktivt sted for os alle. Vi skal nok bruge en dag/aften mere for at 
gøre det færdig. 
Information om dato osv. kontakt Lene 22 16 41 28 - Ketty 29 24 86 49

Dagsorden
 1. Velkommen 
 2. Valg af dirigent
 3. Orientering om bevæggrunde 
  for stiftelsen af HF Mariager� ord 
  ved Helle Glyø fra DGI
 4. Gennemgang og godkendelse af 
  vedtægter

5. Valg af bestyrelse
 a) Bestyrelsen kommer til at bestå af en 
  person fra de hver af klubberne 
  IK Rosendal, Hobro IK og HOH, samt 
  to åbne pladser - 5 ialt
6. Valg af revisor og udvalg
7. Eventuelt

Invitation til stiftende generalforsamling for

HF Mariager� ord  
for senior håndboldspillere

Tirsdag d. 21. maj 2013 kl. 19.00 
afholdes stiftende generalforsamling for HF Mariager� ord.

Det sker på Restaurant Bie´s Bryghus, hvor vi byder på smørrebrød samt øl/vand. 
Tilmelding er derfor nødvendig - tilmeldingsfristen er søndag d. 19. maj 2013. 

Tilmelding kan ske til Pia Ritter på pia637@hotmail.com eller på mobil 22540854.

Vi glæder os til at se håndboldspillere og andre interessenter denne aften!

H
Å
N
D
B
O
LD

 Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen 
 IK Rosendal Hobro IK HOH 85 

Annoncesponsor: Restaurant Bies Bryghus



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

Andelsmejeriet Sædager
Mejerivej 2, Sdr. Onsild,

9500  Hobro

Tlf. 98 54 40 19

Vores fetaoste kan købes hos
Bitten Slagter

Billigt mobil abonnement 
fra 19,- kr/md

• Tal gratis sammen.altid.
• Salg af nye mobiler – stort udvalg.
• IP og Videotelefoni af nyeste slags.
• Tyverialarm med aflyt fra mobil.

www.henrikhvid.acnshop.eu
Støt lokalt – Din service

Kontakt Henrik Hvid Laursen
Tlf. 98 54 54 21 - 60 15 47 06

Kørsel i flot veteranbil 
V/Anders Peter Andersen 

Viborg Landevej 38, 9500 Hobro 
21 72 42 88

Sæson 15. marts - 15. oktober

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
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Kirkens arrangementer

MAJ
Mandag d. 13. kl. 13.30 Syng Sammen: ”Ud i det blå”. Vi   
     mødes ved konfirmandstuen 
Mandag d. 19. kl. 09.00 Pinsegudstjeneste i Nr. Onsild Kirke 
   kl. 10.30   Pinsegudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke
     Der er trompet på.

JUNI
Tirsdag d. 04.  kl. 19.30 Sommer Matiné i Sdr. Onsild Kirke. 
Trompetist Per Iversen og hans Blæsergruppe fra Aalborg Jægerklub spiller 
på Hubertushorn. De byder velkommen udenfor kirken og spiller igen inde 
i kirken, garneret med et par fælles sommersalmer.
Sommerpunch i Våbenhuset efter koncerten.

Tirsdag d. 11.  kl. 10.00 Børnehaven besøger Sdr. Onsild kirke
     til sang og fortælling.
Søndag d. 16.  kl. 09.00 Sognetur  
Vi begynder med morgensang i Sdr. Onsild Kirke. Derefter kører vi til 
Vedersø og ser Kaj Munks nyrestaurerede præstegård, hvor vi får en rund-
visning. Vi spiser frokost i Ulfborg og kører så mod nord til Bovbjerg og 
ser maleren Jens Søndergaards lille museum, inden vi igen stikker næsen 
hjemad.
Pris for hele arrangementet 50,- pr. person. Børn under 15 år gratis.
Tilmelding senest d. 31. maj til Bente Andesen på 30 98 40 88
     
Onsdag d. 19. juni kl. 14.30 Gudstjeneste på Odinsgård
 
JULI
Onsdag d. 24.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Odinsgård 

AUGUST
Mandag d. 26.  kl. 14.00 Syng Sammen
Tirsdag d. 27.  kl. 14.30 Gudstjeneste på Odinsgård
Onsdag d. 28.  kl. 08.00 Konfirmandstart i konfirmandstuen
  Dåbsattest bedes medbragt ved første time
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Antropologer i Onsild

Overblik
I de 3 første uger af maj er vi en gruppe antropologistuderende fra Aarhus 
Universitet, der er i Mariagerfjord og Rebild Kommuner for at undersøge 
forskellige aspekter af at bo på landet. Vi bor på Safari Camping i Rebild, 
men er fordelt over 5 forskellige landsbyer i kommunerne. Vores undersø-
gelser er et delprojekt af et større projekt ”Ændret livsformer i landdistrik-
terne”, som udføres af LIFA. Som en del af vores uddannelse har vi et me-
todekursus, og vores tre uger her i området bliver en del af vores eksamen.  
Overordnet er målet for projektet at præsentere nye perspektiver på hvilke 
udviklingsmuligheder, der er i området og specielt med fokus på mulighe-
den for at tiltrække nye beboere til landdistrikterne. Som studerende skal 
vi dels beskrive det område, som vi har fået tildelt, men hver især har vi 
forskellige emner, der er relateret til at bo på landet, og som vi vil under-
søge nærmere. Vi er to, Hannes og Anne, der har hjemme i Sdr. Onsild og 
kommer til at tale med forskellige mennesker i løbet af ugerne. 

Antropologi
Antropologi handler om at undersøge sociale mønstre, og hvordan men-
nesker skaber mening. Som antropologer er man nysgerrig på, hvordan 
mennesker lever forskellige steder, og hvordan de organiserer sig selv.  De 
fleste kender nok antropologen, som den der rejste ud til fjerne egne, var 
væk i lang tid og lærte fremmed sprog, kultur og ritualer at kender. Antro-
pologerne rejser stadig ud, men har som fag har flyttet sig, og nu bruges 
der antropologer mere bredt også under hjemlige himmelstrøg fx i organi-
sationer og på syghuse, som konsulenter. Nogle antropologer herhjemme 
har bl.a. undersøgt ’hygge’ som social fænomen, og ’andelsboliger’ som en 
måde at organisere sig på. 

Arbejde hjemmefra
For mig lyder ’at arbejde hjemmefra’ som et dejligt alternativ i forhold 
til at sidde på kontor. Der må være mange fordele – fx fleksibilitet, mere 
fritid fordi, der bruges mindre tid på transport, og en større mulighed for 
at bo et sted med en fantastisk udsigt. Jeg er nysgerrig på, hvad folk, der 
bor på landet og arbejder hjemmefra, fortæller mig om deres oplevelser, og 
om mine positive ideer holder stik i forhold til virkeligheden. Dette emne 
er vigtigt fordi dem, der flytter til landet og har interesse i at starte deres 
egen virksomhed, kan have glæde af at kende til erfaringer fra andre, der 
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allerede har taget skridtet. Jeg synes, at det er vigtigt for landdistrikterne at 
tiltrække denne gruppe af mennesker, som kan få betydning for både den 
lokale økonomi og udviklingen af landdistrikterne generelt. 

Af denne grund har jeg allerede interviewet nogle erhvervsdrivende fra Sdr. 
Onsild og er meget interesseret i at snakke med flere, der arbejder hjemme-
fra – både nogle, der har deres eget firma og nogle, der har hjemmearbejds-
plads.  Jeg kan kontaktes på mail: hanneskiel@web.de

Potentielle tilflyttere
Jeg er interesseret i at undersøge potentielle tilflyttere. Selvfølgeligt er det 
lidt svært at undersøge nogen, som ikke kommer i området hver dag, men 
så må jeg finde lidt forskellige måder at gøre det på, og jeg håber bl.a., at 
jeg får kontakt til en ejendomsmægler i løbet af processen. Jeg er også inte-
resseret i dem, der fornyelig er flyttet til området eller, som drømmer om at 
flytte til andre dele af kommunen. Jeg er nysgerrig på, hvilke drømme man 
har og hvilke forhindringer, man oplever, når man skal til at flytte. Under-
vejs vil jeg også ringe på dørklokker for at møde jer, deltage i forskellige 
møder og hjælpe Hannes med at oversætte mellem dansk og engelsk.
Har man lyst til at snakke, så kan jeg kontaktes på: annetoftelund@gmail.
com eller telefon 22 98 11 98

Om os
Hannes Kiel er fra Dresau i Tyskland og har læst sin bachelor i europæiske 
studier på Bremen Universitet
Anne Toftelund er fra Odense. Er Kaos Pilot, og har boet nogle år i Grøn-
land, men har nu besluttet mig for at læse videre. 
Vi læser begge kandidatuddannelsen i antropologi på Aarhus Universitet.



 Info fra dagplejerne i Onsild

Maj 2013 
Tirsdag d. 7. maj:  2 dagplejere besøger børnehaven.
Onsdag d. 8. maj:  Heldagslegestue i spejderhuset.
Dagplejedag hvor tema for dagen er trolde. Forældre inviteres. 
Vi takker Urtekram, der i dagens anledning har sponsoreret trolderosiner og små 
knækbrød. 
Tirsdag d. 14.  2 dagplejere besøger børnehaven.
Torsdag d. 23.            Udflugt til Aalborg Zoo. Vi kører med bussen kl.8.50
                                    og er hjemme igen ca. kl. 15.00.  
Tirsdag d. 28.  Heldagslegestue i spejderhuset.

Juni 2013
Tirsdag d. 04.  2 dagplejere besøger børnehaven.
Tirsdag d. 11.  Heldagslegestue i spejderhuset.
Tirsdag d. 18.  2 dagplejere besøger børnehaven.
Tirsdag d. 25.  Heldagslegestue i spejderhuset.

HUSK: Dagplejen er lukket grundlovsdag onsdag d. 5. juni.

Juli 2013
Tirsdag d. 02.  2 dagplejere besøger børnehaven.
Juli er jo sommerferiemåned for mange. Derfor er der ikke i denne måned plan-
lagt heldagslegestuer og andre faste tiltag. 

August 2013  
Heldagslegestue starter op igen og vil herefter altid være på onsdage. De første 
gange efter sommerferien er:
Onsdag d. 14.  Heldagslegestue i spejderhuset. 
Onsdag d. 28.  Heldagslegestue i spejderhuset. 

Vi ønsker alle både børn og forældre en rigtig god sommer.
Hilsen Onsild Gruppen

en del af Pigernes Kro
Viborglandevej 56 Onsild 

9500 Hobro
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Kontingent Borgerforening

Vi takker for de mange der allerede har betalt for Kontingent til Borgerfor-
eningen, men det er stadig muligt at betale for medlemskab for 2013.

Pris er 100 kr. for en husstand og 50 kr. for enlige. Husk at de mange ar-
rangementer som Borgerforeningen afholder kun er muligt ved de frivillige 
bidrag og medlemskab.
Efter indbetaling vil du få udleveret medlemsskort for resten af 2013

Du kan indbetale i Andelskassen på Reg. 5984, konto 1700079, eller til en 
i bestyrelsen

Odinsgård

har de sædvanlige arrangementer:
Åbent hus den sidste tirsdag i hver måned (Juli er undtaget) kl. 14.30. 
Strikkedag hver anden tirsdag kl. 14.00
Yatzy hver onsdag kl. 14.30.
Der er Gudstjeneste ca. en gang om måneden. Næste gang er d. 8 Maj Se 
kirkens indlæg om de andre datoer.
Vi starter med kaffe, til alle arrangementerne.   

ALLE ER MEGET VELKOMNE.

Vi kører på udflugt d.6 juni kl. 14.00 til BLOMSTERENGEN ved Nibe. 
Har du lyst til at komme med, så ring til Hanne S 98544386 - senest 2 dage 
før.

Majstangfest d. 28 Maj kl. 18.00. 
Vi pynter Majstangen fra kl. 17.00. Tag gerne nogle blomster med hvis 
du har nogle. Derefter hyggeligt samvær, med spisning:
Kartoffelsalat, pølser og frikadeller - Kaffe og småkager.
Vi håber Gunnar Nielsen, Onsild, vil spille.
Kom og få en hyggelig aften.  Prisen vil være overkommelig.

Med venlig hilsen Støttegruppen
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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 SEPTEMBERNUMMERET
UDKOMMER LØRDAG D. 24. AUGUST
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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
onsdage fra kl. 18.30 - solnedgang
og lørdage fra kl. 13.00 - ca. 15.00.

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 ………
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Lidt nyt fra Onsild Børnehus

Det længe ventede forår har meldt sin ankomst og vi nyder hver en 
solstråle og glæder os over hvordan det begynder at spire og gro i græs og 
hæk.
I Vores dejlige børnehave har vikingerne meldt sin ankomst. Vi har nu i 2 
uger haft vikingetema, hvor vi har lavet dragter og våben. Hver dag er der 
tændt bål. Og flere dage har vi smagt spændende vikinge mad. Vi har også 
været så heldige at have besøg af en rigtig viking, som har fortalt os lidt 
om vikingernes liv og færden, og ikke mindst vist os hvordan de sloges. 
Alle aktiviteter er foregået udenfor, så det har været dejligt, at vejr og vind 
har været med os. Afslutningen på forløbet var ”vikingekaffe” med groft 
brød til forældrene.

Torsdag d. 14. juni inviteres alle bedsteforældre til en hygge dag i 
børnehaven. Vi vil ligesom sidste år forberede nogle aktiviteter som børn 
og voksne kan samles om. Vi håber på det gode vejr, og er sikker på vi får 
en dejlig dag. Arrangementet er fra kl. 10 til 14.

Børnehaven fejrer 20 års fødselsdag d. 1. juli. Vi fejrer det i ugen op til, og 
der følger opslag senere.

På vegne af alle os i Onsild Børnehave 
Sysser Hansen

Daglig Leder

TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD

Udsender sit sæsonprogram 2013-14 ca. primo maj.
Herefter vil programmet ligge fremme på alle biblioteker i Mariagerfjord 
Kommune. Endvidere kan programmet primo maj ses på Teaterkredsens 
hjemmeside 

www.teaterkredsenmariagerfjord.dk 
Interesserede kan også henvende sig på telefon 20 20 98 65

Bedste hilsner
f. TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD

Kirsten, 98 52 35 25
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program for fredag 7. JUNI :

Kl. 16.00 Festen begynder – Teltet åbner.

Kl. 16.30      Vejning af havetraktorer.

Kl. 18.00    Havetraktortræk: 
     Husk tilmelding til Carsten Richter på 61 26 55 36
 
Kl. 18.00      Grillen er klar til medbragt mad. Der sælges pølser og brød i   
  teltet.

Kl. 18.00      Hoppe borgen åbner.
            
Kl. 21.00      Kommer foreningen ``kom og dans” fra Randers
                  De vil lave danse opvisning for os.

Kl. 20.00      Salg af kaffe og kage.                  
                                          
Kl. 23.00      Teltet lukker.
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program for lørdag 8. JUNI :

Kl. 8.00      Teltet åbner. Der kan købes morgenkaffe og rundstykker

Kl. 9.30     Fiskekonkurrence starter. Mød op ved teltet og få instruktioner.   
  Man kan fiske i tidsrummet 09.30 - 14.00, men man behøver ikke
  at fiske så længe. Der er præmier til dem, der fanger den største, 
  mindste og flest fisk. 
 
Kl. 10.00    Ringridning starter. Tilmeld dig og din hest til Bente på tlf. nr.
  27 64 37 97
Kl. 10.00    Spejdernes telt åbner, hvor der er mulighed for at lave kreative   
  ting mod betaling.
                   Der kan laves pandekager, snobrød og popcorn over bål.
Kl. 10.00   Bagagerumsmarked åbner. Ryd ud i børnenes legetøj eller tag en 
  runde på loftet.

Kl. 12.30    Spejderne sælger Wok mad
Kl. 12.30    Frokost: Der vil være sild, Pulled Pork og Coleslaw i grove sand-  
  wichboller med barbequedressing.
                   Lavet af Henriks Køkken.

Kl. 13.30    Bankospil i teltet      
Kl. 14.00  Kommer naturvejleder Mikkel Rødvig, som har slanger, edder-
  kopper, gekkoer og  meget andet kryb med.                                       
 
Kl. 15.00   Kage konkurrence. 
                   Lav den bedste kage og bliv kåret som byens bedste bager. Husk  
  at tilmelde dig i teltet fredag eller til Charlotte tlf. 61 10 02 53 
                   KAGERNE kan efterfølgende smages ved vores store ta-selv   
  kagebord 
Kl. 15.30    Gadeturnering i kæmpe bordfodbold. Find 5 fra gaden som vil 
  være med til et sjovt spil. Alle kan deltage. Tilmelding til 
  Susanne senest fredag kl. 21.00 på tlf. 98 54 44 35

Kl. 18.00    Fællesspisning med mad fra Slagter Bitten.
                   Pris 125 kr. for voksne. Børn 3 -12 år 70 kr.
                 Der bliver solgt amerikansk lotteri under spisningen 
                   Musik levers af DJ  YRSA

Kl. 1.00.     Teltet lukker

 



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



Super Spar
“KØBMANDEN I FÅRUP”

Butikstorvet 3
 Vareudbringning i Onsildbyerne 

og omegn hver fredag
Tlf. 86 45 20 16

Bestilling skal ske senest fredag
inden kl. 09.00

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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Annonce: medarbejder søges til 
Onsild Ungdomsklub

 

 F I R M A A V N  

 

 

 

 

 

 

Klubaftner 
Tirsdag og Torsdag
Kl. 19—22

Henvendelse til Susanne 
Christensen
Tlf. 20637061
Senest den 1. juni 2013

Vi søger to medarbejdere, der kan lide at være sammen 
med de unge, som har alderen 12 – 18 år.
Vi har klubaften 2 gange om ugen i vinterperioden fra sep-
tember til april.
Vi har nogle dejlige lokaler på skolen
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Onsild borgerforening arrangerer:

ved anlægget i Onsild stationsby
Søndag 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 
 

Søndag 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 
 



 

Ringridning i Onsild-byerne 
 

Lørdag d. 8. juni 2013 
på sportspladsen Sportsvej i Onsild St. By 

OG 
Lørdag d. 3. august 2013 

på legepladsen på Bymosen i Nr. Onsild 
 

Opdeling i 3 hold: 
Hold 1: 0 -10 år, Hold 2: 11-17 år og Hold 3: o. 18 år 
 

Regler hold 1 
Tilladte gangarter: skridt og trav 

(Evt. med hjælper) 
 

Regler hold 2 og 3 
Tilladte gangarter: trav og galop 

 

Startgebyr: 30 kr. pr. rytter 
 

Tilmelding hhv. senest d. 6. juni og 1. august 
til Bente på mobil: 27 64 37 97 

 
Alle er velkomne! 
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Grisefest 2013 
 

Lørdag d. 3. august 2013 
 

på Sportspladsen i Nr. Onsild 
 

Traditionen tro afholdes der GRISEFEST 1. lørdag i august 
i Nr. Onsild, hvor alle er velkomne! 

 
En hyggelig dag for hele familien med en masse underholdning, 

fællesspisning, hoppeborg, konkurrencer og meget mere. 
 

Planlagte aktiviteter 
Fredag: HAVETRAKTOR-TRÆK (aften) 

 

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

 
Det endelige program for dagen kommer senere 

og vil blive husstandsomdelt i Nr. Onsild 
Der vil komme opslag på tanken samt 

ved kultur- og forsamlingshuset. 
 

Reserver allerede nu dagen! 
 
 
 

Legepladsudvalget i Nr. Onsild 
 



20

Sæt X i kalenderen - inviter konen eller naboen ud 
at spise i Nr. Onsild:

D. 14. juni kl. 18 er grillen tændt op på legepladsen i Nr. 
Onsild– medbring selv forplejning

D. 23. august kl. 18 er grillen igen tændt op på legepladsen i Nr. 
Onsild– medbring selv forplejning

D. 4. oktober  er der spis sammen i Nr. Onsild forsamling-
shus samt generalforsamling i Landsbyrå-
det. 
Vi kan på nuværende tidspunkt røbe – at 
Dorit er en af kokkene i køkkenet denne 
aften. 

Vi ser frem til en solskinsrig sommer
Landsbyrådet i Nr. Onsild

Nr. Onsild Landsbyråd har 
konstitueret sig siden sidst:
Formand:  
Conny Birgitte Madsen
Kasserer:  
Merete Grove Poulsen
Medlem: 
Henrik Krogh
Vivi Stevnhoved
John Jensen
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Torsdag den 16/5 kl. 17 –19 spejdermøde  
Torsdag den 23/5 kl. 17 –19 spejdermøde  
Torsdag den 30/5 kl. 17 –19 Spejdermøde.  
Torsdag den 6/6 kl. 17—19 Spejdermøde. Nede på sportspladsen  
Vi skal rejse telt og gøre klar til byfesten.  
Fredag den 7/6 byfest  
Lørdag den 8/6 / Søndag den 9/6 oprydning kl. 10 efter byfest  

Torsdag den 13/6 kl. 17—19 spejdermøde  

Torsdag den 20/6 grill aften starter kl. 18.00  
Mandag den 1/7 til den 5/7 tager vi på sommerlejr på Fur  
Lørdag den 10/8 har vi avisindsamling.  
Torsdag den 15/8 kl. 17—19 spejdermøde  
Torsdag den 22/8 kl. 17—19 spejdermøde.  
Torsdag den 29/8 spejder aflyst ( Ambufest )  

Fredag den 30/8 vi skal gå fakkel optog til Ambu. Vi mødes ved 
markeds hallen kl. 20.15. Husk at tage hele familien med.  
 
Spejder Hilsen Susanne 

98 54 44 35/20 63 70 61  

 

I ønskes alle en god sommerferie 

Fyrkat gruppe. 

Avis indsamling  
2013: 11/5 
10/8 
9/11 

Husk at aviser, 
pap og reklamer 
må gerne være i 
poser og kasser. 

Container er ikke 
til affald. Det er 
et stor problem 
ved skolen

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

Program for maj — september 2013. 
Spejdermøde hver torsdag kl. 17 –19.  

Meld afbud når du ikke kommer.  
Tag gammelt tøj på der må blive beskidt og med navn i, da der altid er meget glemt  

Husk alle at samle 
aviser og pap, da 
kommunen truer med 
at stoppe avisind-
samlingen. Vi skal alle 
have flere skralde
spande og skal betale 
mere i miljøafgift.
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I samarbejde med Tove Kristensen fra OIEF har vi 
bestemt, at jubilæet skal holdes onsdag den 15. januar 
2014 på Onsild Idrætsefterskole. Da vi tænker stort, 
så skal vi selvfølgelig have en foredragsholder, der er 
god og har et kendt ansigt. Vi har været langt omkring, 
bl.a. meddelte Ulla Therkilsen, Mette Fugl og Søren 
Dahl, at de ikke kunne komme. Huxi Bach, Monica 
Ritterband, Paula Laurent og Jørgen Pyndt har ikke 
meldt tilbage endnu. Men nu har vi fundet den helt 
rigtige: Jens Gaardbo.  

Bladet ”Kik & Lyt – Onsild Nyt” holder 25 års jubilæum 
den 15. januar 2014

Til næste år er det 25 år siden, at det grønne blad ”Kik & Lyt – Onsild Nyt” 
startede, og det synes vi i redaktionen er værd at fejre. Så vi har i en 3 måneders 
tid - tænkt tanker……

Da Jens Gaardbo er kendt og en fantastisk god taler, så koster han selvfølgelig 
også ”kassen”. Derfor har vi fået forhånds godkendelse om økonomisk støtte 
fra Onsild Idrætsefterskole, Husmoderforeningen, Borgerforeningen samt 
Landsbyrådet. 
Da vi synes, at bladets 25 års jubilæum er en vigtig begivenhed, så har vi søgt 
om støtte til arrangementet hos Landdistriktsrådets Projektpulje….. Og i sidste 
uge har Landdistriktsrådet med glæde meddelt os, at de vil støtte jubilæet med 
15.200,- kr. Arrangementet koster selvfølgelig mere, men vi har stadig de andre 
økonomiske støtter i baggrunden, hvorfor vi sover rolig om natten.

Vi vil gøre alt for, at denne aften bliver inspirerende og underholdende, hvorfor vi 
regner med, at der kommer omkring 150 mennesker. 

Og det er selvfølgelig jer, som vi håber har lyst til 
at deltage i dette jubilæum. 

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen: onsdag 
den 15. januar 2014.

Vi i redaktionen synes, at formidling af information 
er vigtig, hvorfor vi tror på, at det er grunden til, at 
dette blad ”Kik & Lyt – Onsild Nyt” til næste år har 
eksisteret i 25 år.

På redaktionens vegne 
Kirsten Bach
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HOH’s bestyrelse, generalforsamling i mats:
Formand:  Bent Andersen, Thyrasvej 3  86 41 72 17
   munk-andersen@mail.tele.dk  
Øvrige medlemmer:
Sarah Andersen  60 47 66 16 Klaus Rasmussen 26 85 85 44 
Jane Nielsen  40 45 92 48  Rene Clausen  24 47 75 64
Leif Lang  98 52 13 80 Anette Blichfeldt 28 11 16 04
 
Onsild Idrætsforening, generalforsamling i februar:
Formand/gym.: Trine Sørensen, Sdr. Ulstrupvej 23 30 42 20 54
   trgs@rn.dk
Kasserer:  Elmo Plougstrup   21 75 41 30
Øvrige medlemmer:
Rasmus Laursen 28 79 62 91 – fodbold senior 
Michael Loft  40 51 62 34 - gymnastik
Signe Neimann  60 49 34 52 – gymnastik

Onsild Squaredance, generalforsamling i marts:
Kasserer:  Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@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:
Rikke Bech Kristensen, Klejtrupvej 9B Helle Bach Vistisen, Sparrehuse 4
Helle Christiansen, Lokesvej 23  Susanne Olesen,
Katrine Blauenfeldt, Fiskervej 1

Onsildhallen
Formand:   Lars Kristensen, Søtofte 6,   40 54 84 11
   lars@cogetil.dk
Øvrige medlemmer:   Henning Jepsen  40 19 54 41
Bente Fiil  23 48 48 75 John Christensen 29 43 79 31
Torben Kirketerp 30 51 13 44 Jørgen Ib, Søtofte 3 
Halinspektør:  Elmo Plougstrup   21 75 41 30
   elmo.plougstrup@mail.dk 
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Nr. Onsild Vandværk, generalforsamling 1. mandag i februar måned:
Formand:   John Huus, Nr. Onsildvej 17  98 51 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
   lkristensen@mail.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

Onsild Børnehus, forældreråd:
Formand:   Charlotte M. Stisen, Sdr. Ulstrupvej 13      23 41 51 54
    cs.mano@ulstrupvej.dk
Øvrige medlemmer:
Rikke Bjerrum   Kenneth Berg Mette Eriksen      Jette Frederiksen 

Skolebestyrelsen for Mariagerfjord Idrætsskole (mfiskole):
Formand:  Thomas Rasmussen   21 63 14 57 
Øvrige Medlemmer:
Henning Børgesen  Jacob Bjerrum  Henrik Soelberg  
Kaj B. Petersen  Brita Nyrup Johnsen Helle Christiansen

MFI-Skolekredsen:
Formand:  Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49
Øvrige medlemmer:
Aase Bjerrum, aasebj@worldonline.dk 
Tom Soelberg, tsoelberg@webspeed.dk
Tina Kristensen, dyrefarmen@privat.dk
Stine Jepsen, stbje@vestas.com
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Sdr. Onsild Borgerforening, genralforsamling i marts måned:
Formand:  Charlotte M. Aarup, Frederiksberg 10   
   charlottepk@hotmail.com   61 10 02 53
Øvrige medlemmer:
Ketty Nyrup Hansen, kettyogkurt@gmail.com Henrik Laursen,  hhl@lmo.dk 
Bo Lüthje, vores-familie@mail.dk 
Hans Henrik Pedersen, hans.henrik.mp@godmail.dk
Svetlana Pape, svetlanapape@gmail.com Carsten Christensen, Aavej 2

Sdr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Ole Bech, Frejasvej 8   98 54 49 14
   obech@email.dk
Øvrige medlemmer:
Ketty N. Hansen 29 24 86 49   Rikke Bech Kristensen 26 28 4163

Nr. Onsild Forsamlingshus, generalforsamling i november måned:
Formand:  Michael Loft, Væggedalen 1  40 51 62 34
    michaelloft.ml@gmail.com   
Øvrige medlemer:
Søren Andersen, dorthekragh@hotmail.com 
Rikke Kramer Sørensen, rks@agrinord.dk
Bente Kirketerp, kirketerp@dlgpost.dk
Vivi Stevnhoved, vivi.stevnhoved@gmail.com 
John Jensen, oph.udsigten@mail.dk
Michael Christensen, micnr1@hotmail.com - legepladsudvalg
Rasmus Johnsen, rasogbrita@mail.dk - 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

Nr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i november:
Formand:  Conny Birgitte Madsen, Nr. Onsildvej 28 
   fammadsen6@hotmail.com  24 81 77 57
Øvrige medlemmer:
Merete Grove Poulsen 29 27 73 14 Henrik Krogh  98 51 10 38
Vivi Stevnhoved 40 43 74 87 John Jensen  29 24 84 82 
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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
Øvrige medlemmer:
Birgit Borbye, Skovvej 6   Dagny Nielsen, Sportsvej 1
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:
Mogens Kruse, Præstemarken 3  Lis Nielsen, Præstemarken 17
Bente Børgesen, Kærvej 3  Signe Neimann, Søagervej 8
Stine Bergø Pedersen, Kærhave 3 Tove Jensen, Nr. Onsildvej 40 

Indre Mission, generalforsamling i januar måned:
Formand:   Bent Dyrholm, Tingmosevej 20A  41 13 52 65
   bent.h.dyrholm@gmail.com
Øvrige medlemmer:
Aksel Dalum  98 54 42 19 Gurli Dyrholm   23 68 89 34
Jørgen Andreasen 98 51 12 86 Lis Nielsen   98 51 10 43

Lokalhistorisk Forening, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8    98 54 43 86
 :   egerberg@adr.dk
Øvrige medlemer:
Børge Nielsen, Præstemarken 17 Leo Jensen, Præstemarken 22
Leif Jensen, Nr. Onsildvej 9   Ove Neimann, Ulstrupvej 28
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Mælkekapsler er nu penge værd

Smid ikke plastik-mælkekapsler eller gamle brugte kuglepenne væk. De er nemlig 
penge værd.
Denne opfordring kommer fra MFI`s Skolekreds, der er ved at udarbejde et 
projekt om at indsamle plastik-kapsler og gamle kuglepenne. Skolekredsen 
har sit næste møde, den 14. maj, og her forventes projektet at blive en reali-
tet.
Skolekredsen vil kunne opnå 5 øre for hver mælke- eller sodavandskapsel 
der indsamles. Eneste betingelse er, at kapslen er af plastik. Gamle kugle-
penne forventes at give 20 øre pr. stk.
De tjente penge vil blive til gavn for skolen.
Vi forestiller os et centralt opsamlingssted på skolen, hvor eleverne kan 
følge med i hvor mange kapsler og kroner der er på vej i ”kassen”. Vi 
satser også på et par steder mere, hvor man kan aflevere kapsler uden for 
skolens område, f.eks. et sted i byen.
I forbindelse med søsætningen af projektet vil det også være naturligt, at vi 
træffer aftale med steder, hvor man forventes at drikke meget mælk.
Alt sammen vil blive bekendtgjort i detaljer efter mødet den 14. maj, både 
i det kommende nummer af Onsildbladet og i en information direkte til 
skolekredsens medlemmer.

Budskabet i dag er: Lad allerede nu være med at smide plastikkapsler 
væk, de bliver penge værd til gavn for eleverne på skolen.

Skolekredsen består i dag af ca. 75 medlemmer, men man vil gerne have 
endnu flere. Det årlige kontingent er kr. 100,-.
Hvis man ønsker at melde sig i skolekredsen, kontakt da formanden Ketty 
Nyrup Hansen, telefon 29 24 86 49 eller 98 54 44 89.

Vestermarken 7 . 9500 Hobro . Tlf. 98 51 28 38

www.onsildelteknik.dk

J.
E.P

EDERSE
N
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eller OHF som vi gerne forkorter os til i det daglige 

Vi er en forening som består af piger i alle aldre – bestyrelsen er 
repræsenteret i aldersgruppen 35 til 53 år og vi syntes vi henvender 
os til 

Vi forsøger at samle pigerne i Onsild til mindst 4 arrangementer hvert 
år, og de to bankospil er der jo altid dejlig stor tilslutning til. 

Onsdag den 24. april var vi ca. 45 i Aulaen på MFI skolen – heraf 8-10 
børn som lærte lidt om tal i ”lockout-perioden”. Det gav da gevinst til 
flere af dem 

Derudover tager vi på en forårstur som beskrevet andet sted i bladet 
og sidst på året står vi for Onsild Messen. 

I fremtiden har vi snakket om at arrangere eventuelle ”spis sammen 
aftener”, ”aften med gruppe indkøb i isenkram- eller tøjforretning”, 
”bowlingture” men …….

OPRÅB …. Vi mangler altså medlemmer og da det kun koster ”en hund” 
om året håber vi på, at nogle flere piger vil melde sig ind.

Medlemskabet koster 100,00 kr. årligt og kan indbetales på konto nr. 
5984–0001158641. 

I kan altid henvende Jer på vores mail: 
onsildhusmoderforening@gmail.dk 

eller kontakte undertegnede på 40 99 96 39, så sørger jeg for 
tilmeldingen – bare I betaler 

De bedste ”forårs” hilsner fra Helle Bach Vistisen, Sparrehuse 4, Sdr. 
Onsild

-  bestyrelsesmedlem/kasserer i Onsild Husmoderforening 
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Gymnastik 2012/2013

Så har vi afsluttet gymnastik sæsonen 2012/2013 med endnu en forrygende 
opvisning søndag d. 17. marts.

Vi havde igen i år besøg af Onsild Idrætsefterskole, DGI Nordjyllands 
landsdelhold og som noget nyt havde vi besøg af MFI (Mariagerfjord 

Idrætsskole), som vi håber vil deltage igen næste år.
Og så havde vi selvfølgelig alle vores egne hold repræsenteret.

Vi havde en rigtig god dag med masser af flotte gymnastik opvisninger.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange gymnaster for det 
forgange år

- Vi håber vi ses igen til næste sæson 2013/2014 med opstart i 
september.

Med venlig hilsen
Gymnastik udvalget

Onsild Idrætsforening



MFI-Skolekredsen orienterer 1/2013

Det er utrolig vigtigt, at opbakningen til skolen er så stor og stærk som 
mulig. Vi vil derfor løbende orientere medlemmerne om, hvad vi arbejder 
med. Så vidt det er muligt vil vi udsende vores orientering via mail. De der 
ikke gør brug af en mailadresse, vil blive informeret via alm. brev. 
Vores rolle er at være en støtte for skolen, hvorfor vores informationer ikke 
må forveksles med informationer fra skolen. Disse vil naturligvis blive 
givet af skolen og dens bestyrelse.

Hvem er skolekredsens bestyrelse
Da det er vores første ”MFI-Skolekredsen orienterer” finder vi det natur-
ligt, at orientere om bestyrelsens sammensætning:
Ketty Nyrup Hansen, Onsild (formand), telefon 98 54 44 89 eller 29 24 86 
49, mailadresse: kettyogkurt@gmail.com 
Aase Bjerrum, Handest (kasserer), telefon 86 45 86 22 53 / 30 68 72 53, 
mailadresse:aasebj@worldonline.dk 
Tom Soelberg, Hobro (sekretær), telefon 98 52 25 15 / 40 41 52 15, 
mailadresse:tsoelberg@webspeed.dk 
Tina Kristensen, Onsild (kontaktperson mellem skolekredsen og skolebe-
styrelsen), telefon 22 30 06 08, mailadresse: dyrefarmen@privat.dk 
Stine Jepsen, Onsild, telefon 25 34 51 52, mailadresse: stbje@vestas.com 

Hvad er Skolekredsens opgave?
Skolekredsens opgave er som tidligere nævnt at være en støtte og hjælp for 
skolen i enhver henseende. Det kan blandt andet være ved donation af lege-
redskaber, undervisnings- og bevægelsesmaterialer og i øvrigt alt, der ikke 
hører hjemme under skolens normale drift. Udover det årlige kontingent vil 
Skolekredsen også deltage i forskellige arrangementer for at kunne opfylde 
disse mål.
Vi har i øjeblikket en ansøgning fra skolen under behandling.
Praktisk hjælp ved afvikling af arrangementer på skolen, hører også natur-
ligt under Skolekredsens arbejdsområde. 
Endelig er det Skolekredsens håb, at kunne virke som solid sparringspart-
ner med skolens ledelse og bestyrelse. Her tænkes først og fremmest på at 
løse konkrete opgaver vi bliver bedt om eller evt. indgå ad hoc i forskellige 
arbejdssammenhænge.
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Konkrete opgaver    
Skolekredsen har medvirket med at finde sponsorer, så alle har fået en træ-
ningsdragt med skolens logo.
Vi har endvidere solgt amerikansk lotteri ved møde i Onsild Husmoderfor-
ening. Her fik vi et overskud på kr. 1.500,-.
Vi takker for de mange flotte præmier, som de forretningsdrivende 
sponsorerede.
Den 13. april var der åbent hus på skolen. Her deltog vi med praktisk med-
hjælp.
Den 20. april var der arbejdslørdag på skolen. Her stod Skolekredsen for 
frokost til alle deltagerne.

Efterlysning af personer der vil stå på Skolekredsens ”hjælperliste”
For at kunne løse de opgaver der bliver os pålagte, er vi interesseret i at 
have et hjælperkorps sammensat så bredt som muligt. Vi er derfor ved 
at lave en liste med navne, vi kan trække på i givne situationer. Når man 
tilmelder sig hjælperlisten kan man samtidig bemærke særlige ønsker 
f.eks. ”Jeg ønsker ikke at være med til at bage” ”Jeg vil deltage i praktisk 
arbejde uden for køkkenet” eller ”Jeg vil gerne stille mig til rådighed for et 
udvalgsarbejde”. Alle de fremkomne bemærkninger, vil naturligvis blive 
respekteret.

Tilmelding til den nye hjælperliste   
Tilmelding om at være til rådighed bedes givet til formanden Ketty Nyrup 
Hansen enten pr. telefon eller mail.Telefonnumre og mailadresse jf. foran.
Vi ser frem til at modtage tilsagn til ”hjælperlisten.” om at ville give en 
hånd med. 
 
Nye medlemmer til skolekredsen
Vi er naturligvis interesserede i at have så mange medlemmer som muligt. 
Derfor opfordres nuværende medlemmer om at være opmærksomme på 
evt. nye medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Kontingent er kr. 100,- pr. år pr. person.

Generalforsamling i Skolekredsen
Skal i henhold til vedtægterne afholdes inden den 1. november. På valg ved 
den kommende generalforsamling er Tina Kristensen og Tom Soelberg.

 



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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Hvornår kommer næste nyhedsbrev?
Det kan være vanskeligt at sige. På nuværende tidspunkt har vi ikke beslut-
tet om det skal være med fast interval eller når vi synes, her er noget der 
skal bringes ud. Men en ting har vi ønske om, nemlig et så højt informati-
onsniveau som muligt.
  

Kommunevalg 2013

Sædvanen tro vil vi gerne præsenterer de kandidater, det stiller op fra 
Onsildområdet til kommunevalget i november. Det skal i næste nummer 
af bladet, for at borgerne kan nå at danne sig en mening om, hvem de vil 
stemme på.
Derfor:
Hvis du stiller op til kommunevalget, så send os max. ½ side om dig 
selv, hvad du står for og hvad du vil gøre for Onsildområdet.
Det er ikke alle i byerne, der kender dig, men de fleste vil gerne stem-
me på en lokal kandidat.

Send det gerne nu – helst på mail – til Ingrid iask@mail.dk, så bliver det 
gemt til næste nummer.
Det kan også sendes/afleveres til de andre i redaktionen, der så videregiver 
det.

På redaktionens vegne
Ingrid Kristensen

HUSK AT TJEKKE

Annoncer og foreningslisten for korrekte telefonnumre m.m.
Vi prøver at dobbelttjekke og tredobbelttjekke, men vi kan ikke/skal ikke 
tjekke op på alle de numre og adresser vi får.
Opdager vi fejl ændrer vi selvfølgelig.
Send gerne en mail eller ring med det samme til en i redaktionen, så 
glemmes det ikke til næste nummer.

På redaktionens vegne
Ingrid Kristensen
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Hingstedagen i slog alle rekorder

HingsteNet.dk havde en brag af en hingstefest i Viborg lørdag den 13. april på 
Stald Tougaard.  Med 29 fremmødte velpudsede og shinede hingste, der viste sig 
frem 2 gange i løbet af dagen, var der lagt op til en forrygende dag med springn-
ing både løs og med rytter, mønstring, visning for lange liner, dressur program, 
gangartsvisning for ung hingste, kørsel for vogn og bedste påhit i showklassen.  
Et stort alsidigt program for de 15 hesteracer der på bedste vis viste deres kunden 
på dagen, der blev overværet af 5-600 mennesker fra hele landet.  2 hingste fra 
Sjælland havde taget turen til det jyske hvilket vi naturligvis er stolte over.  Det 
blev da også frederiksborgerhingsten Aschlan Enghaven ejet af Tom Jacobsen, 
Næstved, der vandt titlen for bedste springhingst med flotte karakterer 9-8-9-9 fra 
springdommer Rudolph Lauridsen.

Næste punkt på dagen var mønstrin-
gen, hvor Hestens Værn havde udsat 
2 præmier til bedste mønstring. Da 
der var 16 hingste i denne klasse var 
det nødvendigt at dele holdet i 2. Den 
første kårede danske Barokpinto Alf 
af Dortheasminde, ejet af Joan og 
Ove Madsen, Vejen løb med titlen 
som bedste mønstring med samlet karakter 9,12 point.  Tæt efterfulgt var pin-
toponyen Don Richo Eliselund ejet af Mikael Lunding, Jelling med 8,34 point. 
Om ”Alf” sagde dommer Margit Ørum; ”Fantastisk hingst med 3 fremragende 
gangarter med utrolig balance, flot fremvist”. Om ”Don Richo” sagde dommeren: 
”Særdeles velgående pinto med dejlig hase og knæaktion”. 

Der var 6 hingste i unghingsteklassen, 
hvor det handler for hingstene om at 
vise deres gangarter fra den bedste 
side. Det blev frieserhingsten Adonis 
fra Stald Ripa, Odder der vandt titlen 
bedste unghingst med 8,82 point og en 
flot karakter 9,5 i ridelighed.

Margit Ørum fortsatte med bedømmelsen af dressurklasserne som spændte lige 
fra LC niveau til M krydret med lidt showpræg. Vinder af bedste dressurhingt 
blev Lusitano hingsten Tomas, ejet af Ruth Mariager, Sabro med 8,20 point, med 
et flot redet program, som dommeren udtalte.
Tæt fuldt af haflingerhingsten Wi-Waldi Wican fra Sandra Bejlegaard, Tylstrup.
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Hingstedagen bød også på flotte påhit og showvis-
ning, som har været et hit lige fra hingstedagens 
begyndelse for 8 år siden. I år var der 4 hingste 
som deltog i denne klasse og det var miniature 
knabstrupper hingsten Majco´s Rimfaxe fra Anita 
Iversen, Skive forklædt som en flot løve, der vandt 
publikums hjerter med hele 38 stemmer.

Der blev fremvist fin kørsel med Schleswiger 
hingstene Büssing og Celsius fra Stald Ramsdal, 
Tjele samt med Dansk Barokpinto hingsten Alf af 
Dortheasminde fra Ove Madsen, Vejen. HingsteN-
et.dk gav disse tre en buket blomster som tak for fin 
fremvisning.

Den største fremvisning af race på hingstedagen med hele 6 fremmødte hingste 
blev relateret til Pinto racen, hvoraf de 4 af hingstene var kåret i Pintoforeningen.  
Det blev ligeledes honoreret med en fin buket skænket af HingsteNet.dk 

Hingstedagen har alle årene haft fast tradition for en frieser fremvisning og i år 
blev det flot fremvist af showgruppen med 9 frieser heste fra Frieser Show Nord. 
Hallen var ved at løfte sig over begejstring for denne flotte præstation og alle ryt-
terne var fuldt tilfredse med deres debut på sæsonen.
For de western interesserede var der sidst på eftermiddagen ligeledes flot fremvis-
ning af Mieke Derks og hendes dygtige hoppe. 

Præmieoverrækkelse til sidst med hingstene inde i hallen fordelt i to omgange 
blev en dejlig afslutning på dagen.  BIS for pony blev haflinger hingsten Ama-
deos ejet af Line Gautesen, Suldrup med 20 stemmer. BIS for hest blev Lusitano 
hingsten Tomas ligeledes med 20 stemmer.  Begge hingste tog en æres runde i 
hallen til stor jubel for publikum. Begge BIS vindere fik et blåt æresbånd samt en 
hestestatuette skænket af HingsteNet.dk

Alle vinderne fik skænket røde præmiedækkener af Eldorado.  Der var ærin-
dringsrosetter til alle deltagere og specielle vinder rosetter var lavet af Råhøjgård 
Rosetter, Ry og skænket af HingsteNet.dk.  Hele arrangementet blev filmet af PH 
film v/Hammel og vil kunne købes ved at rette henvendelse til:
info@hingstenet.dk 

23 hingste havde doneret en gratis bedækning til arrangementet, hvor folkene 
bag hingstedagen havde travlt med at få sorteret og udtrukket vinderne.  Det blev 
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til en præmiesum på 60.000 kr. samlet i bedækningsværdi, hvilket er meget flot. 
Mange kunne således gå hjem med et gavekort og en mulighed for at få hoppen 
ifolet med ønske hingsten.

Tak til alle medvirkende til at gøre hingstedagen 2013 til en uforglemmelig dag. 

 Lusitanohing-
sten Tomas fra 
Ruth Mariager, 
Odder

Haflingerhingsten 
Amadeus fra Line 
Gautesen, Suldrup

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

Program for efteråret 2013
September     
05.  Bankospil    
12.  Bankospil      
19.  Bent og Bent kommer med orgel og guitar    
26.  Bankospil         
 
Oktober
03.  Bankospil
10.  Bankospil
17.  Karl Olsen Viborg kommer med sin harmonika
24.  Bankospil
31.  Bankospil

November     
07.  Bankospil     
14.  Hans Bruun Gedsted kommer med harmonika m.m.
21.  Bankospil
28.  Bankospil

December
05.  Juleafslutning ved pastor Klostergaard
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PROGRAM 2013
22. maj  Møde V/Kim Legarth, Hobro

7. og 8. juni  Indre Missions Årsmøde i Skjern 
12. juni  Udflugtsaften:
   Afgang fra missionshuset kl. 19.00

12. - 19. juli  Bibelcamping i Hadsund

21. august  Møde. Vi synger sammen
26. august  Kredsgeneralforsamling i Klejtrup Sognehus

3. og 4. september Kvindestævne i Haverslev Kirkecenter.
   Tirsdag: Ellen Hessellund Mikkelsen kl. 14.00
   Onsdag: Anette Hansen, Aalborg kl. 14.00 og 19.30

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

Mangler du en ide til en fødselsdag, firme - eller personalefest, så kan 
skydning måske være sagen.
Kontakt gerne formand J. A. Abildgaard på til  30 98 38 97 / 98 52 48 97

Træning onsdage fra kl. 18.30 til solnedgang (eller kl. 21) og 
lørdage fra kl. 13.00 - ca. 15.00.
Alle er velkomne - også I der ikke har prøvet at skyde før.
NB! Der holdes sommerferie i juli måned.

Hobro Egnens Skytteforening 



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
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Nyhedsbrev fra 
Mariagerfjord Idrætsskoles bestyrelse

Vi har haft et travlt første år med at skabe MFI i fællesskab, derfor 
kommer der først nu et nyhedsbrev. Det beklager vi naturligvis.

Der har været flere udfordringer af forskellig karakter, nogle mere 
spændende end andre. Vi har måttet sande, at vores leder Peter Nyeng 
Kristensen skulle være leder på fuld tid og derfor ikke undervise dette 
første år. Vi har måttet sige farvel til nogle elever samt ansatte, det 
er ikke rart, men det er vigtigt, at man er på rette hylde. Derfor kan 
vi sige velkommen til en ny lærer, Lasse Thisgaard, som er dygtig til 
fodbold, idræt og til at få bevægelse ind i matematik. Også velkommen 
til Paw Holmkvist Kristensen som vi kender godt, da vi har været så 
heldige at have ham som fast vikar hos os. Paw er nu fastansat og er 
bl.a. klasselærer i 8. kl. Charlotte Stougaard Iversen er ny pædagog 
i Skattekisten. Charlotte er vikar for Jannie, som venter sig og i den 
forbindelse desværre er blevet sygemeldt. Vi glæder os til samarbejdet 
med de nye ansigter. Derudover søger vi pt. efter den helt rigtige 
pædagog med idrætsprofil til skattekisten.

Vi har også sagt velkommen til elever i mellem- og udskolingen Det har 
været rigtig dejligt, da vi ved, det er en stor beslutning at flytte ens børn i 
den alder.

Vi er i fuld gang med et samarbejde med foreningerne HOH85 og OIF. Vi 
glæder os til at fortælle noget mere om dette.
Vi arbejder på køb af egen bus og har købt smartboards, så alle 
klasselokaler har et. Det var en stor udgift, men vi besluttede, at det 
var en nødvendighed, da det giver nogle utrolig gode muligheder i 
undervisningen.
Det var en stor oplevelse og et rart skulderklap da vi vandt Mariagerfjords 
ildsjæls pris. Og vi glæder os til at bruge de 5000 kr. til skolens elever.

MFI er ved at blive en DGI profilskole, det tager 1 til 2 år at blive det. 
Bestyrelsen og MFI s personale får kurser med nye redskaber i f.eks. 
bevægelse i undervisningen, frikvarterne, udenoms arealerne/legeplads, 



40

samarbejde med foreninger osv.
Et citat i en folder vi fik fra DGI.

”Vi skal lege
Vi skal lære

Vi skal ikke lege så meget, at vi ikke lærer
Vi skal ikke lære så meget, at vi ikke leger”

Vi glæder os meget til at fortælle om vores videre udvikling som profil 
skole.

Vores elever var til gymnastikopvisning i Onsild hallen og Hobro hallen 
i marts, hvor de kom i deres flotte træningsdragter, som i år har været 
sponsoreret. En stor tak til sponsorerne!
Det var to helt fantastiske opvisninger, og det gav især et stort sus i 
maven, da man mærkede samarbejdet mellem vores to skoler, da vores 
elever og efterskolens elever stod på gulvet sammen og dansede, sikke 
en glæde.

Vi havde åbent hus lørdag den 13. april, hvor vi havde besøg af DGI, som 
kunne fortælle og vise lidt om projektet som profilskole. Men vi savnede 
flere af vores lærere pga. lockouten. Det personale, der var der, gjorde 
hvad de kunne. Der blev meldt 2 elever ind til 0. klasse de kommende år, 
og der var også interesse til de større klasser.
Det var også rigtig hyggeligt at møde nogle af de elever og forældre til den 
nye 0. klasse 2013, hvor elevtallet nu er på 17. 0. klasse i 2014 er på 15 
elever, det er vi meget stolte over.

På Generalforsamlingen torsdag den 18. april var der ca. 50 fremmødte. 
Vi vil sige et stort tak til Tina Kristensen og Brith Lund Jørgensen for det 
uvurderlige stykke arbejde, de har lagt i bestyrelsen. De vil blive savnet. 
Samtidig siger vi velkommen til Helle Christiansen og Kaj B. Petersen, 
som meldte sig til at være en del af bestyrelsen. Henning Børgesen 
ønskede genvalg og blev genvalgt. Vi glæder os meget til samarbejdet. 
Der blev også valgt to suppleanter Mette Veng Kristensen og Lone 
Broendegaard Christensen.
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På Arbejdslørdagen den 20. april, blev der lagt fliser, pudset vinduer, malet 
osv. Stor tak til alle de frivillige der møder frem til disse dage. Der bliver 
virkelig lavet meget og det er rigtig hyggeligt.
Skolekredsen har været en stor hjælp til åbent hus og arbejdslørdag med 
forplejning, så 1000 tak for det. Alle er meget velkomne til at melde sig ind 
i skolekredsen, det koster 100 kr. om året pr. person.   
(Formand Ketty Nyrup Hansen tlf.: 98 54 44 89).

Lockout’en har været en udfordring for skolen. Eleverne i 0. til 5. klasse 
har haft mulighed for at være under opsyn på skolen i hele perioden. 
Bestyrelsen er stolte over, hvordan vores leder og det meget amputerede 
personale har klaret denne udfordring.

VI glæder os til mange flere oplevelser med MFI.

Med venlig hilsen
MFI s bestyrelse

Bestyrelsen:

Formand: Thomas Rasmussen   Kaj B. Petersen 
Næstformand: Henning Børgesen   Brita Nyrup Johnsen
Jacob Bjerrum      Helle Christiansen 
Henrik Soelberg     

Suppleanter:
Første: Mette Veng Kristensen Anden: Lone Broendegaard 
Christensen

Vigtige datoer:
Fyrkatløb 6. juni
Skolefest 27. juni
Sidste skoledag inden sommerferien 28. juni
Første skoledag efter sommerferien 11. august



Påsketuren for Onsild Husmoderforening gik i år til Dalsgaards 
Antik i Dommerby ved Skive.
Det blev lidt af en tur med forhindringer. Vejret ville ikke som 
vi ville det, og først i sidste øjeblik blev det bestemt, at vi ville 
tage af sted.
Så af sted drog vi i en lille bus, ca. 20 personer… og 1 mand ud 
over vores chauffør.
Ad små veje i et værre snestormvejr… hellere overdrive end 
være kedelig … kom vi langt om længe frem til Antik gården. 
Denne firelængede gård er et 

             

af ting og sager, nyt og gammelt, sjovt og finurligt og alt muligt 
andet man ikke lige vidste man stod og ikke kunne undvære.

Vi kiggede, studerede og handlede det bedste vi nu havde lært. 
Vi sluttede af med et lækkert kaffebord i den hyggelige cafe 
på 1. sal; boller med smør og en lagkage de ville misunde os på de 
finere konditorier ”ovre there”.

En helt igennem oplevelsesrig tur, når vi lige ser bort fra vejret.

Så til alle Jer der ikke kunne komme: I gik virkelig glip af en 
dejlig tur.

Men måske ses vi næste år.

De bedste hilsner Susanne H. Olesen, 
Viborg Landevej 3, Sdr. Onsild,

- nyt bestyrelsesmedlem i Onsild Husmoderforening 
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Onsild Husmoderforening (OHF) holdt efter vores 
generalforsamling 

foredrag om ”børnenes 5 kærlighedssprog” fortalt af Marianne Egebrønd.
Det var et rigtig spændende foredrag, som fortæller om de forskelligheder 
vi alle har, og hvor vigtigt det er at forstå hinandens sprog.
Det er første gang vi har ”satset” et stort beløb på en foredragsholder, men 
vi håbede på, at der var rigtig mange der ville få glæde af det.
Der var ca. 30 fremmødte – som heldigvis var meget begejstrede, men vi 
havde selvfølgelig håbet, at der kom endnu flere
Der var et par mænd med.... den ene var lidt betænksom over situationen 
– skulle han blive eller gå hjem igen??!! Han valgte at blive – og efter 
sigende, skulle han have sagt, at skulle det komme til byen igen, ville han 
blive hjemme og passe sine børnebørn, så forældrene til disse kunne høre 
foredraget også

Ud over foredraget havde vi inviteret ”støttekredsen for MFI” til at komme 
og sælge amerikansk lotteri – der var rigtig mange flotte gevinster

På vegne af OHF
Lene Christensen

Vi har lige haft Bankospil i OHF på MFI skole.

Det var en rigtig hyggelig aften hvor vi var ca. 45 personer.
Vi har valgt at være i aulaen igen – forrige gang var vi i skolekøkkenet 
pga. af besvær med hentning/opsætning af stole og borde – men det var 
altså for klemt, så hvis det afholdt nogen fra at komme denne gang, kan I 
trygt komme igenJ
Vores pladegevinster denne gang var fra Bitten Slagter, Medisis, Helsam, 
Beteased samt grill pakker (olie,frisk krydderurt, krydderier mm.) 
Række gevinsterne var kaffe, rødvin, chokolade og blomsterdekorationer 
lavet af Susanne Olesen.

Sæt X i kalenderen til vores bankospil 
den 25. september.

43



44

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 -

WWW.HOH85.DK

SE RESULTATER, INFO, M.M.
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På Sporet af Hærvejen – med hærfører Niels Gundersen
Ifølge forfatteren Mads Lidegaard har 
Hærvejen fra Viborg til Aalborg bestået af 
tre hovedruter, som forfatteren har vandret 
og derefter beskrevet i bogen ”Hærveje i 
Himmerland”. Vores lokale egn er rig på flot 
natur og er til overflod fyldt med minder, 
levn og historie fra såvel istiden som sten-
, bronze-, jern- og middelalderen. Niels 
Gundersen og et par venner har gennem 20 
år vandret den lokale strækning og genfortalt 
vores lokale historie, hvilket han også tilbød 
den 4. maj i år. Der var 30 personer, som 
tog imod Niels Gundersens tilbud om at få 
fortalt vores egns historier gennem fysisk 
vandring ad den gamle hærvej. 

Vi startede på det østlige hovedspor af Hærvejen fra ”Idasminde” i Lindum Skov, 
hvorefter vi fulgte slugten Brohule og videre over engen til brostedet Gl. Onsild 
Bro i Skals Å. Det var en dejlig vandring med klar blå himmel og høj sol. De 
smukke forårstegn var overalt omkring os, hvor anemonerne stod i flor og tæerne 
stod med springklare knopper. Da vi nåede til Skals å, så skulle vi virkelig prøve 
at krydse dette vadested, som man gjorde det i gamle dage. De friske hoppede i 
vandet med bare ben (Birgitte), hvorimod andre benyttede sig af de nymodens 
vaders (Anne-Marie). Det var en god oplevelse.

Derefter fortsatte vi langs hærvejen gennem 
Trinderup Krat, hvor vi så ringvolden, som 
sandsynligvis har været brugt af bønder til 
at have deres kvæg opbevaret i natten over, 
inden turen gik over åen mod markedet i 
Viborg. Vi fortsatte mod det forunderlige 
kultcenter ”Odins Alter”, hvor vi indtog 
frokosten. Niels fortalte om ”Odins Alter” 
som er en oval aflang cirkel af sten over 
et stort areal. I stenene er lige markerede 

huller, som der gennem tiderne har været mange gisninger om, hvad formålet gik 
ud på (søg Baalbek på YouTube og se film).

Vi gik videre til Trinderup Gods, hvor vi så de flotte bygninger med inskriptioner 
af slægterne og dens historie. Erik Grubbe og datteren Marie Grubbe har bl.a. boet 
på Trinderup Gods. Vi fortsatte ad den gamle hærvej, som gik langs banesporet, 
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Onsild Messe 2013
Sæt et stort X i kalenderen allerede nu til:

Søndag d. 03. november 2013

Er du interesseret i en stand – er du velkommen til at kontakte 
Lene på 98 54 41 24 /22 16 41 28 eller 
onsildhusmoderforening@gmail.com

Få nærmere i info i KIG OG LYT til september.

Husmoderforeningen

Tak til sponsorer til Dilettanten 2013

Dilettant-udvalget takker hermed sponsorerne for bidrag til dette års dilet-
tant-fest.

Næste års dilettant afholdes lørdag d. 8. marts 2014 - 
måske i ”nye klæder”.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen!

over den gamle banebro og op til Lokes Hede. Efter kaffepausen ved spejdernes 
hus gik vi til Vikingetidens gamle bosted i Lokes Hede. Her formodes det, at 
den gamle tundeldal har været fyldt med vand, så skibe kunne sejle hertil. Det 
gav et godt bosted med rigelig af mad fra fjorden, hvorfor vi i dag kan se mange 
gravsteder i form af runddysser og langdysse i Lokes Hede samt i hele omegnen. 

Derefter blev motorvejen passeret ad dyreslugten, og vi fulgte det imponerende 
vejspor mod brostedet Lokes Hede Vase i Onsild å. Hærvejssporene følger nu 
videre op gennem Øls Krat og videre mod nord på vandskellet Himmerland. 
Vi fulgte dog en anden vej kaldet ”Abels Kongevej”, som fører forbi en 
køkkenmødding samt nogle mystiske spor af ringe i marken, før vi gik direkte 
mod vest porten i Fyrkatborgen.
(I næste nummer beskrives mere uddybende om vore fortidsminder) Kirsten Bach
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HOH85 : Bent Andersen 86 41 72 17
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
Onsild Børnehave : Sysser Hansen 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 : Jan Petersen 30 33 91 19
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