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Vi respekterer ikke nej til reklamer



Redaktionsindlæg.

Hvor der er kærlighed, er der liv. 
Sådan udtaler den karismatiske leder-
skikkelse Mahatma Gandhi.

Vi har så meget at glædes over her i livet. 
Vi står op til solopgang, vi glædes over 
børnenes livlighed, og vi glædes over alle 
de mennesker, som vi møder på vor vej. 
Det er dejligt at have kærlighed til livet. 

Men der er mennesker, der har det svært 
med kærlighed. Det kan skyldes, at de 
måske ikke har modtaget kærlighed i deres opvækst. En naturlov siger, at 
det er svært at give noget videre, som man ikke selv har modtaget. 

Disse mennesker ved hverken, hvordan de skal modtage eller give kær-
lighed. Denne onde cirkel kan måske brydes, ved at følge filosof Antoine 
de Saint-Exupéry´s gode råd: Sand kærlighed begynder der, hvor der 
ikke ventes gengæld. 
Kærlighed kan gives til et andet menneske, men det kan også gives til et 
kæledyr eller til sin blomsterhave. Kærlighed kan gives uforpligtende.

Det dejlige ved kærlighed er, at jo mere vi giver, 
jo mere kærlighed kommer vi til at rumme.    Kirsten
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Kommunevalg 2013

Der er kommunal valg d. 19. november 2013.   
Her stiller jeg op som kandidat, for Venstre. Jeg har en lang erfaring 
inden for lokal politik og har været med i mange år.  Har posten som næst 
formand i lokalforeningen for Venstre Hobro og er sekretær for Venstres 
Kommune forening Mariagerfjord. 
Jeg bor i Nr. Onsild, er gift og har 2 hjemme boende børn, som er teen-
agere.  Arbejder til dagligt i en læge praksis i Hadsund. 
 Jeg er klar til at arbejde for det lokale. Der er brug for en i byrådet fra vo-
res område, vi kan hurtig blive glemt i byrådets arbejdet, når vi ikke har en 
repræsentant, herfra Onsild.  Sidst vi oplevede det, var under skole luknin-
gen. Kun ved det store sammenhold, som byens borger udviste lykkes det 
at få en Mariagerfjord privat skole op at stå. Flot klaret.
Ligeledes vil jeg arbejde for et privat plejehjem i Mariagerfjord, sådan som 
vi ser det i vores nabo kommune. Vi har en stor udfordring i at få pleje-
hjems pladser nok.  Bare det at få de boliger på Odins vej til at fungere, 
med ordentlig rengøring ude og inde. 
Det er vigtigt at hallen bliver brugt og at den fungere til sports og kulturelle 
arrangementer.  
Der er gennem de senere år kommet flere virksomheder her i området.  
Med en lokal kandidat i byrådet vil der være mere fokus på deres problem-
stillinger.
En stemme på mig, er en stemme for vores lokalområde.

Helle Bonne Krogh
                                      

Hvis der er andre, der stiller op til kommunevalget her fra Onsild, så send et 
par linier til næste nummer. Det udkommer lørdag d. 9. novemer.

Redaktionen 
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Ny beboerrepræsentant Friggsvej:
 

Bo Lüthje, Friggsvej 29, tlf. 42 79 16 53, mail: vores-familie@mail.dk   



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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Kirkearrangementer i Sdr. og Nr. Onsild

August
Mandag d. 26. kl. 14.00  Syng Sammen

Tirsdag d. 27. August. kl. 08.00 Det nye hold konfirmander starter i   
     konfirmandstuen.
     Dåbsattest bedes medbragt ved første  
     time.         
Onsdag d. 28. kl. 14.30  Gudtjeneste Odinsgård

September
Tirsdag d. 17. kl. 18.00  Bålgudtjeneste på legepladsen bag   
     Sdr. Onsild Kirke. 
     Da det samtidig er en præsentation
     af det nye hold konfirmander, 
     medvirker de ved den korte
     gudstjeneste, hvorefter vi steger
     pølser og snobrød over bålet.
     Forældre, bedsteforældre, og alle
     andre er hjerteligt velkomne.                                                         
     Husk en varm trøje og evt. tæppe. 
     I tilfælde af regn og rusk rykker vi   
     indendørs.
Tirsdag den 24. kl.19.30  Orgelkoncert i Sdr. Onsild Kirke med  
     organist Bente Frendrup, Nibe
Onsdag d. 25. kl. 14.30  Gudtjeneste Odinsgård

Mandag d. 30. kl. 13.30  fra konfirmandstuen ” Ud i det blå”.                                                                                     
     Tilmelding til Bente Andersen 
     (på tlf. 30 98 40 88) eller til sogne  
     præsten.  

Oktober
Onsdag d. 23. kl. 14.30  Gudtjeneste Odinsgård

Mandag d. 21. oktober kl.14 Syng Sammen
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Onsdag d. 02. Særligt for konfirmander:                                                                                                                       
Også i år afholder vi konfirmandløb i og omkring Mariager Kirke og 
Kloster. I lighed med tidligere år foregår det som et stjerneløb og rollespil, 
hvor konfirmanderne spiller den centrale rolle på den tid, hvor vi i Dan-
mark brød med den katolske kirke i 1536. Vi bringer mange af reforma-
tiontidens store skikkelser til live, inden der sluttes af med sværdslag og 
snobrød.              
Alle præster i provstiet medvirker samt en stor flok af frivillige og unge fra 
rollespilskolen. Vi sørger for transport af konfirmanderne til og fra Ma-
riager. Alle skoler er orienterede og med på ideen. Nærmere besked med 
konfirmanderne.

     
November
Onsdag d. 6. kl. 17.00 Tumlinge-Gudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke. 
Så er det igen blevet tid til at sige 
goddag til de 3-7 årige. Det glæder vi 
os i kirken meget til, så derfor: 
Tag jeres dejlige børn med til sang og 
fortælling. Denne gang vil vi, på op-
fordring holde en lille altergang med 
saftevand og høre om, hvorfor vi gør, 
som vi gør. Bagefter spiser og hygger 
vi os sammen i konfirmandstuen.

Square Dance danser igen fra: 

torsdag d. 26. september kl. 
19.00 i aulaen på MFI-skolen, 

Præstemarken 2.
For øvede dansere
Caller Asta Bredal.

Onsild Square Dance



en del af Pigernes Kro
Viborglandevej 56 Onsild 

9500 Hobro
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SKAL

KLUBHUSET

RENOVERES?
Det lille klubhus på sportspladsen i stationsbyen har de sidste 
mange år været udsat for stor påvirkning af hærværk. 
Klubhuset har indtil nu tilhørt OIF, men Borgerforeningen er 
blevet tilbudt at overtage det.
I så fald vil vi gerne give det et lille løft, så at det fremover kan 
benyttes ved forskellige arrangementer på sportspladsen.
Meeen … vi har brug for hjælp.
Vi skal have lavet et budget over hvad det vil koste og dertil 
mangler vi fagfolk indenfor el, VVS, murer og tømrearbejde.
Desuden får vi brug for en masse frivillig arbejdskraft når reno-
veringen starter.
Derfor afholder vi et opstarts MØDE ved klubhuset 

Onsdag d. 4. september kl. 19.

Der vil være gratis kaffe, kage, øl og sodavand.
Vi håber at rigtig mange vil komme til dette møde, så vi kan få 
en god dialog om, hvad vi skal have gjort ved huset.

Med venlig hilsen Onsild Borgerforening
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ONSILD SANGKOR MANGLER 
SANGERE....

ONSILD SANGKOR ER ANDET OG MERE END 
BLOT AT ØVE STEMMER. VI SYNGER ET BREDT 
REPERTOIRE OG OGSÅ GERNE DINE YNDLINGS 
SANGE.

HVIS DU GÅR RUNDT MED EN LILLE SANGER I 
MAVEN SÅ KOM MED I KORET HVER TIRSDAG 
FRA KL. 10-12. I KONFIRMANDSTUEN, VIBORG 
LANDEVEJ 11, ONSILD.
OPSTART: TIRSDAG DEN 10. SEPT. 2013. KL. 10.00

DU BEHØVER IKKE VÆRE FRA ONSILD FOR AT 
SYNGE I KORET.  DELTAGERNE KOMMER BLA. 
OGSÅ FRA HAMMERSHØJ, KVORNING, VORNING, 
SJØRRING, HVORNUM & HOBRO.
NODEKENDSKAB ER HELLER INGEN BETINGELSE.

KONTAKT OS GERNE PÅ TLF. 98 54 54 21 FOR AT 
HØRE NÆRMERE.

VI GLÆDER OS RIGTIG MEGET TIL AT SE DIG.



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 NOVEMBERNUMMERET
UDKOMMER LØRDAG D. 09. NOVEMBER
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Udlejning af Onsild Hallen

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

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

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

www.onsildhallen.dk

Plougstrup Service

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

Udlejning af unikke masageapperater: 
Masserer og plejer hele kroppen.

Græsslåning tilbydes.
Regnskabsføring tilbydes.

Tlf. 21 75 41 30

www.kmfs.dk

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

og hver lørdag fra kl. 13.00 - 14.30.

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

Telefon 98 54 44 08 - mobil 40 96 71 37

Gejst og fornyelse i haven vækker….

Ring efter en Lars brolægger ………



Gymnastik 2013/2014
Så er vi klar med denne sæsons gymnastikhold.

Vi starter mandag og tirsdag i uge 38 den 16. og 17. september og har 
følgende hold at tilbyde:

Mandag:
Kl. 17.30-19.00 Rytmepiger (4kl.-) – Hallen 
                                   Juniorspring (4 kl. -) AFLYST

Tirsdag:
Kl. 17.00-17.45         Forældre/barn (1-3 år) - Hallen
Kl. 17.00-18.00           Fræserne (3-5 år) – skolens gymnastiksal
Kl. 17.00-18.00           Seje Sild & frække drenge (troldebørn + 0.kl.) -   
   Idrætsefterskolen
Kl. 18.00-19.00          Springbandit (1kl.- 4. kl.) - Hallen
Kl. 19.00-20.00           Cirkeltræning m/inspiration fra Crosfit (16 år -)

Onsdag:
Kl. 17.30-18.30           Pilates træning med Mette Kræmer - skolens   
   gymnastiksal
 
Juniorspring – det har desværre ikke lykkedes os at finde en instruktør 
til dette hold, så vi har set os nødsaget til at aflyse holdet denne sæson. Vi 
håber at være klar igen til næste sæson.

Igen i år kommer der en husomdelt folder fra Onsild idrætsforening hvor vi 
(gymnastikforeningen) også har vores holdopstilling i.

Vi håber at se alle nye såvel som ”gamle” gymnaster i den kommende 
sæson..

På gensyn

Gymnastikafdelingen i
Onsild Idrætsforening
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Fredag d. 23. august kl. 18.00 er grillen igen tændt op på legepladsen i 
Nr. Onsild – medbring forplejning og måske et tæppe.
 
Landbyrådet i Nr. Onsild takker året af med spis sammen samt 

generalforsamling fredag d. 4. oktober kl. 18.00 
i Nr. Onsild forsamlingshus. 

Landsbyrådet i Nr. Onsild

Inviter manden eller naboen ud at spise 
i Nr. Onsild

Onsild Ungdomsklub

Vi starter ungdomsklubben op igen:
 

tirsdag den 10. september kl. 19.00

Ungdomsklubben er for alle unge i alderen 13 – 18 år, som er bosiddende i 
Mariagerfjord Kommune. Det er endda helt gratis at komme i klubben. 
I klubben kan du spille bordtennis, tjekke din mail eller bare hænge ud 
med dine venner. 
Klubben er et fristed for unge, hvor nye venskaber opstår på tværs af 
skoler og byer. 

Velkommen til en ny sæson i Onsild Ungdomsklub.

Med venlig hilsen
Lars Otte Koefoed



13

HF Mariagerfjord

D. 21. maj 2013 blev den nye håndboldklub HF Mariagerfjord dannet på 
den stiftende generalforsamling på Bies Bryghus. Den nye klub overtager 
seniorhåndbolden fra Hobro IK, Rosendal IK og HOH 85. Børne- og 
ungdomshåndbold forsætter i de 3 klubber. 
HF Mariagerfjord er dannet med det formål at få flere til at spille 
seniorhåndbold og giver spillere, der ønsker det, mulighed for at kunne 
udvikle deres talent.  
Sæsonen 2013/2014 er den første sæson for HF Mariagerfjord. Træning 
og kampe vil foregå i Hobro Idrætscenter, Rosendal Hallerne og Onsild 
Hallen.

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

Nærmere information: hfmf.dk
Kik & Lyt – Onsild Nyt - er nu digital

Kære læsere
Som noget nyt har vi prøvet at lægge bladet ind på Facebook … og 
jeg kan fortælle, at det virker J 
Her 3 dage efter, er der allerede 24 personer, der har set det sidste 
nummer af bladet (majnummeret).
Gå ind på: 

DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD

På redaktionens vegne
Kirsten Bach



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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PROGRAM 2013
26. august  Kredsgeneralforsamling i Klejtrup Sognehus

03. og 04. september Kvindestævne i Haverslev Kirkecenter.
   Tirsdag: Ellen Hessellund Mikkelsen kl. 14.00
   Onsdag: Anette Hansen, Aalborg kl. 14.00 og 19.30

01. - 03. oktober Oktobermøder i Hobro Kirke og Missionshus
30. oktober  Missionshusets fødselsdag V/Herluf Christensen,   
   Rørbæk

20. november  Møde V/Henrik Didriksen, Skive

12. december  Vi pynter juletræ
29. december  Julefest

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



Odinsgård

Vi har vores sædvanlige arrangementer. 
Tirsdag hver anden uge kl. 14.00 er der strikkeklub.
Hver onsdag kl. 14.30 er der kortspil og Yatzy.
D.25/9 og 23/10 er der gudstjeneste kl. 14.30
ALLE ER VELKOMNE.  
Onsdage starter vi med kaffe, og tirsdage er der kaffe kl.14.30.

Afrika aften:
Den 16. OKTOBER kommer Astrid Klostergård, og viser billeder fra 
familiens tur til Afrika.
Vi starter med et lille traktement kl. 17.30.
Tilmelding er derfor nødvendig senest d. 13/10 til: 
Hanne 98 54 43 86 – 24 49 26 25.

Beboere og Støttegruppen.
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Onsild Gymnastikforening.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved fredag den 27. september 2013. 
Her vil OIF lave en hyggelig fredag aften med fællesspisning og sjov gym-
nastik for børn og voksne i tidsrummet kl. 17-20.30. Det foregår i Onsild 
Hallen.
Vi vil lave mulighed for, at børn såvel som voksne og ældre laver hyggelig 
gymnastik sammen. Vi vil slutte aftenen med fællesspisning for alle.

Som noget nyt vil vi præsentere BOWLS. Spillet kommer fra Skotland, og 
er en mellemting mellem curling og petanque. Her er det blevet den nye 
landeplage hos seniorer.
Altså en aften hvor mange aldre kan mødes. 
Pris for aftensmad pr. voksen er 25 kr.

Tilmelding til Signe Neimann tlf.60493452 gerne SMS senest søndag den 
22. september 2013.

Vel mødt.
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Vi starter indendørs træning igen onsdag d. 25. september 
2013 på vores baner i Hobro idrætscenter, Amerikavej 22, 
Hobro. Herefter skydes hver onsdag kl. 19.00 til 21.00 og hver 
lørdag  kl. 13.00 til 14.30.

------oooOOOooo------

Se mere omtale på vores hjemmeside;
www.hobro-egnens-skytteforening.dk

Formand J. A. Abildgaard, 
tlf: 30 98 38 97 / 98 52 48 97                                                           

Hobro Egnens Skytteforening

Indendørs vintersæson:

peter og elgen  on 18. Sep Kl. 19.30 HoBro tHeAter
-VeDKoMMenDe, nYSKreVet DrAMAtIK
teAtret SVAlegAngen prÆSenterer teAter groB
Veloplagt Komedie. Drama på højt plan.
Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr
MEDLEMSTILBUD: 3 forestillinger på Hobro Theater 
d. 18/9 og d. 7/10 samt d. 6/3-2014 for 300 kr i alt. 
Teaterbuffet til 149 kr fra kl. 17.30 i Theater Restauranten. 
Bestilles samtidig med billetterne
Se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk 
eller ring 2020 9865

” Støt op om din kirke”                             
                                                                                                      

Vi ses:                                                                                                                
Søndag d. 15. september kl. 10.30 

til Gudstjeneste i Sdr. Onsild kirke, efterfulgt af buffet i konfirmandstuen.                                                                                                                                 
Orientering om årets gang iht. lovgivning.               

Alle er meget velkomne                                                                                                                 

Med venlig hilsen menighedsrådet i Sdr. og Nr. Onsild.
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Husmoderforeningen afholder 

Bankospil 
onsdag den 25. september 2013

Vi spiller i aulaen på MFI skole. Dørene åbnes kl. 18.30, hvor 
der kan købes sodavand og lidt mundgodt – spillet starter præcis 

kl. 19.00.

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

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

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

og lad os få en hyggelig aften J

Velmødt til ALLE
Onsild Husmoderforening - OHF
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Kreativ gruppe

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

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

Tirsdag den 8. oktober:
Fotooverførsel til lærred. Medbring en fotokopi af din hest, hund, barn… 
Kopien kan være sort/hvid eller farve, men den skal være fra en almindelig 
printer – ikke en laser-printer. Kopien limes på dit medbragte lærred, papi-
ret pilles af og så kan billedet dekoreres.

Tirsdag den 22. oktober:
Lave smykker af neon-perler (kan købes) eller flette tasker af papir. Med-
bring 5 cm. bred, gennemsigtig tape og reklamer/tapet/ nodebøger/ Anders 
And-blade…           
Vi aftaler sammen program og indkøb for de næste to gange.

Tirsdag den 5. november og tirsdag den 19. november:
Hvad vi har aftalt d. 22. oktober.
Oplæg se billedet.

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

Opsats lavet af morsdags- og juleplatter
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Onsild pensionistklub
Alle møder er på Odinsgård, Friggsvej 1 fra kl. 14.00 – 16.00

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

lovesong      MA 7. oKT Kl. 19.30 HoBRo THeATeR

- en HIsToRIe oM lIveT og ÆgTesKABeT
nePo TeATReT MeD MARIe-loUIse ConInCK, 
MARIe AsKeHAve, BAARD og DAvID oWe
Engelsk drama af Abi Morgan
Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr
Teaterbuffet til 149 kr fra kl. 17.30 i Theater Restauranten. 
Bestilles samtidig med billetterne
Se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk 
eller ring 2020 9865
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Efter de tre discipliner lægger man pointene sammen, og den, der har gjort 
det bedst, gennem alle disciplinerne, bliver så Danmarksmester. 
 

Lørdag blev der kørt maraton, som 
går ud på at køre igennem forhin-
dringer med porte, der er markeret 
med bogstager fra A til F. Det gæl-
der også om og komme hurtigst i 
gennem i rigtig række følge. 
Søndag blev der så kørt forhin-
dringskørsel, som går ud på, at 
man skal køre gennem en række 
kegler i rigtige række følge. Keg-
lerne er nummerret med tal fra 1 
til ca. 17. Den bane skal så køres 
igennem uden at få strafpoint. 

Henrik Christensen med 
Chalotte Mouridsen som 
groom.      

Henrik kører gennem en af forhindring på 
maratonen. 

Så har Onsild fået en Danmarksmester

I weekenden den 2-4. August blev der kørt om DM titel på Birken. Birken 
ligger mellem Skals og Skringstrup. 

Danmarksmesteren for 2 spand blev Henrik Christensen 
med hestene Ny Vestergårds Phoenix og Skjold

Nogle har nok set ham træne op til mesterskabet på landevejene her i On-
sild. 
Der dystes i tre discipliner:
Fredag blev der kørt dressur, som går ud på, at man skal vise, hvad hestene 
kan, og hvor lydige hestene er. 
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Sædager fejrer 125 år i fuld fart
 
Produktionen af hvid ost har siden 1949 været omdrejningspunktet 
for Sædager Andelsmejeri. Nu kan mejeriet fejre 125 år fødselsdag og 
konstatere, at hvid ost stadig er populær.

Selvom mindre end fem procent af produktionen går til danske kunder, 
inviterer Sædager Andelsmejeri fredag d. 6. september til reception og 
efterfølgende jubilæumsfest på Pigernes Kro i mejeriets hjemby, On-
sild ved Hobro. Ikke at man forventer at se alle kunderne fra Mellemøsten 
og de forskellige etniske markeder rundt om i Europa. 
”Vi synes alligevel, det er oplagt at bruge jubilæet til at fejre, at det faktisk 
går godt, og at vi oven i købet står på et solidt fundament med en historie, 
der går 125 år tilbage, ” siger Bjarne Kristiansen, mejeribestyrer på Sæda-
ger siden 2004.  
”Vi håber da også at se vore danske samarbejdspartnere og leverandører, 
som er vigtige for at forretningen kører i hverdagen, ” siger Bjarne Kri-
stiansen. 

Vækst på flere ben 
Selvom Bjarne Kristiansen kun har været med i en kort del af de 125 år, 
har han alligevel oplevet en af mejeriets alvorligste kriser. I 2006 udgjorde 
eksporten til Mellemøsten 70 pct. af mejeriets omsætning, hvilket i flere 
måneder var lukket ned som følge af Muhammedkrisen.
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”Vi overlevede og lærte samtidigt rigtig meget, så vi har fået flere ben 
at stå på for at mindske sårbarheden” siger Bjarne Kristiansen, som kan 
konstatere, at omsætningen siden 2004 næsten er firedoblet til 200 mio.kr. i 
2012. Mejeriet har investeret både i nyt produktionsanlæg og lager, så man 
i dag kan tilbyde kunderne den hvide ost i alle mulige varianter og embal-
lager. Endvidere er forretningen bygget op både omkring mejeriets tre egne 
varemærker samt såkaldte private labels. Alt sammen i højeste kvalitet, 
hvilket er belønnet på adskillige fødevareudstillinger. ”Salgsafdelingen 
med egne sælgere på de store markeder har også bidraget til væksten, ” 
forklarer Bjarne Kristiansen.

Stolt formand 
Den vurdering er andelsmejeriets formand gennem de seneste to år, Henrik 
Nielsen, enig i. De seneste to år har han stået i spidsen for de 15 andels-
havere, der til sammen leverer 20 mio. kg. mælk, som suppleres med en 
lignende mængde indkøbt mælk.  
”Andelshaverne har investeret en del penge i projektet, fordi vi troede på 
det. Og så er det jo rart at se, at planen lykkes, ” siger Henrik Nielsen. 
”Og som ejer af et mindre mejeri er man da også stolt over, at vi kan klare 
os ude på eksportmarkederne og er med til at bidrage til samfundsøkono-
mien på den måde,” forklarer formanden.
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Find 16 fejl…..

Ja sådan kan teksten til dette billede være.

Jeg var på legepladsen med min søn, og det var utrolig trist at møde lege-
pladsen i denne tilstand. 16 tomme øldåser, cigaretskodder m.v.
Jeg vil virkelig sætte pris på, at hver især ryddede op efter sig, så legeplad-
sen og andre steder i det offentlige rum bliver afleveret i en sådan stand, 
som vi gerne vil møde stedet næste gang. 

Tænk på din næste – så vil din næste også tænke på dig
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Landdistriktsprojekt: 
”Ændrede livsformer i landdistrikterne”

Antropologernes feltarbejde
11 antropologistuderende fra Århus Universitet har i foråret studeret 5 
landområder: Sdr. Onsild, Rold, Guldbæk, Ø. Hornum samt Fyrkilde-
Ranvkilde-Nysum. I sidste udgave af Kik & Lyt - Onsild Nyt beskrev 
vi de valgte opgaver samt de 2 studerende, som havde valgt Sdr. Onsild. 
Efterfølgende har de givet udtryk for, at de har følt sig rigtig godt modtaget 
og understøttet i deres arbejde. Tak fordi I tog godt imod dem.

Stormøde den 3. oktober 2013 kl. 19.30 – 22.00 – 
Sted: se hjemmesiden www.nypaaland.dk
De studerende har nu afleveret eksamensprojekterne, og efterfølgende 
udarbejder de en mere læsevenlig udgave (uden beskrivelse af teorier og 
metoder), som laves til ære for os. Hele projektet vil blive præsenteret på et 
stormøde den 3/10, hvor antropologerne vil fremlægge resultaterne af deres 
arbejde. Der vil desuden være mulighed for at drøfte områdernes fælles 
problemstillinger. 

Alle er velkomne
Stedet for stormødet er endnu ikke fastlagt, men dette vil blive 
offentliggjort på projektets hjemmeside – www.nypaaland.dk . Her 
kan du også læse mere uddybende om projektet, samt følge med i nye 
informationer på området. Der er endvidere tilknyttet en blog, hvor det er 
muligt at komme med forslag og kommentarer. 

Har du lyst til at deltage i dette stormøde, så er du velkommen til at 
deltage. 
Gå ind på hjemmesiden og se hvor det foregår – tilmelding til mødet 
kan også ske her.

     Ketty Nyrup & Kirsten Bach
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Info fra dagplejerne i Onsild.

Efter en dejlig sommerferie med masser af varme og sol er energidepoterne 
ladet op og klar til nye aktiviteter i dagplejen.

Heldagslegestue starter op igen og vil herefter altid være på onsdage. 
AUGUST 2013
Onsdag d. 14. Heldagslegestue i spejderhuset. Tema naturen. 
Onsdag d. 28. Heldagslegestue i spejderhuset. Tema naturen. 

SEPTEMBER 2013
Onsdag d. 11. Heldagslegestue i spejderhuset. Tema naturen.
Onsdag d. 25. Heldagslegestue i spejderhuset. Tema naturen.

OKTOBER 2013
Onsdag d. 09. Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Kulturelle udtryks-
former.
Onsdag d. 23. Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Kulturelle udtryks-
former.

NOVEMBER 2013
Onsdag d. 06. Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Kulturelle udtryks-
former.
Onsdag d. 20. Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Kulturelle udtryks-
former.

DECEMBER 2013
Onsdag d. 04. Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Kulturelle udtryks-
former.
Onsdag d. 11..Heldagslegestue i Onsild Hallen. Tema Kulturelle udtryks-
former.
Forældre indbydes til kaffe. 

Aktiviteter der endnu ikke er fastlagt:
Besøg i børnehaven - Foto af børn - Musik med kulturskolen - Besøg af 
medarbejder fra sundhedsordningen. 

Hilsen Onsild Gruppen
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”Seks år blandt Rumæniens fattigste” 
Onsdag d. 30. oktober kl. 19.30 i Nr. Onsild forsamlingshus:

Ena Lykke Olesen og hendes mand Kjeld Lykke Olesen har igennem seks 
år boet og arbejdet i Rumænien, fra april 2007, hvor de solgte deres hus og 
rejste af sted fra Esbjerg, og indtil august 2013, hvor de igen er flyttet hjem 
til Danmark.    
De skriver: ”Vi har arbejdet i det nordøstlige Rumænien, primært blandt 
fattige romaer i små landsbyer. Vi har oplevet deres utrolige fattigdom 
og kamp for overlevelse, og med hjælp fra Danmark og fra andre steder i 
Rumænien er det lykkedes at gøre en lille forskel. 
Vi har oplevet de store kulturforskelle, og på egen krop mærket bureaukra-
tiet og korruptionen, som rumænerne dagligt må kæmpe med. 
Vi vil blandt andet høre Marias historie. En kvinde, der i nødværge dræbte 
sin mand og kom i fængsel. Ena og Kjeld Lykke Olesen besøgte hende i 
fængslet i 3½ år, hjalp hende til at bevare kontakten til sine børn, og hjalp 
hende med at genetablere sig efter løsladelsen. 
Derudover vil der blive blændet op for mange andre små historier blandt 
andet om sommerlejr og julefest for 250 – 300 børn, om hvordan det er at 
blive kørt i hestevogn ad mudrede veje, og om at blive båret over floden af 
en stor roma-mand. 
Det er også historien om, hvordan man aldrig bliver den samme igen, når 
man har været blandt de fattige familier med deres mange børn i de små 
lerklinede huse. 
Det er en helt personlig beretning fra hjertet om, hvordan man kommer ind 
på livet af andre mennesker, på trods af sprog- og kulturforskelle, når man
møder hinanden med åbenhed og i respekt.                                                                            
Foredraget vil foregå som et diashow.

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

www.onsildelteknik.dk

J.
E.P

EDERSE
N



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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Operarejse
København

LØRDAG 23. - SØNDAG 24. NOVEMBER 2013

STORE SCENE I OPERAHUSET PÅ HOLMEN

OTELLO og MACBETH
William Shakespeare (450 år) - Giuseppe Verdi (200 år)

Pris inkl. bus, hotel, morgenbuffet, 2 x middag, 2 x B-billetter: 2.957 kr.

Bindende tilmelding senest fredag den 20. september
på telefon 20 20 98 65 og e-mail billet@tkmf.dk

Yderligere oplysninger på 
www.teaterkredsenmariagerfjord.dk  
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Musik undervisning i Onsild

I samarbejde med LOF Mariagerfjord tilbydes nu Keyboard og Harmonika 
undervisning for begyndere og let øvede i alle aldre på Kærvej 4, Onsild.

Nærmere kursus beskrivelse:

Keyboard og harmonika undervisning for begynder og let øvede

På en let og forståelig måde bliver du introduceret for nodesystemet og ak-
kord/bas spil, så du hurtigt kan komme i gang med at spille keyboard eller 
harmonika.

For den mere øvede kan der også være mulighed for at få nogle teknikker 
til at få musikken til at svinge bedre til forskellige rytmer, mht. keyboard

Så mangler du at få noderne opfrisket eller blot få mere ud af dit spil, så er 
kurset noget for dig.

Der er masser af melodier at gå i gang med og niveauet fastsættes efter dit 
behov/ønske og kunnen. Der vil også være mulighed for at træne samspil 
med andre, for dem som er på samme og et højere niveau.

Du skal medbringe dit eget instrument + stativ og høretelefoner, hvis det 
drejer sig om keyboard. Underviser kan også tages med på råd om anskaf-
felse af instrument.

Der vil være en mindre udgift til kopi af noder/hæfte.

Hold oprettes på 3 deltagere og starter først når dette antal er nået.  Vil du 
i gang straks er der mulighed for solo undervisning, hvor du skal kontakte 
os med hensyn til pris. Her vil der være tale om 45 min. pr. uge. Er du total 
nybegynder vil dette klart anbefales.

Underviser Dorte Rask Laursen har 28 års erfaring med musik og har un-
dervist i keyboard og harmonika siden 2005.
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Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd pr. 1. december 2012
 

Formand: 
Jørgen Lundsberg Rævebakken 9, tlf.98 52 57 86, bjl@os.dk 
Næstformand, kontaktperson:
Bente Andersen, Viborg Landevej 38, tlf. 98 54 42 88 / 30 98 40 88
Kirkeværger:
Henrik Krogh, Rævebakken 4                              
Eigild Simonsen, Søkærvej 8                         
Kasserer:
Iben Bryde, Rolighedsvej 5
Sekretær:
Anne-Lise Laursen, Sdr. Ulstrupvej 24 
Øvrige medlemmer: 
Hannah Christensen, Rævebakken 8 
Signe Neimann, Søagervej 8
Tove Jensen, Nr. Onsildvej 40 
Stine Bergø Pedersen, Kærhave 3 

Forventet start tirsdag den 10. september 2013 og forløbet er over 12 
gange.
Mulige møde tidspunkter er kl. 13.00 - 13.45, 14.00 - 14.45, 15.00 - 15.45, 
16.00 - 16.45.
Pris pr. gang er 94,00kr. / 1130,00 kr. for 12 gange.
Der er ferie i uge 42. 
Har du spørgsmål og tilmelding sker til Dorte Rask Laursen på 98 54 54 21 
- 24 81 00 60.
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SÆT et stort X i kalenderen:
 

Onsild Messe søndag den 3. november 2013
fra kl. 10.00 til kl. 16.00

Har du noget, som du mener kunne interessere andre – enten til salg eller 
blot til fremvisning, vil vi meget gerne høre fra dig.

 ”Åbne” værksteder efterlyses.

En stand for privatpersoner koster 100 kr. Er du erhvervsdrivende, så ring 
og hør nærmere om prisen, da den afhænger af annoncer mm. En stand er 
ca. 3 x 3 meter – bordet måler 2 x 1 meter.

Tusind TAK til ALLE Jer, som bakkede op om messen sidste år – Vi håber 
at se Jer igen J 

Tilmelding kan ske til Lene Christensen på
Telefon:      98 54 41 24 / 22 16 41 28       eller
Mail:  onsildhusmoderforening@gmail.com

Sidste tilmeldingsfrist er den 20. september.

Husk at oplyse hvilken genre du har tænkt dig at opstille med.

Vi ses til Onsild Messen 2013
Onsild Husmoderforening - OHF

onsildhusmoderforening@gmail.com

Brug denne adresse til at tilmelde dig som aktivt eller nyt medlem, 
nyhedsbreve eller blot hvis du har noget på hjertet  J
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Fællesspisning
og

Generalforsamling 2013
Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus afholder

ordinær generalforsamling

Søndag d. 17. november 2013 kl. 13.00

Dagsorden iflg. vedtægter

Kom og hør, hvad det er vi laver i bestyrelsen.
Fortvivl ikke:

Fremmøde er IKKE lig med valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen har fundet kandidater,

men det vil jo altid være rart med et kampvalg!

Kl. 12.00 er der fællesspisning,
hvor alle medbringer mad

svarende til egen families behov.
Alt maden sættes på et stort ”ta’-selv-bord”.

Efter generalforsamlingen er
kultur- og forsamlingshuset vært
ved kaffe/te og hjemmebagt kage.

Hilsen bestyrelsen



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 august 2013

Vi havde 1. skoledag søndag den 11. august med vores 104 elever, deres 
forældre, søskende og andre gæster. Skolen har fået 17 nye elever i 0. kl. 
og 4 nye elever til 5., 6. og 7. klasse.
En utrolig dejlig dag, hvor vi var heldige med at regnen lod vente på sig, så 
vi kunne byde velkommen udenfor med tale af bestyrelsesformand Thomas 
Rasmussen og skoleleder Peter Nyeng Kristensen, efterfølgende sang vi 
MFI-sangen. Så kom alle ud i deres klasser og til sidst afslutning i aulaen 
med kaffe, saft og frugt og nogle glade børn i gymnastiksalen.

Af nye tiltag i det nye skoleår, kan vi fremhæve:
- Det grønne flag.
- Skoleintra er blevet etableret - tak til skolekredsen for 

finansieringen.
- Skolebus: Vi har købt egen bus, som dels kører børnene til og fra 

skole og dels giver muligheder for udflugter i forbindelse med 
undervisningen og SFO´en.

- DGI-projektet: Det videre forløb er eftermiddagstilbud i SFO´en, 
i samarbejde med hal, efterskole, OIF og HOH85. Et kursus 
for lærerne omhandlende bevægelse i undervisningen og sidst 
udarbejdes en plan over ønsker omkring udearealerne.

MFI tilbyder de større elever muligheden for et fritidsjob i et 
rengøringsteam (et team vi er meget stolte af;-)). På nuværende tidspunkt 
er de 5. De har hvert deres ansvarsområde, som de passer en eftermiddag 
om ugen. De har skrevet ansøgning og været til jobsamtale. Teamet har 
kørt i 6 mdr., med vejledning af vores pedel Jesper.

Tak til de frivillige forældre til vores arbejds-/rengøringsdag lørdag d.29. 
juni. En hyggelig familiedag, hvor der igen virkelig blev lavet noget, og 
det er super hyggeligt og dejlig at lære andre forældre at kende. Det er 
uvurderlig hvor meget, den hjælp er for skolen og Skolekredsen har igen 
stået for forplejningen - tak til jer også..
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I efteråret får vi besøg af Louise Egeberg Bonne Krogh, der vil lave noget 
musikalsk med SFO børnene. Louise har gået på den musikalske linje på 
MF Gymnasium og vil læse videre på universitetet som musikterapeut. 
Nu har hun taget et sabatår og har meldt sig frivilligt til at komme og lave 
forskellige musikalske aktiviteter på MFI. Det er alt fra afspænding med 
børnene til korsang. Vi glæder os rigtig meget til at tage imod Louise, der 
får følgeskab af Brita Nyrup Johnsen.

         Med venlig hilsen
Bestyrelse og skoleleder

                      Mariagerfjord Idrætsskole

SOMMERHILSEN FRA ONSILD BØRNEHAVE

Sommerferien er ved at være ovre for de fleste, og 
heldigvis nyder vi stadig en hel masse af det gode 
sommervejr.
Vi siger goddag og velkommen til nye som ”gamle” børn 
og forældre og glæder os sammen til et nyt børnehave 
år med masser af spændende temaer og traditioner at 
fejre.

Sommerhilsen
Alle os i Onsild børnehave
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MFI-skolekredsen:

Køber du din nye cykel hos G-Cykler v/ Kim Kristoffersen, Søagervej 4, 
så kan du sponsorere 10% af købesummen til det projekt, du ønsker. 
MFI-skolekredsen vil gerne sige tak til alle, der har givet sponsoratet til os. 
Det varmer og gavner. 

TAK
Hilsen MFI-skolekredsen

Skolekredsen for Mariagerfjord Idrætsskole

Skolekredsen arbejder fortsat målrettet for at bakke stærkest muligt op om 
Mariagerfjord Idrætsskole her i Onsild.
Senest har skolekredsen givet skolen et intranet, således at kommunikatio-
nen mellem skole og hjem kan blive optimal effektiv. Gaven repræsenterer 
en værdi af ca. kr. 11.000,-.
Når dette er muligt, skyldes det indbetalt kontingent fra medlemmerne og 
skolekredsens deltagelse i forskellige indtægtsgivende aktiviteter.
I øjeblikket indsamler vi, som tidligere oplyst, kapsler fra mælkeprodukter, 
gamle kuglepenne overstregningspenne og tusser. Skolens elever medbrin-
ger gerne kapsler, kuglepenne m.m. til skolen. Det er dog muligt for alle 
at foretage aflevering på skolen, idet der lige inden for hovedindgangen er 
opstillet en indsamlingsbakke.
I forbindelse med det nye skoleår, har skolekredsen netop udsendt kontin-
gentopkrævning for det kommende skoleår. Kontingentet er på kr. 100,- pr. 
stemmeberettigede medlem.

Vi ønsker dog gerne mange flere medlemmer af skolekredsen. De der er 
interesseret i at støtte skolekredsens arbejde kan enten henvende sig til 
formanden, Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12, Onsild, telefon 98 54 44 
89, mobil 29 24 86 49 eller på mail: kettyogkurt@gmail.com
Ved henvendelsen bedes opgivet navn, adresse samt evt. mailadresse
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Grisefest

Vi kan se tilbage på en veloverstået grisefest, der traditionen tro bød på 
havetraktortræk fredag aften og ringridning og familiedyst lørdag.
Der var stor opbakning fra nær og fjern, og det skyldes ikke mindst det 
gode vejr. Lørdag aften var der omkring 135 børn og voksne til helstegt 
gris med tilbehør. 
Endnu engang tak til alle de frivillige hjælpere, der har stået på spring 
under hele grisefesten.

Hilsen bestyrelsen

TAK Til Sponsorerne
             Ved Grisefesten i Nr. Onsild den 2. og 3. august 2013

Spar Nord   Anne D.  Louis Nielsen
Østjysk Bank   Click Foto  Fjordkompagniet 
Finn Sørensen  Cogetil  MR. Smedie
Sadolin Farveland  Hobro Vinhandel RS Stålteknik
Matas    Fjordbutikken Nr. Onsild Slagtehus
Flügger Farver  Plus Office  Louise
Fleur    Botex   Helsam 
Sparekassen Hobro  Chr. Vestergaard Onsild Elteknik
Østergaards Farvehandel Inter Sport  Rabøl
Lars Bloch briller  Andelskassen  Børge Nielsen
Medisis v/ Bente Børgesen Claus Schmidt Tang  
Paris og dig   Onsild VVS   B Young
EDC Søren Jensen  Victor (Steffen) Sublitek

Nr. Onsild Forsamlingshus / Sports- og Legeplads
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Klasse: Børnehaveklasse fra 6 -12 år 
1. Mads Nejmann 
2. Emil Sindt 
3. Philip Lundorf
4. Mads Johnsen
5. Ditte Herlevsen
6. Jeppe Hansen
7. Fredrik Smidt

Resultater fra havetraktortræk ved 
grisefesten d. 2. august i Nr. Onsild

Klasse 1. 0-250 kg
1. Benjamin Jensen
2. Erik Axelsen
3. Kasper Christensen
4. Henriette Petersen
5. Marianne Axelsen
6. Mikkel Rask
7. Klaus Axelsen
8. Maiken Knudsen
9. Benjamin Jensen
10. Lasse Møller
11. Christian Smidth
12. Jeppe Sand
13. Morten Johansen
14. Fredrik Torp

Klasse 2 251-350 kg
1. Bjarne Hansen
2. Michael Østergård
3. Mads Degn
4. Simon Andersen
5. Oliver Christiansen
6. Jesper Madsen
7. Jørgen Mogensen
8. Fredrik Herlevsen
9. Jacob Vels
10. Søren Skinnerup
11. Mike Jensen
12. Mads Duedal
13. Rasmus Vels

Klasse 3 351-500 kg
1. Jakob Kjeldsen
2. Christian Betzer
3. Fredrik Simonsen
4. Patrick Heiberg
5. Hans Jørgen Iversen
6. Henrik Rask
7. Juhl 
8. Jesper Lundorf
9. Fredrik Herlevsen
10. Mathias Smidth
11. Christian Lynge
12. Mads Degn
13. Jesper Madsen
14. Jesper Herlevsen
15. Michael Borup
16. Michael Østergård
17. Søren Nielsen
Joachim Richter DISKET
Palle Larsen DISKET

Klasse 4 501-800 kg
1. Torben Knudsen
2. Morten Quist
3. Thimoty Bach
4. Morten Quist
5. Kenneth Christensen
Mads Møller udgået
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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 -

WWW.HOH85.DK

SE RESULTATER, INFO, M.M.
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Resultater Ringridning:
Byfesten i Sdr. Onsild d. 8/6-13 Grisefesten i Nr. Onsild d. 3/8-2013
Hold 1 (0-10 år    Hold 1 (0-10 år)
1. Sebastian Sørensen    1. Rasmus Soelberg
2. Mille Johnsen   2. Mille Johnsen
3. Rasmus Soelberg   3. Alberte Kristensen
      4. Sebastian Sørensen
     -. Casper Kristensen
      5. Lærke Knudsen
       -. Ida Marie Schmidt Konge
       6. Ditte Herlevsen
       7. Anna Maj Schmidt Konge
       8. Lars Kirketerp
       9. Laura Kirketerp
       10. Cecilie Bruun
       11. Vibe Knudsen
  
Hold 2 (11-17 år)    Hold 2 (11-17 år)
1. Sophie Sørensen   1. Sophie Sørensen
2. Laura Neergaard   2. Laura Neergaard
3. Emma Christensen   3. Teresa Christophersen
     4. Kathleen Pedersen

 Hold 3 (18- år)    Hold 3 (18- år)
1. Frederikke Madsen + vandrepokalen 1. Rikke Kristensen+ vandrepokalen
2. Rikke Kristensen   2. Trine Sørensen
3. Camilla    3. Morten Sørensen
     4. Frederikke Madsen
     5. Jean Heiberg

ennio          LØ 26. oKT KL. 16.00 MARiAGeRFJoRD GYMnASiUM

- MiMeFoReSTiLLinG, 
PeRFoRMAnCe oG MUSiK
DAn SiZe FiTS ALL PRoDUCTionS
MeD oG AF Den iTALienSKe ARTiST ennio MARCHeTTo
Komisk og musikalsk geni. Enormt talent. For unge og voksne
Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr

Se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk 
eller ring 2020 9865DAnMARKSPReMieRe
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Husk bladets 25 års jubilæum 
den 15. januar 2014.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, 
hvor journalist Jens Gaardbo vil stå 
for den levende fortælling. 
Program kommer i næste nummer.

Alle er meget velkomne

”Kik & Lyt - Onsild Nyt´s” redaktion

I Sparrehuse har denne pige cykel  
”Arena Rocky” stået op af et træ i over 1 
måned.

Jeg har forespurgt politiet, men cyklen er 
ikke efterlyst hos dem.  

Hvis du mener, at cyklen er din, så ring 
eller sms til mig, og jeg kan udlevere 
den, mod at du oplyser cyklens stelnum-
mer. 

Hvis ingen henvender sig inden 30/9, så 
vil cyklen blive afleveret til politiet. 

Kirsten Bach – 25 39 75 74

Efterlysning: Hvem ejer denne cykel?

MONSTEROPERA TO 31. OKT KL. 16.15 HOBRO FRISKOLE
- UHYGGELIG HYGGELIG OPERA FOR 5-10 ÅRIGE
OPERAEN I MIDTEN
OPERASANGERNE ISABEL PIGANIOL OG BERIT MELAND
Gys, grin, sjov og ballede og en række kendte operaarier
Løssalg: 145 kr Medlemmer: 125 kr Unge(12-24 år): 65 kr 
Under 12 år: 40 kr
Æbleskiver og saftevand kan købes fra kl. 15.30

Se www.teaterkredsenmariagerfjord.dk 
eller ring 2020 9865



Foreningsliste

HUSK AT MELDE ÆNDRINGER TIL FORENINGSLISTEN
43

HOH85 : Bent Andersen 86 41 72 17
HFMF : Pia Ritter 22 54 08 54
Onsild Idrætsforening : Trine Glintvad Sørensen 30 42 20 54
Onsild Hallen (omstilling) : Servicemedarbejder 98 54 41 42
Onsild Hallens bestyrelse : Lars Kristensen      40 54 84 11 
Onsild Idrætsefterskole : Tove Kristensen 98 54 44 33
Onsild Husmoderforening : Lene Christensen 98 54 41 24
Sdr. Onsild Borgerforening : Charlotte M. Aarup 61 10 02 53
Landsbyråd Sdr. Onsild : Ole Bech 98 54 49 14
Landsbyråd Nr. Onsild : Conny Birgitte Madsen 24 81 77 57
Nr. Onsild Legeplads  : Michael Loft   40 51 62 34
Nr. Onsild Forsamlingshus : Jørgen Lundsberg 98 52 57 86
Onsild Station’s Vandværk : Ole Andersen 98 54 43 24
Mobil  22 19 93 24
Onsild Kirkeby’s Vandværk : Lars Kristensen 40 54 84 11
Nr. Onsild Vandværk : John Huus 98 51 11 57 
Mobil  21 63 97 60
Onsild Præstegård : Astrid Klostergaard 98 54 40 12
Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd : Jørgen Lundsberg 98 52 57 86
Indre Mission Nr. og Sdr. Onsild : Bent Dyrholm 41 13 52 65
Støttegruppen Odinsgård : Hanne Simonsen 98 54 43 86
Onsild Pensionistklub : Bjarne Færløv Nielsen 98 52 13 62
Lokalhistorisk Forening : Ejgild Simonsen 98 54 43 86
KFUK-spejderne : Susanne Christensen 98 54 44 35
KFUM-spejderne : Birgitte Lauritsen 61 38 93 91
Onsild Squaredance: : Ketty Nyrup Hansen 98 54 44 89
Hobroegnens Skytte Forening : Jens Arne Abildgaard 30 98 38 97
Onsild Sangkor : Dorte Rask Laursen      98 54 54 21 
Dagplejen : Susanne Brodersen 98 54 42 44
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 : Bo Lüthje 42 79 16 53
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