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Materiale til bladet i 2015 skal være os i hænde: 22/10
Bladet udkommer 14 dage herefter

Onsild byerne - hvor vi drager omsorg for hinanden

Redaktionsindlæg
Det sprogløse menneske

Når vi besøger vore ældre 
på et plejehjem, så er det 
slående, hvor stille der er. 
Det er underligt for mig, 
hvor lidt de har at fortælle. 
De har jo et helt liv af 
fortællinger, som kan være 
spændende historier for børnebørnene, men også spændende slægtshistorie 
for os voksne børn – inden det er for sent.

Er det plejehjemmet, der gør dem stumme? Jeg tror det ikke. Jeg tror, 
at livet har formet dem. Hvis de gennem livet har fået at vide; ”det du 
fortæller, det er ikke værd at høre på” eller ”du er jo dum i hovedet” eller 
du selv synes, at andre er spændende, men ikke dig selv!! Det kan ske gen-
nem mobning i skolen eller undertrykkelse i ægteskabet. Livets vilkår kan 
gøre dig ”sprogløs”. 

Hvis vi ikke bruger vores sprog, så dør vi langsom, mens vi lever. Livet 
har lært os mennesker, at når vi åbner os, så bliver vi sårbare. Men det gør 
ondt at tie, og ubehagelige følelser er hårdt for tavse mennesker. Så kan vi 
ende med at være fysisk levende, men psykisk død. Hjertet banker, men 
ikke for nogen. Det går ud over den sjælelige sundhed.

Du lever ikke livet ved at undgå det. Prøv at sige, hvad du føler. Kæmp dig 
tilbage til livet, og forlang menneskers opmærksomhed. 
Som Søren Kirkegaard skriver; “at vove er at miste fodfæste for en 
stund, ikke at vove er at miste sig selv”. 

Kirsten Bach
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Ketty Nyrup  29 24 86 49      kettyogkurt@gmail.com - annoncer
Kirsten Bach  98 54 44 56     kirsten@2xbach.dk 
Bente Kirketerp 27 64 37 97     kirketerp@dlgpost.dk
Charlotte Aarup 61 10 02 53 charlottepk@hotmail.com
Mail blad    kikoglyt@gmail.com

Redaktion:

Bolig søges
Hus med have til leje søges af stabil ikke ryger lejer (dagplejer).
Ønsker minimum 3 værelser, samt stue, gerne køkken med spiseplads 
(intet krav).
Krav at min hund og 2 katte også kan flytte med og at det ligger i 
Sdr. Onsild eller Onsild st.by.
Husleje max. 6000kr. plus forbrug.

Har du lige denne bolig til udlejning så kontakt mig på 28 72 85 63.

Mvh. Lone Bjerre.

Opdatering af foreningslisten
Vi har desværre oplevet flere tilfælde af forkerte personer, telefon numre og 
mail adresser på vores foreningsliste.
For at bevare seriøsiteten i bladet, så bedes I huske at ændre foreningslisten 
med de nye personer i foreningen, tlf. nr. samt mail adresser. Hvis en ny 
person skal modtage vores reminder om materiale til bladet, så send det 
venligst til os. 

Med venlig hilsen Redaktionen Kik og Lyt – Onsild Nyt 
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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

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

Bliv medlem og styrk aktivitets-
niveauet i dit lokalsamfund.

Kontaktperson:
Helle Bach Vistisen

Tlf. 40 99 96 39
Kontonr.:

5984 – 0001158641
onsildhusmoderforening@gmail.dk

Kørsel i flot veteranbil 
V/Anders Peter Andersen 

Viborg Landevej 38, 9500 Hobro 
21 72 42 88

Sæson 15. marts - 15. oktober

Velvære for sjæl og sanser
Ketty Nielsen, Adelgade 25C, 
9500 Hobro, Tlf. 98510003

Bestil varer: www.helsam.dk 
Og afhent og betal i butikken

www.facebook.com/HelsamHobro
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Nyt	  fra	  Skattekisten,	  SFO,	  	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  
Efter	  en	  dejlig	  sommerferie,	  er	  hverdagen	  i	  Skattekisten	  i	  fuld	  gang	  igen.	  

I	  sommeren	  har	  der	  for	  første	  gang	  været	  ferielukket	  i	  Skattekisten.	  I	  uge	  29	  og	  30	  var	  der	  
ikke	  mulighed	  for	  pasning.	  De	  resterende	  uger	  var	  der	  gennemsnitlig	  tilmeldt	  25	  børn	  pr.	  
uge.	  	  

I	  uge	  28	  var	  vi	  på	  Spejdergrunden.	  Både	  børn	  og	  voksne	  nød	  friluftslivet	  og	  hyggede	  med	  
bål	  mad	  og	  leg	  i	  skoven.	  Vi	  havde	  også	  besøg	  fra	  Onsild	  Børnehave,	  -‐	  en	  hyggelig	  formiddag.	  
De	  øvrige	  uger	  er	  der	  blevet	  hygget	  og	  leget	  i	  Skattekisten.	  Der	  blev	  også	  tid	  til	  at	  lave	  en	  
teater-‐film:	  ”Rødhætte	  og	  Ulven.”	  

Vi	  starter	  skoleåret	  med	  69	  børn	  i	  eftermiddags	  SFO	  og	  34	  børn	  i	  morgen	  SFO.	  Heraf	  er	  de	  
17	  nye	  0.	  klasses	  børn.	  

D.	  10.	  august	  startede	  Anne	  Grethe	  som	  praktisk	  medhjælper	  i	  Skattekisten.	  Hun	  er	  her	  15	  
timer	  ugentligt.	  Vi	  byder	  Anne	  Grethe	  velkommen.	  

I	  efterårsperioden	  har	  vi	  planer	  om	  et	  riddertema,	  hvor	  vi	  håber	  at	  få	  besøg	  af	  Hobro	  
Efterskole,	  som	  vil	  lave	  rollespil	  med	  børnene.	  I	  øvrigt	  vil	  vi	  lave	  våben,	  kostumer	  og	  
”riddermad”.	  

Lige	  nu	  bruger	  vi	  tiden	  på	  at	  få	  alle	  de	  nye	  børn	  til	  at	  falde	  godt	  til	  i	  vores	  dejlige	  SFO.	  

Hilsen	  Personalet	  i	  Skattekisten	  
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Info fra Odinsgård
Efter en god sommer starter vi aktiviteterne igen på Odinsgård.

Den sidste tirsdag i hver måned er der åbent hus med gratis kaffe 
og måske lidt underholdning.

Som noget nyt prøver vi at holde åbent hus om aftenen i stedet for om 
eftermiddagen – første gang d. 25. august kl. 19.00. Alle er velkommen.

Hver onsdag spiller vi yatzy eller andre spil kl. 14.30.
Vi starter med gratis kaffe og kage.

Også her er alle velkommen.

Der holdes gudstjeneste på  Odinsgård onsdag d. 12. august kl. 14.30.
Fremtidige gudstjenester her vil fremgå af Kirkebladet for september måned.

Hilsen fra støttegruppen
Hanne Simonsen Mobil tlf. 24 49 26 25

Onsild Square Dancers
Vi danser i aulaen på Mariagerfjord 
Idrætsskole, Præstemarken 2.
Start: Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00
Vi danser 10 gange i efteråret 2015.
Pris 325,00 kr.
Caller Asta Bredal

På gensyn - Bestyrelsen 



Nyt fra Onsild børnehave
Onsild børnehave har pr. 1. august 2015, 36 børn i alderen 3-5 år og flere kommer 
til i løbet af efteråret. Vi har lige sendt en del 6 årige videre i skole på MFI og har 
valgt at lave en ny struktur i huset, for at tilgodese det enkelte barn bedst muligt.

Børnene aldersopdeles på 3 stuer mod tidligere 2. 
Alfestuen er for de mindste og får base på den gamle 

Grønærte/morgen og eftermiddagsstue.
Rumpenissestuen får base på den gamle Gulerodsstue og er for de 4 årige.

Troldestuen er, som den plejer, for de ældste (dem der skal i skole i 2016) og 
skifter som den eneste stue ikke navn J

Onsild børnehave er i perioden sommeren 2014 til sommeren 2016 udpeget til at 
være en del af forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud:

Formålet med programmet er, at få viden om, hvordan vi bedst understøtter børns 
trivsel og læring i dagtilbud. I programmet deltager på landsplan ca. 12000 børn i 

alderen 0-6 år i perioden fra 2014-2016.
Børnene deltager flere gange om ugen i strukturerede forløb i små grupper, 

hvor der er fokus på alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig 
udvikling og naturfænomener.

Vi arbejder sideløbende med forskningsprojektet med bevægelse som fokus og 
integrerer det i hverdagen, så meget som det er muligt. 

Vi svømmer i Hobro Idrætscenter hver 2. mandag, hvor vi lejer MFI´s skolebus 
med chauffør som transport tur/retur, låner MFI´s gymnastiksal og laver forskel-
lige bevægelseslege inde og ude. Vi har i den forbindelse væltet en væg og skabt 

et stort bevægelseslokale indendørs i børnehaven.

Vi forsøger at bruge Onsild by og naturområder så meget det er muligt. Vi besøgte 
MFI´s SFO i uge 28 i spejderhytten i stationsbyen. Nogle af de ældste børn cyk-
lede frem og tilbage, mens de yngste blev kørt. Vi vil gerne give børnene et øget 
kendskab til lokalområdet og besøger gerne nye steder i Onsild og omegn, hvis I 

har tid og lyst, til at få besøg af en gruppe fra børnehaven. 
Kontakt os gerne på 97115620, hvis det har interesse.

Aktivitetsrådet afvikler arbejdsdag fredag d. 21. august, 
hvor legepladsen skal renoveres.

Vh. Carlo Regnarsson Mains, pædagogisk leder i Onsild Børnehave
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Kirkens arrangementer:
Syng Sammen:                                                                                                                            
Mandag d. 21. september kl. 13.30: ”Ud i det blå”.                                                                                       
Mandag d. 19. oktober kl. 14.00.                                                                                                                       
Mandag d. 16. November kl. 14.00.

Odinsgård-gudstjenester:                                                                                                                           
Tirsdag d. 15. september kl. 14.30.                                                                                                            
Tirsdag d. 27. oktober kl.14.30.

Sognetur:                                                                                                                                             
I skovens dybe, stille ro….. Sogneturen 2015 : Søndag d. 30. august.                                                                
Vi begynder med morgensang i Sdr. Onsild Kirke kl. 9.00. 
Derefter får vi en kop kaffe og et rundstykke i konfirmandstuen, inden bus-
sen kører kl. 10.00. Årets tur går til Vestermølle ved Skanderborg Sø. Her 
indtages frokosten i Riddersalen og derefter får vi en guidet rundvisning på 
museet og møllen. Vi lægger også vejen forbi en særudstilling om Andels-
bevægelsens stifter Anders Nielsen.                                                                                                       
Som afslutning på fejringen af 70 året for Danmarks befrielse, slutter vi af 
i skovene ved Skanderborg sø, hvor det tyske luftvåben havde deres danske 
hovedkvarter. Det er indrettet i den tidligere kommandobunker, godt gemt 
væk i skovbunden i Dyrehaven. I nabobunkeren findes også en mindeafde-
ling for friheds-kampen.                                                                                                                        

Tilmelding senest d. 25 august til Bente Andersen på tlf. nr. 30 98 48 88  
eller Astrid Klostergaard på tlf. nr. 98 54 40 12.   

Pris pr. person over 15 år er for hele dagen 50kr.

Konfirmandstart:

For MFI-Holdet:                                                                                                                                       
Tirsdag d. 1. september kl. 8.00 i konfirmandstuen. Husk Dåbsattest.

For Søndre-skole-holdet:                                                                                                                              
Onsdag d. 9. september kl. 13.45 i konfirmandstuen. Husk dåbsattest.                                                                        
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Særligt for konfirmander:    
Onsdag d. 16 september: Konfirmandløb i og omkring Mariager Kirke og 
Kloster. 
Vi skruer tiden tilbage til reformationen i Danmark 1536, hvor vi brød med 
den katolske kirke og blev protestanter. 
Konfirmanderne spiller en central rolle i spillet og vi møder mange af da-
tidens store skikkelser. 
Der bliver også plads til sværdslag og pandekager, idet en stor flok af 
frivillige og unge fra rollespils-skolen medvirker. 
Ligeledes er alle præster i provstiet til stede. 
Alle skoler er orienterede. 
Nærmere besked med konfirmanderne.                                                                                                                                  

Miniputter i kirken: Salmeleg for dig og mig.                                                                                                       
På opfordring vil vi gerne invitere hele dagplejen i kirke til sang, leg og 
rytmik. Det foregår over 3 uger i september måned:                                                                                                                        
Fredag d. 4. september, fredag d. 11. september samt fredag d. 18. septem-
ber.                              
Alle dage kl. 9.00 i Sdr. Onsild Kirke.                                                                             
Musikpædagog Lotte Føns vil lede slagets gang.                                                                                              
Vi ser meget frem til at hilse på de små i en ny sammenhæng.

Minikonfirmandstart:
Torsdag d. 17. september kl. 13.00. 
Det er et tilbud til 4. klasse, hvor de lærer kirken at kende. Vi fortæller 
nogle af de mange historier fra biblen, synger og tegner og ikke mindst 
hygger os med saftevand og kage. 
Jeg glæder mig til at lære jer at kende. Hilsen præsten!

” Støt op om din kirke” 
Søndag d. 27 september kl. 10.30 i Sdr. Onsild Kirke.                                      
Vi kombinerer høstgudstjenesten med det årlige menighedsmøde, hvor 
menighedsrådet beretter om årets gang i sognet og der vil være lejlighed til 
at stille spørgsmål. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en kirkefrokost i konfir-
mandstuen. 
Alle er velkommen.
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Sogneaften:                                                                                                                                  
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen.                                                                                            
Vi får besøg af Aase Thomassen, som vil fortælle om bogen ”Vi klarede 
den, Karen.” 
Bogen er skrevet ud fra hendes samtaler med Karen og Jens Vase, som gav 
en detaljeret beskrivelse af et langt liv på godt og ondt.
Med bogen: Vi klarede den, Karen, tegner Aase Thomassen et billede af to 
mennesker, som ved fælles hjælp kæmpede sig igennem de tunge byrder, 
som to verdenskrige, den spanske syge og fattigdom førte med sig. 
Bogen er, ligesom Aase Thomassens 3 øvrige bøger, en hyldest til de men-
nesker, som ikke gav op, og som trods modgang og trange kår bevarede 
deres positive livssyn.    

Tumlinge-gudstjeneste:
Onsdag d. 4. november kl. 17.00 i Sdr. Onsild Kirke. 
Så er det igen blevet tid til at sige ”goddag” til alle tumlingene. Det glæder 
vi os altid til i kirken og håber, at rigtig mange har lyst til at være med. 
Både de små 2-3 årige, men også dem, der
er blevet større! Efter den lille gudstjeneste i kirken, spiser og hygger vi os 
sammen i konfirmandstuen.

Kirkekoncert ved Vintertide:
Sæt allerede nu kryds i kalenderen Onsdag d. 11. november kl. 19.30 i 
Sdr. Onsild Kirke. 
Her får vi besøg af et nyt kor fra Viborg: Midtjysk Kammerkor, der 
består af 22 rutinerede sangere. Koret blev grundlagt i 2011og har siden 
gjort sig gældende som et meget professionelt og velsyngende kor på højt 
niveau. Deres repertoire er fortrinsvis hentet fra den klassisk, romantiske 
musik, men også store dele af vores danske sangskat indgår i korets pro-
grammer.                                                                                                                 

”Sleep Over”: 
Vi gentager successen fra sidste år med konfirmandernes sleep-over i Sdr. 
Onsild Kirke. 
Det løber af stablen fra fredag d. 27. november til lørdag d. 28. novem-
ber kl. 10.00. 
Nærmere orientering med konfirmanderne.
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Onsild sangkor starter ny sæson
Tirsdag den 1. september 2015 er det atter tid til at starte op med dejlig 
sang og musik i konfirmandstuen, Viborg Landevej 11 kl. 10.00-12.00. 
Koret, som har været etableret i hen ved 40 år, bestod sidste sæson af 22 
glade sangere fra Onsild og omegn.   
Koret voksede sidste år med 12 personer og gjorde, at vi pludselig nu kan 
lave meget mere med tre stemmer. Det er meget blandet sangrepertoire, 
som vi arbejder med, såvel rytmiske og mere klassiske ting, og både nye og 
gammel kendinge krydret med klaver og harmonika til. 

Vi elsker at synge et bredt repertoire, hvor folk kommer i god stemning.  
Vi er så heldige, at hvis alle kommer igen til start, så har vi hele 10 mænd 
i koret, så derfor kan vi nu godt bruge flere damer, som specielt gerne vil 
synge alt-stemmen. Men alle, der har lyst til at synge, er hjertelig velkom-
men til at få et par gratis gange, for at se om det er noget, at være sammen 
med os om sangen og musikkens glæde. Koret består primært af seniorer, 
men yngre kræfter er også velkommen. 
Vi kræver ikke nodekendskab - blot at man kan ramme tonerne.  Der skal 
også være plads til at hygge, så vi har altid kaffepause til øve dagene, samt  
vi er på en årlig udflugtstur sammen.

Onsild sangkor har i nogle sammenhænge haft glæde af at holde et par kor-
stævner sammen med Himmerlandshavekoret i Suldrup, hvor vi har besøgt 
hinandens kor.  Det kom der også en fælles indsats ud af med en medvirken 
til gudstjeneste i foråret i Suldrup kirke.  I øvrigt vil vi altid gerne ud og 
vise korets kunnen, da det giver en god rutine og noget at arbejde hen 
imod, og koret har således dog også allerede et par arrangementer,  der lig-
ger og venter i efteråret.  
Man er velkommen til at ringe til korleder Dorte Rask Laursen på 
tlf. nr. 98 54 54 21 for at tilmelde sig eller høre nærmere.
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Info fra dagplejerne i Onsild.
SÅ er vi godt i gang efter en dejlig sommerferie. Vi har et godt aktivitet-
sprogram klar, så der er masser af nye læring til os alle her i efteråret ☺

AUGUST 2015
Onsdag d. 12.08: Heldagslegestue i Spejderhuset 
Tema: Natur/krop og bevægelse
Onsdag d. 26.08: Heldagslegestue i Spejderhuset  
Fokusord denne måned er: sol, skov, krible krable.              

SEPTEMBER 2015
Onsdag d. 09.09: Heldagslegestue i Spejderhuset. 
Tema: Natur/krop og bevægelse
Onsdag d. 23.09: Heldagslegestue i Spejderhuset.
Fokusord denne måned er: sol, skov, krible krable.            

OKTOBER 2015
Onsdag d. 07.10: Heldagslegestue i Onsild Hallen. 
Tema: Krop og bevægelse/ Sociale K./kulturelle udtryksformer
Onsdag d. 21.10: Heldagslegestue i Onsild Hallen.             
Fokusord denne måned er: hoppe, løbe, bold.

NOVEMBER 2015
Onsdag d. 04.11: Heldagslegestue i Onsild Hallen. 
Tema: Krop og bevægelse/ Sociale K./kulturelle udtryksformer
Fokusord denne periode er: hoppe, løbe, bold.                     
Onsdag d. 18.11: Heldagslegestue i Onsild Hallen            
Fokusord denne periode er: nisse, risengrød, HO HO HOOO

DECEMBER 2015
Onsdag d. 09.12: Heldagslegestue i Onsild Hallen   
Tema: Krop og bevægelse/ Sociale K./kulturelle udtryksformer
Onsdag d. 16.12: Heldagslegestue i Onsild Hallen               
Fokusord denne måned er: nisse, risengrød, HO HO HOOO
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Ferie eller andre fridage:
Husk at give din dagplejer besked i god tid, hvis jeres børn holder fri i 
efterårsferien eller evt. andre dage. Det er vigtigt for planlægningen af ud-
deling af gæstebørn, så vi, så vidt det er muligt, kan passe børnene i vante 
omgivelser.

Lukkedage:
Dagplejen er LUKKET den 24. og 31. december.
Der er nødpasning mellem jul og nytår.

Andre planlagte aktiviteter:
Gruppefoto den 26. august, hvis vejret tillader til udendørs fotografering – 
portrætfotos bliver først taget når vi kommer i hallen.

Besøg i børnehaven.

”Salmeleg for dig og mig” med Lotte Føns i Sdr. Onsild kirke fredag den 
4., 12. og 18. september fra kl. 9.00-10.00.

Farvel og på gensyn:
Fredag den 18. september har Susanne valgt at gå på efterløn, efter at have 
været ansat i dagplejen i 20 år. Vi vil gerne sige dig TAK for godt 
samarbejde gennem årene og vi ønsker dig alt godt i fremtiden. Vi håber, at 
vi ser dig i dagplejen engang imellem ☺
   

Hilsen 
Dagplejerne i Onsild Gruppen

Onsild Ungdomsklub 
starter tirsdag d. 1. sep. kl. 19.00

Vi håber at se alle fra 7. kl og op til 18 år.
Hver tirsdag og torsdag i klubbens lokaler på

MFI skolen, Præstemarken 2, Sdr. Onsild
                                                     

Hilsen Paw Holmquist
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MFI – Skolekredsen 
 

Søndag den 9. august startede det nye skole år hvor skolekredsen deltog med 
servering af kaffe, vand og frugt. 
 

Her ved starten af det nye skoleår er det også tid til at forny sit medlemsskabet af 
MFI-Skolekredsen – vi vil også meget gerne have nye medlemmer. 
 

Et personligt medlemskab koster 100 kr. årligt og følger skoleåret august – juli.  
Beløbet indsættes på skolekredsens konto i Andelskassen: Reg. nr. 5984 Konto nr. 
1122282. 
Husk ved indbetaling af kontingent at oplyse navn, adresse og da nyhedsbreve fra 
Skolekredsen udsendes på mail også gerne mailadresse. 
Hvis kontingentet er indgået på kontoen inden den 1. november, vil det være muligt 
at få udleveret medlemskort på Onsild Messen. 
Kontingentet kan også indbetales ved Skolekredsens stand på Onsild Messen som i år 
afholdes søndag den 8. november.  
 

Evt. spørgsmål om medlemskab og lignende kan rettes til formanden: Ketty Nyrup 
Hansen, på tlf. 29 24 86 49 eller på mail: kettyogkurt@gmail.com. 
 

Vi fortsætter indsamlingen af låg fra mælkeprodukter samt kuglepenne, tusser og 
overstregningspenne. På nuværende tidspunkt har vi indsamlet låg og penne for i alt 
kr. 3.690,65, så det er et flot bidrag til Skolekredsens aktiviteter. 
Benyt ”Postkassen” ved indgangen til Mariagerfjord Idrætsskole, Præstemarken 2, 
Sdr. Onsild. 
 

Skolekredsen har i løbet af sommeren modtaget 16.000 kr. fra Sparrekassen Hobro 
Fonden / Jutlander Bank til indkøb af de resterende legeredskaber. 
Desuden har vi modtaget 10.000 kr. fra Røde Kors Fonden til indkøb af 5 
bord/bænkesæt, som er opstillet ved skolen og bl.a kan bruges som udendørs 
spisepladser. 
 

Vi har fondsansøgninger ude til renovering af skolekøkkenet - indkøb af komfurer 
samt nye bordplader og ny gulvbelægning. 
 

Den 27. juni var der arbejdslørdag på skolen. Godt 40 forældre og elever, under 
ledelse af pedel Jesper Uldal, var i fuld gang med at male, lægge fliser, gøre rent ude 
og inde samt udføre diverse småreparationer.  
 
Vigtige datoer: 
 

Onsdag den 2. September kl. 15.30  
Overdragelse af den færdigetablerede legeplads til skolen,  
Snoren klippes og pladsen er klar til leg - kom og vær med. 
 

Fredag den 9. oktober  
Det årlige sponsorløb afholdes for alle skolens elever. 
 

Søndag den 8. November      
Onsild Messe hvor Skolekredsen har en stand med salg af amerikansk lotteri. 
 

MFI-skolekredsen 
Bestyrelsen 

OBS!
Køb din nye cykel i 
Onsild hos Kim G-

cykler, og han giver 
sponsor andel til mfi 

skolekredsen.
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BANKOSPIL	  I	  OHF	  

	  

	  

	   Tag	  naboen	  og	  vennerne	  med	  
til	  en	  hyggelig	  aften,	  hvor	  vi	  
spiller	  10	  spil	  banko.	  
Der	  er	  flotte	  præmier	  
købt/sponseret	  hos	  lokale	  
erhvervsdrivende.	  

Efter	  bankospillet	  sælges	  
der	  kaffe/te,	  sodavand	  og	  
kage	  samt	  amerikansk	  
lotteri.	  

16.	  september	  2015	  kl.	  19.00	  
Dørene	  åbnes	  kl.	  18.30	  

Afholdes	  i	  aulaen	  på	  MFI	  Skole	  
	  
Bankoplader	  10	  kr.	  pr.	  stk.	  /	  3	  stk.	  for	  25	  kr.	  
Amerikansk	  lotteri	  –	  10	  stk.	  for	  25	  kr.	  
Kaffe/te	  med	  kagebord	  25	  kr.	  
	  
	  

Håber	  vi	  ses	  J	  
	  

OHF	  –	  Onsild	  Husmoderforening	  
	  
	  

Lækre  
råvarer og  

opskrifter leveret 
lige til din dør

Spar tid og besvær
- få mere tid til det væsentlige...

guldsmedegaard.dk  I  Tlf. 3218 4610
Randersvej 99  I  9500 Hobro

Med måltidskasser  
fra Guldsmedgaard  

får du alt det, du skal  
bruge til fire sunde  
og velsmagende  

aftenmåltider til dig  
og din familie  

- det er vores opskrift 
på en bedre hverdag  

med plads til det  
væsentlige.



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk
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www.jlmteknik.dk - 98 57 60 60Booking: tlf. 91539358
nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com

NR. ONSILD KULTUR- OG
FORSAMLINGSHUS

Præstemarken 21
Stedet, hvor du lejer dig ind

og vi lejer ud

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

G-CYKLER
V/Kim Kristoffersen

Søagervej 4, Sdr. Onsild
Tlf. 27 41 00 33

Gcykler@gmail.com
www.silverbacklab.com

Ja!
Andelskassen

- Sammen kan vi mere

www.andelskassen.dk

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

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

Forudsætter alm. Kreditvurdering

Tlf. 87 99 53 35
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Kreativ gruppe efteråret 2015 
Vi mødes onsdag den 23. september i spejderhuset fra kl. 18.30 
til kl. 19 (umiddelbart før kurset ”Robust borger”) og planlægger 
sammen efterårets program/ drøfter om der skal holdes en pause. 
Så kom endelig med ønsker og ideer. 

	  
Beredskabsforbundet	  tilbyder	  kursus	  i	  ”Robust	  Borger”	  

Onsdag	  den	  23/9	  kl.	  19.00	  –	  22.00	  i	  Spejderhuset,	  Rolighedsvej	  8,	  Sdr.	  Onsild	  
Det	  koster	  kun	  15,-‐	  kr.	  til	  varme,	  el,	  kaffe/the	  –	  ellers	  er	  det	  gratis	  

Der	  kan	  deltage	  16	  personer	  på	  kurset	  ….	  Så	  det	  er	  ”først	  til	  møllen”	  
Tilmelding	  hos	  Kirsten	  Bach:	  kirsten@2xbach.dk	  

Eller	  Else	  Sørensen	  tlf.	  40	  15	  86	  41	  
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Grisefesten 2015 ”druknede” i succes
Eftersom vejrguderne ikke kunne bestemme sig for, hvordan vejret skulle 
arte sig i den forgangne weekend, så må man sige, at det gik rigtig godt 
fredag aften med afholdelse af havetraktortræk.

31 deltagere mødte op for at deltage om de mange pokaler. Trækket blev 
afholdt i god ro og orden og det var kun lige til sidste præmieoverrækkelse, 
at publikum og deltagere måtte søge ly i teltet for regn og tordenvejr i stor 
stil.

Lørdag så dog noget anderledes ud idet vejret viste sig fra sin dårligste side 
fra starten. Der var stillet an til ringridning kl. 10, men der var både regn 
og tordenvejr i luften fra starten. De fremmødte ryttere fik lov at søge ly i 
Lars Kristensen´s lade (tusind tak for det!) ved siden at forsamlingshuset. 
Og efter ca.½ times venten valgte vi at aflyse og udsætte det til et senere 
tidspunkt med bedre vejr. Afholdelsen af ringridning senere vil blive an-
nonceret på Facebook. De fremmødte ryttere blev kørt hjem på behørig vis.

Til frokost var der vanen tro frokostbord med sild, æg, leverpostej og 
frikadeller. Her var der 29 voksne + 12 børn, der benyttede sig af denne 
mulighed.

Eftermiddagen var præget af skiftende vejrlig og indimellem bygerne, blev 
der spillet fodbold, hoppet på hoppeborg og spillet rundbold.

Til aftensmad var der så 
grillstegt gris, venligst 
sponsoreret af Tina 
og Niels Jørgen Barslund. 
Der var mad i lange baner og 
rigeligt til de 78 voksne og 21 
børn. Faktisk var det rigtig 
dejligt at se så mange unge 
mennesker støtte op om 
vores lille byfest. Arrangørerne 
havde ikke ventet, at der næsten ville blive fuldt ”hus”, når nu vejret ikke 
ville arte sig bedre. Men det er helt fantastisk, at folk kommer alligevel.
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Efter maden blev der solgt amerikansk lotteri og da der kun var ca. 100 
lodder tilbage, blev der holdt auktion over disse og der må man sige, at der 
blev gjort en god handel til halv pris og så med hovedpræmien til følge! 
Tillykke med det!

I år havde vi venligst fået sponsoreret live musik 
af lokale virksomheder: MR Smeden, Finn 
Sørensen, Lars Sørensen og Lars Kristensen. 
Ja selv de unge mennesker gav en skilling til 
musikken. Et kæmpe tak for det til jer alle!

Der var rigtig gang i festen med god musik og 
glade mennesker. Der blev snakket, drukket og 
danset til det underholdene tre-kløver. Der var 
musik for enhver smag. Selv Elvis kom på besøg!

Alt i alt en rigtig god weekend som først startede med at drukne i regn, 
men heldigvis endte med at drukne i succes!

Endnu engang tak for den store opbakning til de to dage!

Bestyrelsen i Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus
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Hobro Egnens Skytteforening
Indendørs træning starter 

onsdag d. 16. september 2015

Træning riffel:              onsdag  fra kl. 18.30 -- 21.00
                                  og lørdag   fra kl. 13.00 -- 14.30
Træning pistol:            mandag fra kl. 19.00 – 21.00

NYHED: Holdskydning – 4 m/k på hvert hold.
              

HUSK:   Gratis skydning for elever i 5. klasse.
Se nærmere om begge tiltag på vor hjemmeside –
www.hobro-egnens-skytteforening.dk

Mangler du en ide til en fødselsdag, polteabend, firma – eller personalefest,
så kan skydning måske være sagen. 
Kontakt gerne formand J. A. Abildgaard, tlf:  3098 3897  /  9852 4897.

HJÆLP
Vi mangler et par instruktører til Forældre/barn holdet.
Kunne det ikke lige være noget for dig???
Det kræver ikke nogen gymnast eller uddannelse for at have holdet. Blot 
du er glad for børn og vil engagere dig i holdet. Hvis du har lyst sender vi 
dig gerne på kursus til inspiration og lign….
Holdet træner 1 gang om ugen onsdag kl. 16.30-17.15 (det er muligt at 
flytte tid og dag hvis ikke det passer dig) OG vi står gerne klar med en 
hjælpende hånd hvis der er brug for det…
Ring til Mette på 23703185 eller Majbritt på 22915475 hvis du har 
spørgsmål eller gerne vil springe på tjansen…

 Med venlig hilsen

 Onsild idrætsforening
 Gymnastik udvalget.
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Onsild Idrætsforening vil gerne byde velkommen til endnu en 
indendørs sæson med gymnastik, badminton og fodbold for 
børn og voksne.

Med denne folder, håber vi at kunne inspirere rigtig mange til at 
komme og være med.

 Med venlig hilsen
      Onsild Idrætsforening
www.onsildif.dk

Hovedsponsor aftale!
Onsild IF har indgået hovedsponsoraftale med Andelskassen.
Andelskassen vil deltage og præsentere sig ved forskellige arrangementer.
Aftalen indebærer et fast beløb pr. år til Onsild IF, ligesom en hver bank-
forretning foretaget af et medlem af Onsild IF udløser en bonus til forenin-
gen. Husk derfor at bruge Andelskassen, og meddel dem hver gang at du er 
medlem af Onsild IF.
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BEMÆRK – Ændringer på holdene i forhold til alder...

Forældre/Barn
Vi har igen i år gymnastik for de helt små børn fra alderen 1-4 år og deres 
forældre eller bedsteforældre, så skulle I have lyst til at få lidt sved på 
panden og røre jer sammen med jeres børn – så mød op til en sjov og ud-
fordrende time.

Onsdag kl. 16.30 - 17.15 Onsild hallen   
Kontingent:  440,- kr.
Opstart: Onsdag d. 16 sept.

Fræserne
Til alle børnehave-drenge og børnehave-piger fra årgang 2010 & 2011
Kom og vær med til en times gymnastik med fart på. 
Vi skal lege, løbe, hoppe, springe, trille, krybe og kravle. Vi skal også lege 
meget på redskaberne. Vi vil i løbet af sæsonen lave anderledes træning - 
det bliver sjovt!
Mød op på fræseholdet!

Onsdag kl. 17.30 – 18.30 Onsild hallen
Kontingent:  440,- kr. 
Opstart: Onsdag d. 16. Sept. 

Seje sild & frække drenge
“For alle drenge og piger som går i 0. og 1. klasse. Vi kommer til at fræse 
af sted, med fuld fart frem. Vi skal lege sjove lege, øve os på små spring 
og bruge kroppen til musik. Det vigtigste er, at vi skal have det sjovt sam-
men.”

Mandag kl. 17.30 - 18.30 Onsild hallen
Kontingent: 450,- kr.
Opstart:Mandag d. 14 sept.
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Rytmepiger
Går du i 1. – 4. klasse, og kunne du tænke dig at gå til gymnastik. Så er 
det her lige noget for dig. Vi skal lave gymnastik og dans til god musik. 
Vigtigst af alt – vi skal have det sjovt og hygge os.

Tirsdag kl. 16.30 - 17.30 Skolens gymnastiksal
Kontingent 450,- kr.
Opstart: Tirsdag d. 15 sept.

Banditspring
Så skal der springes!! Er du til spring, hop, skrue, fart over feltet og går i 
2.- 3. - 4.- 5.klasse. 
Er BanditSpring lige noget for dig – det er både for drenge og piger.
Vi ses!

Tirsdag kl. 17.30 – 18.45 Onsild Hallen
Kontingent:  460,- kr. 
Opstart: Tirsdag d. 15. Sept. 

Cirkeltræning
Trænger du til at få pulsen op og sved på panden, så er Cirkeltræning med 
inspiration fra Crossfit lige noget for dig. Holdet er både for kvinder og 
mænd.

Tirsdag kl. 19.00 - 20.15  Onsild hallen. 
Start tirsdag d. 15 sept.
Pris: 450 kr. (halv sæson)
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 Badminton   Børn og unge
Onsdag kl. 18.30 - 19.30  
Opstart: Onsdag d. 23. Sept.  
Kontingent:  475,- kr. 

Fodbold    Indendørs
Opstart: Fredag d. 23. oktober.

Tidspunkt og program er ikke helt på plads. Men følg os på Hjemmesiden
www.onsildif.dk
Kontaktperson   Elmo Plougstrup TLF: 21754130

Badminton     Voksne
Motionsspillere  
            Mandag kl. 19.30 – 20.30 eller 20.30-21.30
eller    onsdag    kl. 19.00- 20.00 eller  20.00- 21.00
Tilmelding: Kontakt Elmo Plougstrup  Tlf.  21754130

Kontingent:   4 spillere pr. bane  575  kr. pr. person
                      2 spillere pr. bane 1150 kr. pr. person
Opstart: mandag d. 7. sept. og onsdag d. 2. sept.

Børnehåndbold
Onsdag kl. 15.00-16.00
Opstart onsdag d. 21. Okt.
Kontingent: 200,- kr. før jul og 200,- kr. efter jul 

Motion
Ønsker man at dyrke motion, badminton, tennis eller andet, på andre tidspunkter
end de ovenfor anførte,( morgen, formiddag, eftermiddag) er der muligheder i Onsild 
Hallen. Lej en enkelt eller flere timer ad gangen. 
Kontakt Elmo Plougstrup  tlf.   21754130,  email:elmo.plougstrup@mail.dk

Støt Onsild IF uden det koster dig en krone.
Onsild IF har indgået sponsorkontrakt med OK Benzin i Onsild, få derfor et OK Kort
eller lad dit nuværende registrere som støtte til Onsild IF. Kontakt Elmo Plougstrup
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OHF – Onsild Husmoderforening 
arrangerer 

Besøg hos Etly Klarborg i Pandrup 
Onsdag den 21. oktober 2015. 

 
 

Etly Klarborg er designeren bag de nuttede og flotte Trip Trap-nisser. Etly Klarborg 
har i over 27 år haft butik og solgt hendes nisser samt andre kreationer. Trip Trap 
opdagede Etly Klarborgs nisser og tilbød et samarbejde og siden da, har hun solgt 
sine nisser i butikker i hele Danmark og vil fortsat gøre det. Som hun selv siger, "Jeg 
løber aldrig tør for Ideer ". 
  

Turen er KUN for medlemmer. 

Tilmelding er efter ”først til mølle” princippet, da der max. kan deltage 35 personer. 

Pris for bus og kaffe m/ brød er 75 kr. – betales i bussen. 

 

Der er opsamling følgende steder: 

Nr. Onsild ved forsamlingshuset kl. 17.30 

Ved OK Tanken kl. 17.35 

Ved Kroen kl. 17.40 

Forventet hjemkomst ca. 22.30 
 

Tilmelding kan ske på onsildhusmoderforening@gmail.com eller til Lene på 
22164128.  

Vi vil meget gerne opfordre til, at de der har mulighed for det, tilmelder sig pr. mail J 

Børnehåndbold
Onsdag kl. 15.00-16.00
Opstart onsdag d. 21. Okt.
Kontingent: 200,- kr. før jul og 200,- kr. efter jul 

Motion
Ønsker man at dyrke motion, badminton, tennis eller andet, på andre tidspunkter
end de ovenfor anførte,( morgen, formiddag, eftermiddag) er der muligheder i Onsild 
Hallen. Lej en enkelt eller flere timer ad gangen. 
Kontakt Elmo Plougstrup  tlf.   21754130,  email:elmo.plougstrup@mail.dk

Støt Onsild IF uden det koster dig en krone.
Onsild IF har indgået sponsorkontrakt med OK Benzin i Onsild, få derfor et OK Kort
eller lad dit nuværende registrere som støtte til Onsild IF. Kontakt Elmo Plougstrup
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SPEJDERNE I SKOTLAND
Så er spejder endnu engang kommet hjem fra en fantastisk tur i det store 
udland. Denne gang gik turen til Edinburgh, Skotlands hovedstad. Det har 
været en kæmpe oplevelse for de 17 personer vi var afsted. En tur fyldt 
med storbyliv, flot natur, gade optrædener og sjove typer mennesker, man 
helt sikkert ikke ville se i Onsild. 
Turen gik søndag morgen kl. 6 fra Onsild skoles 
parkeringsplads og mod København Lufthavn. 
Da vi landede i Edinburgh tog vi bussen ind til 
byen og her var den første udfordring at finde de
“rigtige” veje. Mange af gaderne i Edinburgh er 
smalle stræder og trapper, der undervejs tog 
pusten fra de fleste. Det var nok en af grundende til at Kurt dagligt slog re-
kord på skridttælleren med langt over 20.000 skridt. Vi fandt dog forholds-
vis smertefrit frem til hotellet og kunne nyde aftensmad på hostlet inden vi 
gik på hovedet i seng.
Vi kunne hurtigt mærke, at vi var kommet til storbyen og det var noget 
af et kultur chok. I Edinburgh er der pubs på alle hjørner og over alt på 
gaderne var der gøglere, folk der spillede på sækkepibe, tryllekunstnere og 
meget mere. “Fringe” festivalen (stor performance festival i Edinburgh) var 
lige om hjørnet og det kunne mærkes overalt i byen. 

Arthurs Seat 
Mandag morgen stod vi op kl. 7, da det ikke var 
alle der havde fået stillet urene frem. En time 
senere var der morgenmads buffet og ikke helt 
som vi kender den herhjemme. Menuen stod 
bl.a. på æg og bacon (stegt skinke ville vi nok 
kalde det), bønner, hash browns og den berømte 
og berygtede haggis. Det var ikke alle der vidste, at haggis er lavet af 
fåreindvolde og det er nok grunden til, at de sejeste drenge smagte på det! 
Den ægte skotske morgenmadsoplevelse må man sige. De klarede det i stiv 
arm og var nu klar til at bestige Arthurs Seet - Edinburghs højeste punkt. 
Den gamle vulkan ligger ca 250 meter over havoverfladen. Det lyder 
måske ikke af meget, men turen var lang til toppen.
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Udsigten på toppen var dog det hele værd og her fik vi en velfortjent 
frokost. Solen skinnede og det blæsede så meget på toppen, at man næsten 
kunne læne sig op af vinden! Alle var brugte efter bestigningen og en tur i 
svømmehallen var derfor en tiltrængt forfriskning. Herefter gik vi i et stor-
center i byen, hvor aftensmaden bestod af alt hvad hjertet kunne begære. 
De fleste drenges valg faldt på 
Mc Donalds. 
Sidste punkt på dagens program var Stirling Castle inden turen til aften gik 
tilbage til hostlet.

Edinburgh Castle og Gys i undergrunden
Onsdag gik turen til Edinburgh Castle. Slottet er en helt lille landsby, som 
i dag består af en masse forskellige udstillinger, fangekælder, museer og 
meget mere. En sjov tradition vi nåede at få med her var kl. 13 slaget. 
Klokken 13.00 hver eneste dag, skyder de et ordentligt brag af fra slottet, 
hvorefter man i gamle dage stillede alle ure i byen. I dag er det dog mere 
en turist attraktion end en praktisk begivenhed. 
Herefter var det tid til frokost, men turen til subway´en blev lang. På hvert 
et hjørne var der nye optrædener at blive optaget af og hele byen summede 
af liv. 
Efter frokosten gik vi i parken, så et 
ur lavet af planter og nød vores 
forfriskninger i solen. 
En ting der var delte forventninger 
til op til turen, var hvad der nu 
skulle ske -The Edinburgh Dungeon. 
Gyser tur i Edinburghs undergrund. 
Allerede inden vi kom ind på selve 
turen, som varer over en time, var nogle temmelig nervøse. 
Det er slet ikke til at beskrive stemningen på denne tur. Det var en 
oplevelse ud over det sædvanlige. Der var gyserhistorier, fortællinger om 
torturmetoder, Kurt kom for retten og blev anklaget for at klæde sig ud 
som kvinde, der var spøgelser, kannibaler og sågar en frit falds karrusel! 
Skuespillerne i kælderen var vildt dygtige og vi var alle fuldstændig på 
spidserne i mørket, af spænding for hvad der nu skulle ske! Billeder siger 
mere end tusind ord og dem i fik med hjem, siger meget godt, hvor sjovt vi 
havde det. 
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Ægte turister på sightseen    
Torsdag var vi “rigtige” turister i sightseen 
bus gennem Edinburgh med guide i 
høretelefonerne. Flere af børnene fandt 
hurtigt ud af, at kanal 9 fortalte nogle meget 
sjovere røverhistorier end den officielle kanal
og det var en fin tur i solskinsvejret. Til 
frokost stod den på pulled pork, som vi nød i 
parken, inden vi delte os. En flok ville gerne i svømmehallen igen, mens 
andre tog til Carlton Hill, som senere blev målet for vores solnedgangs tur. 
Carlton Hill siges at have det bedste udsyn over byen og har en række 
flotte monumenter. Da vi kom til toppen, var vi ikke de eneste, der 
havde fået samme idé, men det 
var et fantastisk syn der mødte os. 
Solnedgangen kunne ses ud over 
landskabet og by, så langt øjet 
rakte. Det var en god måde at sige 
farvel til en herlig tur, da det var 
vores sidste aften.

Farvel og tak 
Fredag morgen gik turen hjem til DK. Der blev købt de sidste souvenirs og 
vi tog bussen til lufthavnen og fløj hjem til DK - rige på oplevelser, færdige 
med fast food efter en sidste Mc D tur og klar til at komme hjem i seng.  

Legetøj til legepladsen.
Der er ikke meget sandkasse-legetøj på legepladserne i byen.

Har du/I noget der kan undværes, modtager vi gerne.
Det skal være i god stand, og egnet til mindre børn.

Det kan afleveres til Svetlana Pape, Viborg Landevej 72 i St. Byen, 
og hun vil sortere.

På forhånd mange tak.
M.v.h. Onsild Borgerforening.
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Efter en god lang sommerferie og en god mus lejr samt en 
fantastisk tur til Skotland  
starter vi op igen. 
Vi har spejder møde hver torsdag kl. 17—19.  
Husk at have praktisk tøj på. 
Lørdag den 22/8 avisindsamling for sidste gang. 
Torsdag den 27/8 spejder aflyst på grund af ambufest. 
Fredag den 28 skal vi gå fakkel optog vi mødes kl. 20.15 i vil 
få nærmere besked hvor da der er meget vej arbejde i Ho-
bro, så mødestedet kan være flyttet. 
Lørdag og Søndag den 12—13 september UMA 
Uge 42 ferie. 
28 –29 November julemarked. 
Torsdag den 17 december Juleafslutning. 

2016 

Nytårsparade: 

Torsdag den 14/1 mødes vi på spejdergrunden og går med 

fakler op til kirken, hvor vi skal have nytårsgudstjeneste 

, derefter går vi over og griller ved legepladsen bag kirken,  

I kan købe pølser og brød, øl og sodavand for 5 kr. pr del 

Spejder hilsen Susanne 

Fyrkat gruppe. 

Avis indsamling 
det var desværre 
vores sidste 
avisindsamling alle 
skal have flere 
skaldepande og selv 
samle papir 
Spejderne vil 
gerne sige tak 
til dem som 
har støttet os 
med aviser, 
reklamer og 
pap. 

 
 
 
 
 

 

Spejder 
møde hver 
torsdag fra 
kl. 17—19. 

Program for august til december 
2015 

Spejderen 
har et party 
telt de lejr 
ud til 500 
kr. i døgnet. 



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.

Flemming´s Fisk 
Din Fiskemand

holder ved OK tanken i Onsild 
hver tirsdag mellem 8.30 - 8.55

Flemming Jensen
mobil - 20 99 75 96
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Nyt	  fra	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  

	  

På	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  er	  vi	  i	  fuld	  gang	  med	  et	  nyt	  og	  spændende	  skoleår.	  
1.	  skoledag	  efter	  ferien	  var	  søndag	  den	  9.	  august,	  hvor	  det	  var	  en	  fornøjelse	  at	  
sige	  velkommen	  tilbage	  til	  vores	  glade	  elever	  og	  deres	  forældre.	  Vi	  havde	  også	  
den	  glæde	  at	  byde	  velkommen	  til	  18	  nye	  forventningsfulde	  0.	  klasse-‐elever	  og	  8	  
nye	  elever	  til	  andre	  klasser.	  Det	  betyder,	  at	  vi	  nu	  har	  142	  elever	  på	  skolen.	  	  
	  

Alle	  ansatte	  fra	  sidste	  skoleår	  er	  fortsat	  med	  til	  at	  løfte	  opgaverne	  på	  
Mariagerfjord	  Idrætsskole.	  Der	  er	  også	  nye	  ansigter	  på	  skolen.	  Vi	  har	  ansat	  
Maria	  Sloth	  Jensen	  i	  et	  årsvikariat,	  Maria	  skal	  undervise	  i	  engelsk,	  idræt,	  historie	  
samt	  natur	  og	  teknik.	  Vi	  har	  også	  ansat	  Anne-‐Grethe	  Lykkegaard	  som	  
pædagogmedhjælper	  i	  SFOen,	  hvor	  Anne-‐Grethe	  er	  ansat	  på	  deltid.	  	  
	  

Skolekredsens	  ihærdighed	  i	  forhold	  til	  at	  støtte	  op	  om	  skolen	  har	  resulteret	  i,	  at	  
det	  er	  lykkedes	  dem	  at	  få	  bevilget	  midler	  fra	  forskellige	  fonde	  til	  nye	  
legeredskaber.	  Det	  viser	  endnu	  engang,	  at	  Skolekredsens	  energi	  og	  
hjælpsomhed	  har	  meget	  stor	  værdi	  for	  skolen.	  Der	  er	  indvielse	  af	  de	  nye	  
legeredskaber	  på	  skolen	  onsdag	  den	  2.	  september	  kl.	  15.30-‐17.00,	  hvor	  alle	  
interesserede	  er	  velkomne.	  	  
	  

Sæt	  allerede	  nu	  også	  kryds	  i	  kalenderen	  ved:	  
Onsdag	  den	  2.	  december,	  hvor	  vi	  inviterer	  til	  Risengrødsfest	  i	  Onsild	  Hallen.	  
	  

Skoleleder	  Eva	  Thestrup	  Sørensen.	  
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole
Så kom varmefronten – langt om længe! Den har vi ventet længe på. Med 
solens varme stråler følger glæden og lysten til livet, det positive sind og 
varmen giver en energi inde i hver og en af os. Alt er pludseligt mere posi-
tivt. Mørket afløses af lyset og vi møder hinanden mere aktivt. Der er ikke 
noget som en varmfront!

Så kom elevholdet 2015/2016 til Onsild – langt om længe! Dem har vi 
ventet længe på. Med et nyt elevhold følger glæden og lysten til livet, det 
positive sind og eleverne giver en energi inde i hver og en af os. Alt er 
pludseligt mere positivt. En tom skolen afløses af 81 glade elever og vi 
møder hinanden mere aktivt. Der er ikke noget som et nyt elevhold!

Vi står lige foran endnu et spændende skoleår og vi er superstolte af, at vi 
søndag d. 9. august bød 81 forventningsfulde elever velkommen. Det er 
det største antal elever i en årrække og det er vi alle på skolen rigtig glade 
for. Vi har søsat mange nye PR - mæssige tiltag og vi har justeret på nogle 
af vores fagudbud. Dette kan vi se og måle, er medvirkende årsag til den 
øgede interesse for vores skole.

Vi vil være en del af eventyret!
Hobro IK’s flotte indtræden på den store fodboldscene i dansk fodbold 
er fantastisk – intet mindre. Dette eventyr tror jeg mange i Mariagerfjord 
Kommune føler sig som en del af. Det gør vi også på OIES! Vi har indgået 
et formelt samarbejde med Hobro IK. En aftale som har en række 
elementer i sig, som bl.a. indbefatter, at vi kan tilbyde vores elever 
udendørs fodbold hele året, da vi lægger træningspassene i vinterperioden 
på kunststofsbanerne ved stadion.
Vi er glade for dette samarbejde og har mødt en stor interesse for dette 
samarbejde – også fra HIK’s side.

Holdnings- og dialogskole!
Onsild Idrætsefterskole er en holdningsskole. Vi vil danne de unge men-
nesker gennem udfordringer, rammesætninger og et positivt menneskesyn. 
Deri skal de møde os, byen og hinanden. 



En af de markante rammesætninger vi har, og som fra dette skoleår vil få 
en øget opmærksomhed er rygning. Vi er en røgfri efterskole, og det vil 
vi være kendt for. Derfor vil jeg gerne ydmygt bede jer kontakte os, hvis 
I oplever, at der er elever som omgås denne rammesætning ude i vores 
dejlige by. Det er ikke at stikke eleverne at kontakte os. Det er at udstrække 
en hånd til dem, da vi så mere konkret kan arbejde med den enkelte elev. 
At blive ”taget” i at ryge en gang er ikke en hjemsendelse i sig selv.

Vi vil også gerne være i dialog med byen. Være åben for jer, så I føler jer 
– bare lidt – som en del af vores eventyr! Derfor vil I som tidligere blive 
indbudt til forskellige arrangementer på skolen. Den nemmeste måde at 
sikre sig, at invitationerne når ud til dig, er gennem et medlemskab af vores 
skolekreds. Kontakt skolen på 9854 4433, hvis du vil høre mere om denne 
skolekreds.

Med dette brev ønsker jeg jer alle en god sensommer☺
Søren Haubjerg, Forstander
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Onsild Pensionistklub 
Arrangementer på Odinsgården fra kl. 14-16:

   03/09 Bankospill
   10/09 Bankospil
   17/09 Bankospil
   24/09 2xBent spiller Guitar og orgel
   01/10 Bankospil
   08/10 Bankospil
   15/10 Bankospil
   22/10 Karl Olsen kommer med sin harmonika
   29/10 Bankospil
   05/11 Onsildkoret kommer og synger
   12/11 Bankospil
   19/11 Bankospil
   26/11 Bankospil
   03/12 Juleafslutning ved fru Klostergaard

Klub og bestyrelse ønsker alle en god jul.
Vi ses igen torsdag 6. januar 2016.
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RUNNING DINNER LØRDAG D. 24.10.2015 
 

FOR BORGERE I ALLE 3 ONSILD BYER 
 

Som noget nyt vi l  vi  arrangere RUNNING DINNER 
 

Hele idéen med dette arrangement,  er  at  områdets beboere skal  lære hinanden 
bedre at  kende. Alle over 20 år kan deltage både som par og singler.  Vi 
sammensætter gæsterne hos de forskell ige værter,  dog parvis  sammen. 
 
Du kan ti lmelde dig enten som gæst el ler  vært,  l ige meget hvor du bor i  Onsild 
byerne.  
 
Som gæst spiser du forret og hovedret 2 forskell ige steder,  og al le  mødes i  Nr.  
Onsild forsamlingshus ti l  dessert/kaffe.  Som gæst vi l  du ca.  d.  17 oktober få 
yderligere information om hvor du skal  møde op ti l  forret.  Vi sørger for 
transport videre ti l  næste vært,  samt transport t i l  Nr.  Onsild forsamlingshus.  
 

Pris  150,oo pr.  pers.  (dækker buskørsel  og dessert/kaffe)  
 
Drikkevarer t i l  forret og hovedret medbringer du selv.  Drikkevarer resten af  
aftenen, købes i  forsamlingshuset.  
 
Som vært skal  du servere forret og hovedret for 4 gæster.  Som tak for indsatsen 
deltager du gratis  t i l  efterfølgende dessert  og kaffe i  forsamlingshuset.  
 
Tilmelding skal  ske ti l  :  betper6@hotmail .com senest d.  28 september,  med 
oplysning om :  Gæst/ vært,  navn, adresse og mobil  nr.  
 
Hvis du ikke har en e-mail ,  kan ti lmelding ske på tl f .  40 86 47 33 
 

Du oplyser om du vil  være vært el ler  gæst.   
Som gæst skal  du indbetale kr.  150,00 ti l  konto 5984  1700079 ved ti lmelding.  
Venligst oplys :  navn + mobil  nr.… 
 

Aftenens program: 
 

Kl.  18.00  Forret serveres.  
Kl.  19.00 – 19.45 Transport t i l  næste vært.  
Kl.  20.00  Hovedret serveres.  
Kl.  21.30  Transport t i l  forsamlingshuset.  
Kl.  22.00  Alle mødes i  Nr.  Onsild forsamlingshus ti l  dessert/kaffe 
Kl.  02.00 Festen slutter.  
 

Fra kl .  01.00 kan der købes hotdogs.  
 
Vi  glæder os t i l  at  se jer…. 
Onsild Borgerforening.  
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Sæt	  et	  stort	  X	  i	  kalenderen:	  
Onsild	  Messe	  søndag	  den	  8.	  november	  2015	  

I	  Onsild	  Hallen,	  Præstemarken	  2A	  

Fra	  kl.	  10-‐16.	  
	  

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	  koster	  100	  kr.	  for	  privatpersoner	  –	  er	  du	  erhvervsdrivende	  koster	  en	  
stand	  250	  kr.	  og	  en	  dobbelt	  stand	  koster	  400	  kr.	  
	  

En	  stand	  er	  ca.	  3x3	  meter.	  Bordet	  på	  standen	  måler	  2x1	  meter	  –	  der	  0,5	  meter	  i	  
siderne	  og	  ca.	  en	  meter	  foran	  og	  bagved.	  
	  

TUSIND	  TAK	  til	  ALLE	  jer,	  som	  bakkede	  op	  om	  messen	  sidste	  år	  –	  vi	  håber,	  at	  se	  
jer	  igen	  J	  
	  

Efter	  et	  par	  års	  pause,	  får	  vi	  igen	  besøg	  af	  Søren	  fra	  ”	  Det	  flyvende	  
kuffertcirkus”,	  så	  børnene	  kan	  godt	  begynde	  at	  glæde	  sig	  –	  måske	  finder	  han	  på	  
noget	  nyt	  og	  spændende	  til	  denne	  gang	  J	  
	  

Tilmelding	  kan	  ske	  på	  onsildhusmoderforening@gmail.com	  eller	  til	  	  

Lene	  på	  tlf.	  nr.	  22	  16	  41	  28.	  

Sidste	  tilmeldingsfrist	  er	  den	  1.	  oktober.	  Tilmelding	  er	  bindende.	  
	  

Husk	  at	  oplyse	  hvilken	  ”genre”	  du	  stiller	  op	  med,	  da	  vi	  gerne	  vil	  undgå	  at	  få	  for	  
mange	  med	  de	  samme	  ting	  J	  
	  

Vi	  ses	  til	  Onsild	  Messen	  2015	  
OHF	  -‐	  Onsild	  Husmoderforening	  
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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

Tømrer & Snedker
Brian Nyrup Hansen
Tlf 98 54 21 06
mobil 40 18 44 89

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

40 18 44 89

Allan Ramsdal
22 76 98 36

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

800 kr. for dobbelt annonce

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

mail: kettyogkurt@gmail.com
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Fællesspisning 
og 

Generalforsamling 2015 
 

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus afholder 
ordinær generalforsamling 

 

Søndag d. 22. november 2015 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 

 
 

 

 

Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro

Tlf.: 98 51 11 01     Mobil: 22 58 06 13

www.kmfs.dk
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Guldsmedgaard – en håndsrækning i en travl hverdag

Hvad skal vi spise i aften? Det er et af de spørgsmål, som bliver vendt flere 
gange om ugen i de danske familier, men med måltidskassen fra Gulds-
medgaard får du leveret lækre råvarer til 4 aftensmåltider og det kan være 
med til at tage lidt af presset i en travl hverdag. Kassen leveres direkte til 
dit hjem og det eneste du selv skal have på hylderne er salt, peber og fedt-
stof. Alle øvrige råvarer er i kassen, som derfor indeholder både opskrifter, 
kød, grøntsager, krydderier, mejeriprodukter og hvad der ellers skal bruges 
til de 4 måltider.
 
Opskrifterne er nemme at gå til, så der er også plads til børn i køkkenet. De 
kræver som udgangspunkt ikke, at man har ekstra tid til rådighed, 
tværtimod skulle måltidskassen gerne give mere tid til samvær med 
familien og med tanke på, at der er sørget for sund, lækker og velsmagende 
aftensmad til 4 af ugens dage.

Råvarerne vælges med stor omhu og der er lagt vægt på sæson, kvalitet og 
pris. Der vælges danske råvarer, så vidt det er muligt, og ligeledes så lokale 
råvarer som muligt. Det meste af kødet leveres f.eks. af Bitten Slagter i 
Onsild Stationsby. 

Guldsmedgaard ligger på landevejen lige syd for Hobro og på gården af 
samme navn bor 3 generationer af familien bag virksomheden. Gulds-
medgaard leverede de første måltidskasser i 2012 og siden er det gået slag 
i slag. Der leveres nu kasser fra Vodskov i nord til Aarhus i syd og fra 
Hadsund i øst til Års og Viborg i vest. Kortet på hjemmesiden opdateres 
løbende som leveringsområdet udvides.

Det er vigtigt for familien bag firmaet at have tid til det vigtigste i deres liv, 
samvær med familien, og det er med den tanke og lysten til at arbejde med 
mad og livskvalitet, at firmaet har taget form og er vokset støt.
Læs mere om Guldsmedgaard og måltidskasserne på: 

www.guldsmedgaard.dk
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MÅLTIDSKASSER: 

Den grønne kasse henvender sig til dem, der ønsker spændende og alsidig 
mad.
Den indeholder både råvarer man kender, og råvarer man måske ikke bru-
ger så tit. Pasta, ris, gryn og brød er som regel fuldkorn, og der er mange 
grøntsager med i alle måltider.

Levekassen er klassiske familievenlige retter med friske råvarer. Det er 
retter, du skal lave fra bunden, men der kan også være en mornaysauce 
med i kassen lige til at komme på lasagnen. Der er grøntsager med i alle 
retter samt pasta, ris, gryn og kød til at mætte alle, store som små.

Fitnesskassen har fokus på sund, nærende og spændende mad til dem, der 
ønsker at spise sundere, uden det bliver kedeligt og uoverskueligt. Der er 
fokus på et lavt, men sundt fedtindhold, en højere mængde gode proteiner, 
samt et passende indhold af sunde kulhydrater fra grøntsager, frugt, fuld-
kornspasta og –ris.

Måltidskasserne kan leveres til 
2 voksne, 2 voksne og 2 børn eller til 4 voksne. Hvis familien består af 
mere end 4 personer, kan der 
tilkøbes en pluskasse, så der kommer
ekstra kød og brød. 
Læs mere om de forskellige 
muligheder og se også kassernes 
indhold 2-3 uger frem i tiden på 
hjemmesiden.

Guldsmedgaard arbejder desuden på 
at mindske madspil og derfor pakkes 
maden om, så der kun er den 
mængde, som skal bruges i 
opskrifterne. 
Termo- og plastkassen, som 
råvarerne leveres i, afhentes 
ligeledes, rengøres og sendes afsted 
igen til næste kunde.
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R. S. Stålteknik P/S
Sjællandsvej 20

9500  Hobro

Tlf. 22 86 73 14

Udlejning af Onsild Hallen

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

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

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

www.onsildhallen.dk

Plougstrup Service

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

Udlejning af unikke masageapperater: 
Masserer og plejer hele kroppen.

Græsslåning tilbydes.
Regnskabsføring tilbydes.

Tlf. 21 75 41 30

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

Telefon 98 54 44 08 - mobil 40 96 71 37

Gejst og fornyelse i haven vækker….

Ring efter en Lars brolægger ………

Spar
“KØBMANDEN I FÅRUP”

Butikstorvet 3
 Vareudbringning i Onsildbyerne 

og omegn hver fredag
Tlf. 86 45 20 16

Bestilling skal ske senest TORSDAG
inden kl. 19.00

Henriks Køkken
Kærhave 3, Onsild st. By

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

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

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

CVR.33931476

	  
	  
For 6 år siden åbnede Ketty 
Nielsen en Helsam butik i 
Hobro. Indtil da havde hun 
været traditionel sygeplejerske i 
25 år bl.a. på Viborg, Randers 
og Hobro sygehus, samt 
forstander på Røde Kors 
Plejehjem i Hobro.  
 

 
 
Gennem min gerning som sygeplejerske har jeg lært at hjælpe, 
trøste og lindre sygdomsramte mennesker. Jeg har set behovet for 
at forebygge, så mennesker kan undgå at blive syge af deres 
skavanker. Dette gav mig ideén til at starte en Helsam butik op i 
Hobro. Jeg ville udfordre sundhedsbegrebet og se den fra en ny 
vinkel. I dag bruger jeg min viden og erfaring til at styrke sundhed 
og trivsel.  
 
Jeg ønsker at inspirere dig til en sund livsstil. I Helsam tilbyder jeg 
alt lige fra sund fornuft til den helt vilde luksus. Jeg har vitaminer, 
mineraler, naturlægemidler, homøopatiske medicin, helsekost samt 
hudplejeprodukter af bæredygtig kvalitet. 
¨ 
Velvære for sjæl og sanser.  
I min butik giver jeg vejledning med fokus på: Det gode liv – 
Inspiration – Livsglæde – Kreativitet – Sjov. Der afholdes jævnligt 
arrangementer i forretningen, så følg med  på 
www.facebook.com/HelsamHobro 

Hilsen Ketty Nielsen, Helsam, Adelgade 25C, 9500 Hobro,            
tlf. 98 51 00 03 
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Rævebakken 2, Nr. Onsild - 
tlf. 98 52 58 74

www.onsildslagtehus.dk
Nr@onsildslagtehus.dk

v/John Madsen

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

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

- BENZIN
- altid billig benzin og diesel

- tips og lotto -

Præstemarken 7

TLF. 98 54 44 33

www.onsild.dk

Se resultater, info m.m.
www.hfmf.dk

Mejerivej 2, Sdr. Onsild,
9500 Hobro

Tlf. 98 54 40 19
www. saedager.dk

BENEVITA OG ALUMINÉ
Tab i kilo og få bedre velvære 

Kvalitet og Vitaminer til hud og hår

Kontakt Dorte & Henrik Laursen
    www.henrikhvid.acnshop.eu 
      Tlf. 2481 0060 - 9854 5421

Preben Myrup´s efterf.
HOBRO MALERFIRMA
v/Niels V. Rasmussen
Bundgaardsvej 2, Nr. Onsild
TLF. 98 52 21 22
Bil 22 68 66 22
Alt malerarbejde udføres



Foreningsliste

FACEBOOK: DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD
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HFMF : Thomas Floor 41 96 15 81
Onsild Idrætsforening : Michael Loft 20 14 28 50
Onsild Hallen (omstilling) : Halinspektør 98 54 41 42
Onsild Hallens bestyrelse : Jørgen Ib Larsen      21 28 33 38 
Onsild Idrætsefterskole : Søren Haubjerg 98 54 44 33
Onsild Husmoderforening : Lene Christensen 98 54 41 24
Sdr. Onsild Borgerforening : Betina Justesen 40 86 47 33
Landsbyråd Sdr. Onsild : Ole Bech 98 54 49 14
Landsbyråd Nr. Onsild : Vivi Stevnhoved 40 43 74 87
Nr. Onsild Legeplads  : Michael Christensen  22 76 74 62
Nr. Onsild Forsamlingshus : Bente Kirketerp 27 64 37 97
Onsild Vandværk Amba : Lars Kristensen 40 54 84 11
Nr. Onsild Vandværk : John Huus 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 : Lene Christensen 22 16 41 28
Børnehaven : cmain@mariagerfjord.dk 97 11 56 20
Onsild Børnehave forældreråd : Charlotte Manø Stisen 98 54 45 45
Mariagerfjord Idrætsskole : Eva Thestrup Sørensen 98 58 77 00
Skolebestyrelsen : Thomas Rasmussen 21 63 14 57
MFI Skolekredsen : Ketty Nyrup Hansen 29 24 86 49
Onsild Ungdomsklub : Paw Holmkvist 23 29 06 65
Beboerrepræsentation Friggsvej : www.friggsvejhobro.dk 
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