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Onsild byerne, hvor vi sætter det sociale fællesskab højt

Materiale til bladet i 2016 skal være os i hænde: 20/10
Bladet udkommer 14 dage herefter

Redaktionsindlæg
Emnet STRESS er meget oppe i tiden. Utrolig mange mennesker bliver 
sygemeldte pga. stress, hvilket tapper én selv, men også samfundet for 
utrolig mange ressourcer. 

Der er flere typer stress. Der er stress over kort tid, som udløser adrenalin, 
hvilket er en sund form for stress. Vi bliver klar til ”kamp eller flugt”. Men 
har vi stress over lang tid, så aktiveres stress hormonet kortisol, som over 
tid bliver uvirksom, og vores immun system svækkes, hvilket udløser en 
masse sygdomme i kroppen.

Når en soldat er i kamp, så er det praktisk, at han kan håndtere en ekstrem 
stressfyldt situation ved at blive følelseslammet. Hvis lammelsen aktiveres 
igen og igen, så bliver han fastlåst i lammelses tilstanden, og der opstår 
drastiske forandringer i hjernen, som bliver overaktiv og overfølsom. Disse 
soldater har PTSD.

Psykiater Bruce Perry har forsket i traumatiserede børn. Omsorgs svigt, 
incest eller en opvækst i et truende eller volds miljø kan sætte børnene i 
permanent forhøjet stress tilstand, hvilket kan medføre alvorlige og livs-
lange konsekvenser for deres personlige udvikling samt adfærd. Børnene 
er konstant ”på vagt”, hvilket kan gøre dem overaktive, men også følelses-
lammet som soldaten. Flere af disse børn dulmer senere deres frustration 
med alkohol eller stoffer. 

Traume er en følelse af total magtesløshed og tab af kontrol. Hvis børn 
ignoreres eller ikke beskyttes mod trusler og vold, vil de som børn/unge/
voksne have svært ved at skabe relationer, og de udvikler sig asocialt. Et 
omsorgs svigtet barn / voksen kan hjælpes via tryghed og relationer, men 
det tager tid…. lang tid. 

Både børn og voksne har brug for sociale fællesskaber. Vi finder ud af, om 
vi er med i gruppen ved at aflæse hinandens kropssprog. Disse signaler 
betyder mere end det, vi mundtlig siger til hinanden. Derfor har kommuni-
kation via sms svært ved at skabe en fællesskabsfølelse. Hvis man føler sig 
udelukket af gruppen, så kan det give social stress, som over tid gør per-
sonen syg. Derfor er samarbejde, empati og relationer meget afgørende for 
menneskets mentale helbred.

Så vil vi have et godt helbred og liv, så er det vigtig at være med i et 
socialt fællesskab, hvilket Onsilds foreninger er et godt bud på. 

     Kirsten Bach

TUSIND TAK.
Vi sender en STOR TAK til alle vore sponsorere, 

som var med til at gøre dette års byfest til endnu en succes.
Overskuddet går til byens spejdere og borgerforeningen.

Planlægning af næste års byfest går snart i gang, 
og vi glæder os til at samle de 3 Onsild-byer.

Venlig hilsen Spejderne og Borgerforeningen
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Onsild gruppens legestueplan 
for efterår/vinter 2016

Nu er vi godt i gang efter sommerferien og vi glæder os til at komme i 
gang med vores nye aktivitetsplan.☺

Uge 33 onsdag den 17. aug:  spejderhuset
Uge 35 onsdag den 31. aug:  spejderhuset
Uge 37 onsdag den 14. sept: spejderhuset
Uge 39 onsdag den 28. sept: spejderhuset

Morgen aktivitet: sang og dialoglæsning om naturen.
Formiddag aktivitet: Følge snor i naturen. Finde og male sten.
Lave vindmøller i forskellige farver. 
Vi snakker om vind, vejr, årstid og farver.

Fokusord: Blæsevejr - Farver - Vand
Læreplaner: Natur og naturfænomener

Uge 41 onsdag den 12. okt:  hallen
Uge 43 onsdag den 26. okt:  hallen
Uge 45 onsdag den 9. nov:  hallen 

Morgen aktivitet: sang og dialogisk læsning om dyr.
Vende spil med dyr, bøger om dyr, plastik dyr, lege at vi er forskellige dyr.
Motorikbane.

Fokusord: Dyr - Lyde -bondegård –zoologisk have
Læreplaner: Natur - Krop/bevægelse

Uge 47 onsdag den 23. nov:  hallen
Uge 50 onsdag den 14. dec: hallen

Morgen aktivitet: sang og dialogisk læsning om jul.
Jule sange, julehistorie, spise risengrød, bage pebernødder, Lucia, jule-
frokost, forældre kaffe d. 14. dec.

Fokusord: Risengrød -Julemand –Rotte
Læreplaner: kulturelle udtryksformer

• Fredag den 16. september kl. 10 skal vi igen i år synge på Odinsgård i 
forbindelse med ”Sangens dag” – vi slutter af med boller, saft og frugt, 
som bestyrelsen for støttegruppen laver til os. ☺

• Vi er så heldige at vi er blevet inviteret til endnu et forløb i kirken med 
”Salmeleg for dig og mig”. 

 Det foregår følgende fredage kl. 9-10: 23/9 – 30/9 – 7/10
• Vi besøger forsat børnehaven modsatte onsdage end hvor vi er i lege-

stue. Der er 2 dagplejere afsted af gangen på skift. 

Hilsen Dagplejerne i Onsild Gruppen :-)

Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro

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

www.kmfs.dk
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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
7

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

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

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

 
  
 
 

Håber i alle har haft en god ferie og er klar til at komme til spejder igen. 
Torsdag den 18/8 kl.17 — 19 Spejdermøde. 
Torsdag den 25/8 kl. 17 –19 spejdermøde Vi holder spejder for en dag,  
tag en med som kunne tænke sig at se hvordan det er at være spejder. 
                       September 
Torsdag den 1/9 Aflyst på grund af (Ambu fest) 
Fredag den 2/9 Skal vi alle med hele familien gå fakkel optog 
Vi mødes på havnen i Hobro kl. 20.15 er færdig ca. 21.20 
Torsdag den 8/9 kl. 17—19 spejdermøde  
Torsdag den 15/9 kl. 17—19 spejdermøde  
Lørdag og Søndag den 17—18/9 UMA Weekend. 
Torsdag den 22/9kl. 17—19 spejdermøde.  
Torsdag den 29/9 kl. 17 –19 Spejdermøde 

Oktober 
Søndag den 2 oktober har vi bod til efterårsmessen. 
Torsdag den 6/10 kl 17 –19 Spejdermøde. 
Torsdag den 12/10kl. 17—19 spejdermøde.  
Den 20/10 Fri Uge 42 efterårsferie. 
Torsdag den 27/10 kl. 17—19 spejdermøde.  
                          November 
Torsdag den 3/11 kl. 17—19 spejdermøde.  
Torsdag den 10/11 kl. 17—19 spejdermøde.  
Torsdag den 17/11 kl. 17—19 spejdermøde.  
Torsdag den 2411 kl. 17—19 Spejdermøde. 
Lørdag og søndag den 26 og 27 november julemarked. 
                          December 
Torsdag den 1/12 kl 17—19 spejdermøde. 
Torsdag den 8/12 kl 17 –19 spejdermøde. 
Torsdag den 15 /12 juleafslutning. 
Spejder Hilsen Susanne 
Tlf. 98544435 / 20637061 

Fyrkat 
gruppe. 

UMA 40 års 
jubilærum. 

Program for August — November 2016. 
Spejdermøde hver torsdag kl. 17 – 19.  

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

 

Spejderhuset lejes ud 
for 500 kr. i døgnet.  
250 kr. for rengøring.  
Vi har alt servise til 60 
personer. 
Spejderne har et party 
telt 9 + 12 m som kan le-
jes for 500 kr. i døgnet. 

Julemarked er i år den 
 26/11 0g 27/11 

Da vi har julemarked 
første weekend i advent. 
Den 26 og 27 november  
Skal vi have lavet nogle 
ting, vi kan sælge på ju-
lemarked, så har du lyst 
og tid til at give en hånd 
med, er vi nogen der mø-
des søndag formiddag i 
spejder huset  kl. 9.30 
Den 28/8. 25/9. 23/10. 
6/11 og hele uge 47  mø-
des vi på kærvej 16 og 
laver dekorationer 
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Odinsgård
En af beboerne på Odinsgård fyldte d. 27. juli 100 år. Hun havde inviteret 
familie, naboer og venner til formiddagskaffe på Odinsgård. Hun blev 
fejret med flagálle, mange gaver og blomsterhilsener. Borgmesteren kom 
forbi og hilste på, og hun fik lykønskningstelegram fra dronningen.
Ved frokosttid tog hun med sine gæster til Mariager og spiste frokost. 
Bagefter var de på en sejltur med ”Svanen” før turen gik hjem til Odins-
gård til et velfortjent hvil.
Hun sagde bagefter, at hun havde nydt dagen rigtigt meget, og i dagene 
efter kunne hun glæde sig over de mange blomster og gaver, hun havde 
fået.
Men d. 8. august sov hun stille ind – mæt af dage.

Vi fortsætter med de hyggelige aktiviteter på Odinsgård.
Hver onsdag eftermiddag kl. 14.30 er der gratis kaffe og kage. Bagefter 
spiller vi yatzy.

Den sidste tirsdag aften i hver måned 
er der åbent hus kl. 19.00 med kaffe 
og kage. Vi synger nogle sange og 
måske kan der være lidt underhold-
ning.

Vi sejler en tur med ”Svanen” på 
Mariager Fjord d. 25. august 2016.

Den 8. oktober 2016 kl. 18.00 holder 
vi vores traditionelle høstfest med god 
mad og drikke.
Gudstjenester på Odinsgård vil 
fremgå af Kirkebladet.

Venlig hilsen
Støttegruppen på Odinsgård
Hanne Simonsen

Onsild Pensionistklub 
Arrangementer med bankospil eller underholdning på 

Odinsgård, Friggsvej 1, Sdr. Onsild.

Torsdage kl. 14.00 - kl.16.00

Vi starter igen torsdag den 1.september 2016  med bankospil. 

Kom og få nogle hyggelige timer med kaffe/the og kage. 

Årligt kontingent 50.00 kr.
Banko-plader  10.00 kr.

På gensyn til september 

Kreativ gruppe
Vi mødes onsdag den 7. september kl. 19 og laver vort eget fuglebad – 
beton ovenpå et smukt blad.

Vi planlægger fælles efterårets program. Programmet vil derefter fremgå 
på facebook-gruppen: ”Dem der bor i Onsild”.       

Er der ikke tilpas fremmøde denne aften, vælger vi at holde en pause 
med gruppen.

Sted: Spejderhuset – Rolighedsvej 8, Sønder Onsild. 
Medbring gerne: varmt udetøj, 
flotte blade fra f.eks. rabarber/hosta, 
arbejdshandsker, murer-ske.

Pris: 15 kr. pr. aften til varme, el, 
kaffe/the + materialeforbrug.

Tid: Kl. 19 til ca. 21-22.

Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at ringe til Else Sørensen 98544188, 
Berit Otte 98544463 eller Susanne Christensen 98544435.Karens 100 års fødselsdag 

på Odinsgård
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Onsild sangkor starter ny sæson
 
Tirsdag d. 6. September 2016 tager vi hul på en ny sæson med sang og 
musik i konfirmandstuen i Onsild.  
Vi synger fra kl. 10-12.00 hver tirsdag i 13 uger før jul og 13 uger efter 
nytår. Derfor, har du en sanglærke i maven, og har lyst til at være med i et 
godt sangmiljø, hvor vi udover sangglæden har et godt fællesskab, er du 
velkommen til at være med. 
Du behøver ikke kunne noder, men dog kunne synge rent.
 
Koret består mest af seniorer fra Onsild og omegn, men du er altid velkom-
men, til at komme med til et par prøve gange, for at finde ud af, om det er 
noget for dig. 
 
Koret optræder flere gange om året rundt omkring, for at sprede hygge og 
stemning med det, vi øver os på i løbet af året, og satser på at nå et bredt 
repertoire.
 
I foråret 2016 var Onsild sangkor bl.a. en del af forårskoncerten i Onsild 
kirke, i samarbejde med Himmerlandshave koret fra Suldrup.  
Vi bestræber os på, at kunne synge flere spændende sange med 2-3 stem-
mer, men en god sang fra højskolesangbogen/DGI sangbogen eller noget 
helt andet er også på programmet. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Dorte Rask Laursen på 
98 54 54 21 - 24 81 00 60 eller se på sangkorets hjemmeside  
www.onsild-sangkor.dk

Valg til menighedsråd 2016
Da der i år er valg til menighedsrådet, vil der i forlængelse af menigheds-
rådets årlige orienteringsmøde den 4. september 2016 kl. 10.30, som 
afholdes i Nr. Onsild, blive afholdt valgorienteringsmøde.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet kl. 12.00 vært ved et trakte-
ment.

Menighedsrådet vil orientere om det forgangne år, samt menighedsrådets 
økonomiske status.

Herefter vil der blive afholdt valgorienteringsmøde vedr. nyvalg til me-
nighedsrådet 2016.

Sønder – Nørre Onsild menighedsråd

Arbejdsdage på legepladserne i Onsild
Så er det igen tid til arbejdsdage på legepladserne i 

Onsild St. By og i Sdr. Onsild.

Onsdag d. 7. september kl. 16.30 ved kirken, og

Tirsdag d. 20. september kl. 16.30 i St. byen.

Vi slutter af med en bid mad og lidt vådt til ganen.

Tilslut et opråb til alle jer i Onsild og omegn:

Vi har brug for jeres hjælp på disse arbejdsdage!!
De sidste par år har vi kun været 3-4 personer!!

Det er alt for lidt. 
Der må da være flere der har interesse i at vedligeholde legepladserne???

Med venlig hilsen Onsild Borgerforening
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MFI – Skolekredsen
Søndag den 7. august startede det nye skole år hvor skolekredsen deltog 
med servering af kaffe, vand og frugt.

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

Et personligt medlemskab koster 100 kr. årligt og følger skoleåret au-
gust 2016  – juli 2017. 
Beløbet indsættes på skolekredsens konto i Andelskassen: Reg. nr. 
5984 Konto nr. 1122282.
Husk ved indbetalingen at oplyse navn, adresse og da nyhedsbreve fra 
Skolekredsen udsendes på mail, også gerne mailadresse.

Hvis kontingentet er indgået på kontoen inden den 23. september, vil det 
være muligt at få udleveret medlemskort på OHF’s Efterårsmesse.
Kontingentet kan også indbetales ved Skolekredsens stand på OHF’s Ef-
terårsmesse, som i år afholdes søndag den 2. oktober. 

Evt. spørgsmål om medlemskab og lignende kan rettes til formanden: 
Ketty Nyrup Hansen, på tlf. 98 54 44 89/29 24 86 49 eller på mail: 
kettyogkurt@gmail.com.

Så er bestyrelsen blevet konstitueret:
Formand:  Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12, 
Sekretær:  Jenny Nielsen, Kærvej 8
Kasserer:  Annie Poulsen, Frejasvej 14.
Øvrige medlemmer:  Alice Johnsen, Holmgårdsvej 5
   Aase Bjerrum, Randersvej 134

Slut med indsamling af låg:
Det er slut med at indsamle låg og penne. Der er desværre ingen der frem-
over vil give penge for disse affaldsprodukter.
På nuværende tidspunkt har vi indsamlet låg og penne for i alt kr. 4.416,85, 
så det er et flot bidrag til Skolekredsens aktiviteter.

Vigtige datoer:

Lørdag den 10. september  Arbejdslørdag fra kl. 9.00 – 13. Er der nogen  
fra skolekredsen der har lyst til at give en hånd med er I meget velkomne.

Søndag den 2. oktober  OHFs Efterårsmesse i Onsild Hallen – 
Skole- kredsen har en stand med bl.a. amerikansk lotteri.

Fredag den 14. oktober Det årlige Sponsorløb afholdes for alle sko-  
lens elever – Skolekredsen serverer vand og  frugt.

Onsdag den 7. december Risengrødsfest i Onsild Hallen – 
Skolekredsen sælger amerikansk lotteri
                                

MFI-skolekredsen
Bestyrelsen

MFI-Sponsorløb
Fredag formiddag d. 14. oktober

Sponsorløbet går ud på, at eleven i løbet af uge 41 finder sponsorere, som 
enten giver et beløb pr. km., eller et fast beløb for det samlede resultat.
Sponsoraftalen medbringes fredag til motionsløbet.
Efter løbet vil det antal km, eleven har løbet, blive skrevet ind i aftalen. 

I efterårsferien samler eleverne sponsorpengene ind, og afleverer dem på 
skolens kontor, eller de kan overføres til skolekredsens konto i Hobro An-
delskasse på konto nr. 5984 0001122282.
Tekst til modtager skal være: sponsorløb, elevens navn og klasse.
Det indsamlede beløb vil gå til skolens nye køkken, til glæde for alle.

Rute 1: 0.-3. kl. går ud til krattet (gåturen til krattet giver 1 km). Her vil de 
løbe en runde, hvor hver 3 runder giver 1 km.

Rute 2: 3.-9. kl. løber rundt om skolen. Præstemarken - Benshøj Indu-
strivej - Viborg Landevej. En omgang er 1,5 km. 
I er meget velkomne til at stå på ruten og heppe.

Hvis i har spørgsmål er i velkomne til at ringe til Ketty på 29248649

MFI´s Skolekreds
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Onsild kirkernes Sognetur 2016 

Søndag d. 18. september 2016  
Vi begynder med morgensang i Sdr. Onsild Kirke KL. 9.00 

Derefter får vi kaffe/the og et rundstykke i konfirmandstuen  

kl. 10.00 afgår bussen -  

Årets tur går til  ALRØ i Horsens Fjord  

Øen hvor tiden står stille, mens livet leves! 

   
Vi	  kommer	  til	  Alrø,	  der	  er	  7	  km	  lang	  og	  5	  km	  bred,	  	  via	  en	  dæmning	  på	  810	  m.	  

Vi	  ser	  bl.	  a	  de	  smukke	  stråtækkede	  huse	  og	  	  

MØLLEGÅRDEN,	  der	  oser	  af	  charme	  og	  forstår	  	  

hvorfor,	  forfatteren	  Morten	  Korch	  nævner	  den	  	  

i	  flere	  af	  sine	  romaner.	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Møllegårdens	  restaurant	  	  

Frokosten	  serveres	  	  i	  grisestalden,	  der	  nu	  er	  et	  rustik	  og	  unik	  spisested.	  	  	  	  	  	  	  

På	  turen	  rundt	  på	  øen	  sammen	  med	  vores	  lokalguide	  Ulrik	  Wesche	  kommer	  vi	  
også	  til	  ALRØ	  Kirke,	  der	  er	  i	  romansk	  stil	  og	  med	  to	  klokker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Pris	  pr.	  person	  	  	  er	  50,00	  kr./	  over	  15	  år	  

Tilmelding senest den 5. september 2016 til 	  

 

Astrid Klostergaard 98544012  

Bente Andersen 98544288/30984088  

Alle er velkommen        Arr. Menighedsrådet Sdr. og Nr. Onsild       

Hobro Egnens Skytteforening 

Indendørs træning starter onsdag d. 14. september 2016
   
Dage for træning med riffel:  onsdag fra kl. 18.30 - 21.00
            og lørdag fra kl. 13.00 - 14.30

Træning med pistol:    mandag fra kl. 19.00 - 21.00 
-------------------------------------------------------------------------------------

NYHED: Holdskydning riffel - 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, polterabend, firma- eller 

personalefest, så kan skydning måske være sagen.

 Kontakt formand Jens Arne Abildgaard, tlf: 3098 3897 / 9852 4897.

Onsild Square Dancers
Torsdag, den 15. september 2016 kl. 19.00 starter den nye sæson.
Vi danser i aulaen på Mariagerfjord Idrætsskole, Præstemarken 2, Sdr. 
Onsild.
Vi danser 10 gange i efteråret 2016.
Pris kr. 325.00.
Caller Asta Bredal

På gensyn - Bestyrelsen

Onsild Ungdomsklub
Ungdomsklubben starter tirsdag d. 6 sep og er herefter 

to gange om ugen tirsdag og torsdag.
 Alle fra 7. klasse til 18 år er velkommen til at komme og besøge os.

Mv.h. Paw



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk
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www.jlmteknik.dk - 98 57 60 60

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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Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 
Præstemarken 21 

Nr. Onsild 

Stedet, hvor du lejer dig ind og vi lejer ud! 
Booking: tlf. 91 53 93 58 

nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com 
 

Kirkens arrangementer
Syng Sammen:                                                                                                                                     
Mandag d. 12. september kl. 13.30 fra konfirmandstuen: 
” Ud i det blå”.                                   
Mandag d. 10. oktober kl. 14.00.                                                                                                      
Mandag d. 7. november kl. 14.00.                                                                                                                                           
                                           
Odinsgård gudstjenester:                                                                                                               
Tirsdag d. 20. september kl. 14.30.                                                                                                     
Tirsdag d. 1. november kl. 14.30.                                                                                                                  

Miniputter i kirken:                                                                                                                                
Salmeleg for dig og mig:                                                                                                                          
Vi fortsætter de herlige formiddage i Sdr. Onsild kirke i selskab med alle 
vores dagplejebørn til sang, leg og rytmik under ledelse af musikpædagog 
Tove Bitsch Antonsen:
                                                                                                                            
Fredag d.  23. september.                                                                                                                
Fredag d. 30. september.                                                                                                                            
Fredag d. 7. oktober.                                                                                                                                         
Alle dage kl. 9.00.                                                                                      

”Støt op om din kirke”                                                                                                                        
Søndag d. 4. september kl. 10.30 i Nr. Onsild Kirke med efterfølgende 
kirkefrokost i forsamlingshuset. Her vil menighedsrådet orientere om det 
forgangne år i sognene, samt menighedsrådets økonomiske status. Der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål.
Da der i år er valg til menighedsrådet, vil der i forlængelse af menighedsrå-
dets årlige beretning også blive afholdt valgorienteringsmøde vedr. nyvalg 
til menighedsrådet 2016.
Alle er velkommen.
Sønder - Nørre Onsild menighedsråd.

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

Konfirmandstart:                                                                                                                                     
For MFI-holdet: Tirsdag d. 6. september kl. 8.00 i konfirmandstuen. Husk 
dåbsattest. Såfremt der bliver elever nok fra Søndre skole starter holdet: 
Onsdag d. 7. september kl. 13.40 i konfirmandstuen. Nærmere besked 
sendes ud til hver enkelt.

Bemærk: Ved gudstjenesten søndag d. 11. september kl. 17.00 i Sdr. 
Onsild Kirke med efterfølgende fælles spisning, hilser vi på de nye konfir-
mander, og jeg håber, at mange, udover konfirmander og deres forældre har 
lyst til at være med!                                     

Til kalenderen: Søndag d. 11. december kl. 17.00:  
Lucia i Sdr. Onsild Kirke med konfirmanderne og med efterfølgende fælles 
spisning, hvor alle også er velkommen.                                              

Særligt for konfirmander:                                                                                                                      
Onsdag d. 14. september: Konfirmandløb i og omkring Mariager Kirke og 
Kloster. Nærmere besked med konfirmanderne.

Mini-Konfirmandstart: Torsdag d. 15. 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!

Konfirmation:
Konfirmation i 2017 : D. 7. maj.
Konfirmation i 2018 : D. 6. maj.

Sognetur 2016:
Alrø, Øen hvor tiden står stille, mens livet leves….. 
Se indbydelse andet sted i bladet.

Kirkekoncert: Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30 i Sdr. Onsild Kirke.                                                   
En aften i selskab med Mariann Mikkelsen, ung harpenist, sanger, både 
inden for det klassiske repertoire, men også musicals og moderne teater.
Mariann blev bachelor i sommer fra Det Jyske Musikkonservatorium 
(Aarhus) i klassisk sang ved Bodil Øland, og er nu kandidatstuderende 
samme sted. 
Hun har i studietiden været sopransolist i Brahms Requiem (Musikviden-
skab AU), og sunget partierne Dugfeen/Ole Lukøje i "Hans og Grethe" 
(Humperdinck) og Maria i "Steppe- ulven" (Lorenzen) i konservatoriets 
produktioner. Hun har også medvirket i flere musicals – heriblandt ”Cats” 
(MCH Herning Kongrescenter) i 2014, ”Legally Blonde – the Musical” 
(Viborg Teater) i 2015 og senest ”Tell Me on a Sunday”, som hun i januar 
selv satte op med pianisten Jens Kjær Riemer for fulde sale i Musikhuset 
Aarhus og Musikkens Hus i Aalborg. Hun har tidligere været solist med 
Randers Bykor i opførelsen af "Frans af Assisi - Guds Gøgler" (2015) samt 
i koncerter i maj og august 2016. 
Efter første år på konservatoriet startede Mariann igen på musikskole for 
at lære at spille keltisk harpe, og nu tager hun ofte harpen med ud og giver 
koncerter - både på solonumre og som akkompagnement til sangen. 
I Sdr. Onsild skal vi høre et blandet og spændende program med lidt af 
hvert af både nyt og genkendeligt, men også gammel keltisk musik og 
folkesange. Ligesom vi vil indlede og afslutte med fællessalmer.

Læsekreds-aften? Onsdag d. 16. november kl. 19.30 i Konfirmandstuen:
Har I lyst til at være med i en læsekreds, hvor vi vil læse litteratur, der 
tager fat på emner, der er fælles for og berører os alle. Ideen er, at vi mødes 
ca. 1 gang om måneden i konfirmandstuen til en uformel snak, en kop kaffe 
og lidt mundgodt. 

”Sleep Over”:                                                                                                                                          
Vi gentager successen fra de sidste år med konfirmandernes sleep-over 
i Sdr. Onsild Kirke. Det løber af stablen fra: Fredag d. 25. november kl. 
20.00 til lørdag d. 26. november ca. kl. 9.00. 
Nærmere orientering med konfirmanderne.
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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

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

Vi støtter
sammenholdet i lokalsamfundet

 du støtter
 med et medlemskab.

Du kan indbetale via netbank på
 konto nr. 5984-1700079

Onsild Bogerforening

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

Vinduespolering og måtteservice

                         40 84 46 09
Erhverv - Privat - Industri - Kommunalt

Bente Børgesen
Indehaver/Farmakonom

Medisis Aps
Kærvej 34, Sdr. Onsild
9500 Hobro
Tlf.: 86467215
Mail: info@medisis.dk
www.medisis.dk

Åbningstider:
Tirsdag & Torsdag
10.00 - 16.00

Byggegrunde til salg i Onsild
Henvendelse: 

Henning 
Jepsen 

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

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, hvor hovedpræmien 
igen er et gavekort på :         
2 overnatninger for 2 
personer på Butterly Bed 
and Breakfast i SkagenJ  

	  

Onsdag	  den	  21.	  september	  kl.	  19	  
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	  
	  

OBS...	  Sæt	  allerede	  nu	  X	  i	  kalenderen	  til	  vores	  næste	  arrangement	  :	  	  
OHFs	  efterårsmesse	  2.	  oktober	  2016J	  
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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

	  

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 21754130 email. elmo.plougstrup@mail.dk

 
 
Nu er det vist tid til et førstehjælps kursus i Onsild igen. 
 
Vi har derfor talt med Kirsten Bach her fra Onsild, som kan tilbyde et 4 timers 
kursus ”Førstehjælp ved Hjertestop”, som består af Hjerte-Lunge-Redning 
med basal genoplivning samt brug af hjertestarter. 
 
Pris pr. person vil blive ................................................................300,- kr.+  moms 
Prisen er inkl. bøger, undervisningsmateriale og elektronisk bevis. 
 
Såfremt man ikke skal have en førstehjælpsbog, så er prisen …...200,- kr.+ moms 
 
Kurset er baseret på deltagelse af 10-16 personer, så det er ”Først til møllen”. 
 
 

Kurset holdes i Kirstens egne lokaler på Sparrehuse 8, Sdr. Onsild 
 

Onsdag den 28. september fra kl.18-22 
 
Der serveres vand, kaffe og te samt et stykke kage 
i løbet af aftenen. 
 
Tilmelding senest 10/9 2016 til  
 
Lene på tlf. 22164128 eller 
onsildhusmoderforening@gmail.com   
 
 

M.v.h. OHF – Onsild Husmoderforening 
Lene Christensen 
 
Kirsten skriver følgende: 
 

Jeg vil glæde mig til at undervise Onsild borgerne igen, 
hvilket vil blive både spændende og lærerigt. 
 

Med venlig hilsen  Kirsten Bach 
Sparrehuse 8, Sdr. Onsild 
kirsten@2xbach.dk, 25397574 
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GYMNASTIK 2016/17

Forældre/Barn
Vi har igen i år gymnastik for de helt små børn fra alderen 1-3 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.

Tirsdag kl. 16.15 - 17.00 Onsild hallen   
Kontingent:  440,- kr.
Opstart: 20. september

Micro gymnastik
Til alle børnehave-drenge og piger.
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. 

Onsdag kl. 16.30 – 17.15 Onsild hallen
Kontingent:  440,- kr. 
Opstart: 21. september 

Mini spring
“For alle drenge og piger i 0., 1., 2. klasse. Vi skal give den gas med rytme 
og små spring.
Vigtigst af alt, skal vi have det sjovt sammen...

Mandag kl. 17.30 - 18.30 Onsild hallen
Kontingent: 450,- kr.
Opstart: 19. september

Springholdet
Så skal der springes!! Er du til spring, hop, skrue, fart over feltet. OSV.
Så er Springholdet lige noget for dig – det er både for drenge og piger.
Holdet er for 3., 4., 5., 6. klasse
Vi ses!

Tirsdag kl. 17.00 – 18.30 Onsild Hallen
Kontingent:  460,- kr. 
Opstart: 20. september

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. 18.45 - 20.15  Onsild hallen. 
Start tirsdag d. 13. sept.
Pris: 450 kr. (halv sæson)
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Badminton   Børn og unge
Onsdag kl. 18.00 - 19.00
Vi har i år ingen træner, men du kan booke bane og spille selv.  
Opstart: Onsdag d. 14. Sept.  
Kontingent:  475,- kr. 

Badminton     Voksne
Motionsspillere  
            Mandag kl. 19.00 – 20.00 eller 20.00-21.00
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: onsdag d. 7. sept. og mandag d. 12. sept.

Fodbold    Indendørs
Opstart: Fredag d. 28. oktober.

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

Børnehåndbold
Onsdag kl. 15.00-16.00
Opstart onsdag d. 26. Okt.
Kontingent: 200,- kr. før jul og 200,- kr. efter jul

Bowls
Kom og prøv dette nye og spændende spil.
SE ANDET STED I Kik og Lyt
Mandag kl. 8.40 - 10.00
Opstart mandag d. 3. oktober

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

    

GRATIS 
FOREDRAG 
TRIVSEL 
HVORNÅR OG HVOR 
29 sep. 2016 
KL.19.00-21.00 
Mfi-skoles 
gymnatiksal 
 
 
Hvad handler foredraget om? 
 
At trives som menneske er vigtig!  
Som barn, ung og voksen. 
I mødet med hinanden, in real life og bag skærmen. 
Hvad skal der til, for at du trives? 
Hvad kan vi gøre for hinanden, så vi trives? 
                               
Vel mødt 
Mfi skole bestyrelse      
 
  

 

  FOR ALLE 
TEEENAGERE OG 
ALLE VOKSNE 

YES2LIFE FRA 
SILKEBORG 
Inge Grethe Ludvigsen & 
Marianne Rose Dupont 
har skole og klinik. 
 
Tilbyder b.la. uddanelser 
inden for: 
Ledelse  
Supervisor 
Formidlings  
Psykoterapeut 
Master coach 
Sandplayterapeut  
 
----------------------------------  

Mfi skole bestyrelse har 
vundet 5000kr, fra en 
trivselspulje i 
Mariagerfjord kommune. 
Mfi skole har selv, givet 
et bidrag til foredraget.  

VAND, KAFFE 
OG KAGE 
SÆLGES AF 
7.KLASSE MFI. 
 

OVERSKUDDET 
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Nyt fra Mariagerfjord Idrætsskole
Vi startede traditionen tro det nye skoleår en søndag, så den 7. august 
slog vi dørene op til et nyt skoleår, hvor vi sagde velkommen til elever og 
forældre, som vi sagde på gensyn til i juni måned, og vi sagde velkommen 
til nye forældre og elever, som den dag havde første skoledag på MFI.

Vi er kommet godt i gang med skoleåret 2016-2017, og det er rigtig dejligt, 
at skolen igen summer af energi og glade børn. Vi ser frem til et spæn-
dende skoleår og til at samarbejde med forældre og og elever om, at elev-
erne trives, oplever at være en del af et positivt fællesskab og udvikler sig 
positivt både fagligt og socialt. 

Vi har i år sagt velkommen til 22 nye elever i 0. klasse, - og det er altså 
noget helt særligt at få lov til at tage imod de forventningsfulde og spændte 
børn, som har sagt farvel til den velkendte hverdag i børnehave eller 
dagpleje, og nu starter deres skolegang med nye udfordringer, nye kam-
merater og ikke mindst nye skoletasker og veludstyrede penalhuse! De nye 
0. klasse-elever var 3 dage i juni måned på besøg i sidste skoleårs 0. klasse, 
hvor de fik en god fornemmelse af, hvordan en skoledag er på MFI, - og de 
har alle klaret skolestarten flot. 

Vi har også sagt velkommen til nye elever og forældre i andre af skolens 
klasser, - som har valgt, at MFI skal danne rammen om deres fremtidige 
skolegang, så vi siger nu godmorgen til 162 elever, når vi starter skoleda-
gene med Morgensamling. 

Til kalenderen
Emneuge:
Skolen har emneuge i uge 41, 
som slutter med motionsløb 
om fredagen. 

Foredrag:
MFI´s bestyrelse inviterer den 29. september kl. 19.00 til foredrag med 
overskriften ”Trivsel” (er omtalt et andet sted i Kik og Lyt). Gratis del-
tagelse.

Åben Skole:
Torsdag den 3. november holder friskoler og privatskoler Åben Skole. På 
Mariagerfjord Idrætsskole inviterer vi interesserede indenfor mellem 15.30 
og 18.30. Besøgende kan få en rundvisning og en snak om vores skole, 
og der vil være undervisning i 6. - 9. klasse, så gæster kan få et indblik i, 
hvordan undervisningen foregår på MFI.

Foredrag:
Vi inviterer den 9. november kl. 19.00 til foredrag med familievejleder, 
foredragsholder og forfatter Lola Jensen, som mange kender fra TV. Vi 
arrangerer foredraget i samarbejde med Onsild Borgerforening, Onsild 
Husmoderforening og Menighedsrådet. ALLE er velkomne.

Foredraget har overskriften ”Familien Danmarks hverdag sat på humo-
ristisk spids”, og Lola Jensen vil bl.a. komme ind på 
• hvem der bestemmer hjemme i familien,
• modet til at turde sige nej til barnet,
• hvor der skal siges nej i forhold til aktuel alder,
• kunsten at give et nej, så barnet har lyst til at følge det
• samt modet til at turde tage en efterfølgende konflikt, hvis barnet ikke 

fandt det nej okay – og oveni alligevel give plads til barnets selvstæn-
dighed,

• og mange andre hverdagssituationer i børnefamilier!

Foredraget afholdes på skolen, og alle er velkomne. Billetprisen er 100 
kr. incl. kaffe/te og kage. Billetter kan bestilles hos skolesekretær Bente 
Knudsen på Mariagerfjord Idrætsskole; mail: info@mfiskole.dk, telefon 
98587700. Billetbestilling er åben fra den 30. september.

Venlig hilsen Eva Thestrup Sørensen, skoleleder
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Hvad	  skal	  jeg	  gøre?	   Bage	  din	  ynglings	  kage	  -‐	  	  der	  er	  ingen	  krav	  om	  
hverken	  pynt	  eller	  udseende.	  	  

Hvornår	  foregår	  det?	  	   Til	  OHF´s	  Efterårsmesse	  d.	  2.	  oktober	  2016	  –	  
vinderen	  kåres	  kl.	  14	  

Koster	  det	  noget?	   Nej,	  der	  er	  ikke	  noget	  deltagergebyr,	  men	  du	  skal	  
selv	  afholde	  udgifterne	  til	  din	  kage.	  	  OHF	  
forbeholder	  sig	  dog	  ret	  til	  efterfølgende,	  at	  sælge	  
kagerne	  i	  vores	  salgsbod.	  

Bedømmelse?	   Kagerne	  bliver	  bedømt	  på	  ”smagen”	  af	  et	  
hemmeligt	  lokalt	  smagspanel.	  J 	  	  

Præmie?	   Ja,	  selvfølgelig	  er	  der	  en	  præmie	  til	  vinderen	  af	  
konkurrencen,	  samt	  der	  vil	  være	  en	  goodiebag	  til	  
alle	  der	  deltager.	  

Tilmelding?	   Skal	  ske	  til	  Anne-‐Katrine	  Blauenfeldt	  senest	  d.	  
20.	  september	  2016	  på	  28	  85	  78	  88.	   	  
	   	   	  

Vel	  mødt	  OHF	  -‐	  Onsild	  Husmoderforening	  J 	  

Flag
Kunne du tænke dig at hjælpe Borgerforeningen med at vedligeholde vores 
flag???

Vores flag trænger til at blive vasket, og flagstængerne trænger til en om-
gang maling.

Tidspunktet bestemmer du selv, og om du vil vedligeholde dem alle på én 
gang, bestemmer du også selv.

Hvis det er nemmere, vil der være mulighed for at få flag vognen hjem til 
dig og stå.

Er det noget for dig? 
Så kontakt vores formand Betina Justesen på mobil 40 86 47 33.

Onsild Borgerforenings Bestyrelse

OHF - Onsild Husmoderforening 
har købt en ny kaffekande. 

Nej, ikke som billedet, men et tidssvarende vidunder, 
der kan brygge 80 kopper kaffe på én gang.

Den fine kaffebrygger er købt for pengegaver, 
som vi fik til vores 75 års jubilæum.

Vi håber, den vil kunne forsyne os med kaffe de næste 75 år.☺
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole!
Uddrag fra åbningstalen d. 7. august 2016

Indledning:
Kære elever og forældre!
Jeg vil gerne byde Jer alle sammen hjerteligt velkommen til Onsild Idræts-
efterskole, og til starten på Jeres efterskoleår. 

I dag starter lidt mere end 28.000 efterskoleelever på efterskole. Vi starter 
på Onsild 87 elever, hvilket er det største antal i skolens historie. At være 
en stor skole er og bliver aldrig vores mål, men det antal I starter i dag er 
vi stolte over, og vi glæder os til at se en stærk og stabil fællesskabskultur 
udvikle sig i månederne der kommer! 

Her i sommerferien var jeg så privilegeret, at være på en rejseferie. I min 
familie døbte vi det en rejseferie, fordi vi hele tiden bevægede os rundt og 
oplevede nye kulturer, nye lande og nye spændende mennesker hele tiden. 
Det i sig selv var fedt og livgivende, men som jeg sad der – mange gange 
– i forskellige lufthavne, kom jeg til at tænke på dagen i dag, og på dét at 
tage på efterskole.

Jeg sad flere gange og betragtede de mennesker som fór forbi, og jeg ku 
ikke lade være med at blive ramt af den der følelse af, at de alle var på vej 
– på vej mod noget nyt. Jeg betragtede menneskene der gik forbi. Hin-
duer, buddhister, muslimer og alle mulige andre spændende mennesker. 
Jeg betragtede det tøj de havde på, deres frisurer og alt muligt andet. Jeg 
tænkte også på min egen rejse – at være på vej! Jeg tænkte på, ”hvordan er 
det jeg ser ud, og gad vide hvad Hinduer, buddhister og alle mulige andre 
spændende mennesker tænker om mig, når jeg nu sad der og ligner et hvidt 
skolekridt, i lange bukser og med håret sat!

Jeg kom til at tænke på hvilket liv de har. Hvad de har oplevet i deres liv. 
Alle de spændende fortællinger jeg kunne få, hvis jeg spurgte dem. Tænkte 
på hvad de bogstavligt talt hver især har med i deres kuffert. Som de kom 
gående eller løbende forbi, kunne man nærmest se i øjnene, at de havde 
forventninger til en ny tid.

Og nu kommer jeg så tilbage til jer igen, for det er jo ikke min rejse det 
handler om – men JER! I har også forskellige frisurer, forskelligt tøj, for-
skellige holdninger og alt muligt andet. Nogle har mega meget make up på 
– måske for første gang i dag - andre ingenting – MEN – I bærer alle rundt 
på jeres egen historie og liv i jeres kuffert. Og hvis jeg spurgte jer, hvad I 
har at fortælle, kunne jeg helt sikkert få mange spændende snakke med jer 
- med dig! Nu har du 10 måneder foran dig, hvor du skal folde din kuffert 
ud, fortælle os hvem du er og hvad du står for. 

At gå på efterskole handler om at udvikle sig, rykke sig og være på vej. Det 
handler om at hælde en masse nye oplevelser og livserfaringer ned i kuffer-
ten, men et efterskoleophold handler ikke kun om hvad du får med dig i 
kufferten. Det handler i ligeså høj grad om hvad du evner at give til andre 
med i deres kuffert.

Dig: 
Først vil jeg gerne adressere jer nye elever. 
En klog mand sagde engang til mig, at det er i mødet med andre, at man 
lærer sig selv at kende. Det er i mødet med andre, at man finder ud af, hvad 
man står for, fordi ens tanker bliver til ord og holdninger og sidst men ikke 
mindst, er det i mødet med andre, at man finder ud af, hvor meget der skal 
til for at skabe succes mellem sig selv og andre. 

Ordet Succes kan lyde lidt poppet, men det gemmer på nogle vigtige 
pointer. Succes er nemlig ikke at blive den bedste og tromle andre for at 
være noget. Succes er at lykkedes med det man går ind i.

Som sagt lige før, så har I hver især jeres egen kuffert med, hvor dine histo-
rier er i. og spørgsmålet er så, hvad har du i din kuffert? 

Elevholdet:
I sidder lige nu som enkelte individer - sammen med jeres familie. Der 
finder I lige nu tryghed, sikkerhed og varme. I er i komfortzonen der, MEN 
- om et øjeblik er I et hold. Et efterskoleelevhold. 

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

I mødet med Onsild Idrætsefterskoles værdier, med skolens lærere og 
øvrige ansatte og i mødet med dine nye kammerater, skal du tage disse ord 
og sætninger med dig:
• Stil krav til dig selv før du stiller krav til andre. 
• Arbejd med ”den gode” indstilling til de mennesker som omgiver 

dig, men også din indstilling til de aktiviteter du i løbet af året bliver 
præsenteret for.

• Ha´ store forventninger til dig selv. Vi hjælper dig med at indfri dem.

Hvis du vil arbejde med og fokusere på disse tre grundlæggende tilgange 
til dèt at være elev her på skolen, så har du et rigtigt godt udgangspunkt for 
at flytte dig og udvikle dig. 

Vi har igen i år et elevhold bestående af en mangfoldig sammensat gruppe. 
Vi har nogle elever med fysiske handicaps og vi har elever med forskellige 
udfordringer. Vi er stolte af den sammensætning. 
Du vil opleve, at du får øjnene op for, at dét at have et handicap ikke er 
afgørende for gode oplevelser, gode venner og respekt for hinanden og fra 
omverdenen.

Skolen:
Vi har igennem foråret renoveret og udbygget skolen en del. Det har været 
en spændende og meget omfattende proces og vi er næsten klar. Jeg håber, 
at I har haft tid til at se skolen lidt her i dag, men ellers kommer i til det 
senere. Nyt fitnessrum, nyt naturfagslokale, ny renoveret foredragssal, som 
mangler at blive malet, renoverede værelser med nye vinduer, gardiner og 
skabe. Renoverede badeværelser og et nyt musiklokale, som dog ikke er 
helt færdigt endnu.

Så vil jeg gerne sige lidt om skolens pædagogiske udgangspunkt. På Onsild 
er vi ikke specielt optaget af, hvor god du er til det ene eller det andet, men 
vi er ekstremt optaget af din indstilling til at give den noget gas; både i de 
faglige og boglige timer, men i ligeså høj grad i alle de idrætslige timer og i 
dine fokusfag.

Hvis du så samtidigt, med respekt for dine evner, vil være med til at have 
forventninger til dig selv. Så får du et år som rykker langt mere end det 
gennemsnitlige.

Dette var et udpluk af velkomsttalen søndag d. 7. august. Det er mit ønske, 
at det kan være til inspiration for dig som læser, og samtidig at det giver 
dig et lille indblik i vores skole og arbejde.

Med ønsket om en god sensommer til alle Onsilds borgere.

For Onsild Idrætsefterskole,

Søren Haubjerg
Forstander

Nyt fra Onsild Børnehus
Vi har sagt farvel til en flok friske skoleparate børn, der nu er startet på 
henholdsvis Bymarksskolen og Mariagerfjord Idrætsskole. Vi ønsker dem 
alt godt fremover.

Vi er efter sommerferien gået fra tre til to stuer. De to stuer er nu med 
blandede børnegrupper med børn fra 3-6 år på begge stuer. Sideløbende 
opstarter vi en spiregruppe for de kommende skolebørn. Her skal de ar-
bejde med forskellige temaer, med mål om at give dem nogle ekstra ud-
fordringer, der kan være med til, at gøre dem klar til skolestart i 2017. 
Et nyt tiltag i børnehuset er, at der om eftermiddagen nu åbner en frugt-
café, hvor børnene i et tidsrum kan komme og spise deres medbragte frugt 
og få et stykke brød. 
Vi tager fortsat i svømmehallen i Hobro hver anden uge - en tur børnene 
hver gang ser meget frem til. I svømmehallen er der leg og hygge i det lille 
bassin, mens nogle våger sig over i det store bassin, hvor de øver sig i at 
svømme og prøver udspring fra vippen. 

    På personalets vegne
    Thomas Damsgaard, Pædagogisk Leder 
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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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2.	  oktober	  2016

Kl.	  10.00	  –	  16.00	  
-‐	  Programmet	  er	  endnu	  ikke	  fastsat,	  men	  vi	  kan	  fortælle,	  at	  
vi	  allerede	  nu	  har	  et	  bredt	  udvalg	  af	  standerholdere.	  

-‐	  ”Den	  store	  bagedyst”	  kommer	  endnu	  engang	  til	  Onsild	  –	  
kom	  og	  vis	  os	  dit	  mesterværk.	  Kagerne	  bedømmes	  efter	  
smag	  af	  et	  hemmeligt	  lokalt	  smagspanel.	  J	  

-‐	  Christian	  de	  Wilde	  kommer	  og	  underholder	  med	  forskelligt	  
tryllekunst	  i	  løbet	  af	  dagen.	  	  

-‐	  Der	  bliver	  bl.a.	  modeshow	  og	  flere	  stande	  med	  aktiviteter.	  

-‐	  Spejderne	  kommer	  med	  ”Miljøagenterne”,	  så	  DU	  kan	  blive	  
klogere	  på	  at	  sortere	  dit	  affald.	  

-‐	  Henrik’s	  Køkken	  kommer	  og	  sælger	  lækre	  frokostretter.	  

fra	  14	  år	  og	  opefter	  

Alle	  betalende	  gæster	  deltager	  i	  lodtrækningen	  om	  et	  gavekort	  på	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  overnatninger	  for	  2	  personer	  til	  Butterly	  Bed	  and	  Breakfast	  i	  
Skagen.	  J 	  Vinderen	  udtrækkes	  kl.	  15	  -‐	  Vinderen	  SKAL	  være	  til	  
stede,	  ellers	  udtrækkes	  der	  en	  ny.	  

Velmødt	  OHF	  –	  Onsild	  Husmoderforening	  
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TAK
Til Sponsorer

Ved Grisefesten i Nr. Onsild lørdag den 13. august 2016

Jutlander Bank  Anne D.  Louis Nielsen
Østjysk Bank   Sydbank  Fjordkompagniet 
Finn Sørensen   Cogetil   MR. Smedie
Sadolin Farveland  Hobro Vinhandel Matas   
Danske Bank   Flügger Farver  Plus Office
Fleur    Bolig Trend  Helsam 
Spar Nord   Kop & Kande  Inter Sport 
Rabøl    Lars Bloch briller R.S. Stålteknik
Medisis v/ Bente Børgesen Claus Schmidt  Tang  
Frisør Jacobsen  Onsild Elteknik B Young
EDC Søren Jensen  Victor ( Steffen ) Chr. Vestergaard
Nr. Onsild slagtehus  Eventbasen

Nr. Onsild Forsamlingshus / Sports- og Legeplads

HJÆLP…….
Vi mangler hjælp til vores gymnastik hold. Vi har en masse dejlige gym-
naster, men har desværre svært ved at finde træner og hjælpetræner til de 

forskellige hold.

Så vi har brug for netop DIN hjælp.
 

Kom og vær med i et godt fællesskab – det er ikke et krav med en gymnas-
tisk baggrund - blot du er glad for børn og vil engagere dig på holdet - der 

er plads til alle. 

Vi tilbyder forskellige kurser hvis det skulle have interesse. 

Er det noget for dig så send en sms til
Majbrit Loft på telefon: 22 91 54 75   

	  

	  

	  

Nu	  starter	  vi	  igen	  op	  hver	  mandag	  kl.	  8.40.	  Start	  d.	  3.	  oktober	  

Pris	  kr	  30,00	  pr.	  gang	  inkl.	  efterfølgende	  kaffe.	  

Vi	  spiller	  ca.	  1	  time.	  

Kom	  og	  vær	  med,	  hvad	  enten	  du	  er	  ung	  eller	  ældre,	  tyk	  eller	  tynd	  -‐	  alle	  kan	  	  
deltage.	  Det	  vigtigste	  er	  kammeratskabet	  og	  sammenholdet,	  og	  at	  vi	  har	  det	  
sjovt.	  

Kender	  du	  ikke	  bowls,	  så	  lær	  det	  at	  kende	  -‐	  vi	  skal	  nok	  lære	  dig	  det.	  

Det	  er	  en	  mellemting	  mellem	  Petanque	  og	  bowling.	  Spillet	  er	  opfundet	  i	  
Skotland	  for	  mange	  hundrede	  år	  siden,	  og	  er	  i	  hastig	  fremmarch	  i	  Danmark,	  især	  
blandt	  den	  ældre	  genration.	  Spilles	  især	  fra	  oktober	  til	  april.	  

Hvis	  interessen	  er	  der,	  kan	  også	  andre	  tidspunkter	  komme	  på	  tale.	  

Kontakt	  Elmo	  Plougstrup	  	  	  	  21754130	  

Eller	  	  	  	  	  	  	  Ole	  Sindberg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26683709	  

Hvis	  du	  vil	  vide	  mere.	  
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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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Nyt fra Onsild Hallen
Hen over sommeren er Cafeteriet ”Pusterummet” blevet renoveret, så det 
nu står flot, lyst og indbydende.

Med velvillig og prisbevidst hjælp fra lokale håndværkere, murermester 
Finn Sørensen, malermester Niels Rasmussen og VVS mester Martin Ras-
mussen, er vægge, vinduer og radiatorer blevet gjort lyse og indbydende.
Samtidig har vi fra Sparekassen Hobro Fonden modtaget kr. 46.000. Disse 
er brugt til indkøb af nye flotte møbler.

Lokalet fremstår derfor nu flot og indbydende, og er klar til jeres næste 
besøg, hvad enten det er i forbindelse med daglig brug af hallen, eller hvis i 
ønsker at afholde en fest, hvilket flere og flere benytter sig af.
Hvis i går på Hallens hjemmeside eller Facebook side, kan I se en video fra 
lokalet.

De gamle møbler er for de flestes vedkommende foræret til Onsild Spej-
derne, og en lille del til MFI Skolen

M.v.h. Elmo

Lokalhistorisk forening for Onsild byerne
har møde hver den første onsdag i måneden kl 19.00 i konfirmandstuen.
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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

Mejerivej 2, Sdr. Onsild,
9500 Hobro

Tlf. 98 54 40 19
www. saedager.dk
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Goldenwine, Viborg Landevej 49, Hobro
Mobil: 27 83 44 59
Åbningstider: torsdag+fredag kl. 12-18
                      lørdag kl.10-16
Samt: www.goldenwine.eu åbent 24/7/365

Vestermarken 7    9500 Hobro    Tlf. 98 51 28 38
E-mail:info@onsildelteknik.dk  CVR: 25976630

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS

Fællesspisning

i Nr. Onsild Forsamlingshus 
fredag d. 28. oktober 2016 kl. 18.

Der afholdes samtidig generalforsamling for Nr. Onsild landsbyråd, hvor 
Merete Grove Poulsen er på valg. 

Mød op til en dejlig aften og mind lige naboen om denne specielle aften.☺

Menuen sammensættes efter årstiden og sluttes af med kaffe m. tilbehør.
 Pris:
 Voksne: 60 kr.
 Børn 20 kr.

Tilmelding senest d. 23. oktober 2016 til;
Conny B. Madsen  24817757
Merete Grove Poulsen 29277314

Nr. Onsild Landsbyråd

Efterlysning.....
Vi mangler en instruktør til næste års Dilettant fest, som render af stablen 
lørdag d. 4. marts 2017.

Vi starter dilettant planlægningen til oktober, og inden da skulle vi gerne 
have fundet en som vil være instruktør.

Instruktører hænger ikke på træerne, så giv gerne lyd, hvis du har bare den 
mindste smule lyst. 

Kontakt Betina Justesen på mobil 40 86 47 33.
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Grisefesten 2016 ”i ny OG gamle klæder”
Da det er ret resurse-krævende at afvikle Grisefest over to dage, blev det 
ret hurtigt i år bestemt, at det igen skulle samles sammen til én dag. Så 
programmet blev simpelt med ringridning om formiddagen og havetraktor-
træk om eftermiddagen.

I år havde vi lejet et stort telt, først og fremmest fordi der er blevet skrappe 
krav til telte, men også fordi vi gerne ville have alt under samme tag, så vi 
var fri for sammenbygninger, hvor evt. regn kunne komme ind. Borde og 
stole var også lejet i år. Disse lejeudgifter gjorde, at vi var nødt til at skrue 
lidt op for priserne i år. Men vi håber og tror ikke, det gjorde den store 
forskel for jer deltagere, da først musikken spillede. For os der stillede op 
og tog ned var det en kæmpe arbejdslettelse.

Vejret var ikke helt som ønsket, men 
det var dog ikke hverken silende regn 
eller tordenvejr om formiddagen. 
Så ringridning blev gennemført i fin 
stil, dog med blot 5 ryttere. Men så 
var der jo præmier til alle! I børneræk-
ken var det Natasja Henriksen, der løb 
med 1. pladsen og Laura Kirketerp 
snuppede 2. pladsen
.
I juniorrækken blev Mille Johnsen nr. 
1 og fik dermed vandrepokalen med 
hjem. Ditte Herlevsen blev nr. 2 og 
Alberte Kristensen nr. 3. 
Til lykke til jer alle! 

Frokostbordet var traditionen tro klar 
kl. 12.30 med 2 slags sild, æg, tomat, 
agurk, leverpostej, frikadeller og rød-
kål. 35 voksne og 7 børn tog for sig af retterne.

21 deltagere mødte op til havetraktortræk for at kæmpe om de mange 
pokaler. Trækket blev afviklet kun lige med få afbrydelse af hårde regnby-
ger, hvor det store telt fint kunne skabe læ for trækkere og publikum. 

Eftermiddagen var præget af skiftende vejrlig og indimellem bygerne, 
blev der hoppet på hoppeborg og spillet rundbold. Dvs. hoppeborgen blev 
nærmest til en soppeborg/glidebane til stor glæde for børnene, som så 
måtte i tørt tøj senere.

Aftenmenuen var som festen lægger op til grillstegt gris venligst sponso-
reret af Else Marie og Kresten Vestergaard. Der var gris og tilbehør i lange 
baner og rigeligt til de 101 voksne og 20 børn. Det er super dejligt at se så 
mange mennesker både her fra byen og opland men også udenbys fra! Vi 
var lidt spændt på, om vi kunne fylde det store telt op til aften, men det var 
heldigvis ikke noget problem.
 
Efter maden blev der som altid solgt amerikansk lotteri. I år var hoved-
præmien en overnatning med spisning for 2 personer. Til lykke til Jette og 
Ivan!

Efterfølgende kom der rigtig gang i festen med god musik og glade men-
nesker. Der blev snakket, drukket og hygget til den legendariske jukeboks.
Alt i alt en rigtig god dag. Endnu engang tak for den store opbakning!

Bestyrelsen i Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus
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Foreningsliste

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

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 22 16 41 28
Sdr. Onsild Borgerforening : Betina Justesen 40 86 47 33
Landsbyråd Sdr. Onsild : Ole Bech 98 54 49 14
Landsbyråd Nr. Onsild : Conny Birgitte Madsen 24 81 77 57
Nr. Onsild Legeplads  : Michael Christensen  22 76 74 62
Nr. Onsild Forsamlingshus: 
     - Booking                        (nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com)  91 53 93 58   
     - Formand : Bente Kirketerp      27 64 37 97
Onsild Vandværk Amba : Lars Kristensen 40 54 84 11
Nr. Onsild Vandværk : Ib Velling Jensen 61 75 61 48
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 : Niels Kurt Jensen 98 55 52 28    
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 - Onsild Børnehus : Thomas Damsgaard 97 11 56 20
Onsild Børnehave forældreråd : Heidi Holst 29 29 73 71
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 

  

3-i-1 i Nr. Onsild: 
 

Fællesspisning 
Generalforsamling 

Underholdning 
 

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus afholder 
ordinær generalforsamling 

 

Fredag d. 18. november 2016 kl. 19.30 
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. 18.30 er der fællesspisning, 
Se nærmere info i november-nr. af Kik og Lyt 

 

Efter generalforsamlingen finder vi på noget 
vildt, så hold øje med næste nummer af 
bladet, så du ikke går glip af denne aften! 

 

Hilsen bestyrelsen 
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