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Glædelig jul og godt nytår til jer alle 
fra Redaktionen
Ketty Nyrup  29 24 86 49      kettyogkurt@gmail.com - annoncer
Kirsten Bach  25 39 75 74      kirsten@2xbach.dk 
Bente Kirketerp 27 64 37 97     boghkirketerp@gmail.com
Charlotte Aarup 61 10 02 53 charlottepk@hotmail.com
Mail blad    kikoglyt@gmail.com

Onsild byerne, hvor vi hjælper med at knække cancer...

Materiale til bladet i 2017 skal være os i hænde: 19/1 - 20/4 - 10/8 - 26/10
Bladet udkommer 14 dage herefter

Redaktionsindlæg
Uge 43 er Knæk Cancer ugen, og 
Sebastian sang 
”Du er ikke alene”. 

Sebastians sang er meget tankevæk-
kende i denne forbindelse, da det 
giver håb i en ellers tilsyneladende håbløs situation. Når man er kræftramt, 
så føler man virkelig, at man er alene, skønt der er masser af hvide kitler, 
og ens ægtefælle følger med til hver en undersøgelse og behandling. 
Børnene går tæt omkring én, kollegaerne spørger bekymret, og vennerne 
ved næsten ikke, hvordan de skal håndtere denne svære situation. Det er jo 
svært at tale om døden.
For når alt kommer til alt, så fødes vi alene, og vi dør alene. 

Men det er med at bevare håbet og troen på, at man bekæmper kræf-
ten. Vi producerer alle en mild grad af kræftceller, men det er vores im-
munsystem, der løbende bekæmper disse celler. Derfor må den kræftramte 
forsøge at bevare et godt immunsystem, som måske kan skabes med glæde 
og positiv ånd. De nye forsøg i Danmark går ud på, at man ”buster” im-
munsystemet op, hvilket ser ud til at give gode resultater, skønt det stadig 
er på et forsøgsniveau. 

I sommers var vi mange fra Onsild, 
der var med i ”Stafet for livet”. Vi 
var med til at sætte fokus på kræft, 
og vi samlede penge ind til kræftens 
bekæmpelse. Det var samtidig et 
godt social arrangement, som gav 
os en god oplevelse i en positiv ånd.

Så man skal ikke give op. 
Knæk Cancer og hele Danmark arbejder på at ”knække gåden” for 
udryddelse af denne trælse sygdom for husk; ”Du er ikke alene”. 
 

Nr. Onsild Landsbyråd 
vil gerne takke alle, der har bidraget til, at 
det har været muligt at afvikle vores plan-
lagte arrangementer i 2016. 

Arrangementerne i 2016 blev for Nr. Onsild 
Landsbyråd afsluttet med en succesfuld 
fællesspisning i forsamlingshuset d. 28. ok-
tober, hvor der også var generalforsamling – 
her blev Rikke Kramer Sørensen valgt som 
kasserer for de næste 2 år.

Tiden er også kommet, hvor julen nærmer sig igen, og derfor vil vi ønske 
alle en 

Glædelig jul samt et godt nytår

Nr. Onsild Landsbyråd
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Top hesten findes i Onsild
Det har været et fantastisk år 2016 for hesten Kenzo´s Disney og ejeren 
Tina Bach Janower. Det drejer sig om en hest af racen Tinker. 

Kenzo´s Disney er en hoppe på 10 år, der har været i Tinas eje i 1½ år. Da 
Tina købte Disney, var det udelukkende pga. hestens gode sind. I 2015 tog 
vi på vores første dyrskue – Kimberskuet i Års. Der fik vi 23 point og en 
god udtalelse. Vi fik nogle kommentarer med på vejen, som vi kunne arbej-
de videre med. 

Vi fortsatte træningen vinteren over, og i april 2016 deltog vi i kåring, hvor 
hun blev fløj hoppe i et ellers stærkt felt (fløj hoppe er den bedste hest i sit 
felt. red.). Hun blev også dagens bedste Tinker på tværs af hopper, hingst 
og vallakker. 

Kåring foregår hvert forår og efterår i Dansk Tinker Forening. Det er dom-
mere fra Holland, der bedømmer hestene. Dyrskuer foregår rundt om i hele 
landet, hvor dyrene bliver bedømt i hver deres race. Man kan blive tildelt 
fra 20 til 24 point. Hesten skal mindst have 23 point for at få tildelt en æres 
præmie. Bedømmelsen foregår ud fra hestens udseende af hovedet, hals, 
skulder, lænd, kryds, ben, hove, manke samt ud fra hestens tilstand i øvrigt. 
Man bedømmer også ud fra hestens bevægelse i skridt og trav.

På det sidste halve år har Kenzo´s Disney og Tina deltaget i følgende dyr-
skuer:
   - Gl. Estrup: 24 point, ærespræmie og skuets 3 bedste hoppe (bronche)
   - Landsskuet i Herning: fløj hoppe, 24 point og ærespræmie
     Herning er nordens største dyrskue
   - Hobro dyrskue: 24 point, ærespræmie og skuets bedste hest
   - Kimberskuet i Års: 24 point, ærespræmie og skuets 4. bedste hest. 
     Her kårede publikum hende som skuets smukkeste hest

	  

	  

Kenzo´s Disneys 
præmier på 1/2 år

  Hobro Egnens Skytteforening 

              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 

HUSK: Holdskydning - 4 m/k på hvert hold;
du kan endnu nå at melde dit hold til.

Mangler du en ide til en fødselsdag, polterabend, firma- eller 
personalefest, så kan skydning måske være sagen.

 Kontakt gerne formand J. A. Abildgaard, tlf: 3098 3897 / 9852 4897.
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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 Vistisen

Tlf. 40 99 96 39
Kontonr.:

5984 - 0001158641
onsildhusmoderforening@gmail.com

Kreativ gruppe
Alle er hjertelig velkommen til at komme og være kreative sammen med 
andre. Vi hjælper og inspirerer hinanden. Sig til hvis du har nogle gode 
ideer/ønsker.

Du må også gerne bare medbringe strikketøj og nyde samværet.

Sted: Spejderhuset – Rolighedsvej 8, Sønder Onsild. Medbring indesko.

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

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

Onsdag den 2.november: Vi filter æbler og engle.

Onsdag den 16. november: Vi færdiggør æblerne og englene + laver ju-
ledecoupage på glasfade. Medbring evt. juleservietter/glasfade. Decou-
page betyder, at vi dekorerer noget med udklippede motiver fra servietter, 
reklamer, bøger, stof mm.

Onsdag den 18. januar: Decoupage på fade, urtepotterskjulere, bakker, 
æsker. Medbring evt. servietter, stofrester, flotte reklamer, blade. ”Yt som 
nyt”.

Onsdag 1. februar: Vi laver (gips)masker/lædermasker. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Else Sørensen 
98544188, Berit Otte 98544463 eller Susanne Christensen 98544435.
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Kirkens arrangementer
Syng Sammen:                                                                                                                                          
Mandag d. 7. november kl. 14.00.                                                                                                    
Mandag d. 12. december kl. 14.00: Julemøde.                                                                               
Mandag d. 16. januar kl. 14.00.                                                                                                        
Mandag d. 6. februar kl. 14.00.                                                                                                                                           
                                           
Odinsgård gudstjenester:                                                                                                                                   
Tirsdag d. 1. november kl. 14.30.                                                                                                      
Tirsdag d. 20. december kl. 14.30: Julegudstjeneste.
Tirsdag d. 10. januar kl. 14.30.                                                                                                           
Tirsdag d. 7. februar kl. 14.30.                                                                                                                

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.

Søndag d. 11. december kl. 17.00:  Lucia i Sdr. Onsild Kirke med konfir-
manderne  og med efterfølgende fælles spisning, hvor alle også er velkom-
men.

Nytår: På kanten af det nye år siger vi tak for det gamle og ønsker hinan-
den Godt Nytår efter gudstjenesten nytårsaftensdag kl. 16.00 i Sdr. On-
sild Kirke med champagne og kransekage.

Søndag d. 8. januar kl. 19.30: Hellig 3 Kongers Gudstjeneste i Sdr. On-
sild med Onsild Koret. 

Sogneaften: Onsdag d. 11. januar kl. 19.30 i Konfirmandstuen. Pastor 
Preben Kok, tidl. mangeårig sygehuspræst og forfatter, kommer og holder 
foredrag over sin bog: ”Skæld ud på Gud”.

Til Kalenderen:

Fastelavn: Som et nyt tiltag fejrer vi fastelavn sammen med Borgerforenin-
gen, Nr. Onsild forsamlingshus samt Spejderne, søndag d. 26. februar kl. 
13.30. Vi begynder i Sdr. Onsild kirke med en fastelavnsgudstjeneste, hvor 
vi håber, at en masse børn vil møde op i flotte udklædninger. Bagefter slår 
vi katten af tønden i Onsild-hallen.

Luther-aften d. 22. marts kl. 19.30 i Sdr. Onsild Kirke: Foredrag om Lu-
thers kone: ”Hr. Käthe- En kvinde vover sit liv”, krydret med Luther-
salmer! 

Onsdag d. 3. maj 19.30 i Sdr. Onsild Kirke: Gospel-Koncert med Vildb-
jerg Gospelkor under ledelse af Lydiah Wairimu Njoroge, og med Henrik 
Tjagvad ved klaveret. Vildbjerg Gospelkor består i efteråret 2016 af 28 
entusiastiske sangere. Siden 2001 har kenyanskfødte Lydiah Wairimu 
Njoroge, som er uddannet på musikkonservatoriet i Nairobi, været vores 
gospelkorleder. 
Lydiah blev født i Kenya i 1974, 
og som seksårig kom hun ind i 
skolens sangkor i Nairobi, hvor 
hun blev udvalgt til - år efter år 
- at synge i et kæmpekor på 
nationaldagen for landets præsi-
dent. 
Lydiah har også sunget i kirke-
kor og andre kor med klassiske 
værker på repertoiret. Det blev gospel, som gik hende til hjertet, og som 
hun siden har koncentreret sig om.  Hun læste på musikkonservatoriet i 
Nairobi, da der kom en invitation fra Den danske Demokratifond i 1997. 
Siden har hun boet i Danmark og ledet forskellige kor i Jylland, deriblandt 
Vildbjerg, Klitmøller, Lemvig, Haderup/Karup, Horne og Kvaglund. 



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 
 

	  

	  	  	  	  	  	   	  

Mariagerfjord	  Idrætsskole	  tilstræber	  det	  mindre,	  nære	  skolemiljø	  for	  den	  enkelte	  elev	  –	  

	  vi	  er	  en	  mindre	  og	  overskuelig	  skole	  med	  nærvær,	  hvor	  den	  enkelte	  elev	  bliver	  set.	   	  
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ONSILD	  •	  PRIVATSKOLE	  •	  0.-‐9.	  KLASSE	  

ÅBEN	  SKOLE	  TORSDAG	  3.	  NOVEMBER	  
KL.	  15.30-‐18.30	  

Udskoling 
– Idræt 60 minutter hver dag 
– Differentieret undervisning 
– Skolerejse i 8. klasse 
– Valg af valgfag: 3-4 valg 
efter elevønsker 

 

FYSISK	  AKTIVITET	  GIVER	  BONUS	  I	  
DE	  BOGLIGE	  FAG:	  

• Bedre indlæring og faglig præstation 
• Øget koncentration 
• Bedre opførsel i klassen 
• Mere engagement og deltagelse i 

undervisningen 

MARIAGERFJORD	  IDRÆTSSKOLE	  
TILBYDER:	  

• Et skoleforløb 0.- 9. klasse 
• Klassekvotient ca. 20 elever 
• Høj faglighed i undervisningen 
• Daglige frilufts- og idrætstimer 
• 5 ugentlige idrætstimer 
• Fleksibel fritidsordning  

 

	  	  PROGRAM:	  
• Få en rundvisning 
• Se eksempler på undervisning i 

udskoling 
• Se aktiviteter fra børnenes dagligdag 
• Aktiviteter i faglokaler  

kom og vær med 

Sprog 
Både tysk og 
engelsk fra  
1. klasse 

Mulighed for indskrivning 
til kommende skoleår. 
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Onsild gruppens legestueplan for vinter 2016/2017

Uge 45 onsdag den 9. november i hallen 
Morgen aktivitet: sang og dialoglæsning om dyr.
Vende spild med dyr, bøger om dyr, plastik dyr, lege at vi er forskellige dyr.
Motorikbane.
Fokusord: Dyr - Lyde - bondegård - zoo - have
Læreplaner: Natur - Krop/bevægelse
Gruppe: Ketty - Lis - Lene -Tina

Uge 47 onsdag den 23. november i hallen
Uge 50 onsdag den 14. december i hallen
Morgen aktivitet: sang og dialoglæsning om jul
Julesange, julehistorie, spise risengrød, bage pebernødder, Lucia, jule-
frokost. 
Fokusord: Risengrød - Julemand - Rotte
Gruppe: Alle

Uge 2 onsdag den 11. januar i hallen
Uge 4 onsdag den 25. januar i hallen
Snemand i karton og evt. af sne. 
I hallen: Skøjte, glide, rutche. Øve med hat og vanter - tage af og på + 
hænge til tørre på snor med klemmer.
Fokusord: koldt - vinter - vanter
Læreplaner: personlig udvikling – krop/bevægelse

Uge 6 onsdag den 8. februar i hallen
Uge 8 onsdag den 22. februar i hallen
Klæd-ud kasse
Fastelavnsris 
Slå katten af tønden
Fokusord: kat - tønde - maske
Læreplaner: kulturelle udtryksformer – sociale kompetencer

Vi besøger fortsat børnehaven 2 dagplejere ad gangen, de onsdage 
hvor vi ikke er i legestue.

Vigtige datoer:
25. november: 
Sidste frist for tilmelding af pasning i dagene 23. december samt dagene 
mellem jul og nytår.
09. december: skal vi i kirke kl. 9.30
14. december: har vi julehygge med forældre/bedsteforældre kl. 8.00 - 
10.30

Der er LUKKET i dagplejen den 24. - 26. december samt 31. december.
Der er nødåbent i dagplejen den 23. samt 27. - 30. december. Tilmelding 
skal ske til dagplejekontoret.

Onsild gruppen ønsker ALLE en glædelig jul og et godt nytår☺

Titlen som Årets Ildsjæl i Landsbyerne
DET KAN STADIG NÅS AT TILMELDE KANDIDATER TIL 

TITLEN SOM ÅRETS ILDSJÆL I LANDSBYERNE. 
FRISTEN ER 13.NOVEMBER.

Læs mere på www.mariagerfjord.dk/landdistrikter.

Bemærk at enkeltpersoner, grupper eller foreningsbestyrelser kan bringes 
i forslag. Blot skal deres bedrifter have relation til en landsby/lokalområde 
udenfor kommunens 4 hovedbyer.

Prisen overrækkes ved Landdistriktsrådets årsmøde den 30. januar i Øster 
Hurup. Med prisen følger kr. 5000 - + et kunstværk.

M.v.h. Landdistriktsrådet
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Årets sidste Høstfest 
Og  

Generalforsamling 
Fredag d. 18. november 2016 kl. 18.30 

 

KL. 18.30: Spisning 
Menu: Svinekam med tilbehør og dessert 

 

Kl. 19.30: Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 
afholder ordinær generalforsamling 

 

Kl. 21.00: "Needles N' Pins" underholder 
 

 Needles N’ Pins 

 
 

Pris for mad og musik: 
Medlemmer – 150 kr. - Ikke-medlemmer: 175 kr. 

Drikkevarer købes på stedet! 
 

Tilmelding senest 11/11 2016 
til Bente 27 64 37 97 eller Sus 21 25 44 60 

 

Gå ikke glip af denne aften – tilmeld dig før din nabo 
Begrænset antal pladser - først til mølle! 

 

Festen er selvfølgelig for alle 3 Onsild byer 
 

 

 

Lola Jensen giver os bud på og inspiration til,
hvordan vi som forældre kan tackle vores

forældreroller i en travl hverdag og kommer bl.a. ind 
på, hvem der bestemmer i familien, kunsten at give et 
nej til sit barn og mange andre hverdagssituationer.

Billetter: Billetprisen er 100 kr. pr. person incl.
kaffe/te og kage. Billetter bestilles hos skolesekretær 

Bente Knudsen, Mariagerfjord Idrætsskole
på mail: info@mfi skole.dk. Betaling (kontant)

foregår ved indgangen til foredraget fra kl. 18.30.

Arrangører:
Onsild Borgerforening, Onsild Husmoderforening,

Menighedsrådet og Mariagerfjord Idrætsskole.

”Familien Danmarks hverdag
sat på humoristisk spids”

FOREDRAG
med den landskendte familievejleder, 

foredragsholder og forfatter Lola Jensen
onsdag den 9. november kl. 19.00-21.00 

i foredragssalen på Onsild Idrætsefterskole.

KOM TIL
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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 Solgt

Så nærmer julen sig, og vi går en travl tid i møde. 
Vi holder julemarked, går Luisa, skal besøge odins gård. 
Holde juleafslutning. 
Vi har spejder møde hver torsdag kl. 17—19.  
Husk at have praktisk tøj på. 
Lørdag den 19 kl. 10.00 skal vi ud og fælde  
Juletræer. Vi mødes på spejdergrunden kl. 9.45 
Medbring evt. kaffe og en lille klemme. 
Lørdag og Søndag den 26 og 27  november holde 
vi julemarked. 
Torsdag den 7 skal de små besøge Odins gård 
Søndag den 11 skal vi gå Lucia i Bie centret 
Torsdag de 15 holder vi juleafslutning, husk en god og en 
dårlig pakke max til 20 kr. 
I ønskes alle en glædelig jul oh et godt nytår. 
       Spejder hilsen Susanne 98544435 / 20637061 

 

 

Fyrkat gruppe. 
 
Spejder 
møde hver 
torsdag fra 
kl. 17—19. 

Efter juleferien mødes vi til nytårsparade  
Torsdag den 12 Januar 2017 kl.17.00 Husk hele familien m.m. 
må gerne deltag. 
Vi går fakkel optog fra spejder huset op til kirken, hvorefter vi 
holder en lille gudstjeneste. 
 Derefter vil vi griller hjemme hos Anne Katrine og Martin. 
 Fiskevej 1 få meter fra kirken. 
Der kan købes pølser, brød. Øl og sodavand til 5 kr. pr del. 

I Uge 47 fra den 21 til 
den 25  november er vi i 
garagen fra kl. 9.00  
vi laver dekorationer og 
adventskranse  
på Kærvej 16 
Så er der nogen der har 
tid  og lyst til at hjælpe 
os er i  
velkommen. 
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Odinsgård
På Odinsgård går livet sin rolige og vante gang.
Hver onsdag eftermiddag kl. 14.30 er der gratis kaffe og kage, og bagef-
ter spiller vi yatzy eller andre spil, hvis der er interesse for det. Alle er 
velkomne.

Den sidste tirsdag aften i hver måned kl. 19.00 er der åbent hus. Vi får 
kaffe og kage og synger nogle sange. Måske kan der også være lidt under-
holdning.
Den 29. november kl. 19.00 serverer vi gløgg og æbleskiver. Alle er 
velkomne til hyggeligt samvær.
I december er der forskellige arrangementer for beboerne – bl.a. kommer 
spejderne og hygger om beboerne. Der vil også være Lucia-optog med 
nogle af MFI skolens elever.

I begyndelsen af december måned vil støttegruppen lave juledekorationer 
og pynte op til jul over hele Odinsgård.

I ugen før jul holder støttegruppen sammen med beboerne en dejlig jule-
frokost med god mad og drikke.

Gudstjenester på Odinsgård vil fremgå af Kirkebladet.

Med venlig hilsen
Støttegruppen på Odinsgård
Hanne Simonsen

 
 
 
 
 
 

Kom og besøg spejdernes store udvidede julemarked 
      Den 26. og 27. november 2016 

Fra kl. 10-16. 
 

 Vores julemarked er på Rolighedsvej 8 i spejder huset, her vil der  være mulig-
hed for at gøre en rigtig god julehandel. 
  
Har du en gammel rod eller en anden ting som hører julen til og du har svært 
ved at finde den helt rigtige pynt, så ta’ den med, så finder vi sammen ud af at 
finde det der lige passer til dig. Vi har et stort udvalg af lys, bånd og pynt…… 
så kom og bestil det du godt kunne tænke dig. 
 
Der vil være salg af gløgg, æbleskiver og klejner i den lille julecafé.   
Vi sælger som altid juletræer, adventskranse (både med og uden pynt), jule-
dekorationer, nisser, dørkranse, kirkegårdskranse og meget andet. 
 
Der kan naturligvis købes juletræer, gran og kirkegårdskranse fra mid-
ten af november på kærvej16 (Hos Susanne og Kurt). Der kan også  
 Bestille dekorationer og kranse på tlf. 98 54 44 35 
mobil. 20 63 70 61 
eller på mail: kc.2003@email.dk 
 
Vi håber vi ses til en rigtig hyggelig start på julen. 

 
       
   Med venlig hilsen Spejderne  
Susanne på tlf. : 98 54 44 35 / 20637061 

ONSILD
HUSMODERFORENING

ønsker alle
en rigtig glædelig jul

og et godt nytår
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Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro

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

www.kmfs.dk

Onsild Pensionistklub 
 Efterårets arrangementer er med bankospil eller underholdning 

på Odinsgård Friggsvej 1 - Sdr. Onsild.

Torsdage kl. 14.00 - kl. 16.00

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

Juleafslutning den 1. december 2016                    derefter juleferie, 
men torsdag den 12. januar 2017 starter vi igen.

Generalforsamling torsdag den 19. januar 2017 kl. 14 - derefter banko. 

Årligt kontingent: 75.00 kr. (incl. kaffe/the  og kage ) 
Banko-plader 10.00 kr.

På gensyn 

En lille hilsen fra lokalhistorie
 
Vi har her på det sidste fået en hel del ting, som skal arkiveres, så vi kunne 
godt bruge nogen til at hjælpe, så kom og få en snak med os den første 
onsdag i hver måned i konfirmandstuen kl 19.00 . 

God jul og tak for året 2016. 
Også en tak for hjælpen til dem på Facebook, 
der hjælper med at sætte navne på billederne.
 
Med venlig hilsen Ejgild

	  
	  

	  
	  

Risengrødsfest	  i	  Onsild	  hallen	  
	  

Onsdag	  d.	  7.	  December	  kl.	  17.30	  til	  20.45	  
	  

Pris:	  35	  kr.	  for	  voksne	  og	  25	  kr.	  for	  børn	  
	  

Prisen	  er	  inkl.	  risengrød,	  saftevand	  og	  slikposer	  på	  børnebilletterne.	  
Der	  vil	  være	  lodtrækning	  til	  ”mandelgaverne”	  på	  voksenbilletterne.	  

	  
HUSK	  medbring	  selv	  tallerken,	  ske,	  glas,	  kaffe/the	  og	  krus	  

	  

Der	  vil	  være	  salg	  af	  sodavand,	  julehvidtøl	  og	  kage.	  
Der	  vil	  også	  være	  salg	  af	  lidt	  kaffe	  –	  men	  langt	  fra	  nok	  til	  alle,	  	  
så	  husk	  at	  tage	  egen	  kaffe	  med	  hvis	  der	  er	  mulighed	  for	  det.	  

	  
	  
Program	  for	  aftenen:	  

	  

Kl.	  17.45	  	   Velkomst	  med	  sang	  
Kl.	  18.00	  	   Risengrød	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   MFI	  Skolekredsen	  sælger	  amerikansk	  lotteri	  
Kl.	  18.45	  	   Underholdning	  af	  MFI´s	  elever	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Temaet	  er	  ”Jul”	  
Kl.	  20.00	  	   Sang	  og	  dans	  omkring	  juletræet	  
Kl.	  20.45	  	   Afslutning	  og	  oprydning	  	  

	  
Der	  vil	  være	  åbent	  for	  tilmelding	  for	  Onsild	  borgere	  og	  bedsteforældre	  

til	  Ketty	  på	  SMS	  29	  24	  86	  49,	  	  
mellem	  d.	  21.	  November	  –	  1.	  December.	  

På	  grund	  af	  plads,	  vil	  det	  være	  ”først	  til	  mølle”.	  
Alle	  er	  velkomne.	  

	  
Med	  venlig	  hilsen	  	  

Onsild	  Borgerforening	  og	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Tilmelding	  for	  skoleelever	  
	  
Klasse:	  ________________	  	   Elevnavn:	  ___________________________________________________	  
	  
Forældre	  antal:	  _______	   	   Søskende	  antal:	  _______	   	   	  
	  
Afleveres	  på	  skolen	  senest	  fredag	  d.	  18.	  November	  eller	  tilmelding	  på	  SMS	  29	  24	  86	  49	  
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MFI – Skolekredsen
Søndag den 2. oktober deltog vi med en stand ved Efterårsmessen i 
Onsild Hallen. Der var stor interesse for at gætte hvor mange kastanjer vi 
havde i glasset. Den heldige vinder gættede på 118 stk. - der var 119 stk. 
Godt gættet. 
Der var også stor støtte til køb af amerikansk lotteri, som indbragte et over-
skud på 1.720 kr. – Tak til alle der havde sponseret gaver til dette.

Fredag den 14. oktober blev det årlige sponsorløb afviklet. I år blev der 
i alt løbet 1.644,5 km. Det er rigtig godt gået. Stort tillykke til alle elever 
for det flotte resultat. Til sammenligning med 2015, er det en forbedring på 
477 km.

Indtægterne fra sponsorløbet bliver anvendt til glæde og gavn for skolens 
elever - bl.a. til færdiggørelse af ”Natur og Teknik” området.
 
Vi vil takke årets sponsorer: Urtekram for rosiner, Birkebo og øvrige for-
ældre for æbler og gulerødder.

Fornyelse af medlemsskab af MFI-Skolekredsen:
Nu er skoleåret godt i gang og det betyder, at det er tid til at forny sit 
medlemsskab af MFI-Skolekredsen. Der er enkelte som tidligere har støttet 
op om Skolekredsens arbejde, som endnu ikke har betalt dette års medlem-
skab. Vi håber I stadig vil deltage med jeres bidrag.

Vi er også meget interesseret i at få nye medlemmer, der vil være med til at 
støtte vores arbejde for skolen.
Det er et stort aktiv for byerne at have en skole i Onsild – hvad ville Onsild 
byerne være, hvis vi ikke havde en skole?

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.

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.

Vigtig dato:

Onsdag den 7. december Risengrødsfest i Onsild Hallen 
    – Skolekredsen vil være til stede og sælge   
    amerikansk lotteri.

                                
MFI Skolekredsens bestyrelse

ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår 
med tak for den gode opbakning og samarbejde.

Onsild Square Dancers
Torsdag, den 5. januar 2017 kl. 19.00 starter den nye sæson.
Vi danser i aulaen på Mariagerfjord Idrætsskole, Præstemarken 2, Sdr. 
Onsild.
Vi danser 10 gange i foråret 2017.
Pris kr. 325.00.
Caller Asta Bredal

På gensyn - Bestyrelsen

 Annoncer til Kik og Lyt
Hvis der er nogen af Kik og Lyt´s annoncører, der har ændringer på annon-

cerne til næste blad, må man gerne sende en mail til Onsild Nyt.
Mail adressen er: kikoglyt@gmail.com

Som skrevet i et tidligere blad, vil vi hermed gerne minde om, at annon-
cepriserne stiger fra januar 2017. Prisen er herefter 125 kr. pr. blad for en 

enkelt annonce - dvs. 500 kr. pr. år.

Med venlig hilsen Redaktionen
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Kære borgere og foreninger i Onsild områderne 
I inviteres herved til årsmøde i bladet 

”Kik og Lyt – Onsild Nyt”

Mandag d. 16. januar 2017 kl. 19.00 afholdes årsmøde på Mariager-
fjord Idrætsskole, hvor redaktionen orienterer om årets gang 2016. Alle er 
velkommen – både foreninger samt privat personer.

Husk at tage kalenderen med, da vi på dette møde koordinerer det kom-
mende års arrangementer, så foreninger undgår sammenfald af datoer. 
Derved kan bladets redaktion være på forkant med indlæg til bladet. Vi vil 
opfordre alle foreninger til at sende en repræsentant eller flere til mødet. 
Borgere i almindelighed kan få et indblik i det der vil ske i det kommende 
år.

Dagsorden
Kirsten   - Byder velkommen – og beretter om årets gang 2016       
Ketty      - Fremlægger regnskabet 2016 + budget 2017  
Charlotte  - Koordinering af arrangementer - aflevering af materiale

Vi byder på kaffe og the, og vi håber på et stort fremmøde, så foreningerne 
fortsat kan koordinere aktiviteter i Onsild byerne.

Hilsen Redaktionen 
Ketty - Bente – Charlotte – Kirsten  

Landsbyråd Sdr. Onsild

Indkaldelse til årsmøde

16. januar 2017 kl. 20.00 på Mariagerfjord Idrætsskole.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning 
 • Der ligger en ansøgning på støtte til renovering af Kirkestien.
 • Der har været 2 møder i Landdistriktsråd vest (forår og efterår)   
               siden sidste årsmøde.
 • Der arbejdes på en fælles Landdistriktskonference for Rebild,            
    Vesthimmerland og Mariagerfjord i marts 2017.
 • Der afholdes Årsmøde d. 31. januar i Øster Hurup.
3. Fremlægning af regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet
    Ole Bech på valg
6. Valg af revisorer
    Kirsten Bach og Henning Jepsen på valg
7. Eventuelt.
    

På Landsbyrådets vegne
Ole Bech

Kik og Lyt - Onsild Nyt
ønsker alle vore læsere

en glædelig jul
og et godt nytår 2017

Tak for jeres opbakning 
i 2016
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole
Denne gang en hilsen fra os på efterskolen i form 
af en Pressemeddelelse!

Nye tiltag på Danmarks flotteste efterskole - Onsild 
Idrætsefterskole! - en skole med et liv i bevægelse! 

Giv eleverne ansvar for at vurdere deres faglige ni-
veau - sådan når man de bedste indlæringsmæssige 
resultater. Det er et af budskaberne på Onsild 
Idrætsefterskole.

Onsild Idrætsefterskoles hovedfokus er boglig un-
dervisning og idræt. Værdierne er medmenneskelighed, rummelighed, 
engagement og udfordringer. Og som noget helt nyt, er Onsild Idrætseft-
erskole begyndt at undervise niveauopdelt i de tre store fag engelsk, dansk 
og matematik for alle skolens elever. Det er ikke alene skolens lærere, der 
træffer beslutning-en om, hvilket niveau en elev er på. Det gør eleverne 
også selv! 
”Vores konstante mål er at gøre den svage elev stærkere og gøre den stærke 
elev endnu stærkere. Ved at give dem muligheden for hele tiden at vælge 
niveau ud fra, hvad der bliver undervist i, sikrer vi os, at alle vores elever 
får en god grundviden, og at alle har mulighed for at udvikle sig mest 
muligt,” siger forstander Søren Haubjerg. 
Eleverne kan gennem vejledning af lærer skifte niveau ud fra hvilken 
indsigt, de har om de emner og temaer, der bliver undervist i. Eleverne er 
begejstrede. Det er lærerne også. 
”Eleverne er super tilfredse, for de møder hele tiden en undervisning, der 
passer til deres niveau. Og vi kan mærke, at de bliver dygtigere. Så det 
virker,” fortæller Søren Haubjerg. 
Den typiske elev på Onsild Idrætsefterskole kommer fra Midt- eller Nord-
jylland. Almen idræt og sport er Onsilds profil, og skolen tilbyder eleverne 
hele 16 forskellige fokusfag over et helt skoleår. Der er både plads til elite-
idrætselever og elever, der bare godt kan lide at bevæge sig og få sved på 
panden. 

”Idræt og bevægelse påvirker hjernen, så vi lærer bedre, men Onsild er 
IKKE en eliteskole. Hos os får man smagt på mange forskellige idræts-
former. Det giver værdi både socialt og fagligt, og de oplever måske, at der 
er nye idrætsgrene, som de pludselig får interesse i. Det er fedt!,” forklarer 
Søren Haubjerg.
En mindre gruppe af Onsild Idrætsefterskoles elever har fysiske eller 
psykiske handicaps og forstanderen er tydelig stolt over det fokusområde. 
”Alle vores elever får unikke medmenneskelige kompetencer med sig 
herfra, og vores handicappede elever indgår i et helt normalt skoletilbud og 
oplever at være fuldt integreret.” 

Onsild Idrætsefterskole har i forlængelse af idrætsprofilen en sund og 
økologisk kostpolitik. Eleverne oplever på den måde en stor sammenhæng 
mellem idræt, kost og motion. 
Søren Haubjerg har en fortid som leder i folkeskolen, og han fortryder ikke 
sit valg om at blive en del af efterskolemiljøet. Det er en unik skoleform, 
og han kan godt forstå, at efterskolerne landet over stadig oplever stor 
efterspørgsel – også Onsild, der stort set hvert skoleår har alle 88 pladser 
besat. Søndag den 25. september bød han og skolen velkommen til åbent 
hus på Efterskolernes Dag. 
”Det var en fornøjelse for os med så mange gæster på dagen, og vi fik 
mange positive tilbagemeldinger på vores nye faglige tilbud og vi fik 
mulighed for at vise vores ny-renoverede skole frem med nyt fitnesscenter, 
musiklokale og topmoderne fysiklokale. Vi synes selv, vi har Danmarks 
flotteste efterskole”, lyder det begejstret fra efterskoleforstanderen.

Med denne hilsen ønsker vi alle vores samarbejdspartnere i Onsild byerne, 
alle som støtter op om skolen gennem skolekredsen og til alle borgere i 
området en rigtig glædelig jul og et godt og udviklende Nytår!

De bedste hilsner

Søren Haubjerg
Forstander
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Onsild Borgerforenings ordinær generalforsamling

Onsdag d. 1. februar kl. 19.00 i aulaen på Mariagerfjords Idrætsskole

 Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent og referent
 2.  Formandens beretning
 3.  Regnskab
 4.  Indkomne forslag
 5.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
      På valg er Betina Justesen og Svetlana Papé.
 6.  Valg af suppleant:
      På valg er Jesper Pedersen
 7.  Valg af revisor
 8.  Eventuelt

Kalenderlys
Det første kalenderlys i Danmark blev 
lanceret i 1942 af lysfabrikken ASP-
Holmblad. Dengang blev lyset kaldt 
Jacoblyset. “Dets milde flamme vand-
rer ned ad stigen og tæller dagene til 
julens store højtid”.
Men da den danske befolkning ikke 
længere var så bibelstærk og kendte til 
hentydningen til englene i Jacobs-
stigen, blev lyset døbt om til kalender-
lyset/datolyset.
Men allerede helt tilbage i 1920´erne - 
altså for næsten 100 år siden - lavede 
man selv sit kalenderlys ved at forsyne 
et passende lys med et antal vandrette 
streger, der efterføgende blev farvet.

Valg til menighedsråd 2016
Her ultimo 2016 har der været valg til menighedsrådet. Vi har som tidligere 
i vores sogne haft aftale valg, d.v.s. der er kun afleveret en liste for hvert 
sogn, en for Sønder Onsild og en for Nørre Onsild. I det nuværende me-
nighedsråd har alle været villig til genvalg, og modtaget genvalg til en ny 
4. årig periode.

Valgt i Sønder Onsild:
Bente Andersen, Signe Niemann, Anne Lise Laursen, Stine Bergø Pedersen 
og Ejgil Simonsen. 
Stedfortræder: Bente Børgesen, Jørn Rasmussen, Lars Buhr og Githa Stef-
fesen.

Valgt I Nørre Onsild: 
Iben Bryde, Tove Jensen, Hanna Christensen, Henrik Krogh og Jørgen 
Lundsberg.           
Stedfortræder: Dorit Laursen, Dorthe Kragh og Lis Damhus.

Køb af Missionshuset
Menighedsrådet har købt Missionshuset i Sønder Onsild med overtagelse 
pr. 1. maj 2016. Købet er af sælger betinget af nedrivning, menighedsrådet 
planlægger en udvidelse af parkeringspladsen. 

I forbindelse med købet har menighedsrådet af Missionshuset fået over-
draget et kors, som vil blive placeret i Nørre Onsild kirke, hvilket vil blive 
markeret ved adventsgudstjenesten søndag den 27. november kl. 17.00 
(1. søndag i advent), efterfølgende med et lille traktement i Nørre Onsild 
forsamlingshus.

Menighedsrådet vil hermed takke begge sogne herunder skoler, børnehave, 
spejdere og alle vores lokalforeninger for et godt samarbejde. Vi glæder os 
til det nye år med fælles udfordringer.

På menighedsrådets vegne
Jørgen Lundsberg 
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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
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Fastelavnsfest 
Søndag d. 26. Februar 2017 

Gudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke kl.13.30, herefter tøndeslagning 
i hallen kl.15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tilmelding til skole, dagpleje, børnehave eller på sms til  

tlf. nr. 29 24 86 49 senest mandag d. 07.02.2017 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antal: 

0 – 4 år __________________ 

5 – 7 år __________________ 

8 – 10 år _________________ 

Over 11 år ________________ 

Voksne __________________ 
 

             Betaling ved indgangen 
Hilsen Spejderne, Menighedsrådet, Nr. Onsild Forsamlingshus & 

Borgerforeningen 

Sedlen bliver også sendt med børnene hjem fra skole, børnehave & dagpleje 

Børn	  30	  kr.	  
inkl.	  slikpose,	  
sodavand	  og	  

kage	  

Spejderne	  
tilbyder	  gratis	  
sminkning	  fra	  
kl.	  12,	  i	  hallen	  

Der	  er	  også	  
tøndeslagning	  
for	  udklædte	  

voksne	  

Voksne	  40	  
kr.	  inkl.	  kaffe	  

og	  kage	  

Bies restaurant og bryghus

- Restaurant 
- Selskaber
- Mad ud af huset
- Ølsmagning 
- Rundvisning 

Kontakt:
- Tlf 98525298
- info@biesrestaurant.dk
- biesrestaurant.dk
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OHF – Onsild Husmoderforening 
vil gerne TAKKE alle for opbakning til vores arrangementer i årets løb – 
både de deltagende, men især også vores lokale sponsorere: Bitten Slagter, 
Prima Beer, Goldenwine, Helsam, Medisis, Bies Bryghus, OK tanken, 
”Butterly Bed and Breakfast” og Andelskassen.

HUSK vores generalforsamling tirsdag den 28. februar, hvor der efter 
generalforsamlingen bliver et foredrag med Susanne Christensen.  

Susanne vil fortælle om HTS - Hjælp til Selvhjælp, som er en pædago-
gisk konsulentvirksomhed, som hun startede for nogle år siden. HTS 
yder efterværn til unge mennesker med diagnoser såsom autisme, 
adhd, skizofreni eller boarderline.

Vi skal høre om, hvordan ideen opstod, hvordan drømmen blev en 
realitet og hvad det egentligt vil sige at være i efterværn. Desuden vil 
Susanne fortælle, hvordan det er at være pædagog med fokus på en 
alternative tilgang til de unge mennesker.
                               

Læs nærmere i KIK og LYT til februar eller på facebook – ”Dem der bor i 
Onsild eller har boet i Onsild”, ”Nr. Onsild” eller ”Onsild husmoderfore-
ning”.

Vi ønsker alle KIK og LYT´s læsere en rigtig god jul samt et godt nytår.

OHF – Onsild Husmoderforening

Onsild Børnehus
I børnehaven er der i øjeblikket fokus på læreplanstemaet kulturelle 
udtryksformer og værdier. På Troldestuen laver de efterårspynt med efter-
årets frugter, bær og nødder i glas. På Rumpenissestuen er der Mimbo 
Jimbo tema, hvor der laves et fælles kæmpe kunstværk og laves Mimbo 
Jimbo elefanter i gips.
Hele børnehuset har været på udflugt til Hobro Mini Zoo, hvor alle dyrene 
blev nøje studeret - Lamaen Storm gav Lone et kys.☺ Det var en hyggelig 
dag med godt vejr og tid til leg på legepladsen og indtagelse af madpakken 
inden bussen kørte tilbage til børnehaven.
Vi har i en 8 ugers periode 
tilknyttet Anne Mette, som 
er pædagog og i et efterud-
dannelses forløb i læring og 
IT. Hun er i børnehaven 3 
dage om ugen, hvor hun har 
fokus på brug af ipad´s i 
børnehøjde. Det afsluttes 
med en kaffedag for for-
ældre der kan blive præsen-
teret for de billeder, video, 
spil mv. Anne Mette har lavet sammen med børnene.
Vi sluttede oktober af med en uhyggelig halloweenfest med udklædte børn, 
græskarsuppe, spøgelsesboller og edderkoppekage.
Snart venter julen med hyg-
ge og mange traditioner.

På vegne af 
Onsild Børnehus
Thomas Damsgaard
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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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Nu	  er	  vores	  messe	  godt	  overstået.	  Vi	  har	  jo	  haft	  messen	  oppe	  og	  vende	  på	  
vores	  generalforsamling,	  da	  vi	  ikke	  syntes,	  at	  der	  har	  været	  nok	  opbakning	  
til	  den	  hvad	  besøgstal	  angår.	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  rykke	  messen	  en	  måned	  
tilbage,	  for	  at	  se,	  om	  det	  havde	  nogen	  effekt.	  

Vi	  kom	  på	  230	  betalende	  voksne	  samt	  30	  standerholdere	  og	  ca.	  80	  børn.	  
Det	  er	  henad	  samme	  antal	  som	  sidste	  år,	  men	  vi	  har	  nu	  erkendt,	  at	  det	  er	  
det	  antal	  vi	  skal	  regne	  med.	  

Vi	  har	  som	  noget	  nyt	  sendt	  et	  evalueringsskema	  ud	  til	  vores	  standholdere	  
efterfølgende	  –	  og	  de	  der	  har	  svaret	  tilbage,	  er	  alle	  enige	  om,	  at	  det	  er	  en	  
messe	  der	  skal	  bestå	  og	  roser	  os	  som	  bestyrelse	  for	  det	  flotte	  
arrangement.	  J	  

Vi	  har	  også	  grundet	  vores	  avisomtaler,	  fået	  rigtig	  meget	  ros	  fra	  vores	  
gæster,	  som	  synes	  at	  messen	  skal	  bestå.	  J	  

Messen	  i	  år	  havde	  en	  helt	  speciel	  hygge	  og	  charme	  –	  den	  hygge	  håber	  vi	  
kommer	  igen,	  når	  vi	  igen	  selvfølgelig	  slår	  dørene	  op	  til	  OHFs	  efterårsmesse	  
i	  Onsild	  Hallen	  den	  1.	  oktober	  2017.	  J	  

Vi	  har	  et	  overskud	  på	  omkring	  3500	  kr.	  Det	  er	  endnu	  ikke	  fastlagt,	  hvad	  
pengene	  skal	  bruges	  til,	  men	  det	  vil	  blive	  til	  noget	  som	  profilerer	  OHF.	  J	  

	  

TAK	  til	  ALLE	  jer	  som	  har	  støtte	  op	  om	  vores	  messe	  igen	  i	  år.	  J	  

OHF	  –	  Onsild	  Husmoderforening.	  
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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

Forårsfest Dilettant

Onsild Hallen, Onsild Borgerforening og 
Nr. Onsild forsamlingshus afholder

Lørdag d. 4. marts 2017 kl. 18.00 
i Onsild Hallen, Præstemarken 2

   

                                    PROGRAM lørdag aften:
 

   Kl. 17.30: Dørene åbnes
   Kl. 18.00: Velkomst med efterfølgende forret
   Kl. 18.30: Dilettant stykket starter
   Kl. 20.00: Hovedretten serveres (fra Henriks køkken)
   Kl. 21.30: Hans Brun Band spiller op til dans

Køb billetten inden 7. Februar og få en 
drinksbillet med i købet. En drinksbillet kan 

byttes for en øl eller sodavand.
  

Billetter kan købes hos: 
Ketty Nyrup 29 24 86 49 eller 
Tina Kristensen 22 30 06 08

Generalprøve kl. 13 - ingen tilmelding
Pris 40 kr. 

Gratis for børn under 12 år.
Der kan købes kaffe m.m. i pausen.

MENU fra Henriks Køkken:
Forret:

Pestobagt rulle af 
skærising og asparges.
Anrettet på små salater. 

Hertil urtedressing,
hjemmebagt brød og smør.

Hovedret:
Langtidsstegt culotte 
af fjordlandskvæg.

Hvidvinsmarineret svinekam.
Små kartofler med 
persille og smør.

Legeret rødvinssauce.
Salat med bagte rodfrugter 

og perlebyg.
Grøn salat med melon og fetaost.

Sidste frist for køb af billetter er mandag d. 27. Februar.

HELE ARRANGEMENTETKUN 200 KR.
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Foreningsliste

FACEBOOK: DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD
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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 61 61 52 29
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 

Lidt nyt fra dagplejen
Vi besøgte Odinsgård den 16. september i forbindelse med ”Sangens 
dag”. Det var en rigtig hyggelig formiddag, hvor vi sang forskellige sange 
for beboerne.☺ Især ”I østen stiger solen op” var kendt af beboerne.                                                                                                                                        

Efter sangen fik vi boller og rosiner som Hanne og Else så fint havde sørget 
for.☺ Bagefter blev der løbet, leget og fejet - og børnene nød det i fulde 
drag. JA, der var kommet liv på Odinsgård.☺ Endnu engang TAK fordi vi 
måtte komme.☺ 
Heidi, som ses nedenunder på billedet, mens vi spiser boller på gulvet, er 
vores nye kollega, som er startet hos os den 1. oktober. Hun bor i Handest, 
men hører til i Onsild gruppen.☺

                                                                                                                                           

Vi har været så heldige, at “Salmeleg for dig og mig” i Sdr. Onsild Kirke 
nu er blevet en fast tradition. ☺

Vi har været i kirken 3 fredage sidst i september og først i oktober, hvor 
Tove igen havde strudsen, katten og sæbeboblerne med. Det er en helt 
fantastisk tradition, som vi er rigtig glade for – vi glæder os allerede til maj 
måned, hvor vi er inviteret igen. ☺
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