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Så kom foråret til Onsild
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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 tør tage chancer og gribe lykken

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

Redaktionsindlæg
Lykken er ikke gods eller guld 
lykken er ikke storhed og ære… 
sådan starter den gamle danske sang fra 
slutningen af 1800 tallet af Charles Gandrup.

Men hvad er da lykke? Små børn vil gerne have lykkeposer, og voksne 
sluger den lykke, som kan opleves i reklamer og film. Nogle tror endda, at 
penge, og det man kan købe for penge, kan give lykke. Det giver en følel-
se af lykke, men den er meget kortvarig. Det er først rigtig lykke, når den 
for alvor kommer ind i hjertet og fordriver de mørke tanker, vi af og til 
bærer rundt på. Derfor kan børn i et fattigt hjem med tryghed opleve mere 
lykke, end børn af fortravlede forældrene, som overdænger dem med 
”lykkeposer”. Vi har brug for nærhed og ord, som rører, varmer og favner 
os inderst inde.

Det kan være lykke at blive forelsket, at få børn, en god oplevelse med 
vennerne eller se alt springe ud om foråret. Lykke opstår ofte i samvær 
med andre mennesker. Vi kan godt være lykkelig i vores eget selskab, 
men det er sjælden, at lykke opstår i ensomhed, da det menneske, som har 
lykken i hjertet, smiler og fortæller. Lykke i hjertet giver os positive følel-
ser, og det kan aflæses på vores væremåde, som smitter af på alle omkring 
os. Nogle har svært ved at gribe lykken f.eks. ved forelskelse, da de ser 
faren for forandring. Derfor er det vigtigt, at vi tør tage chancer her i livet. 
Måske fejler vi, måske dummer vi os eller ”taber ansigt”, men vi forsøger 
dog at gribe lykken og skabe det liv, vi ønsker. 

De problemer vi får i livet, dem skal vi lære af 
men det er de lykkelige stunder, vi skal samle på.
     Kirsten Bach

Gammel Dansk Sang: Lykken er ikke gods eller guld

Tekst: Charles Gandrup1847-1911
Melodi: P. E. Lange-Müller 

Lykken er ikke gods eller guld,
lykken er ikke storhed og ære,
lykken kan selv i den ringeste vrå 
arbejdets frugter på bordet bære. 

Lykken har rod i det ærlige sind,       
lykken er nøjsomheds rige broder,
lykken er altid: at være sig selv,
aldrig trælbundet af livets goder.

Lev ej i tomme ønskers rus!
Drik ej misundelsens bitre bæger!
Rigere fryd vil du fange, når ret
andres glæde dit hjerte kvæger.

Lykkeligst den, som har fred med sig selv,
fred med sin gud, og fred med sin næste!
Går det i verden så op eller ned,
han har af lykken dog fundet det bedste. 

Generalforsamling
Onsild Vandværk Amba afholder Ordinær Generalforsamling
I Onsild Hallens Cafeteria Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På bestyrelsens vegne, Elmo Plougstrup 

www.onsildvandvaerk.dk
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Prima Beer 
nærmer sig sin 3 års fødselsdag, som er den 1 maj. Butikken har siden 
sin start udvidet sortimentet i både vin, whisky, Rom, Cognac, gin samt 
et større udvalg af øl på ca. 500 af slagsen. Prima beer afholder løbende 
forskellige arrangemneter i butikken. I den kommende tid har vi følgende 
på programmet:

Open By night fredag den 28.04.2017 med masser af smagsprøver, vin, 
delikatesser, rom osv.

Eksklusiv vinsmagning med Antinori Vine den 06.05.2017 start kl. 18

Gin & Tonic smagning den 09.06.2017 start kl. 18.30

Lagersalg den 29.06.17 kl. 17.00 - 19.00 - foregår 
på Lupinvej 4. Billetter kan købes i butikken eller 
på www.primabeer.dk

Vi afholder også smagninger for private, erhverv, 
personaleforeninger og andre interesserede.  

Her har vi været på tur i skoven efter insekter, pinde og blade. Spande, 
skovle og små biler er sponseret af Borgerforeningen og skal efterfølgende 
bruges på legepladserne i Kirkebyen og Stationsbyen.☺

Legestueplan	  for	  maj	  og	  juni	  2017	  i	  Onsildgruppen.	  
Måned	  og	  
uger	  

Datoer	   Tema	   Aktivitet	   Fokusord	   Læreplanstema	  

	   	   	   	   	   	  

Maj	  
	  
	  

3.	  
10.	  
17.	  
24.	  
31.	  

”Spring	  ud	  i	  
naturen”.	  
	  

Vi	  leger/	  
undersøger	  i	  
skoven	  og	  	  
bruger	  bla.	  
kortene	  	  
fra	  ”spring	  	  
ud	  i	  naturen”	  
som	  ideér	  til	  
aktiviteter.	  

Skov	  
Myre	  
blade	  

Natur	  og	  
naturfænomener.	  
Krop	  og	  
bevægelse.	  

Juni	  
	  

7.	  
14.	  
21.	  
28.	  

”Spring	  ud	  i	  
naturen”/	  
Sankt	  Hans	  

Skt.	  Hans	  fest	  
den	  21.+28.	  
med	  bål,	  
bålsuppe	  og	  vi	  
skal	  lave	  
hekse.	  

Skov	  
Myre	  
blade	  

Natur	  og	  
naturfænomener	  
Krop	  og	  
bevægelse	  

Vi	  er	  i	  denne	  periode	  og	  frem	  til	  oktober	  i	  spejderhuset,	  når	  vi	  er	  i	  legestue.	  Det	  er	  rigtig	  rart	  
at	  være	  mere	  ude	  i	  naturen	  og	  her	  har	  vi	  jo	  det	  ”hele”	  lige	  indenfor	  rækkevidde.	  Skov,	  
legeplads,	  masser	  tumleplads	  mm.	  

Vi er stadig på besøg i børnehaven 2 dagplejere af gangen på skift. I	  hele	  juli	  og	  til	  midt	  
august	  er	  vi	  dog	  ikke	  i	  hverken	  legestue	  eller	  børnehaven	  –	  der	  holder	  vi	  ”sommerferie”	  og	  
nyder	  det	  forhåbentlig	  gode	  sommervejr	  på	  anden	  vis	  :-‐)	  
 
Vigtige	  datoer:	  

Onsdag den 10. maj er der dagplejedag. Se program for dagen hos din dagplejer. 
 

”Salmeleg for dig og mig” i Sdr. Onsild kirke fra 9.00-10.00 på disse datoer: 19/5, 9/6 og 
16/6. 
 

Onsdag den 7. juni skal vi på udflugt til Hvornum Minizoo. Se program for dagen hos din 
dagplejer. 
 

Børne kulturuge i uge 22. Nærmere info følger. 
 
Dagplejen er lukket fredag d. 26. Maj (dagen efter Kristi himmelfartsdag). Der er ikke 
mulighed for gæstepleje denne dag 

 
Hilsen Onsild Gruppen 
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BANKOSPIL	  I	  OHF	  

	  

	  

	   Tag naboen og vennerne 
med til en hyggelig aften, 
hvor vi spiller 10 spil 
banko. 
Der er flotte præmier 
købt / sponseret hos 
lokale erhvervsdrivende. 
Efter bankospillet 
sælges der kaffe/te, 
sodavand og kage samt 
amerikansk lotteri.	  

Tirsdag,	  den	  16.	  maj	  kl.	  19.00	  
Dørene	  åbnes	  kl.	  18.30	  

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

Håber	  vi	  ses	  J 	  
	  

OHF	  –	  Onsild	  Husmoderforening	  
	  

OBS	  ...	  Sæt	  allerede	  nu	  X	  i	  kalenderen	  til	  vores	  næste	  bankospil	  onsdag,	  den	  25.	  
oktoberber	  2017,	  hvor	  der	  vil	  være	  ÆNDER	  på	  spil	  J 	  

Fyrkat gruppe holder spejder møde hver torsdag kl. 17 –19. 

Husk at have tøj på efter hver og vind. 

Husk at have tøj på der må blive beskidt. 

Torsdag den 4 maj  spejder. 

Fra den 5  til den 7 maj uddeling af Onsild nyt. 

Torsdag den 11 maj spejdermøde kl.17 –19. 

Torsdag den 18 maj spejder aflyst. 

Torsdag den 1 juni spejdermøde kl.17 –19 

Lørdag den 6 juni bod på havnen / træskibe  kl.13—16. 

Torsdag den 8 Juni vi holder spejder ved  

hallen da vi skal gøre klar til byfest. 

Den 9 og 10 juni  Byfest. 

Torsdag den 15 juni grille aften . Kl. 17.30  

Spejder hilsen Susanne 98544435/ 20637061 

 Sommerlejren er i år i Sønderborg sammen med 
40.000 andre spejdere , fra 30 forskellige lande 
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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

9

Bies restaurant og bryghus

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

Kontakt:
- Tlf 98525298
- info@biesrestaurant.dk
- biesrestaurant.dk

Henriks Køkken
Kærhave 3, Onsild st. By

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

CVR.33931476

Nr. Onsild Landsbyråd
    Formand: Conny Birgitte Madsen
    Kasserer: Rikke Kramer Sørensen
    Øvrige:  Mogens Klith
      Vivi Stevnhoved
      Casper Bach Sørensen

Bestyrelsen vil løbende orientere om alle væsentlige tiltag her i Onsild Nyt 
og på Facebook under gruppen ”Nr. Onsild”.

HUSK   HUSK   HUSK   HUSK   HUSK      HUSK   HUSK     
      
Oprensning af branddam i Nr. Onsild, onsdag d. 17. maj 2017 kl. 16.30 
– hvor landsbyrådet bytter arbejde med forplejning og aftensmad i det fri 
denne dag.

Kom frisk til et par hyggelige timer og medbring gerne greb, rive, trille-
børe og evt. waders.☺

Go’ sommer fra Nr. Onsild landsbyråd

Onsild Pensionistklub 
Arrangementer  med bankospil eller underholdning 

på Odinsgård Friggsvej 1 - Sdr. Onsild, Torsdage kl. 14.00 - kl.16.00.
Forårets sidste spil er den 27. april - 

men torsdag den 27. juli 2017 er der sommerspil -
og 31. august er vi klar i igen.  

Kom og få nogle hyggelige timer .
Årligt kontingent 75,00 kr. (inkl. kaffe og kage) 

Banko-plader 10.00 kr.
På gensyn 
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole
Af Søren Haubjerg

Hvad giver energi?
Hvad skaber fællesskab?
Hvor kommer klumpen i halsen fra?
Hvorfor er det svært at forklare det sentimentale element i det man er 
vidne til?

Spørgsmålene er mange, og på Onsild Idrætsefterskole oplever vi lige nu, 
at alle disse spørgsmål presser sig på. At opleve eleverne (og deres foræl-
dre), som inden de startede på OIES ikke kendte til gymnastikopvisninger, 
stå med en klump i halsen og en tåre i øjenkrogen, er svært at beskrive og 
kæmpe stort.

I samarbejdet med MFI, at se vores efterskoleelever opvise, guide, smile 
og tage i mod eleverne fra MFI, rykker mest af alt i hele følelsessystemet – 
og så giver det bare SÅ MEGET ENERGI!

Tak for et fremragende samarbejde med MFI og tak for den flotte oplevelse 
det var at se den sprudlende ungdom fra Onsild og omegn sammen med 
vores elever. Det er da bare fællesskab!

Generalforsamling 
Onsild Idrætsefterskole afholder torsdag, den 18. maj 2017 kl. 17.30 or-
dinær Generalforsamling for skolekredsen.
Kl. 17.30: Spisning
Kl. 18.30: Generalforsamling
Kl. 20.00: Foredrag v. Kristian Bøcker: ”Skolen for livet – dit og  
  mit og vores”.
  - Kristian Bøcker vil på spidende og humoristisk vis for 
  svare den almene dannelse og den sunde fornuft. Der er  
  mere og andet i tilværelsen end det, der kan rummes i et  
  regneark, men til tider glemmer vi det næsten. 
  Kristian Bøcker er sognepræst i Jelling og tidligere høj- 
  skolelærer på Brandbjerg Højskole. 

Ønsker du at være en del af Onsild Idrætsefter-
skoles skolekreds, så skal du kontakte skolen 
snarest. Vi vil meget gerne have flere lokale med 
i skolekredsen, så du er mere end velkommen til 
at kontakte os. Bestyrelsen skal formelt godken-
de dig som medlem inden Generalforsamlingen

Nyt fra den lille klinik
Nu kan jeg tilbyde Biodynamisk Kranio Sakral Terapi.

Biodynamisk Kranio Sakral Terapi er en meget blid og dybdegående be-
handlingsform. Det handler i korte træk om at “lytte” til din krops sund-
hed, som ligger bag de symptomer du kommer med.

Denne behandling kan blandt andet have gavnlig effekt ved: spændinger, 
hovedpine, migræne, piskesmæld, søvnproblemer, svimmelhed, adfærds-
problemer, angst, manglende energi, samt hos særligt sensitive personer.

Kontakt mig gerne for yderligere oplysninger. 
Følg mig nu også på Facebook.

Forårshilsner fra den lille klinik
Eva Schrøder, Søkærvej 7, Tlf. nr. 22 41 87 50
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MFI – Skolekredsen
Mandag den 20. marts afholdt MFI-Skolekredsen generalforsamling på 
skolen.
Der var genvalg til Ketty Nyrup Hansen og Aase Bjerrum.
Som suppleanter genvalgtes Signe Neimann og Iben Bryde
Der var også genvalg til revisor Morten Sørensen – som revisorsuppleant 
genvalgtes Else Larsen.

Bestyrelsen er konstitueret:

Ketty Nyrup Hansen – Søkærvej 12 – tlf. 29 24 86 49
Jenny Dybdal Nielsen – Kærvej 8
Aase Bjerrum – Randersvej 134
Annie Poulsen – Frejasvej 14
Alice Johnsen – Holmgårdsvej 5

Skolen har valgt at udskyde den store renovering af skolekøkkenet, men 
har et stort ønske om 6 nye komfurer, så det bliver muligt for lærerne at 
gennemføre en ordentlig undervisning og for eleverne at lære at lave noget 
god mad. 
Det vil også være til gavn for Onsild-byernes foreninger, som hermed vil 
have bedre muligheder for at anvende køkkenet i forbindelse med forskel-
lige arrangementer. 
Skolen har desuden et ønske om at få opsat solfiltre på alle sydvendte 
vinduer, så der bliver et bedre indeklima i de sydvendte lokaler, til gavn for 
både lærer og elever. 
På nuværende tidspunkt har Skolekredsen en kassebeholdning på ca. 
86.000 kr. så der er mulighed for at opfylde disse ønsker. Lige så snart vi 
har indhentet de sidste tilbud vil arbejdet blive påbegyndt. 

Den 22. april afholdtes arbejdslørdag på skolen. Der var deltagelse af 16 
voksne og ca. lige så mange børn. Der blev serveret æbleskiver, rugbrød og 
hjemmebagte boller med pålæg og ost for de hårdtarbejdende.  

Vigtige datoer:

Torsdag d. 18. maj: Skolefest

Torsdag d. 1. juni: Årets Fyrkatløb – Det er 5. gang MFI-deltager i   
   dette løb. 
   Det kunne være sjovt hvis Mariagerfjord Idrætsskole  
   kunne stille med det største skolehold.
   Fyrkatløbet er for alle - Kom og vær med. 
   Løbet starter på havnen i Hobro kl. 19. 
   Tilmelding på www.sportstiming.dk – der kan   
   vælges mellem 3 distancer: 
   3,7 km, 6,9 km og 10,6 km. 
   MEGET VIGTIGT: i rubrikken med Klub/firma   
   skal du skrive: MFI-Skole - hvis ikke det kommer   
   på, så bliver løbsnumrene ikke udleveret samlet.
   Startnummer og chip afhentes på løbsdagen hos
   Ketty (tlf. 29 24 86 49). 
   Hun står på havnen fra kl. 18.
   Pris: børn 0-13 år 50 kr. - voksne 100 kr.  
   Tilmelding skal ske senest den 28. maj 2017.
   Se mere på: www.fyrkatloebet.dk
   T-shirt kan købes i shop gennem Mariagerfjord   
   Idrætsskole. Se deres hjemmeside www.mfiskole.dk
   

Lørdag d. 24. juni: Arbejdslørdag fra kl. 9.00 – Er der nogen fra skole-  
   kredsen der har lyst til at give en hånd med,    
   er I meget velkomne til at møde op.      

Søndag d. 13. august: Det nye skoleår starter – skolekredsen står for for-  
   plejning i form at frugt, kaffe og vand. 

MFI-skolekredsen
Bestyrelsen

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
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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

Odinsgård
På Odinsgård er der blevet lidt stille, efter at beboerne fra Mariager er flyt-
tet tilbage til deres nyrenoverede lejligheder i Mariager.
Der er nu kun 4 beboere tilbage p.t. på Odinsgård, så støttegruppen håber, 
at der snart vil komme flere ældre og bo i de gode lejligheder i huset.
På generalforsamlingen d. 4. april fortalte formanden for støttegruppen 
Hanne Simonsen om de mange udflugter og arrangementer, der var ble-
vet afholdt i 2016. Vi har haft besøg af Ymens Club, som underholdt med 
foredrag og sange.
Vi har været på sejltur med ”Svanen” på Mariager Fjord og vi har besøgt 
Nutidsmuseet i Års. Det var en rigtig spændende tur.
Vi har været på tur til Hannes sommerhus i Øster Hurup og blevet  bevær-
tet med både eftermiddags kaffe og aftensmad. Hyggelig tur.
Der har været foredrag af Bo Hansen, der fortalte om sit liv i Afrika, og 
fhv. borgmester Erland Christiansen har været her og fortalt om sit spæn-
dende liv.
Mogens Kruse har lavet aftensmad til os på Odinsgård et par gange, hvor 
der har været åbent hus.
Inge Bøker har underholdt med musik og sange.
Det var nogle af de arrangementer, som støttegruppen har stået for – og 
som beboerne har haft gode oplevelser med.
Ellers er der de sædvanlige aktiviteter: Hver onsdag eftermiddag kl. 14.30 
er der gratis kaffe og kage. Bagefter spiller vi yatzy eller andre spil, hvis 
der er interesse for det.
Den sidste tirsdag aften kl 19.00 i hver måned er der åbent hus med kaffe 
og kage. Vi synger nogle sange, og der kan være foredrag eller musikalsk 
underholdning. Tirsdag d. 25. april kommer Mogens Kruse og viser film.
Onsdag d. 31. maj 2017 kl. 18 holder vi majstangsfest med spisning og 
musikalsk underholdning.
Alle er velkomne til disse arrangementer.
Gudstjenester på Odinsgård vil fremgå af Kirkebladet.

Venlig hilsen
Støttegruppen på Odinsgård
Hanne Simonsen
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Stafet For Livet i Mariagerfjord Kommune
Stafet For Livet kommer igen til Mariagerfjord Kommune - den 17. og 
18. juni 2017 fra kl. 12 til kl. 12 søndag - 24 timer i alt. Stafet For Livet 
foregår allerede nu i over 60 byer i hele landet.

På nuværende tidspunkt har over 30 frivillige fra hele Mariagerfjord Kom-
mune meldt sig til de forskellige arbejdsgrupper, sådan at alle deltagere kan 
få sig en super oplevelse.

Formålet med Stafet For Livet er at støtte et godt formål, give kræftramte 
en god oplevelse, vise at vi er sammen med dem alle døgnets 24 timer, og 
at livet både har lyse og mørke timer. Derfor skal disse fightere, som de 
kræftramte kaldes, forkæles i det døgn Stafetten varer. 

Vi håber, at alle kræftramte i Mariagerfjord Kommune får kendskab til 
Stafet For Livet, som afholdes på og i nærheden af Ambupladsen i Hobro. 
Der vil blive lavet ruter, så alle har mulighed for enten at gå, løbe eller 
cykle rundt i området.

Desuden er det også et vigtigt mål for arbejdsgruppen, at deltagerne får en 
rigtig god oplevelse. Vi håber mange virksomheder, forretninger og institu-
tioner vil melde sig til Stafetten. Foreninger og løbeklubber vil også være 
hjertelig velkomne. Den kommunale sundhedsordning og rehabiliteringen 
vil også være naturlige deltagere. Arbejdsgruppen håber på, at mange byer/ 
landsbyer vil melde sig og på denne måde være med til at vise sit lokal-
område frem. Allerede nu har vi hold på vej fra alle verdenshjørner, så vi 
håber, der bliver stor opbakning til arrangementet. 

Erfaringer fra tidligere stafetter viser, at de deltagende hold får nogle rigtig 
gode oplevelser, de skaber et godt sammenhold og god stemning, hvilket 
er meget vigtigt, samtidig med at man støtter kampen mod kræften, som jo 
desværre vil ramme mange af os. 

Arbejdsgruppen håber, at borgerne i Mariagerfjord Kommune vil tage godt 
imod Stafet For Livet og samtidig støtte Kræftens Bekæmpelse og derforu-
den være med til at skabe sammenhold og en god stemning hos deltagerne.

I 2017 er der allerede 19 hold tilmeldt (heriblandt Onsild) og 171 deltagere.

På arbejdsgruppens vegne, Svend Skifter Andersen

                Kære Onsild- borgere 
                     Vi vil gøre det igen 
	   	   	   	   	  
	   	   	   Vi	  vil	  igen	  i	  år	  være	  med	  til	  at	  gøre	  en	  forskel.	  	  
	   	   	   Og	  vi	  håber	  at	  få	  endnu	  flere	  med…	  
	  
Til	  STAFET	  FOR	  LIVET	  står	  vi	  sammen	  mod	  kræften.	  Vi	  viser	  vores	  støtte	  til	  alle	  der	  
kæmper,	  og	  mindes	  dem	  vi	  har	  mistet,	  samtidig	  med,	  at	  vi	  samler	  penge	  ind	  til	  
Kræftens	  Bekæmpelses	  arbejde.	  	  
	  
Vores	  hold	  hedder	  TEAM	  ONSILD.	  	  
Der	  skal	  altid	  være	  minimum	  én	  deltager	  fra	  vores	  team	  på	  banen	  i	  det	  døgn	  
stafetten	  varer.	  Det	  gælder	  ikke	  om	  at	  komme	  først,	  men	  om	  at	  stå	  sammen	  og	  give	  
hinanden	  en	  rigtig	  god	  oplevelse	  og	  en	  dejlig	  weekend.	  
Du	  kan	  gå,	  løbe,	  cykle,	  lunte,	  løbe	  på	  rulleskøjter	  eller	  gå	  på	  hænder.	  Det	  er	  helt	  op	  
til	  dig.	  	  
	  
Det	  hele	  foregår	  i	  Hobro,	  omkring	  Ambupladsen,	  og	  løber	  af	  staben	  fra	  	  
lørdag	  d.	  17.	  juni	  kl.	  12.00	  til	  søndag	  d.	  18.	  juni	  kl.	  12.00	  
Vi	  har	  brug	  for	  alle	  –	  også	  selvom	  man	  blot	  har	  en	  time	  ledig	  den	  weekend.	  Alle	  der	  
har	  lyst	  kan	  deltage	  –	  også	  børn	  og	  unge.	  
	  
Det	  koster	  100	  kr.	  at	  deltage,	  som	  betales	  ved	  tilmelding.	  
For	  mere	  information	  samt	  evt.	  tilmelding	  til	  stafetten,	  kan	  du	  gå	  ind	  på	  
www.stafetforlivet.dk	  -‐	  TILMELD	  dig	  ved	  TEAM	  ONSILD!	  
	  
Har	  du	  spørgsmål	  eller	  brug	  for	  hjælp	  til	  tilmelding,	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  
Susanne	  Dybdal	  på	  tlf.:	  29	  40	  57	  77	  
	  
Med	  ønske	  om,	  at	  du	  vil	  være	  med	  til	  at	  gøre	  en	  forskel	  i	  kampen	  mod	  kræften.	  
	  
Venlig	  hilsen	  og	  på	  gensyn	  
	  
Susanne	  Dybdal	  
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Onsild Idrætsforening, generalforsamling i marts:
Formand/gym.: Michael Loft, michaelloft.ml@gmail.com  20 14 28 50
   
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, 31 75 41 30  Jonas Nielsen
Signe Neiman, 60 49 34 52  Dan Christensen
Michael Dahl
Christian Ishof Sørensen

Onsild Squaredance, generalforsamling i marts:
Kasserer:  Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49
Øvrige medlemmer:
Annie Poulsen, Frejasvej 14 
Lone Nielsen, Andrupvej 17  Anni Pedersen, Villavej 1

Onsild Husmoderforening, generalforsamling i marts:
Formand:  Lene Christensen, Åvej 2  98 54 41 24
   kritterlene@email.dk   22 16 41 28
   onsildhusmoderforening@gmail.com
Øvrige medlemmer: 
Heidi Holst, 29 29 73 71 Helle B. Vistisen, 40 99 96 39
Maria Laursen, 30 23 58 38 Susanne Olesen, 20 13 75 44
Pernille Petersen  Pernille Bruun

Onsildhallen
Formand: Jørgen Ib Larsen, jil@dlg.dk 
  Carsten Christensen, kritter69@gmail.com  
  Jesper Kristensen, viceforstander@onsild.dk
  Paw Kristensen, holmkvist@mail.dk 
  Keld Vistisen, keldvistisen@gmail.com
  Martin Blauenfeldt, mmbl73@gmail.com
  Steffan Rold, steffan@birkebo1og2.dk
Halinspektør: Elmo Plougstrup    21 75 41 30
Mailadresse: elmo.plougstrup@mail.dk 

Kirkens arrangementer
Syng Sammen:                                                                                                                       
Mandag d. 22. maj kl.13.30: ”Ud i det blå”.

Odinsgård gudstjenester:                                                                                                      
Tirsdag d. 23. maj kl.14.30.                                                                                                    

Miniputter i kirken:                                                                                                           
Salmeleg for dig og mig.                                                                                                                
Vi får igen besøg af alle dagpleje-
børnene og deres ”mødre”, og vi 
glæder os!                                                           
Det foregår:                                                                                                                          
Fredag d. 19. maj;                                                                                                              
Fredag d. 9. juni; samt                                                                                                                    
Fredag d. 16. juni.                                                                                                                          
Alle dage kl. 9.30!

Familieeftermiddag for store og 
små i præstegårdshaven:                                                       
Søndag d. 18. juni kl. 15.00.                                                                                                           
Har I lyst til at slå jer ned eller gå 
på opdagelse i vores dejlige, store have et par timer til sang og leg. Måske 
falder der også en historie af og til sidst spiser vi sammen.            

Sognetur:                                                                                                                           
Søndag d. 20. august 
kl. 9.00.                                                                                                        
Vi begynder med morgen-
sang i Sdr. Onsild Kirke. 
Herefter går vi i konfirmand-
stuen til et rundstykke, inden 
vi sætter kursen mod Gjøl, der både er navnet på øen midt i Limfjorden, 
i 1919 forbundet med halvøen Øland, og en landsby langs øens sydlige 
strand. Også kendt fra Hans Kirks roman: Fiskerne om konflikterne imel-
lem Harboøre-tilflytterne og Gjølboerne.    
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Onsild vandværk Amba: 
Formand:   Lars Kristensen, Søtofte 6,     
    lars@cogetil.dk   40 54 84 11
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, elmo.plougstrup@mail.dk
Claus Schmidt Christensen, otm-onsild@mail.dk
Per Hjort, Viborg Landevej 96  
Jens Lykke, Højvangen 6 

Skolebestyrelsen for Mariafjord Idrætsskole (mfiskole):
Formand:  Thomas Rasmussen     thr@os.dk 21 63 14 57
Øvrige medlemmer:
Michael Loft  Jacob Bjerrum  Lotte Burmølle Andersen 
Susanne Berg   Henrik Soelberg Mette Veng Kristensen
  

MFI-Skolekredsen, generalforsamling i april måned:
Formand:  Ketty Nyrup Hansen, søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49  
Øvrige medlemmer:
Aase Bjerrum, Randersvej 134  Annie Poulsen, Frejasvej 14
Jenny Dybdal Nielsen, Kærvej 8  Alice Johnsen, Holmgårdsvej 5

Lokalhistorisk Forening, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    gerberg@simonsen.mail.dk
Øvrige medlemmer:
Niels Knudsen, Hohøje 290, Hobro Ove Neimann, Ulstrupvej 28
Leo Jensen, Præstemarken 22  Børge Nielsen, Præstemarken 17

Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd:
Formand:   Jørgen Lundsberg, Rævebakken 9  98 52 57 86
   bjl@os.dk
Øvrige medlemmer:
Signe Neimann, Søagervej 8
Bente Andersen, Viborg Landevej 38 Hannah Christensen, Rævebakken 8  
Stine Bergø Pedersen, Kærhave 3 Iben Bryde, Rolighedsvej 5
Anne Lise Laursen, Ulstrupvej 24 Tove Jensen, Nr. Onsildvej 40

Sdr. Onsild Borgerforening, generalforsamling i marts måned:
Formand:  Betina Justesen
   betper6@hotmail.com   40 86 47 33
Ketty Nyrup Hansen, kettyogkurt@gmail.com 
Henrik Hvid Laursen, hhl@lmo.dk 
Rene Holst, rholst75@gmail.com
Charlotte Aarup, charlottepk@hotmail.dk

Sdr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Ole Bech, Frejasvej 8   98 54 49 14
   obech@email.dk
Øvrige medlemmer:
Ketty Nyrup, 29 24 86 49    Rikke Bech Kristensen, 26 28 41 63

Nr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i november:
Formand:  Conny Birgitte Madsen, Nr. Onsildvej 28   
   fammadsen6@hotmail.com  24 81 77 57
Øvrige medlemmer:
Vivi Stevnhoved, 40 43 74 87  Rikke Kramer Sørensen  
Mogens Klith    Casper Bach Sørensen

Nr. Onsild Forsamlingshus, generalforsamling i november måned:
Formand:  Bente Kirketerp, Nr. Onsildvej 44 27 64 37 97  
    boghkirketerp@gmail.com   
Øvrige medlemer:
John Jensen, oph.udsigten@gmail.com
Carsten Christensen, kritter69@gmail.com
Vivi Stevnhoved, vivi.stevnhoved@gmail.com
Tina Kristensen, dyrefarmen2207@gmail.com
Casper Sørensen, sir_casper@hotmail.com - legepladsudvalg
Andreas Andersen, andreaskragh@hotmail.com - legepladsudvalg
Michael Christensen, micnr1@hotmail.com - legepladsudvalg

Forsamlingshuset
Booking +  Michael Christensen, Væggedalen 4 91 53 93 58
nøgle/aflæsning: nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com   
 
   Casper Sørensen, Nr. Onsildvej 12 91 53 93 58
   nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com    
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Støttegruppen Odinsgård, generalforsamling i april måned:
Formand:   Hanne Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    hannesimonsen1944@gmail.com 24 49 26 25
Øvrige medlemmer:
Anne Marie Christensen, 98 51 13 08 / 51 49 03 14
Frede Aggerholm, 86 45 23 04    Børge Johnsen,  98 54 40 63  
Else Larsen, 98 54 43 13   Inge Nørgaard, 98 54 14 34
Bente Andersen, 98 54 42 88 / 30 98 40 88 Karen Aggerholm, Kongsvad   
Astrid Jørgensen   

Onsild Pensionistklub, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Kurt Jensen, Carolinevej 9, Skellerup  98 55 52 28
   
Øvrige medlemmer: 
Bente Andersen, Viborg Landevej 40, Onsild st.  apatransport@gmail.com
Eva Petersen, Frederiksberg, Onsild st.
Margit Pedersen, Viborg Landevej 5
Lisbeth Jensen, Viborg Landevej 17

Onsild Idrætsefterskole, generalforsamling i maj måned:
Formand:  Karen Kjeldsen     
   karenhoej@gmail.com   22 92 77 52
Øvrige medlemmer:
Nicolaj Foldager Birgit Demant  Jens Noe Anette Larsen

Nr. Onsild Vandværk, generalforsamling 1. mandag i februar måned:
Formand:   Ib Velling Jensen, Nr. Onsildvej 7 
    nr.onsild.vand@live.dk  61 75 61 48
Øvrige medlemmer:
Holger Westphal, Præstemarken 24  Finn Nørgård Laursen, Rævebakken 15
  

 

 

De 3 Onsildbyer bliver til 1, d. 9-10 juni 2017, 
 når vi mødes til årets eneste byfest. 

Byfesten afholdes på sportspladsen ved hallen. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

DJ fredag 

Livemusik 
lørdag 

Hr. &
 Fru 

Søm 

lørdag 

Vi ha
r 

mobilp
ay 

Vi glæder os til at se jer. 
 

Nr. Onsild fors. hus & Onsild 
Borgerforening. 

Amerikansk lotteri 

Spejderne er på 
pladsen, med 

mad og 
underholdning. 

Pølsevogn begge dage 

Hoppe
borg f

or 

børn 

       Det sker lørdag: 
Kl: 
10.00 Pladsen åbner. 
10.30 Banko. 
12.00 Frokostbuffet. 
13.30 Kagebord. 
14.00 Fagenes Kamp. 
18.00 Spisning (Mad fra Bitten 
Slagter). 
21.30 Rafleturnering. 
01.30 Baren lukker. 
 

       Det sker fredag: 
Kl: 
16.00 Pladsen åbner. 
17.30 Havetraktortræk. 
19.00 Stegt flæsk. Tilmelding på  
       tlf.: 21 75 63 40 senest  
       onsdag d. 7/6. 
00.00 baren lukker. 

Onsild Hallen, Præstemarken 2



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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Onsild	  borgerforening	  arrangerer:	  

	  

ved	  anlægget	  i	  Onsild	  stationsby	  

Fredag	  d.	  23.	  juni	  

	  

Vi	  starter	  med	  fællesspisning	  på	  legepladsen	  kl.	  17.	  

Medbring	  selv	  maden	  –	  vi	  sørger	  for	  at	  grillen	  er	  tændt.	  

Der	  vil	  være	  mulighed	  for	  køb	  af	  øl	  og	  sodavand.	  

	  

Kl.	  18.30	  tænder	  vi	  for	  bålet.	  	  

Efter	  midsommervisen	  vil	  der	  være	  mulighed	  for	  køb	  af	  kaffe	  og	  kage.	  

Der	  vil	  desuden	  være	  mulighed	  for	  at	  lave	  snobrød,	  så	  husk	  en	  pind.	  

ALLE er meget velkommen.  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  Onsild	  Borgerforening	  
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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

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

Hovedgaden 30 - 9500 Hobro

Tlf. 9852 0593

Email: valsgaardel@mail.dk

 
 
 
 
 
 
 

Skt. Hans fest 
 

på Legepladsen i Nr. Onsild 
 

Fredag d. 23. juni 2017 kl. 17.30 
 

”spis-sammen-aften”, 
hvor alle selv medbringer 

sin egen mad. 
 

Grillen er tændt og der kan købes drikkevarer, kaffe og kage. 
 

Igen i år vil Astrid Klostergaard holde tale i 
forbindelse med bålet. 

 
Dog håber vi på noget bedre vejr end sidste år. 

 
Der er som altid gratis snobrødsdej til børnene. 

 
Bålet tændes kl. 19.00 

 
Alle er velkomne – kom og vær med til en hyggelig aften 

og et par sange omkring bålet. 
 
                                                                 
 

 
Legepladsudvalget i Nr. Onsild 
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Onsild sangkor har haft et travlt forår
Onsild sangkor kan nu snart se enden på endnu en god sæson, som slutter 
tirsdag den 25. april. I løbet af foråret er der blevet sunget godt igennem og 
prøvet kræfter med flere ting samt vedligeholdt det gamle repertoire.  

Den 22. januar overraskede koret guldbrudeparret Grethe og Aksel Nielsen 
i Sparrehuse med skøn sang i Brøndum forsamlingshus. Aksel har været 
med i koret i mange år efterhånden. Fårup ældrecenter fik besøg af koret 
den 22. februar, som blev en vellykket eftermiddag for de ældre beboere, 
som sang med på kendte melodier. Marianne Olsen, Kærbybro, som er med 
i koret gav nogle numre på harmonikaen sammen med korlederen.  Harmo-
nikaen er efterhånden blevet medvirkende i flere numre som koret synger 
til stor glæde for tilhørerne.

Workshop var et nyt tiltag i korets historie og blev søsat den 21. marts med 
ca. 3 timers opvarmning, sangteknik og sang og kritik af egne sange, mv. 
af Christina Dahl fra syngbedre.dk  Det var hårdt men lærerigt og koret vil 
sikkert benytte sig af dette en anden gang med et besøg af Christina. 

Odinsgård i Onsild havde også koret på besøg den 6. april som ligeledes 
blev en super eftermiddag med masser af humør og god sang fra koret og 
med forskellige sangønsker fra den røde sangbog.  Desværre var der ikke 
så mange til at høre på, da antallet af beboere var faldet meget siden sidst, 
så vi håber at der vil blive taget hånd om at få beboerantallet op igen, da 
det er et dejligt center, vi har for de ældre i Onsild. 

I skrivende stund står koret for at skulle synge i Hobro Kirkecenter den 21. 
april som bliver sæsonens sidste optrædning.  Det plejer ligeledes at være 
en dejlig eftermiddag, hvor humøret er højt og ikke mindst lysten til at 
synge er i centrum. Onsild sangkor starter op igen den 5. september 2017 
og alle som har lyst til at være med i koret og synge er velkommen til at 
kontakte korlederen. Koret har et godt sammenhold og vi repræsenterer et 
bredt repertoire. Kig også hjemmesiden www.onsild-sangkor.dk

Onsild sangkor

  Hobro Egnens Skytteforening 

              Så er vi startet på UDENDØRS  SKYDNING
      og vi træner hver onsdag fra kl. 18.30 til solned-  
   gang (eller kl. ca. 21.00)
        samt hver lørdag fra kl. 13.00 til kl. ca. 14.30.

Har du lyst til at komme og prøve at skyde er du meget velkommen.
NB: Vi holder sommerferie i hele juli måned.

Mangler du en ide til en polterabend, firma/personale-arrangementer, 
fødselsdagsfest m.m., så kan skydning måske være sagen.

For mere information kontakt formand J.A. Abildgaard, 
tlf: 3098 3897.
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Birkebo 20 år
I oktober 1997 startede Lene og Torben Kirketerp bostedet Birkebo på 
Klejtrupvej 15. I 2010 overtog Steffan og Susanne Berg Birkebo og har 
siden drevet det videre i samme ånd som Lene og Torben.

Birkebo er et botilbud for voksne mennesker med forskellige problemstil-
linger i forhold til det psykiske og det sociale.

Birkebo har altid lagt vægt på at give vores borgere et liv fyldt med gode 
oplevelser, relationer og så familiært et miljø som muligt. 

Men på samme tid skal de lære, hvad det vil sige, at have et voksent liv.

På Birkebo praktiserer vi en struktureret og forudsigelig hverdagslæring, 
hvor madlavning, indkøb, personlig hygiejne og fremtoning, personlig 
økonomi og fritidsliv med aktiviteter og sociale relationer indgår som 
vigtige elementer. Vi støtter den unge i at skabe/opretholde personlige 
netværk. 

Der arbejdes i dagligdagen med ”mesterlæreprincippet”, forstået på den 
måde, at de praktiske forløb planlægges og udføres individuelt, så de unge 
føler sig vejledt. På den måde oplever de tryghed og succes, så de kan 
vokse med opgaverne i det tempo, som passer til netop dem.

Den ydre struktur og forudsigelighed kombineres med individuelle input 
f.eks. i form af jeg-støttende samtaler og synlige personlige udviklings-
punkter/udviklingsmål, som fremgår af udviklingsplanen, som den unge 
laver i samarbejde med sin kontaktperson. 

Vi har igennem de sidste 20 år udvidet Birkebo af flere omgange. Først fik 
vi et hus i Sparrehuse til unge, sidenhen har vi fået startet en STU-uddan-
nelse op og bygget videre på vores beskæftigelsesrettede hverdag. Herud-
over har vi p.t. 14 unge vi giver støtte i egen bolig. Disse er bosiddende i 
Onsild, Hvornum, Hvilsom og Hobro.

Vi har igennem de sidste 20 år endvidere oplevet, hvordan en stigende 
mængde af dokumentation og kontrol indenfor vores område er blevet 
hverdag. Vi kan med stolthed i stemmen sige, at vi klarer det til UG plus, 
men på samme tid kan vi også mærke, at tiden til at være sammen med den 
enkelte borger i takt hermed formindskes, hvilket vi ikke anser som hen-
sigtsmæssigt. Men det er vi desværre ikke herre over selv.

Vi har igennem de sidste år oplevet et fantastisk samarbejde og velvillighed 
blandt såvel Onsilds virksomheder, naboer, foreninger og borgere generelt, 
og det er med til at gøre, at vores beboere føler sig som en del af et lokal-
samfund, og føler sig imødekommet. Dette sætter vi utrolig stor pris på.

Det samme kan vi sige som familie 
og tilflyttere til Onsild – det har været 
overvældende godt.

Jubilæet vil bliver fejret fredag d. 18. 
august, hvor alle er velkomne, men 
mere herom når vi nærmer os.

På vegne af alle på Birkebo

Steffan og Susanne
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Generationsskifte i Onsild Lægehus
Efter godt 34 år som praktiserende læge i Onsild, heraf 29 år som solo-
læge, har jeg valgt at gå på pension. Heldigvis er det lykkedes at finde 2 
meget velkvalificerede læger med hjertet på rette sted til at videreføre On-
sild Lægehus på adressen Viborg Landevej 52. Helene Elsborg har været 
læge i byen siden 2012 og Tenna Juel afsluttede sin speciallægeuddannelse 
d. 1. februar 2017, og hun er heldigvis blevet så glad for at arbejde i byen, 
at hun bliver i lægehuset og overtager min andel af klinikken. 
 
I 2003 opstod tanken om, hvad der skulle ske med Lægehuset i Onsild: 
Skulle klinikken lukke med mig eller skulle jeg arbejde på at videreudvikle 
klinikken, var der mon basis for 2 læger i vores lille landsby? Det var min 
opfattelse, at unge læger ikke var fristede af at arbejde som solo-læger på 
landet, så efter mange overvejelser købte jeg ’smedens gamle hus’, som var 
ejet af Pigernes Kro og fik det bygget om til det nuværende lægehus. Der 
blev således plads til at få uddannelseslæger, hvilket er en del af speciallæ-
geuddannelsen, eller hvad man kunne kalde en art ’mesterlære’, hvor man 
arbejder som læge, men har støtte af en ældre/erfaren læge, om nødvendigt. 

Jeg er taknemmelig for, at jeg fik den udfordring, som det er at få lov, at 
hjælpe yngre læger videre i deres uddannelse og jeg er meget glad for, at 
lægehusets brugere har taget godt imod de unge læger. Tak for det. Det er 
min overbevisning, at Helene Elsborg og Tenna Juel - sammen med de to 
vellidte og dygtige medarbejdere, Marit Pedersen (sekretær) og Trine Øbo 
(sygeplejerske) - vil gøre deres bedste for at leve op til de forventninger, 
som der er til lægehuset. 

Jeg er glad for at min drøm om, at der forstsat er et lægehus i Onsild, er 
gået i opfyldelse. Jeg ønsker Helene og Tenna tillykke med overtagelsen og 
ønsker dem et rigtig godt arbejdsliv med de mange venlige borgere, som vi 
dagligt har kontakt til. Tillykke også til Onsild og omegn.

Tak for den trofasthed, som jeg har mødt i alle årene. 
Lise Storm.

Til alle Jer der har en relation til Birkebo
 
Vi har netop startet foreningen ”Birkebos venner” op. Dette har vi gjort for 
at lave en støttekreds til de unge der er relateret til Birkebo, enten ved at bo 
på Birkebo, eller komme som dagelev/bostøtteelev på stedet.
 

Foreningens overordnede formål er at støtte og fremme interessen for 
voksne sentudviklede, bosiddende på Birkebo eller med anden tilknytning 
hertil.
Foreningen har til opgave at søge fonde for herigennem at skabe endnu 
bedre forhold for de unge.
 

Vi har allerede søgt fondsmidler til flere aktiviteter på stedet, og har en 
ansøgning i støbeskeen til bygning af sheelters og bålsted.
 

Vi håber at mange af jer vil slutte op om foreningen ved at betale et 
medlemskab på 100 kroner om året.
Hvis I ønsker medlemskab, beder vi jer sende en mail til 
steffan@birkebo1og2.dk med navn og tilknytning til stedet, hvorefter I 
får tilsendt et kontonummer og vedtægter for foreningen.
Alle medlemmer vil blive indkaldt til generalforsamling.
 
På vegne af bestyrelsen
Steffan Rold

Onsild lægehus
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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
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Nye annonce/bidrag priser:

Årligt - 4 blade -     500,-kr.
Dobbeltannonce      900,-kr.
4 blade tilsendt        100,-kr.

Ændring af annoncer til 
kettyogkurt@gmail.com

Bidrag til Kik og Lyt - Onsild Nyt 
kan indsættes på 5984 1004118

i Andelskassen  -  Hobro

	  

	  

	  

	  

	  
Nyt	  fra	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  

	  
Onsdag	  den	  19.	  april	  blev	  der	  afholdt	  generalforsamling,	  og	  skolens	  bestyrelses-‐
medlemmer	  er	  i	  det	  kommende	  år:	  
	  
Thomas	  Rasmussen	  	  
Henrik	  Soelberg	  	  
Jacob	  Bjerrum	  
Susanne	  Berg	  Sørensen	  	  
Michael	  Loft	  (genvalgt)	  
Lotte	  Burmølle	  Andersen	  (genvalgt)	  
Mette	  Veng	  Kristensen	  (genvalgt)	  
1.	  suppleant	  er	  Charlotte	  Manø	  Stisen	  (genvalgt)	  
2.	  suppleant	  er	  Martin	  Blauenfeldt	  (nyvalgt)	  
	  
Referat	  fra	  generalforsamlingen	  kommer	  på	  skolens	  hjemmeside.	  
	  
Uddrag	  af	  ledelsesberetning	  til	  generalforsamlingen:	  
”Vi	  har	  på	  MFI	  en	  bunden	  opgave,	  når	  vi	  møder	  ind	  om	  morgenen,	  -‐	  vi	  skal	  præstere	  
og	  lave	  den	  gode	  skole	  hver	  dag,	  og	  vi	  tilbyder	  vores	  elever	  en	  skoledag	  med	  trygge	  
rammer	  med	  en	  tydelig	  struktur,	  et	  positivt	  fællesskab	  og	  fagligt	  dygtige	  voksne,	  der	  
har	  noget	  glæde	  og	  energi.	  Der	  er	  mange	  ting	  i	  spil,	  når	  vi	  snakker	  om	  hverdagen	  på	  
skolen	  og	  om,	  hvad	  der	  skal	  til,	  for	  at	  vi	  kan	  fastholde	  og	  udvikle	  vores	  gode	  
skoletilbud.	  Der	  er	  først	  og	  fremmest	  elevernes	  læring,	  der	  er	  vores	  pædagogiske	  
praksis,	  der	  er	  undervisningen,	  der	  er	  økonomi,	  der	  er	  personaleledelse,	  der	  er	  
strategi,	  der	  er	  vores	  samarbejde	  med	  lokalområdet	  mm.	  	  
	  
Noget	  af	  det,	  vi	  brugte	  lidt	  tid	  på	  i	  2016	  var	  at	  arbejde	  med	  at	  præcisere	  skolens	  
værdier	  med	  udgangspunkt	  i	  skolens	  grundlag	  og	  visioner;	  og	  de	  værdier,	  som	  vi	  
nåede	  frem	  til,	  bedst	  muligt	  karakteriserer	  vores	  skoleliv,	  er	  tydelighed,	  faglighed,	  
fællesskab	  og	  energi.	  Vores	  mål	  med	  at	  præcisere	  og	  forklare	  værdierne	  er,	  at	  de	  
skal	  være	  tydelige	  i	  vores	  handlinger	  og	  vores	  hverdag	  på	  MFI.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  os	  
som	  skole	  at	  være	  helt	  klar	  på	  hvilke	  værdier,	  der	  kendetegner	  MFI;	  	  
at	  noget	  har	  værdi	  betyder,	  at	  noget	  er	  bedre	  eller	  vigtigere	  end	  	  
noget	  andet.	  Det	  betyder,	  at	  der	  er	  noget,	  der	  er	  kvalitet,	  og	  	  
andet	  er	  ikke,	  og	  det	  er	  gennem	  praktisering	  af	  værdierne,	  at	  	  
vi	  på	  MFI	  gør	  en	  forskel	  og	  er	  et	  godt	  alternativ,	  som	  der	  står	  	  
på	  vores	  hjemmeside.”	  
	  

Venlig	  hilsen	  skoleleder	  Eva	  Thestrup	  Sørensen	  
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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. 86 68 50 05
www.mammenost.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

OHF – Onsild Husmoderforening orienterer
Til vores generalforsamling havde vi besøg af Gitte som er ansat ved 
HTS – Hjælp til selvhjælp. Hun fortalte på vegne af Susanne Christensen 
om tankerne og ideen til opstart af virksomheden. Vi fik indblik i hvordan 
arbejdsgangen og målgruppen er i HTS. Vi kan bestemt være stolte over, at 
have sådan et tilbud i Mariagerfjord.☺ Gitte har sin egen klinik/forretning 
”kend dine styrker” hvor hun bruger mindfulness. Vi fik en lille forsmag på 
denne terapiform. Det var rigtig spændende at prøve.

Vores påsketur i år gik til Huset Dahl i Nr. Galten ved Hadsten. Vi var 20 
afsted på tur. Det var meget inspirerende at gå i den 1000 kvm flotte byg-
ning, som er en gammel skole. Der var rigtig mange fine ting – indkøbt i 
hele verden. Bestemt et besøg værd en anden gang.☺

Vi er på knap 50 medlemmer. Det er ikke så mange i forhold til sidste år, så 
vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere medlemmer.☺ Det koster 100 kr. 
årligt og kan ske på følgende måder:

•Indbetaling til vores konto:  5984 – 0001158641
HUSK at oplyse dit navn og gerne mailadresse som overførselstekst

• Kontant til vores arrangementer – gerne i foråret, så vi undgår forvirring 
for hvilket årstal

• Ved at kontakte Helle Bach Vistisen på tlf. 4099 9639

Husk vores bankospil den 16. maj og 25. oktober 2017

Husk OHFs Efterårsmesse den 1. oktober 2017

Ring til Lene på 2216 4128 eller skriv til onsildhusmoderforening@gmail.
com, hvis du har spørgsmål vedrørende messen. Vi tager allerede nu imod 
tilmeldinger til stande på messen. Se nærmere info i KIK og LYT til au-
gust. 

Forårs/sommerhilsner fra
OHF – Onsild Husmoderforening
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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 

Onsild Børnehus
Vi har fået malet hele huset inde, så det har lysnet godt op, at få lysere 
farver på væggene. 
Dagtilbud Hobro Syd som Onsild Børnehus er en del af, har købt en nyere 
og større bus. Vi bruger bussen når vi tager i svømmehallen hver anden uge 
og kan låne bussen til udflugter mv. Vi har indtil nu været i biografen, på 
biblioteket og hjemme til fødselsdage.
Vi har på begge stuer fokus på læreplanstemaet krop og bevægelse. Der er 
blevet arbejdet både med fin- og grovmotorikken. Vi har bl.a. leget mo-
toriklege, klippet påskepynt og trænet øvelser med kropslig bevidsthed. I 
bevægelsesrummet har vi fået nye puder – de er et stort hit hos børnene, 
som hygger sig med at bygge huler og forhindringsbaner.
Vi har 8 børn som skal starte i skole efter sommerferien. For at give dem 
nogle ekstra udfordringer, laver vi ekstra mange aktiviteter for denne 
gruppe. De har bl.a. en ugentlig cykeldag, de skal prøve at overnatte i 
børnehaven og mødes flere gange om ugen hvor de p.t. har fokus på krop-
pen.

På vegne af Onsild Børnehus Thomas Damsgaard



31 32 33 34 35

A
U
G
U
ST

  S
O

M
M

E
R

FE
R

IE

   
D

ea
dl

in
e 

K
ik

 o
g 

Ly
t

1.
 s

ko
le

da
g 

M
FI

Ju
bi

læ
um

 B
ir

ke
bo

Å
be

nt
 h

us
 O

di
ns

gå
rd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

26 27 28 29 30 31

JU
L
I

  S
O

M
M

E
R

FE
R

IE

   
 Å

be
nt

 h
us

 O
di

ns
gå

rd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

22 23 24 25 26

JU
N
I

Fy
rk

at
lø

b/
B

od
 p

å 
H

av
ne

n

   
   

PI
N

SE
   

   
G

R
U

N
D

L
O

V
SD

A
G

D
ag

pl
ej

en
 i 

M
in

iz
oo

   
   

   
Sa

lm
el

eg
 fo

r d
ig

 o
g 

m
ig

   
  B

yf
es

t

G
ri

ll 
af

te
n 

Sp
ej

de
rn

e
Sa

lm
el

eg
 fo

r d
ig

 o
g 

m
ig

   
   

St
af

et
 fo

r l
iv

et

SA
N

K
T

H
A

N
S

A
rb

ej
ds

da
g 

M
FI

Å
be

nt
 h

us
 O

di
ns

gå
rd

L
ag

er
sa

lg
 P

ri
m

a 
B

ee
r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

18 19 20 21 22

M
A
J

V
in

sm
ag

ni
ng

K
on

fi
rm

at
io

n

D
ag

pl
ej

ed
ag

B
an

ko
sp

il 
O

H
F

G
en

er
al

fo
rs

am
lin

g 
A

m
ba

G
en

er
al

fo
rs

am
lin

g 
O

IE
S

   
Sk

ol
ef

es
t M

FI
   

Sa
lm

el
eg

 fo
r d

ig
 o

g 
m

ig

K
R

. H
IM

M
E

L
FA

R
T

SD
A

G
D

ag
pl

ej
en

 e
r l

uk
ke

t

M
aj

st
an

g 
O

di
ns

gå
rd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


