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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 mange slægtsled bor

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

Redaktionsindlæg
Nok livets største spørgsmål lyder; ”hvad er meningen med livet”. 
Professor Svend Brinkmann forklarer det med 3 sætninger; Elsk nogen – 
håb på noget – forvent intet. Professor Vincent F. Hendricks mener, at man 
skal gøre en forskel for andet og mere end sig selv, og Bent Melchior me-
ner, at vi skal bruge livet på at reparer verden. Søren Kirkegaard forklarer, 
at meningen hænger sammen med livskvalitet og lykke, og netop dette er 
forskellig fra menneske til menneske. En bliver lykkelig af at skabe noget 
her i livet, mens andre mener, at det ligger i fordybelsen. Og har man en 
kristen overbevisning, så kan det siges, at meningen med livet opnås ved at 
følge De 10 bud. 

Når jeg tænker over det, 
så tror jeg, at meningen 
med livet er, ”at skabe nyt 
liv”, for derefter at sørge 
for at barnet vokser op, så 
det kan klare sig, og så er 
vores mission lykkes. ☺ 
Vi har samme mission 
som planter og dyr - at vi 
skal sørge for artens overlevelse. 

Det vidunderlige ved at skabe liv, det er, at enhver nybagt mor og far, 
elsker den nyfødte, der kommer ud af moderens liv, og forældrene synes, at 
barnet er det smukkeste og mest vidunderlige på jorden. Det er fantastisk, 
at vi har den evne til at elske, selv om barnet er rødt, rynket og klemt efter 
en hård fødsel. Resten af livet elsker og drager vi omsorg for vores børn, 
og vi bekymrer os til stadighed, skønt de er gammel nok til at tage vare på 
dem selv. 

De unges egoistiske adfærd lægger de delvis på hylden, når de bliver for-
ældre. Men det er hårdt at være forældre, at skulle danne hjem, skabe kar-
riere, og vedligeholde venskaber. Derfor er det godt, at også bedsteforæld-
rene forandrer sig. I flere år har de ældre haft mulighed for at dyrke egne 
behov, venner, rejser, golf, hvilket har forberedt dem til den 3. alder. 

Men med et barnebarns komme, så lægger også de egne behov på hylden 
og sørger for at bakke op om næste slægtsled. Bedsteforældrene kan se 
slægtens træk i barnet, sin egen slægts skæve næse og sin kones slægts 
klare blå øjne. Derved bliver de forvandlet til rolige og tålmodige bedste-
forældre, skønt de normalt er super aktive!! Ja – de skipper endda byfesten 
eller nytårstraditionen med vennerne for at passe barnebarnet. De bak-
ker op om barnet, så deres livs mission kan lykkes, nemlig at sørge for 
slægtens overlevelse.

Kirsten Bach

Onsild Pensionistklub 
Nu er en dejlig lang sommerferie ovre – og efterårs hyggen breder sig igen

torsdag eftermiddage kl. 14 på Odinsgård, Sdr. Onsild.

Vi starter torsdag den 31. august med bankospil.

Desværre har der i foråret ikke været mange 
deltagere til vore arrangementer.

Det håber bestyrelsen naturligvis ændrer sig og byder alle velkommen.

Pladerne koster 10 kr. – årligt medlemskab 75 kr. 
Gratis kaffe/the og kage .

På bestyrelsens vegne
Bente Andersen 98 54 42 88 
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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
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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 	  

Første spejdermøde torsdag den 17/8 kl. 17	   –	    	  19	    	  

Uddeling af blade den 	  25	  —	  27	   	  August.	   	  

Fredag den 1 september skal vi gå fakkel optog til AMBU. 	  
Vi mødes på havnen kl 20.15 tag hele familien med. Vi får 	  
5	   kr. pr deltager 	   	  

Søndag den 3/9 er der nogen som skal ned og servere gule 	  
ærter	   	  

Den 16 og 17 september er der UMA weekend.	   	  

Søndag den 1 oktober vi skal have en stand på mini mes-	  
sen i Onsild Halle.	   	  

Torsdag den 19 oktober spejder aflyst efterårsferie.	   	  

Den 10 	  –	  12	   	  november uddeling af blade.	   	  

Søndag den 19 november skovtur vi skal fælde juletræer	   	  

Den 2 og 3 december julemarked.	   	  

Fyrkat gruppe.	  

 	  

 	  

 	  

Spejder møde 	  
hver torsdag 	  
fra kl. 	  17	  —	  19.	   	  

 	  

Hjælp! Hjælp! Vi mangler hænder.	   	  

Til at lave jule dekorationer fra den 27 november til og med den 1 december 	  
det forgår på kærvej 16 i garagen.	    	  

Samt hjælp den 2 og 3 december til julemarked	   	  

Spejder Hilsen Susanne 98544435 mobil 20637061	   	  

Håber I alle har nydt sommerferien og er klar 	  
til at komme til spejder igen.	   	  

Vi har været på en fantastisk landslejr og jeg 	  
vil rose jer alle sammen, i var så seje der var 	  
ikke noget vrøvl eller brok selv om vejret ikke 	  
var med os. tak alle sammen også til de voksne	  
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Odinsgård
På Odinsgård går livet sin vante og rolige gang. Der er stadigvæk kun 4 
beboere. Vi i støttegruppen håber meget, at der snart melder sig nogle flere 
til at bo i de gode lejligheder, så der kan blive lidt mere liv i huset.
Hver onsdag kl. 14.30 er der gratis kaffe og kage. Bagefter spiller vi yatzy.
Den sidste tirsdag i hver måned er der åbent hus kl. 19.00, hvor alle er 
velkomne.

Tirsdag d. 29. august kl. 19.00  kommer Mette Binderup, der er byråds-
medlem og formand for ”Ældre og Omsorg” i Mariagerfjord kommune. 
Hun vil fortælle om sit arbejde i byrådet, hvor især området med ældre 
mennesker er i fokus.

I uge 37 d. 12. september kommer dagplejerne med deres børn og under-
holder beboerne på Odinsgård med sang og musik.

Tirsdag d. 26. september kl. 18.00 vil Mogens Kruse lave mad til os på 
Odinsgård. Det plejer at være en god og hyggelig aften, når han viser sine 
færdigheder udi madlavningskunsten.

Fredag d. 13. oktober kl. 18 holder vi den årlige høstfest med god mad og 
musikalsk underholdning. Alle er velkomne. Pris 150,- kr pr. pers. Tilmel-
ding senest d. 6. okt. til Hanne – tlf. 98544386 eller Bente – tlf. 98544288.

Gudstjenester på Odinsgård vil fremgå af Kirkebladet.

Støttegruppen på Odinsgård
Hanne simonsen

Aktivitetsplan for legestuen 
august til december 2017:

August/September - Uge 33-36
Farver og former.
Samle sten og andre ting med fokus på formen og farverne i naturen.
Læreplanstema: natur og sprog
Læringsområde: former og mønstre. Sprog: samtale om emnet i kortere tid. 
For de små: fastholde fokus.
Fokusord: farver, former, sten

September/Oktober - Uge 37-41
Høstemne.
Plukke hyldebær, æbler og mirabeller mm.
Hyldebærsuppe. Samler kogler og andet til jul.
Øve “Marken er mejet”
Læreplanstema: kulturelle udtryksformer og værdier, sprog.
Læringsområde: får erfaringer og viden omkring egne traditioner og 
værdier.
Fokusord: frugt, høst, korn.

Oktober/Noveber - Uge 43-46.
Læreplanstema: krop og bevægelse og sprog.
Motoriske sanglege med fokus på kropsdele, tegne omkring børnene, mo-
torikbane, faldskærm og lagner. Gymnastik for børn og voksne.
Læringsområde: motorik og sanser.
Fokusord: krop, hop, stop

November/december - Uge 47-50
Læreplanstema: kulturelle udtryksformer og værdier og sprog.
Laver julepynt eller julegaver eller andet. Synger julesange.
Læringsområde: skabende praksis samt æstetiske udtryksformer.
Fokusord: julegave, julemand, risengrød.
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Vi elsker at synge - Gør du? 
Kom med i Onsild Sangkor .... 

- et godt kor for seniorer 
 
 

Koret, hvor alle kan være med, blot man kan ramme tonerne. 
Vi søger flere Sopraner & ALTer  og gerne  TENOR og 

BASSER.... 
 

• Vi har det sjovt og hygger os 
med sang og musik.  

• Vor repertoire er alsidigt og 
spændende både klassisk og 
rytmisk. 

• Vi synger 1., 2. og 3. stemmigt 
i blandet kor. 

• Vi tager ud optræder med 
vores repertoire. 

• Tid og sted: Tirsdage kl. 10-12 
Viborg Landevej 11, Onsild 

 
Kontakt Korleder  

Dorte Rask Laursen 
9854 5421 - 2481 0060 
www.onsild-sangkor.dk 

 
• Start den 29.8. 2017 

 
• Tilbud: 

Kom og få et par gratis prøve gange 
for at se om det er noget for dig. 
 
Musik og sang gør mennesker 
glade... 

 
 

 
 

Der er altid plads til én til

Ny sæson 2017/18 
 

Som sagt ifølge ovennævnte, starter vi Onsild koret op den 29.8. 
kl. 10-12.00 hvor alle, der har en sangfugl i maven har mulighed 
for at være med. 
Koret havde en særdeles god sommerfest i Tånum forsamlingshus 
den 28.5.2017 sammen med keyboard og harmonika elever under 
AOF i Randers, som undertegnede underviser. Det blev en 
fantastisk dag med op i mod 100 musik og sang nr. som eleverne 
gav deres smag på i både solo og sammenspil. 
Den 18.6.17. var Onsild sangkor på pletten ved Stafet for livet og 
underholdte på scenen. Der var desværre kun 8 sangere 
repræsenteret, men vi fik meget ros for at klare opgaven godt.  

 

Onsild sangkor - taget ved “Stafet for livet”

Tilbud om gratis koncert i 
“Spil Dansk” ugen

Mariagerfjord Kommune er ”Spil Dansk – kommune” i uge 44 (30. 
okt. – 05. nov.).
 
I den forbindelse kan der tilbydes en gratis solokoncert med en 
udvalgt musiker i et forsamlingshus/kulturhus.
 
Læs mere her: http://spildansk.dk/kommunepakke/going-local/  , 
hvor man også kan se udvalget af kunstnere.
 
Arrangementet kan kombineres med noget der er arrangeret i forve-
jen, f.eks. "Spis sammen" eller lign..
Der må opkræves entre, som man selv kan beholde.
Man skal sikre, at der er en lille scene, samt lydanlæg (om nødven-
digt).
 
Er der nogen foreninger der kunne have lyst til at benytte dette til-
bud, så kontakt, inden d. 1. september, Jens Lykke på mail:
jelyk@mariagerfjord.dk eller telefon 29 23 18 18.
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Nyt fra dagplejen i Onsild ☺
Nu er sommerferien godt overstået og vi er klar til at gå efteråret og vin-
teren i møde med alle vores børn i dagplejen. Vi er fortsat i legestue 4 
dagplejere ad gangen hver uge – fra efterårsferien til påske i hallen og fra 
påske til efterårsferien i spejderhuset. Det giver os mange forskellige mu-
ligheder for at lave aktiviteter på forskellig vis – både ude og indendørs.

Fra 1. oktober er vi 7 dagplejere i Onsild gruppen – hvoraf Heidi bor i 
Handest. Lone, som har været ude hos Tina i 2 år, rykker tilbage til Hobro 
som dagplejer i eget hjem igen. Vi vil gerne takke Lone for et godt samar-
bejde og håber, at vi stadig kommer til at se dig indimellem.☺

I maj/juni var vi igen inviteret til ”Salmeleg for dig og mig” i kirken 3x 
fredage. Det var endnu engang en stor succes og vi har med glæde sagt JA 
TAK til endnu et forløb til november.☺

I maj var der børnekulturuge i Mariagerfjord kommune. Vi var i teateret 
hvor vi så skuespillet ”Dig og dit tøjdyr” med teatergruppen Ratatas. Det 
var en rigtig god forestilling, som vi håber, at vi kommer til at arbejde 
videre med.

I juni var vi på udflugt til Hobro Minizoo. Det var en rigtig god dag for 
både børn og voksne – vi blev truet med voldsom regnvejr, men vi slap 
med skrækken – vejrudsigten har jo været lidt uforudsigelig hen over som-
meren.☺

Vores samarbejde med børnehaven fungerer stadig rigtig godt. Vi er på 
besøg 2 dagplejere ad gangen ca. hver anden uge. Det giver de kommende 
børnehavebørn en rigtig god start, at de har været vant til at komme der 
sammen med os.

Vigtige datoer:
12. september: Vi holder ”sangens dag” på Odinsgaard hvor vi synger og 
hygger om formiddagen.

Uge 42: Skolernes efterårsferie. Giv besked snarest, hvis I allerede nu ved, 
at I holder ferie i denne uge.

3/11, 17/11 og 1/12: Salmeleg for dig og mig i kirken.

13. december: Julelegestue for hele Onsildgruppen. Forældre inviteres til 
at deltage om formiddagen.

Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro

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

www.kmfs.dk
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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

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 d. 13 sep. + onsdag d. 27 sep.: 
Vi arbejder ude med beton – laver lygter, 
støvler, fuglebad, husnummer osv. 
Husk gammelt og varmt tøj. 
Medbring evt. rabarberblad. 

Onsdag d. 11 okt.: 
Dekorationstræer – gren fra frugttræ 
sættes på jernspyd og pyntes til efterår/jul.

Onsdag d. 8 nov. + onsdag d. 22 nov.: Juleting.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Else Sørensen 
98544188, Berit Otte 98544463 eller Susanne Christensen 98544435

Vi ønsker jer alle et 
dejligt efterår.

Hilsen 
Kik og Lyt - Onsild Nyt
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V/Helene Elsborg og Tenna Juel
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

15

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

Onsild Børnehus
I Onsild Børnehus er vi nu i fuld gang efter en dejlig sommerferie. Børne-
huset var lukket i 3 uger i juli, hvor vi havde fællespasning i Børnehuset 
Stoldalen i Hobro. Der var både børn og personale med i Stoldalen, hvor de 
havde nogle gode uger med udflugter, aktiviteter og leg.

I Onsild Børnehus har vi nu fokus på læreplanstemaet Natur. Der er i maj 
blevet sået bl.a. gulerødder, ærter, solsikker og pralbønner. Det er lærerigt 
at følge planterne, når de vokser fra frø til stor plante. 

I september skal vi hver dag have børn på Naturgården på Dorrelunds-
vej. Alle børn vil få mindst en uge, hvor de hver dag skal på naturgården. 
Naturgården er Dagtilbud Hobro Syds udflugtsgård på landet. Naturgården 
får hver dag besøg af børn fra et eller to af de 4 børnehuse i Hobro Syd 
(Onsild, Stoldalen, Bymarken og Farvervænget).  På naturgården er der 
forskellige muligheder for udeaktiviteter på en stort indhegnet grund med 
drivhus, legeredskaber og bålplads. Der er også dyr, bl.a. kaniner og høns. 
Vi glæder os til at få nogle gode oplevelser på Naturgården.

Vi er så heldige at børnetallet i Onsild Børnehus er lidt stigende, så vi har 
derfor kunne ansætte en pædagogisk assistent, så velkommen til Bettina, 
som vil have timer på begge stuer.

På vegne af Onsild Børnehus Thomas Damsgaard   

Onsild Square Dancers
Torsdag den 14. september 2017 kl. 19.00 starter den nye sæson.

Vi danser i aulaen på Mariagerfjord Idrætsskole, 
Præstemarken 2, Sdr. Onsild.

Vi danser 10 gange i efteråret 2017.
Pris kr. 325.00.
Caller Asta Bredal

På gensyn - Bestyrelsen



16 17

Kirkens arrangementer
Syng Sammen:                                                                                                                       
Mandag  d. 18. september kl. 13.30: ”Ud i det blå”.                                                           
Mandag d. 9. oktober kl.14.00.                                                                                              
Mandag d. 13. november kl.14.00.

Odinsgård gudstjenester:                                                                                                      
Tirsdag d.5. september kl.14.30.                                                                                              
Tirsdag d. 3. oktober kl.14.30.                                                                                               
Tirsdag d. 14. november kl.14.30.                                                                                                   

Konfirmandstart:                                                                                                                  
Tirsdag d. 5. september kl. 8.00 i konfirmandstuen. Husk dåbsattest.

Introgudstjeneste for konfirmander: Søndag d. 17. september kl. 17.00 
i Sdr. Onsild Kirke. Vi byder velkommen til de nye konfirmander med en 
kort gudstjeneste, som konfirmanderne står for. Derefter er der fælles spis-
ning i konfirmandstuen, og jeg håber at mange, udover konfirmander og 
deres familier har lyst til at være med.

Konfirmandløb: Onsdag d. 13. september er der konfirmandløb i og om-
kring Mariager Kirke og Kloster. Nærmere besked med konfirmanderne.

Minikonfirmandstart: Torsdag d. 14. september fra kl. 12.15 til kl. 13.45. 
Det er et tilbud til 4. klasse, hvor de lærer kirken at kende. Vi fortæller 
nogle af de mange historier fra biblen, synger og tegner, og ikke mindst 
hygger os med saftevand og kage. Har I lyst til at være med, glæder jeg 
mig til at se jer. Hilsen præsten!

Læsekreds: Vi indleder en ny sæson læsekreds-aftener d. 20. september kl. 
19.30 i konfirmandstuen. Helt uformelt snakker vi om det, vi er fælles om 
som mennesker på vej igennem livet, stort og småt, det der er svært og det 
vi glæder os over. Vi vil tage litteratur, måske bøger, sommetider artikler 
op, og ind imellem blot det, vi hver især tumler med. Hjertelig velkommen. 
Der er planlagt yderligere to aftener i efteråret: Henholdsvis d. 11. oktober 
samt d. 15. november.

”Støt op om din kirke”: Søndag d. 24. september kl. 10.30 i Sdr. Onsild 
Kirke. I forbindelse med vores høstgudstjeneste holder vi efterfølgende 
kirkefrokost i konfirmandstuen. Her vil menighedsrådet orientere om det 
forgangne år i sognene, samt den økonomiske status. Der vil også være 
mulighed for at stille spørgsmål.

Sogneaften: Onsdag d. 4. oktober kl. 19.30 
i konfirmandstuen får vi besøg af  Danmarks 
mest erfarne krigslæge Wiera Jensen, også 
kaldet ” Mama Doc”. Hun har arbejdet i ad-
skillige af verdens brændpunkter og haft kri-
gen på allernærmeste hold. Wiera Jensen er 
født og opvokset i en russisk-jødisk familie i det kommunistiske Polen og 
uddannede sig siden til læge. Samtidig står hun for Projekt Østbørn, der 
støtter børnehjem og plejehjem i et af de fattigste områder i det sydøstlige 
Polen, hvor forureningen fra bl.a. kulminer er stor.

Fyraftensgudstjeneste: Fredag d. 6. oktober kl.17.00 i Nr. Onsild Kirke. 
Gudstjeneste på en anden måde i selskab med guitar, trompet og højskole-
sangbogen. Efter gudstjenesten fælles spisning for alle i forsamlingshuset. 
Aftenen er tilrettelagt i samarbejde med Landsbyrådet og forsamlingshuset.

Luther-Jazz: Onsdag d. 8. november kl. 19.30 i Sdr. Onsild Kirke.

LUTHER JAZZ – jazzkoncert i Sdr. Onsild kirke

I år fejres 500 året for Reformationens begyndelse, idet Martin Luther slog 
sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg i 1517.
Luthers salme-tekster er en central del af kirkens arvegods, og har altså 
ca. 500 år på bagen. Organist i Gjerlev kirke Tove B. Antonsen fik i efter-
året lyst til at lege med de gamle melodier, og give salmerne et mere 
nutidigt udtryk. Derfor har hun samlet en jazz-trio, som spiller de gamle 
salmer på ny, i smagfulde og kreative jazz-arrangementer. I november 
besøger trioen Sdr. Onsild kirke, til en koncert hvor jazz og Martin Luther 
mødes. Her er både jazz-ballader, swing, bossa nova, blues og fællessang.                                                                                                                               
Trioen består af tre dygtige konservatorieuddannede musikere: Carsten 
Kaer Nielsen, piano. Jakob Skov Søndergaard, saxofon og skalmeje. Tove 
Bitsch Antonsen, sang.

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

Mariagerfjord Kirkehøjskole:                                                                                
Den nye sæson indledes d. 30. september kl. 10.00 i Hobro Kirkecenter 
med et foredrag af  Lektor Bo Kristian Holm, Aarhus Universitet med 
titlen: ”Luthersk oven i hovedet”.  
Mange ting ændredes med reformationen. Stort set hele samfundet blev 
berørt, men måske var det inde i folks hoveder, de største ændringer skete. 
Hvordan påvirkede den nye forståelse af Gud menneskers forståelse af sig 
selv og deres om-verden, herunder konsekvenserne for samfundsudviklin-
gen i Danmark både på kort og på længere sigt, både positivt og negativt.                                                                                 
Kl. 12.30 foredrag af Cand. mag og dramaturg Lisbeth Weitemeyer om 
” Dorothea, Christian III`s stærke dronning”. Hun var en af Danmarkshi-
storiens og kongehusets stærke skikkelser. I 1525 blev hun gift med Dan-
marks kommende konge Christian III. De to bragte fred og fremgang til et 
krigshærget land, og ikke mindst var det dem, der førte reformationen ud i 
livet i Danmark.                                                                               
Som opfølgning på foredraget arrangeres der en udflugt til museet på 
Koldinghus for at se udstillingen: Reformationen 500 år.                                                                                
Næste foredrag finder sted d. 18. november. Mere om det i næste blad.

Til kalenderen:                                                                                                                         

Miniputter i kirken:                                                                                                           
Salmeleg for dig og mig.                                                                                                                
Vi får igen besøg af alle dagpleje-børnene og deres ”mødre” .                                                                  
Det foregår over 3 fredage: d. 3/11; 17/11; 1/12.                                                                                                                             
Alle dage kl. 9.30!

”Sleep-Over” for konfirmander i Sdr. Onsild Kirke:                                                          
Fredag d. 24. november kl. 20.00 til lørdag d. 25. november kl. 9.00.

Lucia og afslutning for Minikonfirmanderne:                                                                 
Søndag d. 10. december kl. 17.00 i Sdr. Onsild Kirke.                                                            
Mini-konfirmanderne går Lucia og bagefter spiser vi sammen i konfir-
mandstuen. Alle er velkommen.

 

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

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

 Med venlig hilsen
      Onsild Idrætsforening

www.onsildif.dk         Alle spørgsmål: Elmo tlf. nr. 21754130

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

Kontakt Elmo Plougstrup 21754130 email: elmo.plougstrup@mail.dk

Hovedsponsor for Onsild IF:        JUTLANDER  BANK
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GYMNASTIK 2016/17

Forældre/Barn
Vi har igen i år gymnastik for de helt små børn fra alderen 1-3 år og deres 
forældre eller bedsteforældre, så skulle I have lyst til at få lidt sved på 
panden og røre jer sammen med jeres børn – så mød op til en sjov og ud-
fordrende time.

Tirsdag kl. 16.15 - 17.00 Onsild hallen   
Kontingent:  440,- kr.
Opstart: 19. september

Micro gymnastik
Til alle børnehave-drenge og piger.
Kom og vær med til en times gymnastik med fart på. 
Vi skal lege, løbe, hoppe, springe, trille, krybe og kravle. 
Vi skal også lege meget på redskaberne. 

Onsdag kl. 16.30 – 17.15 Onsild hallen
Kontingent:  440,- kr. 
Opstart: 20. september 

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

Mandag kl. 17.30 - 18.30 Onsild hallen
Kontingent: 450,- kr.
Opstart: 18. september

Spring 1
Så skal der springes!! Er du til spring, hop, skrue, fart over feltet. OSV.
Så er Springholdet lige noget for dig – det er både for drenge og piger.
Holdet er for 2. og 3. klasse

Tirsdag kl. 17.00 – 18.00 Onsild Hallen
Kontingent:  450,- kr. 
Opstart: 19. september

Spring 2
Så skal der springes!! Er du til spring, hop, skrue, fart over feltet. OSV.
Så er Springholdet lige noget for dig – det er både for drenge og piger.
Holdet er for 4. til og med 9. klasse.
Vi starter med opvarmning på MFI i gymnastiksalen kl. 17.30 og fortsætter 
i Onsild hallen fra kl. 18.00 - 19.00
Vi ses!

Tirsdag kl. 17.30 – 19.00 Onsild Hallen/MFI gymnastik sal
Kontingent:  475,- kr. 
Opstart: 19. september

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

Tirsdag kl. 19.00 - 20.30  Onsild hallen. 
Start tirsdag d. 12. sept.
Pris: 450 kr. (halv sæson)
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Badminton   Børn og unge
Onsdag kl. 18.00 - 19.00
Vi har i år ingen træner, men du kan booke bane og spille selv.  
Opstart: Onsdag d. 6. Sept.  
Kontingent:  475,- kr. 

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

Kontingent:   4 spillere pr. bane  575  kr. pr. person
                      2 spillere pr. bane 1150 kr. pr. person
Opstart: mandag d. 4. sept. og onsdag d. 6. sept.

Fodbold    Indendørs
Opstart: Uge 43

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

Børnehåndbold
Onsdag kl. 15.15-16.15
Opstart onsdag d. 25. Okt.
Kontingent: 200,- kr. før jul og 200,- kr. efter jul

Bowls
Kom og prøv dette nye og spændende spil.
Tirsdag kl. 9.00 - 10.30
Torsdag kl. 17.00 - 18.30
Opstart tirsdag d. 3. oktober og torsdag d. 5. oktober

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

Hobro Egnens Skytteforening 

Indendørs træning starter onsdag 20. sept. 2017
              

          Dage for træning med riffel:   onsdag  fra kl. 18.30 -- 21.30 +
                                                                    lørdag fra kl. 13.00 -- 14.30
                             Træning med pistol:  mandag fra kl. 19.00 – 21.00

           ----------------------------------------------------------
NYHED:    Holdskydning riffel  –  
                    4 m/k på hvert hold – 

                      evt. mor, far og 2 børn.                             
            -----------------------------------------------------------

Mangler du en ide til en fødselsdag, polteabend, firma – eller perso-
nalefest, så kan skydning måske være sagen. 
Kontakt formand Jens Arne Abildgaard, tlf:  3098 3897  /  9852 4897.

	  

Tak til læge Lise Storm
Fredag den 16. juni 2017 tog vi ved reception, på Viborg Landevej 52, 
afsked med vores læge gennem 34 år, Lise Storm. Det er fantastisk at have 
en ildsjæl iblandt os, som tilmed er så fremsynet, at du i 2003 drømte om et 
større lægehus i vores landsby. Det er byen dig meget taknemlig for. 

Du købte ”smedens hus”, og du satte tid og energi ind på at undervise og 
være ”mesterlære” for uddannelseslæger. Denne drøm er gået i opfyldelse, 
således at du nu overlader et velfungerende lægehus i Sdr. Onsild til 2 
kompetente læger, nemlig Helene Elsborg og Tenna Juel samt sygeplejer-
ske Trine Øbo og sekretær Marit Pedersen. 

Som by vil vi gerne sige dig tak for din fremsynethed og indsats igennem 
34 år.
Ligeledes vil vi gerne officielt byde Helene, Tenna, Trine og Marit velkom-
men til vores by.  

Hilsen Borgerforeningen
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Onsild Idrætsefterskole
FRIRUMMET!
Ny mælk på gamle flasker, gammel mælk på nye flasker. Jeg ved ikke, 
hvad der er det rigtige. Jeg forfalder måske mest til Ny Mælk på Gamle 
Flasker!!

Hvad handler det om? Det handler om en ny debatform! 
Frirummet er et initiativ skabt af de frie skoler (efterskoler, højskoler og 
friskoler) med støtte fra TrygFonden. Frirummet er en ny debatform, som 
ikke er bange for at trække konfliktens fronter op, men som gennem reflek-
sion over tvivl og dilemmaer søger initiativer for det fælles bedste.
Frirummet vil udfordre de traditionelle rammer for debat og styrke den 
demokratiske samtale borgere og politikere imellem.

For mig er forståelsen af dette, at diskussion, debat og drøftelser er flanke-
ret ved gamle flasker. Noget vi som mennesker altid har gjort og som vi 
også skal gøre i fremtiden. 
Ny mælk er forstået ved måden vi gør det på.

Uden at sætte politiske dagsordner eller andre agendaer, så er dette vigtige 
og befriende initiativ fra de frie skoler, det bedste bud på en rigtig vej at gå 
for at redde samfundsdebatten og værdien ”ordentlighed” i et samfund. 

I de sidste mange år har retorikken og debatten i vores samfund, ikke kun 
blandt landets politikkere, men også på de sociale medier og mellem grup-
per af mennesker, blevet unødvendig unuanceret og uordentlig – nærmest 
bare beskidt! Det er på høje tid at genskabe den gode tone og den gode 
konstruktive debat.

På Onsild Idrætsefterskole er et af vores bærende elementer og nærm-
est værdi for os ”dialogen”. Vel og mærke en ordentlig dialog. Dialogen 
har altid en afsender og en modtager, og hvis begge parter sætter ganske 
enkelte grundparametre op for deres dialog, styrkes den og effekten af den 
bliver meget større:

• Forbered dig på hvad du vil sige. Det forstærker dit budskab.

• Hav respekt for modpartens holdninger. Det kunne jo være at du blev 
inspireret og fik en mere nuanceret holdning.

• Vær aktiv lyttende. Søg først at forstå modparten – dernæst søg at bliv 
forstået.

Well – det var bare noget af det vi også har fokus på, på Onsild Idrætsefter-
skole.

NYT NYT NYT: ONSILDLØBET 2017!
På Onsild Idrætsefterskole har vi et nyt tiltag klar til alle løbeglade børn 
og voksne i byen. Tirsdag d. 26. september kl. 19.30 skal du sætte kryds 
i kalenderen til Onsildløbet 2017. Der vil snarest komme mere info om 
dette på vores hjemmeside og skolens facebookside. 

Løbet er for alle og alle kan deltage 

Med venlig hilsen Søren Haubjerg, Forstander

INFO ved OHF´s efterårsmesse
Vores program for Onsildmessen er endnu ikke klar, da vi stadig mangler 
en del stand holdere. Vi håber dog, at der kommer nok inden sidste tilmel-
ding den 1. september. Vi skal min. have 25 stande for at vi afholder mes-
sen.

Der vil blive annonceret på facebook ”Onsild husmoderforening”, ” Nr. 
Onsild”, og ”Dem der bor eller har boet i Onsild”. Der ud over hænger vi 
plakater op diverse steder.

Vi kan dog fortælle, at ”Naturluppen” kommer i år. Vi glæder os rigtig 
meget til at se og høre om, hvad de går og arbejder med.☺ Der vil være 
børneaktiviteter i samarbejde med en voksen. 

Annette Aasted vil komme til middag og servere små lækre retter til 
frokost.

Så sæt X i kalenderen, ta´ familie og venner med til messen og lad os 
sammen få en hyggelig dag.☺
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MFI – Skolekredsen
Søndag den 13. august startede det nye skoleår, hvor skolekredsen deltog 
med servering af kaffe, vand og frugt.

Indbetaling af kontingent:
Ved starten af det nye skoleår er det tid til at forny sit medlemsskab af 
MFI-Skolekredsen – det er også muligt for tilmelding af nye medlemmer.

Et personligt medlemskab koster 100 kr. årligt og følger skoleåret 
august 2017 – juli 2018. 
Beløbet indsættes på skolekredsens konto i Andelskassen: Reg. nr. 
5984 Konto nr. 1122282.
Husk ved indbetalingen at oplyse navn og adresse. 
Nye medlemmer bedes sende jeres mailadresse til 
kettyogkurt@gmail.com, da nyhedsbreve fra Skolekredsen udsendes 
på mail.

Hvis kontingentet er indgået på kontoen inden den 25. september, vil det 
være muligt at få udleveret medlemskort på OHF’s Efterårsmesse.
Kontingentet kan også indbetales ved Skolekredsens stand på OHF’s 
Efterårsmesse som i år afholdes søndag den 1. oktober. Det er også muligt 
at tilmelde sig Skolekredsen her. 

Evt. spørgsmål om medlemsskab 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. 

Resultatet af indsamlede låg og penne:
Det er jo desværre slut med at få penge for indsamlede låg og penne.
Skolekredsen har i alt hen over årene modtaget kr.6.690,35 for indsamlede 
låg og penne. Det har været et godt bidrag til Skolekredsens aktiviteter og 
vi siger tak til alle som har bidraget.

Større investeringer:
Skolekredsen har siden sidst sponseret solfiltre, der i løbet af sommeren er 
opsat på alle syd- og vestvendte vinduer på hele skolen. Det skulle gerne 
resultere i et bedre indeklima til gavn for både lærere og elever.
Desuden har skolekredsen med hjælp fra Onsild Husmoderforening: 5.000 
kr., Onsild Borgerforening: 10.000 kr. Spar Nord: 5.000 kr. og Andels-
kassen: 1.000 kr. sponseret 6 nye komfurer som er leveret og monteret i 
skolekøkkenet. 
Der er desuden indkøbt 6 grydesæt og 6 pander til de nye komfurer.

Fremtidige arrangementer:
Lørdag den 23. september  Arbejdslørdag fra kl. 9.00

Søndag den 1. oktober  OHF´s Efterårsmesse i Onsild Hallen 
    Skolekredsen har en stand med bl.a. ameri  
    kansk lotteri.

Fredag den 13. oktober   Det årlige Sponsorløb afholdes for alle sko-  
    lens elever – Skolekredsen serverer vand og   
    frugt

Torsdag den 2. november  Åben skole. Der serveres kaffe for de 
    besøgende mellem kl. 15.30 - 18.00

Onsdag den 6. december Risengrødsfest i Onsild Hallen – 
    Skolekredsen sælger amerikansk lotteri
                                
MFI-skolekredsen
Bestyrelsen
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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

BANKOSPIL	  I	  OHF	  –	  	  	  	  	  	  	  
DER	  ER	  ÆNDER	  PÅ	  SPIL	  J 	  

	  

	  

	   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.	  

Onsdag,	  den	  25.	  oktober	  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	  
	  



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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Fællesspisning

i Nr. Onsild Forsamlingshus 
fredag d. 27. oktober 2017 kl. 18

Der afholdes samtidig generalforsamling for Nr. Onsild landsbyråd, hvor 
formanden Conny Birgitte Madsen er på valg. 

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

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

Tilmelding senest d. 22. oktober 2017 til;
Conny B. Madsen 24817757
Mogens Klith 23246078

Afslutningsvis vil landsbyrådet gøre opmærksom på, at Nr. Onsild er aktiv 
i landsbysklyngen. Klyngeprojektet løber foreløbigt i 18 måneder. Kon-
kret skal projektet sikre bedre kommunikation mellem lokalområderne, og 
gerne være kickstarter for en række fælles projekter – enten i hele klyngen 
eller i dele af den. 

Se yderligere oplysninger her:
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Nyheder/2017/06/10-landsbyer-
er-klar-til-klyngesamarbejde

Nr. Onsild Landsbyråd



32

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

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS

	  

	  

	  

	  

	  
Nyt	  fra	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  

Vi	  startede	  traditionen	  tro	  det	  nye	  skoleår	  en	  søndag,	  så	  den	  13.	  august	  slog	  vi	  i	  
dejligt	  solskinsvejr	  dørene	  op	  til	  et	  nyt	  skoleår,	  hvor	  vi	  sagde	  velkommen	  tilbage	  fra	  
ferie	  til	  elever	  og	  forældre,	  -‐	  og	  et	  særligt	  velkommen	  til	  nye	  elever	  og	  deres	  
forældre,	  som	  den	  dag	  havde	  allerførste	  skoledag	  på	  MFI.	  	  
	  
Første	  skoledag	  bliver	  man	  simpelthen	  aldrig	  træt	  af	  som	  lærer,	  -‐	  det	  er	  så	  skønt	  
med	  glade	  børn,	  energi	  og	  liv	  på	  skolen	  igen.	  Og	  så	  er	  det	  noget	  særligt	  at	  tage	  imod	  
de	  forventningsfulde	  og	  spændte	  elever	  i	  0.	  klasse,	  der	  nu	  starter	  deres	  skoleforløb,	  
har	  sagt	  farvel	  til	  børnehave	  eller	  dagpleje	  og	  er	  klar	  til	  nye	  udfordringer	  fagligt	  og	  
socialt	  i	  det	  positive	  fællesskab,	  vi	  tilbyder	  på	  MFI.	  Vi	  har	  også	  sagt	  velkommen	  til	  
nye	  elever	  og	  forældre	  i	  andre	  af	  skolens	  klasser,	  -‐	  som	  har	  valgt,	  at	  MFI	  skal	  danne	  
rammen	  om	  deres	  fremtidige	  skolegang,	  så	  vi	  siger	  nu	  godmorgen	  til	  184	  elever,	  når	  
vi	  starter	  skoledagene	  med	  Morgensamling.	  	  
	  
Selvom	  personale	  og	  elever	  har	  holdt	  sommerferie,	  så	  har	  der	  været	  masser	  af	  
aktivitet	  på	  skolen	  henover	  ferien.	  Vi	  har	  fået	  bygget	  om	  og	  renoveret	  i	  to	  af	  vores	  
klasselokaler,	  vi	  har	  udvidet	  Lærerværelset	  og	  har	  fået	  lagt	  nyt	  gulv	  på,	  hvor	  det	  
virkelig	  trængte.	  Det	  er	  blevet	  supergodt	  og	  har	  kun	  kunnet	  lade	  sig	  gøre,	  fordi	  
skolens	  bestyrelse	  og	  et	  par	  andre	  frivillige	  har	  valgt	  at	  bruge	  tid	  og	  energi	  på	  alle	  de	  
praktiske	  opgaver,	  der	  følger	  med,	  når	  man	  bygger	  om.	  	  
	  
Lige	  før	  sommerferien	  fik	  vi	  sat	  solfilm	  på	  alle	  syd-‐	  og	  vestvendte	  vinduer,	  og	  det	  var	  
virkelig	  tiltrængt,	  da	  de	  fleste	  af	  vores	  lokaler	  har	  været	  som	  bageovne,	  når	  solen	  
har	  skinnet,	  og	  det	  har	  været	  en	  udfordring	  i	  undervisningen	  for	  både	  elever	  og	  
lærere.	  Solfilmen	  er	  en	  gave	  fra	  Skolekredsen,	  som	  har	  skrabet	  penge	  sammen	  ved	  
forskellige	  arrangementer.	  Skolekredsen	  har	  også	  kunnet	  indkøbe	  nye	  komfurer	  til	  
Skolekøkkenet,	  så	  vi	  har	  nu	  komfurer,	  hvor	  det	  hele	  virkerJ.	  	  
	  
Det	  er	  fantastisk	  at	  opleve	  den	  opbakning	  og	  støtte,	  som	  frivillige	  yder	  i	  forhold	  til	  
skolen,	  det	  betyder	  meget	  for	  os,	  der	  har	  vores	  hverdag	  på	  MFI.	  
	  
Til	  kalenderen	  
Emneuge:	  
Skolen	  har	  emneuge	  i	  uge	  41	  og	  motionsløb	  om	  fredagen.	  	  
Åben	  Skole:	  
Torsdag	  den	  2/11	  holder	  friskoler	  og	  privatskoler	  Åben	  Skole,	  	  
og	  på	  MFI	  inviterer	  vi	  interesserede	  indenfor	  ml.	  15.30	  og	  18.00.	  	  
	  
Venlig	  hilsen	  skoleleder	  Eva	  Thestrup	  Sørensen	  

Brogade 52, 9500 Hobro
Salg af Øl, Vin, Gin, Rom og 

Alkoholfrie vine
   Åbningstider:   torsdag kl. 12-17

   fredag kl. 12-18    lørdag kl. 10-14
   1 lørdag hver måned fra kl. 10-15
Åben efter aftale - ring 27 83 44 59
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Onsild Borgerforening 
har søgt og fået 25.000,- fra Mariagerfjord Landdistriktsråd til indkøb af 11 
nye bænke - TAK for det.

De blev taget i brug til by-
festen d. 9./10. juni 2017 
ved Onsild Hallen.

Desværre var vejrguderne 
ikke med os denne weekend, MEN til næste år "regner" vi med, at alle 
møder talstærkt op fra Sdr. Onsild - Nr. Onsild 
- Onsild Stationsby - ja fra hele oplandet, så vi 
alle kan stå sammen om en fantastisk byfest i 
2018 - det er der vi kan mødes, få nye ven-
skaber og et dejligt fællesskab på tværs af by-
skiltene.

Onsild Borgerforening mangler frivillige til at 
hjælpe med at holde området i orden.
Vedligehold af legepladserne og til at male 
bænke. Vi har maling og penslerne klar.

Vi vil sige tusind TAK til alle der allerede har 
givet et nap med:
Else og Henning Jepsen, for at pusle om pilehytten.
Anne Marie og Hans Jakobsen, for at male flagstænger.
Ellen og Mogens Kruse, for at ordne flagene. 
Bo Sand og Martin Blauenfeldt for at sætte flag op. 
Tak til alle der har hjulpet.

Sammen kan vi nå hele vejen rundt - vi bor jo et dejligt sted.

Kontakt Betina på 40 86 47 33, Ketty på 29 24 86 49 eller en anden fra 
bestyrelsen, hvis du vil give et nap med. 

God sommer fra
Betina, Ketty, Henrik, Charlotte, Rene, Jesper og Martin

Fagenes kamp
Et af indslagene til årets byfest var “Fagenes kamp”, hvor man bl.a. skulle 
“hygge” sig med “Fransk chokoladekage med lakridscreme og frisk man-
go”. Vi har været så heldige at få opskriften fra Henriks køkken. Se den på 
næste side.

Her er lidt billeder af den gode stemning.
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Høstfest 
og 

Generalforsamling 
 

 

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus afholder 
ordinær generalforsamling 

 

Fredag d. 3. november 2017 kl. 19.30 
Dagsorden iflg. vedtægter 

 

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

Fremmøde er IKKE lig med valg til bestyrelsen. 
 
 

Kl. 18.30 er der fællesspisning, 
nærmere info senere 

 

Efter generalforsamlingen vil der være 
musik ”på en eller anden måde”, 
så gå ikke glip af denne aften! 

 

Hilsen bestyrelsen 
 

 

 

 

Fransk chokoladekage med 
lakridscreme og frisk mango

CHOKOLADEKAGE
200 g mørk chokolade
200 g smør
4 bægre pasteuriserede æggehvider (160 g)
200 g sukker
3½ bægre pasteuriserede æggeblommer (140 g)

Smelt chokolade og smør i en skål over vandbad. Pisk æggehvider og 50g 
sukker stift i en anden skål.  Pisk æggeblommer og 150 g sukker let og 
luftigt i en tredje skål, og rør chokolademassen i. Vend forsigtigt de stift-
piskede æggehvider i, så du får en jævn mousse.
Beklæd bunden af en springform med bagepapir, og smør kanterne. Fordel 
chokolademoussen i formen, og bag den i en 175° varm ovn i ca. 30 minut-
ter.
Stil den bagte kage i køleskabet i 3-4 timer eller gerne natten over inden 
servering.

LAKRIDSCREME
1 ds. kondenseret mælk
1 spsk. lakridspulver
1/4 dl piskefløde

Læg dåsen med kondensmælk i en gryde og dæk den med vand, og kog 
derefter (den uåbnede dåse) i 4 timer ved svag varme. 
Lad dåsen køle af og hæld karamellen i en skål.
Tilsæt lakridspulveret og rør grundigt.

Pisk fløden med 3-4 spsk af lakridskaramellen til en let creme. 

VANILLEMARINERET MANGO
1 stk. moden mango
1/2 vaniljestang 
1 spsk. sukker

Skær mangoen i små tern på 3x3 mm.
Marinér mangoen i vanille og sukker og lad trække i 10-15 min. 
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Foreningsliste

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

39

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 : Michael Loft 20 14 28 50
MFI Skolekredsen : Ketty Nyrup Hansen 29 24 86 49
Onsild Ungdomsklub : Paw Holmkvist 23 29 06 65
Beboerrepræsentation Friggsvej : www.friggsvejhobro.dk 

	  

OHF’s	  Efterårsmesse	  
Søndag	  den	  1.	  oktober	  2017	  
i	  Onsild	  Hallen	  kl.	  10.00-‐16.00	  
	  
Har	  du	  lyst	  til	  at	  få	  en	  stand	  på	  	  
vores	  messe?	  Nyt	  eller	  gammelt...	  
Hjemme	  produceret	  eller	  indkøbt??	  
Vi	  har	  plads	  til	  det	  hele	  J 	  
	  
Så	  vil	  vi	  gerne	  høre	  fra	  dig/Jer,	  senest	  
den	  1.	  september	  –	  meget	  gerne	  før.	  	  

Bindende	  tilmelding	  kan	  ske	  til:	  

Lene	  på	  mobil:	  	  22164128	  

Helle	  på	  mobil:	  40999639	  

Eller	  på:	  onsildhusmoderforening@gmail.com	  

	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  

OHF	  -‐	  Onsild	  Husmoderforening	  
Lene	  Christensen	  
	  

	  

Standplads	  
En	  stand	  vil	  være	  på	  
3x3	  meter,	  heri	  
tilhørende	  bord	  	  
2x1	  meter.	  	  

En	  meter	  foran	  og	  
bagved	  og	  0,5	  
meter	  til	  siderne.	  
	  

Priser:	  

Privat:	  	  	  	  	  	  	  	  100	  kr.	  	  
En	  dobbelt	  
	  	  stand:	  	  	  	  	  	  	  150	  kr.	  

Erhverv:	  	  	  	  	  250	  kr.	  
En	  dobbelt	  	  
	  	  stand:	  	  	  	  	  	  	  400	  kr.	  
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