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Glædelig jul og godt nytår - og tak for samvær i 2017
Fra Redaktionen:
Ketty Nyrup  29 24 86 49      kettyogkurt@gmail.com - annoncer
Kirsten Bach  25 39 75 74      kirsten@2xbach.dk 
Bente Kirketerp 27 64 37 97     boghkirketerp@gmail.com
Charlotte Aarup 61 10 02 53 charlottepk@hotmail.com
Mail blad    kikoglyt@gmail.com

Onsild byerne – hvor vi mødes Face-to-Face (bl.a. til høstfest/byfest)

Materiale til bladet i 2018 skal være os i hænde: 18/1 - 19/4 - 9/8 - 25/10
Bladet udkommer 14 dage herefter

Redaktionsindlæg
Vi lever i en digital tidsalder, hvor vi ofte benytter os af denne form for 
kommunikation. I flere generationer har vi brugt telefonen, hvor vi har 
kunnet høre glæde og sorg via stemmen. Men nu sms´er vi, tjatter på Mes-
senger, WhatsApp og Snapchat, skriver på Facebook, Instagram og Twitter, 
hvor vi følger med i vore venners liv. Vi sætter selv det ind, som vi ønsker, 
at andre skal vide om vores liv. 

Det er en kommunikations form, hvor 
både positive (og negative) beskeder 
hurtigt bliver sendt afsted. Mange un-
ge udtaler, at de er nød til konstant at 
være i kontakt via mobilen, så de ikke 
går glip af fællesskabet. En personlig 
samtale kan blive afbrudt af et bip, og pågældende ”melder sig ud af 
samtalen”, hvilket kan være frustrerende. Sygdommen Stress er eskaleret, 
hvilket ”det at være på konstant” er én af synderne. Små børn lærer hurtig 
at betjene iPad eller mobil, hvilket nogle forældre mener nødvendig, så 
deres børn kan klare sig i denne digitale verden. Forskning viser, at hvis 
en mor tjatter på mobilen, mens hun ammer eller leger med sit barn, så 
mister barnet evnen til at aflæse moderens øjne og kropssprog og kan ud-
vikle relations handicap. Tidligere når de nybagte mødre mødtes i lægens 
venteværelse, så talte de sammen og med deres børn. Nu sidder alle med 
deres mobil, og samtalen og øjenkontakten er forsvundet…..

Forskning viser også, at 80% af en samtale bliver forstået via vores 
kropssprog. Det kan være måden man holder sine arme på, sin ansigts 
mimik, smilet eller øjnenes glans, som giver både verbal og følelsesmæs-
sig information til den anden. Når vi giver en digital besked bl.a. via sms, 
så kan vi meget let blive misforstået, fordi det læste bliver opfattet gen-
nem det, vi tidligere har oplevet i livet. Beskeden bliver ikke forklaret af 
modpartens kropssprog. Vi ser ofte på Facebook, at en kommentar bliver 
nedgjort, svinet til osv., da denne form for kommunikation er ”anonym”. 
Derfor er mobning eskaleret i den digitale verden. Vi er simpelthen nød til 
at lære ”den gode tone” i denne nye sprogform. 

Det er bekymrende, at mennesker i dag mere og 
mere danner relationer via non-face. Det er meget 
vigtigt, at venner mødes personlig. I den virkelige 
verden har vi ikke 1000 venner, som på Facebook, 
men det er til gengæld venner, som vil være der 
for én, når man har brug for en ven. Benyt derfor julen og nytåret til at 
være sammen med din familie, venner og naboer, så I kan pleje relationer, 
hvilket er meget vigtig, så man undgår ensomhed i livet.
      Kirsten Bach

Udskiftning af vandmåler 
Som tidligere skrevet er vi i gang med en løbende udskiftning til fjern-
aflæste målere. I 2017 har bestyrelsen en strategi om at alle forbrugsmålere 
i Sdr. Onsild Kirkeby vil være skiftet inden årets udgang! 

I november / december 2017 udskiftes målere ved forbrugere der ligger syd 
for Viborg Landevej i Sdr. Onsild Kirkeby.

Denne information bliver ligeledes omdelt i alle postkasser. 

BEMÆRK: Når I har fået skiftet måler vil I ikke længere få tilsendt aflæs-
ningskort! Aflæsnings processen vil foregå helt automatisk.

Mvh. Formand Lars Kristensen

Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til:
formand@onsildvandvaerk.dk

Mobil 40 54 84 11
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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 

Menighedsrådets Årsberetning
Her i 2017 er etableringen af den nye parkeringsplads blevet færdig. 

Der sker i tiden en ændring i begravelses kultur. Vi vil løbende tilpasse 
os denne samfundsændring så godt vi nu kan. Det betyder, at der vil blive 
flere grønne områder på kirkegården. Projektet omkring arealet nord for 
kirken i Sdr. Onsild er til dels færdig. Der er placeret gravminder i området 
og der er plantet træer og blomster. Ligeledes er der plantet nye træer op 
langs Ulstrupvej.

Menighedsrådet har et rigtig godt samarbejde med bl.a. Mariagerfjord 
Idrætsskole - konfirmand og minikonfirmand undervisning i skoletiden.
Endvidere vil jeg gerne nævne vores samarbejde omkring aktiviteter med 
de forskellige foreninger. Et samarbejde der betyder meget for den lokale 
kirke og dens virke - ja for hele lokalsamfundet. En opbakning og et sam-
arbejde der fremover ikke bliver mindre vigtigt for vores lokalsamfund og 
vores kirker. Det er vigtigt, at vi også tænker på, at vi er her for hinanden 
og støtter hinanden. 

Hobro – Mariager provsti har indgået et samarbejde med Randers provstier 
omkring skole/kirke samarbejde. D.v.s. at man bl. a. understøtter skolerne 
med temaer, projekter og UV materialer hertil. Endvidere er vi via provsti 
plan tilmeldt folkekirkens familiestøtte i en forsøgs periode på 2 år.

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

På menighedsrådet vegne
Jørgen Lundsberg

Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro

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

www.kmfs.dk
Kontakt:
- Tlf 98525298
- info@biesrestaurant.dk
- biesrestaurant.dk
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Dagplejen informerer ☺

Aktivitetsplan for legestuen november, december og januar:

Oktober/november - 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

Januar – Uge 2 - 5 :
Læreplanstema: sprog og naturfænomener
Læringsområde: når det er koldt, skal vi passe på fuglene og lave mad til 
dem.
Fokusord: solsort, fuglemad, vinter.

Vigtige datoer:
3/11, 17/11 og 1/12: Salmeleg for dig og mig i Sdr. Onsild kirke kl. 9.30.

13. december: Julelegestue for hele Onsildgruppen. Forældre inviteres til 
at deltage fra 8.30-11.00.

25. og 26. december er dagplejen LUKKET.
22. og 27. - 29. december samt 2. januar er dagplejen NØDÅBENT. 
Dvs. at ALLE dagplejere så vidt muligt bliver pålagt at holde ferie. Derfor 
skal der indsendes ønske om gæstepleje i den periode til kontoret. Kon-
toret vurderer derud fra, hvem og hvor mange der skal i arbejde disse dage. 
Tilmeldingssedlen kommer snarest ud til jeres dagplejer.

Den 19. september var vi på Odinsgård i forbindelse med ”Sangens dag”. 
Det var en rigtig hyggelig formiddag, hvor vi sang sange fra vores ”insekt-
safari-hæfte” og selvfølgelig også 1. vers af ” I østen stiger solen op”, som 
vi også synger, når vi er i kirken. Bagefter fik vi boller, rosiner og safte-
vand – til stor glæde for både børn og beboerne på Odinsgård.

”Giv et praj”
Har du en smart-phone, kunne det være en god ide at hente app’en der hed-
der ”Giv et praj”. Så kan vi nemlig hjælpe kommunen med at udbedre div. 
fejl og mangler i vores lokalområde. Via app’en angiver man placeringen 
af problemet, så det bliver nemt for kommunen, at lokalisere det rette sted. 
Man kan også tage billeder af det pågældende samt give en beskrivelse.

Så skynd dig at hente denne smarte app, så vi kan få kommunen i sving 
med div. reparationer vedr.:
 • veje/fortove/stier
 • natur/grønne områder
 • byinventar/legepladser
 • gadelys/lyssignal
 • parkering/efterladte køretøjer

Jo mere vi informerer kommunen om ovennævnte, jo hurtigere bliver ting-
ene udbedret!

Venlig hilsen Bente Kirketerp
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Kirkens arrangementer
Syng Sammen:                                                                                                                                   
Mandag d. 13. november kl. 14.00.                                                                                                   
Mandag d. 4. december kl.14.00 : Julemøde.                                                                                         
Mandag d. 15. januar kl.14.00.                                                                                                          
Mandag d. 19. februar. kl.14.00.

Odinsgård Gudstjenester:                                                                                                                
Tirsdag d. 14. november kl. 14.30.                                                                                                      
Tirsdag d. 19. december. kl.14.30 : Julegudstjeneste.                                                                                                   
Tirsdag d. 23. januar kl.14.30.                                                                                                       
Tirsdag d. 20. februar kl.14.30.

Miniputter i kirken:                                                                                                                           
Salmeleg for dig og mig.                                                                                                                              
Vi får igen herligt besøg af alle dagplejebørnene og deres ” mødre”, og det 
glæder vi os til!         
Det foregår over 3 fredage: d. 3. november; d. 17. november og d. 1. de-
cember.                                                
Alle dage: kl.9.30.

”Sleep-Over”: Også i år har vi sleep-over med konfirmanderne i Sdr. On-
sild Kirke. Det løber af stablen fra fredag d. 24. november til lørdag d. 25. 
november kl. 9.00. Nærmere besked med konfirmanderne. 

Lucia og Minikonfirmandafslutning: Søndag d. 10. december kl. 17.00 i 
Sdr. Onsild Kirke.                  
I år holder vi Lucia-optog og minikonfirmandafslutning et par dage før 
selve Lucia-dagen. 4. klasse går Lucia og konfirmanderne opfører et lille 
”julespil”. Bagefter spiser vi sammen i konfirmandstuen.

Julegudstjenester:                                                                                                                          
Juleaften: Nr. Onsild: kl. 15.00.  Sdr. Onsild: kl. 16.00. 
Juledag: Nr. Onsild: kl. 10.30 Sdr. Onsild: kl. 14.00.                                                                                       
2. Juledag: Sdr. Onsild: kl. 10.30.            

Nytår:                                                                                                                                                
På kanten af det nye år siger vi tak for det gamle og ønsker hinanden Godt 
Nytår efter gudstjenesten Nytårsaftensdag kl. 16.00 i Nr. Onsild Kirke med 
champagne og kransekage. 

Hellig Tre Konger:                                                                                                                             
Søndag d. 7. januar kl.19.30 i Sdr. Onsild Kirke.                                                                                  
Onsild Koret medvirker med en del af deres juleprogram.

Konfirmandaktion:                                                                                                                                 
Tirsdag d. 30. januar kl. 8.00- 9.45. Igen i år får vi besøg af unge fra 
Cambodja, der som led i en landsdækkende rundtur fortæller om livet som 
kristen i et overvejende buddhistisk land.

Sogneaften: Torsdag d. 1. februar kl.19.30 i konfirmandstuen:
Dave Allen: ”God nat – og må din Gud være med dig”.
Et muntert causeri med historier og anekdoter ved pastor Christen Væver, 
Randers.
Med ovenstående ord sluttede den irsk fødte historiefortæller og humorist 
Dave Allen altid sine programmer, når DR i 70’erne viste hans forunderlige 
og tossede shows med en masse historier om menneskelivet, religion og 
kirken - især Den katolske Kirke.
Christen Væver holder et muntert causeri, med brug af Dave Allen-histori-
er og en lang række andre humoristiske anekdoter/historier fra vores hver-
dag – historier der bekræfter vores menneskelighed. Vi kan jo alle begå 
fejl, og humor kommer for det meste fra de fejl, vi som mennesker begår. 
Ingen mennesker er perfekte.    

Fastelavn: Søndag d. 25. februar kl.13.30:                                                                                       
I lighed med sidste år fejrer vi fastelavn sammen med Borgerforeningen, 
Nr. Onsild forsamlingshus samt Spejderne. Vi begynder i Sdr. Onsild kirke 
med en fastelavns- gudstjeneste, hvor vi håber, at en masse børn vil møde 
op i flotte udklædninger.                          
Bagefter slår vi katten af tønden i Onsildhallen.     
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Høstfest 
Og 

Generalforsamling 
 

Fredag d. 17. november 2017 kl. 18.30 
 
 

Program: 
 

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

 

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

 

Kl. 20.30: ”Mr. Jukebox” spiller op til dans 
 

 

Pris for mad og musik: 
 

Medlemmer – 150 kr. - Ikke-medlemmer: 175 kr. 
Drikkevarer købes på stedet! 

 

Tilmelding til maden senest 13/11 2017 
til Bente 27 64 37 97 eller Vivi 40 43 74 87 

 
 

Gå ikke glip af denne aften – tilmeld dig før din 
nabo 

 

Begrænset antal pladser - først til mølle! 
 

Festen er selvfølgelig for alle 3 Onsild byer 
 

 

 

 

Årets landsbyildsjæl 2017
Landdistriktsrådet udpeger hvert år i januar måned ”årets landsbyildsjæl” 
på grundlag af indstillinger fra lokalområderne i kommunen.

Prisen gives til en landsby, en lokalforening, en gruppe af personer eller 
en enkeltperson der i det forudgående år har ydet en særlig indsats der har 
gjort en forskel i lokalområdet eller på tværs af flere af kommunens lokal-
områder.

Prisen skal medvirke til at påskønne en ekstraordinær indsats i en eller flere 
landsbyer, og anspore til en fortsat indsats.

Prisen uddeles på Landdistriktsrådets årsmøde der afholdes i januar måned, 
og består af et mindre kunstværk, samt et kontant beløb på kr. 5.000.

Prisen annonceres i de lokale medier ultimo september, og der udformes et 
elektronisk indstillingsskema, der er tilgængeligt på kommunens/landdi-
striktsrådets hjemmeside.

Foreninger og enkeltpersoner kan senest 13.november fremsende indstil-
linger til Landdistriktsrådet.

Landdistriktsrådet nedsætter et indstillingsudvalg bestående af 3 medlem-
mer, der foretager en vurdering af de indkomne ansøgninger, og foretager 
indstilling til Landdsitriktsrådet.

Landdistriktsrådet udpeger på møde i december ”årets landsbyildsjæl”
 
Indstillingsskema udfyldes på: www.mariagerfjord.org 
- senest d. 13. november kl. 12.00.
 

HUSK at stemme til kommunal- og 
regionsvalget d. 21/11
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Så nærmer julen sig, og vi går en travl tid i møde. 
Vi holder julemarked, går Luisa, skal besøge Odins 
gård. Holde juleafslutning. 
Vi har spejder møde hver torsdag kl. 17—19.  
Husk at have praktisk og varmt tøj på. 
Søndag den 19/11 skal vi ud og fælde juletræer, vi 
mødes på spejder grunden kl. 9.45 tag hele familien 
med og en lille mad kurv. 
Lørdag og Søndag den 2 og 3 december julemarked. 
Torsdag den 6 skal de små besøge Odins gård 
Søndag den 8. skal vi gå Lucia i Bie centret 
Torsdag de 14 holder vi juleafslutning, husk en god 
og en dårlig pakke max til 20 kr. 
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 

       Spejder hilsen Susanne 98544435 / 20637061 

Fyrkat gruppe. 
 

Spejder møde 
hver torsdag 
fra kl. 17—19. 

Program for november til 
februar 2018. 

Efter juleferien mødes vi til nytårsparade  
Torsdag den 11 Januar 2018 kl. 17.00 Husk hele familien m.m. må 
gerne deltag. 

Vi går fakkel optog fra spejder huset op til kirken, hvorefter vi holder 
en lille gudstjeneste. Derefter går vi over til Anne Katrine og Martin 
hvor vi griller pølser.  

Der kan købes pølser, brød. Øl og sodavand til 5 kr. pr del. 

Husk der kan købes 
juletræer og kirke-
gårdskranse og gran 
m.m. 

fra den 20 novem-
ber på Kærvej 16 

Mistelten
Snat er det december, og julen står for døren. Og i vore dage er det almin-
deligt at anvende mistelten som julepynt.

Ifølge en juletradition er en mand og en kvinde, som sammen kommer til 
at stå under en mistelten, forpligtet til at kysse hinanden. For hvert kys skal 
manden plukke et bær af misteltenen, og når der ikke er flere bær tilbage, 
skal der heller ikke kysses mere.

Men historisk set blev misteltenen anset som en trylleplante, der kunne 
åbne dødsrigets porte, gøre ufrugtbare dyr frugtbare, og virke som serum 
mod alle typer gift.
Stenalderens jægere kunne nedlægge selv store dyr, blot pilen var dyppet 
i misteltenens gift. Men efterhånden som der blev mindre jagt, og mis-
teltenen mere sjælden, gik den kundskab i glemmebogen.

Almindelig mistelten med det videnskabelige navn Viscum album - også 
blot kaldet Mistelten - er en 25-50 centimeter høj stedsegrøn busk med 
kugleformet vækst, der som halvsnylter vokser på andre planter, især 
løvtræer.
Bladene sidder modsat og er spatelformede eller elliptiske med hel rand 
og ensartet lysegrøn over- og underside. Frugterne er kuglerunde, halvt 
gennemsigtige, mælkehvide bær med én lysegrøn kerne. Mistelten blom-
strer i marts - maj, og består af kugleformet samlede gulgrønne småbloms-
ter, som ikke syner af meget.

Arten er udbredt over det meste af Europa, Nordafrika og Asien. I Dan-
mark er den imidlertid sjælden som vildtvoksende, hvad der måske kan 
skyldes, at misteldroslen, den vigtigste spreder, også er temmelig sjælden.
Misteltenen er giftig, hvis den kommer ind i blodomløbet. Giften kan 
udvindes ved at knuse planten mellem to sten, og da misteltenen er stedse-
grøn, er den giftig året rundt.
Udtræk af planten indeholder lectiner - kulhydratbindende proteiner med 
vigtige funktioner i mennesker, dyr og planter - og misteltenen hører derfor 
til de planter, der i moderne tid er grundigst undersøgt af farmakologer.
Ordet mistelten er af usikker oprindelse. Det kan være relateret til det tyske 
ord Mist, der betyder gødning, men i oldengelsk bliver mistel også anvendt 
for basilikum.
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Onsild Pensionistklub
Kom og få nogle fornøjelige timer på Odinsgård, Friggsvej 1.

Vi spiller STADIG  banko, men har plads til mange nye spillere.

Torsdage eftermiddage fra kl.14 - 16 
TIL OG MED DEN 23. november

JULEAFSLUTNING den 30. november  med  Astrid Klostergård. .
Vi starter igen efter jul torsdag den 11. januar 2018 kl. 14.

Årligt kontingent 75 kr. 
Gratis kaffe og kage og plader til 10 kr.

Glædelig jul og godt nytår til alle 

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. 22 nov.: Juleting.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
ringe til Else Sørensen 98 54 41 88, 
Berit Otte 98 54 44 63 eller 
Susanne Christensen 98 54 44 35

Odinsgård
Nu hvor efteråret melder sig med mørkt vejr og regnfulde dage, er det 
hyggeligt at kunne være sammen med beboerne i gode omgivelser på 
Odinsgård.

Hver onsdag  eftermiddag kl. 14.30 er der gratis kaffe og kage. Bagefter 
spiller vi yatzy. Alle er velkomne til at være med.

Den sidste tirsdag aften i hver måned kl. 19.00 er der åbent hus. Der 
kan være lidt underholdning, foredrag eller bare socialt samvær. Alle er 
velkomne.
Næste åbent hus aften er d. 28. november, hvor støttegruppen vil servere 
gløgg og æbleskiver.

Vi afholdt vor traditionelle høstfest d. 13. oktober med pæn tilslutning af 
gæster fra byen. Vi havde en hyggelig aften med god mad og musikalsk 
underholdning. Tak til de fremmødte gæster.

I december måned er der flere aktiviteter for beboerne. Støttegruppen laver 
juledekorationer og pynter hele Odinsgård op til jul.
Elever fra MFI skolen kommer og går lucia-optog, og spejderne plejer 
også at komme en dag med hjemmelavede gaver til beboerne.

Hen mod jul holder støttegruppen og beboerne en god julefrokost.

Gudstjenester på Odinsgård vil fremgå af Kirkebladet.

I ønskes alle en god jul og et godt nytår.

Venlig hilsen
Støttegruppen på Odinsgård

Hanne Simonsen
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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 Borgerforening

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

ONSILD
HUSMODERFORENING

ønsker alle
en rigtig glædelig jul

og et godt nytår

 

Der vil være salg af gløgg, kaffe, saft,  æbleskiver og klejner i den 
lille julecafé.  
Kl. 11, 13 og 15 kan børnene være med til at lave 2 slags bolsjer og 
havregrynskugler for 25 kr. pr barn. 

 

Spejdernes julemarked 

Den 2. og 3. december kl. 10-16 
I spejderhuset 

På Rolighedsvej 8  

 
Kom og besøg  spejderens store julemarked, I har mulighed for at købe alt 
til jul, dekorationer, kranse og juletræer.  I kan tage en rod eller fad med 
som i kan få  pyntet til lige den dekoration du ønsker, at få med hjem. 

 

 

Der kan naturligvis købes juletræer, gran og kirkegårdskranse fra midten 
af november på kærvej16 (Hos Susanne og Kurt). Der kan også Bestille 
dekorationer og kranse på tlf. 98 54 44 35 mobil. 20 63 70 61 

Der kan naturligvis købes juletræer, gran og kirke-
gårdskranse fra midten af november på kærvej16 
(hos Susanne og Kurt). 
Der kan også bestilles dekorationer og kranse på tlf. 
98 54 44 35 og mobil 20 63 70 61.



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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Risengrødsfest i Onsild Hallen 

 

Onsdag d. 6. december kl. 17.30 til 20.45 
 

Pris: 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn 
 

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

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

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

Husk at have kontanter med til betaling af entré og salg i boder.  
 

Program for aftenen: 
 

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

Der vil være åbent for tilmelding for Onsildborgere og bedsteforældre  
til Ketty på SMS 29 24 86 49 fra d. 25. november og senest d. 30. november. 

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

 
Med venlig hilsen  

Onsild Borgerforening og Mariagerfjord Idrætsskole. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilmelding for skoleelever: 
 
Klasse: ____________ Elevnavn: _____________________________________________________ 
 
 
Forældre antal: _______________ Børn antal: _______________ 
 

Afleveres på skolen eller tilmelding på SMS 29 24 86 49 senest d. 24. november. 
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MFI – Skolekredsen
Søndag den 1. oktober deltog Skolekredsen med en stand ved Efterårsmes-
sen i Onsild Hallen. 
Der var stor interesse for at gætte hvor mange kastanjer vi havde i glasset. 
Ida Loft var den heldige vinder og gættede det rigtige antal på 144 stk. - 
godt gættet.
Kun 3 havde de rigtige svar på vores spørgeskema – her er de rigtige svar:

1.   Hvem er arrangør af Efterårsmessen i Onsild?             
      Svar: Husmoderforeningen
2.   Hvilket år startede Mariager Fjord Idrætsskole?   2012
3.   Hvor mange elever startede på MFI den 13.08.2017?  184
4.   Hvor mange er i Skolekredsens bestyrelse?                     5
5.   Hvornår er der risengrødsfest i Onsild i 2017?   6. december
6.   Hvor ofte udkommer Onsild Nyt?              kvartalsvis
7.   Hvornår åbnede motorvejen ved Onsild/Handest?  1992
8.   Hvornår startede Onsild Husmoder Forening?   1941

Der var stor støtte til køb af amerikansk lotteri. Tak til alle der havde spon-
seret gaver til dette.

Fredag den 13. oktober blev det årlige sponsorløb afviklet. I år løb elev-
erne i alt 1.996 km. Det er rigtig godt gået - stort tillykke med det flotte 
resultat. Til sammenligning med 2016, er det en forøgelse på 351,5 km.

Indtægterne fra årets sponsorløb bliver anvendt til glæde og gavn for sko-
lens elever bl.a. til indkøb af materialer til frikvartersaktiviteter.
 
Vi vil takke årets sponsorer: Urtekram for rosiner og kiks, samt Birkebo og 
øvrige forældre for æbler og gulerødder.

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

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

Et personligt medlemskab koster 100 kr. årligt og følger skoleåret au-
gust 2017 – juli 2018. 
Beløbet indsættes på skolekredsens konto i Andelskassen: Reg. nr. 
5984 Konto nr. 1122282.
Husk ved indbetalingen at oplyse navn, adresse og da nyhedsbreve fra 
Skolekredsen udsendes på mail også gerne mailadresse.

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

Fremtidige arrangementer:

Onsdag, den 6. december: 
Risengrødsfest i Onsild Hallen – Skolekredsen vil være til stede og sælge 
amerikansk lotteri.

                                
MFI-skolekredsens bestyrelse ønsker alle en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår med tak for den store opbakning og det gode samarbejde.

Kære ALLE Onsild folk
Hermed den hjerteligste tak for gaver, blomster, gavekort og mundgodt til 
fest og hygge. 
Tak for de mange besøg og varme tanker i forbindelse med Birkebo´s 20 
års jubilæum.
Vi havde en fantastisk dag med hygge, taler, fest og en lang tur ned af 
memory lane.

På vegne af os alle på Birkebo
Venlig hilsen Steffan og Susanne
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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
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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

Julegavemarked
den 10. december på MFI

  

Sæt et stort X i kalenderen til et hyggeligt julegavemarked, som finder 
sted søndag den 10. december fra kl. 10.00 -16.00 i gymnastiksalen på 
Mariagerfjord idrætsskole. Der er fri entre og alle er velkommen.

Her bliver der mulighed for at gøre julegave indkøb af et bredt sortiment. 
 
9 stande er tilmeldt i skrivende stund. Her er alt lige fra Boutique Bentes 
Corner, Skivum med salg af tøj og smykker mv. Alle slags flotte hjemmela-
vede kort fra Jette Stisen Naumann, Onsild. Anni Wivelsted, Hobro kom-
mer og sælger legetøj. Fra Kongerslev har vi besøg af Birthe og Per Gun-
dersen, som sælger deres hjemmelavede julesnaps. Tove Kristiansen viser 
det sidste nye i Tupperware. Lissy Kristensen har flotte knipling og Patch-
workarbejder med. På helse hylden har vi besøg af Janne Rytter Hansen fra 
Aars, som har sine Aloevera produkter med. Dorthe Kjær og René Meier, 
Onsild fortæller om den reneste fiskeolie fra Eqology. Wellness i Onsild 
giver smagsprøve på Benevita og har også sine gode vitaminer med samt 
sælger gaveideer af shampooer og cremer til ham og hende. 

Der er altid plads til lidt flere stande, som koster 150,- kr. pr. stand. Sidste 
frist for tilmelding er den 17. november til: 

Dorte Rask Laursen på tlf. 24810060. 

I løbet af dagen kan der købes kaffe/the, kage og æbleskiver. 

Vi glæder os til at se mange kigge forbi denne dag 
og gøre en god julehandel.
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Landsbyråd Sdr. Onsild:

Indkaldelse til Årsmøde

16. januar 2018 kl. 20.00 på Mariagerfjord Idrætsskole

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning 
    • Redaktionen for Kik og Lyt har søgt og fået tilskud fra Landsbyrådet 
    til indkøb af en computer.
    • Der har været 2 møder i Landdistriktsråd vest i 2017.
    • Der afholdes Årsmøde d. 1. februar 2018 i Døstrup Forsamlingshus.

3. Fremlægning af regnskab 

4. Indkomne forslag 
    • Der er ikke indkommet forslag.

5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet
    Ketty Nyrup Hansen og Rikke Kristensen på valg

6. Valg af revisorer
    Kirsten Bach og Henning Jepsen på valg

7. Eventuelt.
    

På Landsbyrådets vegne.
Ole Bech

Kære borgere og foreninger i Onsild områderne 
I inviteres herved til årsmøde i bladet 

”Kik og Lyt – Onsild Nyt”

Tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 19.00 afholdes årsmøde på Mariagerf-
jord Idrætsskole, hvor redaktionen orienterer om årets gang 2017. Alle er 
velkommen – både foreninger samt privat personer.

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

Dagsorden
Kirsten   - Byder velkommen – og beretter om årets gang 2017       
Ketty      - Fremlægger regnskabet 2017 + budget 2018  
Charlotte  - Koordinering af arrangementer - aflevering af materiale  

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

Hilsen Redaktionen - Ketty - Bente – Charlotte – Kirsten  

Onsild Square Dancers
Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19.00 starter den nye sæson.

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

Vi danser 10 gange i foråret 2018.
Pris kr. 350,00

Caller Asta Bredal

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Bestyrelsen
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Tanker fra Onsild Idrætsefterskole
”Skab”
Tanker om ”skab”:
 -   Fællesskab
  o   Frivilligt fællesskab
  o   Uforpligtende fællesskab
  o   Forpligtende fællesskab
 -   Venskab
 -   Ægteskab
 -   Skab dig ordentligt!

”Skab” er et spændende ord og med mange perspektiver. I dette indlæg vil 
jeg fokusere på det frivillige og uforpligtende fællesskab og det forplig-
tende fællesskab. Så må du selv tænke tanker om alle de andre former for 
”skab” udgaver.

Det frivillige og uforpligtende fællesskab
Vi lever i en tid, hvor det frivillige og uforpligtende fællesskab i Danmark, 
og i verden, aldrig har været større. Det frivillige og uforpligtende fæl-
lesskab indgår langt de fleste mennesker i i dag, blandt andet ved brug af 
Facebook, Instagram, Snapchat og alle de andre (a)sociale elektroniske 
platforme. I de frivillige og uforpligtende fællesskaber kan man te sig, som 
man vil og blive stillet meget begrænset til regnskab for dårlig adfærd, 
beskidt sprogbrug og upassende opdateringer. 
Mennesket kan som individ leve et isoleret (a)socialt liv på de ”sociale” 
medier. Det klinger allerede der noget skævt i mine ører – sociale medier! 
Bør det ikke hedde de asociale medier?

Kravene, forventningerne og hele vores medmenneskelighed har ikke 
meget plads i disse former for fællesskaber. Dog synes jeg, at der er nu-
anceforskelle på de to typer af fællesskaber: 
 -   At indgå i et frivilligt fællesskab kan godt kræve noget af én.  
Man vælger noget til frivilligt, og så forpligter det. Det være sig  forenings-
arbejde eller andet. Man skal her investere noget af sig selv!

 -    At indgå, eller have en uforpligtende tilgang til et fællesskab, 
er at frasige sig ansvaret for sig selv og andre. Her er det et omkostnings-
frit sted at være, men man får heller ikke noget positivt retur. Det er stedet 
uden udvikling, dannelse og menneskeligt udbytte!

Det forpligtende fællesskab
I det forpligtende fællesskab ligger alt det, som skaber os som mennesker: 
kravene, forventningerne og det medmenneskelige perspektiv. Her skal 
man sætte sig selv og ”noget” på spil og gribe efter andet end blot sig selv. 
Man skal gøre en forskel!

I et forpligtende fællesskab kan der godt være plads til Facebook, Insta-
gram, Snapchat og alle de andre (a)sociale elektroniske platforme. Det 
handler blot om god adfærd, dannelse og ordentlighed!

Pointen er, at så snart man siger ja til et fællesskab – til mødet med andre 
mennesker – in real life, så indtræffer ”det forpligtende fællesskab”

På Onsild Idrætsefterskole bruger vi meget energi på at sætte ord på ele-
menterne i ”det forpligtende fællesskab”. Det forpligter, når man har valgt 
at gå på efterskole. Det forpligter at indgå i et fællesskab og få det til at 
fungere.

Her skal der investeres, og når man investere noget i et fællesskab, får man 
et medmenneskeligt udbytte! 

Med disse tanker ønsker vi jer alle i og omkring Onsild byerne en god jul 
og et godt nytår.

Søren Haubjerg, forstander, Onsild Idrætsefterskole
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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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Vestermarken 7    9500 Hobro    Tlf. 98 51 28 38
E-mail:info@onsildelteknik.dk  CVR: 25976630

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS

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

Hobro Egnens Skytteforening 

 Træning riffel:  onsdag fra kl. 18.30 - 21.00 og
    lørdag fra kl. 13.00 - 14.30

  Træning pistol: mandag fra kl. 19.00 - 21.00

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

Mangler du en ide til en fødselsdag, polteabend, firma – eller perso-
nalefest, så kan skydning måske være sagen. 

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

	  

Fastelavnsfest 
Søndag d. 25. Februar 2018 

Gudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke kl.13.30, herefter tøndeslagning 
i hallen kl.14.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tilmelding til skole, dagpleje, børnehave eller på sms til  

tlf. nr. 29 24 86 49 senest mandag d. 19.02.2018 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antal: 

0 – 4 år __________________ 

5 – 7 år __________________ 

8 – 10 år _________________ 

Over 11 år ________________ 

Voksne __________________ 
 

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

Borgerforeningen 

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

Spejderne	  tilbyder	  gratis	  sminkning	  fra	  kl.	  12.30	  i	  hallen	  

Der	  er	  også	  

tøndeslagning
	  

for	  udklædte	  

voksne	  
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Nyt fra Onsild idrætsforening
Onsild Idrætsforening tilbyder aktiviteter for alle både sommer og vinter. 
Vi vægter højt at være en forening, der kan rumme alle, børn og voksne, 
høje som lave, samt sikre alle en god oplevelse, når de dyrker idræt.

Vi oplever, at interessen for gymnastik blandt børn og unge er større, 
end hvad vi har oplevet gennem de senere år. Vi har specielt på det store 
springhold fra 4.-9. klasse, fået mange nye gymnaster og det er en sand 
fornøjelse.

Flere, men også ældre gymnaster, betyder større fokus på vores redskaber, 
så de får en god oplevelse når de træner og laver opvisning. Onsild Idræts-
forening har derfor i år valgt at investere i en ny airtrack, der er taget i brug 
ved sæsonstart i uge 38. Birkebo, Cogétil, Mariagerfjord Idrætsskole og 
RS Stålteknik har bakket op om projektet gennem sponsorater, og dermed 
muliggjort indkøb af bedre udstyr end først planlagt. En stor tak til de fire 
sponsorer.

Vintertræningen i Onsild slutter med en forårsopvisning d. 10/3 2018 i 
Onsild hallen. Her vil det være muligt at se de dygtige gymnaster fra 0 til 
16 år, samt den nyindkøbte airtrack i aktion.
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Onsild Borgerforenings ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00 i aulaen på Mariagerfjords Idrætsskole

 Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent og referent
 2.  Formandens beretning
 3.  Regnskab
 4.  Indkomne forslag
 5.  Valg af tre bestyrelsesmedlemmer:
      På valg er Ketty Nyrup, Henrik Laursen og Charlotte Aarup
      Ketty og Charlotte ønsker ikke genvalg.
 6.  Valg af suppleant:
      På valg er Martin Hansen
 7.  Valg af revisor
 8.  Eventuelt

Forslag sendes til Betina Justesen senest 14 dage før på email: 
betper6@hotmail.com

OPRÅB: Vi mangler frivillige til vores bestyrelse, 
så vi håber, der kommer et par stykker, som har tid og lyst 

til at være med til at bevare Onsild Håndværker og Borgerforening.

Kik og Lyt - Onsild Nyt
ønsker alle vore læsere

en glædelig jul
og et godt nytår 2018

Tak for jeres opbakning 
i 2017

	  

HAR	  DU	  FÅET	  LYST	  TIL	  AT	  LEJE	  

NR.	  ONSILD	  KULTUR	  OG	  FORSAMLINGSHUS	  

SÅ	  KIG	  HER	  
	  

	  

Huset	  kan	  tilbyde:	  

-‐ Service,	  glas	  og	  bestik	  til	  70	  personer	  
-‐ Stort	  lyst	  lokale	  med	  lyst	  gulv	  og	  flotte	  lamper	  
-‐ Mindre	  anretter-‐stue	  
-‐ Funktionelt	  køkken	  med	  nyere	  opvaskemaskine,	  dobbelt	  

kaffemaskine,	  gaskomfur	  og	  2	  el-‐ovne.	  
-‐ Separate	  herre-‐	  og	  dame-‐toiletter	  
-‐ Smukke	  omgivelser	  og	  tæt	  på	  Nr.	  Onsild	  Legeplads	  

	  

Udlejningspris:	  

-‐ Medlemmer:	  700	  kr.	  pr.	  dag	  +	  gas/vand	  (150	  kr.	  pr.	  dag)+	  forbrugt	  el	  
Medlemskontingent:	  200	  kr.	  pr.	  år	  pr.	  husstand	  
Slutrengøring	  kan	  tilkøbes	  
Medlemmer	  betaler	  ingen	  depositum	  forud	   	  
	   	   	  
	  

-‐ Ikke-‐medlemmer:	  900	  kr.	  pr.	  dag	  +	  gas/vand	  (150	  kr.	  pr.	  dag)	  +	  
forbrugt	  el	  
Slutrengøring	  kan	  tilkøbes	  
Ikke-‐medlemmer	  betaler	  depositum	  forud:	   2.500	  kr.	   (fra	  26	  år)	  
	   5.000	  kr.	   (18-‐25	  år)	  

	  

Kontakt	  udlejer:	  

-‐ For	  mere	  information	  eller	  reservation	  
-‐ På	  mobil:	  91	  53	  93	  58,	  læg	  evt.	  en	  besked,	  så	  ringer	  vi	  tilbage	  
-‐ På	  mail:	  nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com	  
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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

OHF – Onsild Husmoderforening 
Vil gerne TAKKE alle for opbakning til vores arrangementer i årets løb 
– både de deltagende og vores lokale sponsorerer: Bitten Slagter, Golden 
Wine, Helsam, Medisis, Bies Bryghus, Nordicted og OK Tanken.

HUSK vores generalforsamling onsdag den 28. februar 2018, hvor der 
efter generalforsamlingen vil være et foredrag for vores medlemmer. Vi får 
besøg af Carina Vestergaard alias ”Madam Binus” som fornyligt er flyttet 
her til Onsild. Vi glæder os til at høre det spændende foredrag. Her er et 
lille udpluk...

Hele mit liv har jeg været meget stærk i det intuitive, men min første helt 
tydelige kontakt med afdøde, havde jeg da jeg var blot 15 år gammel.
Som 26-årig havde jeg en oplevelse, der gjorde, at jeg måtte træffe et 
valg. Enten skulle jeg kæmpe mod de paranormale kræfter og ellers 
måtte jeg lære at arbejde med det.
For mig var det derfor oplagt, at lære at arbejde med det.
Siden er det gået stærkt – rigtig stærkt. 
Jeg har haft oplevelser vildere end manges fantasi kan forestille sig. 
Den 28. februar har jeg tænkt mig at fortælle om ting, jeg aldrig har 
fortalt offentligheden før.
Derfor kan du glæde dig til et oplæg, der virkelig giver et indblik i mit 
arbejde som clairvoyant – på godt og på ondt. 

Læs nærmere i KIK og LYT til februar eller på Facebook – ”Dem der bor i 
Onsild eller har boet i Onsild”, ”Nr. Onsild” eller ”Onsild Husmoderfore-
ning”.
Vi ønsker alle KIK og 
LYT’s læsere en rigtig God 
Jul samt et Godt Nytår.

OHF – 
Onsild Husmoderforening
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 Onsild Børnehus
I Onsild Børnehus er åbningstiden udvidet med et kvarter, så vi nu hver 
dag åbner kl. 6.15. Den udvidede åbningstid er iværksat for at imødekom-
me et forældreønske, hvor en forælder med den gamle åbningstid ikke 
kunne møde på sit arbejde til tiden. Den udvidede åbningstid skal evalueres 
efter 6 måneder, da den er financierer af midler fra Udvalget for børn og 
familier i Mariagerfjord Kommune. 

Alle børn fra Onsild Børnehus har nu haft mindst en uge på Naturgården, 
hvor de hver dag kørte afsted med bussen fra morgenen og først var til-
bage midt eftermiddag. Dagene blev brugt primært ude, hvor der var 
super god plads til leg og udforskning. Der var også en opgave i at passe 
Naturgårdens dyr, hvor der både skulle fodres og muges ud hos høns og ka-
niner. Der blev også plukket æbler som bl.a. blev til æblesaft og æblekage. 

I oktober har vi fokus på sund kost i Onsild Børnehus. Vi får 7 dage besøg 
af sundhedsfaglig medarbejder i Mariagerfjord Kommune Matilde Krause, 
som formidler viden om sund kost til børnene gennem historier om et slik-
monster og nogle gode aktivitetslege. Forløbet slutter med en fælles mad-
dag, hvor Matilde og spiregruppen laver sund mad til alle i børnehaven. 
Forældrene er også inddraget i sundhed projektet. De fik på forældremødet 
i september et oplæg om sundhed og alle forældre er inviteret til en efter-
middag med sundheds café i børnehaven.   

I efterårsferien var der hver dag omkring 16 børn i børnehaven. Dagene 
blev bl.a. brugt på udflugter til kirkens legeplads, langtur med bussen til 
Marselisborg Dyrepark i Aarhus og en formiddag med fart på i Legeland i 
Hobro Idrætscenter. 

På vegne af Onsild Børnehus Thomas Damsgaard   

Se billeder på næste side...

Forårsfest Dilettant

Onsild Hallen, Onsild Borgerforening og 
Nr. Onsild forsamlingshus afholder

Lørdag d. 17. marts 2018 kl. 18.00 
i Onsild Hallen, Præstemarken 2

   

                                    PROGRAM lørdag aften:
 

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

Køb billetten inden 19. Februar og få en 
drinksbillet med i købet. En drinksbillet kan 

byttes for en øl eller sodavand.
  

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

Generalprøve kl. 13 - ingen tilmelding
Pris 40 kr. 

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

Sidste frist for køb af billetter er mandag d. 12. marts.

HELE ARRANGEMENTETKUN 200 KR.
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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 

Marselisborg Dyrepark i Aarhus

Mindeparken i Aarhus

Legeland i Hobro Idrætscenter

Kirkens Legeplads

Onsild Børnehus på tur
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