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Onsild byerne – hvor vi er opmærksomme

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

Redaktionsindlæg
Foråret er dejlig med 
blomsterduft og skøn 
kvidrende fuglefløjt. At 
gå i haven er helse for 
sind og krop. Og de 
grønne farver er godt 
for vore øjne.  Det er en 
tid, hvor vi begynder at 
mødes med naboerne 
over hækken eller til fælles grill i haven.

Og dog bliver vi forstyrret i denne skønhed. Mange går med ”dupper” 
i ørerne og kikker konstant på deres mobil. De hører måske musik, ser 
YouTube, eller de taler i mobil med vennerne. De er bange for at blive 
”hægtet af”, hvis de ikke konstant er på. Mobilen er altid klar ved hånden, 
og et BIB forstyrrer personen, da han/hun er nødsaget til at tjekke, om det 
er noget vigtigt.

En undersøgelse over danskernes sundhed viser, at over en million dan-
skere har forhøjet stressniveau, og mange mennesker giver udtryk for, at de 
er ensomme, har søvnproblemer eller føler sig ulykkelige. Hvordan kan det 
være, når vi lever i det land, der er udråbt til ”Det lykkeligste land”. 

Lægen Imran Rashin forsker i smart teknologi og menneskehjernen. Han 
har fundet ud af, at smartphones underminerer vores impulskontrol, som 
er ”den mentale bremse” for vores behov. En undersøgelse fra 60´erne 
viste, at de børn, der kan behovsudsætte, de har senere i livet haft et bedre 
helbred, bedre karakterer, økonomi, mindre grad af overvægt samt bedre 
sociale egenskaber. Hvis vi konstant tjekker mobilen, så bliver det hjernens 
normale adfærd, og vi opdager ikke, at vi bliver ydre-styret af digitale im-
pulser. Den digitale enarmede tyveknægt lokker os tilbage i et narcissistisk 
eventyrland, hvor alt handler om os selv. 

Imran Rashin udtaler, at skærmene mindsker vores menneskelighed. Hans 
forskning viser, at impulskontrollen følger de samme hjernemønstre som 

empati over for et andet menneske. Forskning gennem 30 år har vist, at 
sociale sammenhold mellem mennesker er faldet med 40%. I samfund med 
stærke sociale relationer viser det sig, at befolkningen er mindre syge, og 
de lever længere. Hans konklusion er, at den væsentligste faktor for et godt 
liv, er antallet af nære og dybe sociale relationer, hvor vi kan blive set, som 
den vi er, og hvor vi tør være sårbare. Opdragelse af et lille barn lykkes
gennem nærvær, hvilket er den sundeste måde at præge et barns hjerne på. 
Han har en mission, at intet barn skal vokse op uden værdierne kreativitet, 
fordybelse og nærvær.

Imran Rashin har skrevet bogen ”Sluk”, som har det vigtige budskab, at 
vore hjerner ikke er skabt til digitale venskaber. Hans budskab er, at OP-
MÆRKSOMHED, er noget af det dyrebareste, vi har, og som vi kan 
give hinanden. 

Det er vort håb, at vi i Onsild byerne bruger OPMÆRKSOMHED til at 
skabe stærke sociale relationer, så vi får et bedre helbred, livskvalitet, læn-
gere liv og et godt sted at bo.
      Kirsten Bach



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’
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Fjordkompagniet ApS
Rævebakken 4, Nr. Onsild, 9500 Hobro

info@fjordkompagniet.dk
www.fjordkompagniet.dk

www.lundsgaard-udlejning.dk

40 18 44 89

Allan Ramsdal
22 76 98 36

5

Bies restaurant og bryghus

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

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

NYT  NYT  NYT                      
Medlemmer af Onsild Borgerforening, 

har i mange år haft mulighed for at låne flag, 
til festlige lejligheder. 

Vi har nu investeret i 2 stk gasgriller, 
som vi gerne låner ud til vores medlemmer.

Eneste betingelse er, 
at de afleveres i samme stand som ved modtagelse.

For lån af gasgriller kontaktes:
 

Martin Hansen, Frederiksberg 4. 
Tlf: 61 12 26 51

Email: mh110289@gmail.com

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

Husk at have tøj på efter hver og vind. 

Husk at have tøj på der må blive beskidt. 

Torsdag den 3 maj  spejder. 

Fra den 4  til den 6 maj uddeling af Onsild nyt. 

Torsdag den 10 maj spejder aflyst. Kristi Himmelfartsdag. 

Torsdag den 17 maj spejdermøde kl. 17 –19 

Torsdag den 24 maj spejder aflyst  skolefest på MFI. 

Torsdag den 31 maj spejdermøde kl.17 –19 

Torsdag den 7 juni spejdermøde kl. 17 –19 

Torsdag den 14 Juni spejdermøde kl. 17– 19 

Torsdag den 21 juni grille aften for hele familien Kl. 17.30  

Sommerferie. Til den 16 august så er der spejder fra kl. 17 –19. 

 Byfest den  17 og 18 august. 

Spejder hilsen Susanne 98544435/ 20637061 

 Sommerlejren er i år fra den 6 til den 10 august. 

 Vi skal til Birkesølejren ved Stoholm pr Viborg. 

Husk at have tøj på efter vejr og vind

Nyt fra OHF – Onsild Husmoderforening 
 

Til vores generalforsamling havde vi besøg af Madam Binus. Det var et rigtig spændende 
foredrag og vi kan absolut anbefale at kontakte hende, hvis man har interesse inden for den 
spirituelle verden. Madam Binus bor ikke længere her i byen, man har fortsat sin klinik her. 

*************************************************************************** 

Vi har afholdt årets første bankospil. Vi var godt 32 spillere denne aften – betydelig færre 
end vi plejer, men vejret denne aften var også helt fantastisk med sol og varme. Vi hyggede 
os som vi plejer, og flere spillere ”slæbte” gevinster med sig hjem. TAK til vores lokale 
sponsorer, som denne gang var HELSAM, Bies Bryghus, Medisis, Bitten Slagter og OK-
Tanken i Onsild. 

*************************************************************************** 

I forbindelse med vores foredrag med Rita mandag den 1. oktober, har vi i bestyrelsen 
overvejet, om vi skal blive en demensvenlig forening. 

For at vi decideret kan kalde os det, kræver det, at 50% af vores medlemmer kan være med 
den dag hvor vi afholder vores temadag. Vi håber, at vi finder en anden løsning, da vi synes 
50% er mange – vi melder en dato ud i KIK og LYT til september. 

I første omgang vil vi opfordre til at evt. interesserede går ind på nettet og bliver 
demensven – der får man rigtig meget info og nyhedsbreve tilsendt. Det er gratis at være 
med. 

*************************************************************************** 

OHF´s efterårsmesse bliver i år søndag den 4. november – sæt allerede nu x i kalenderen – 
også hvis du ønsker at købe en stand. Nærmere info i næste udgave af KIK og LYT. 

*************************************************************************** 

HUSK at du stadig kan forny eller opstarte dit medlemskab for 2018: 

Det koster 100 kr. årligt.  

Du kan indbetale til vores konto:  5984 – 0001158641.  

HUSK at oplyse dit navn og mailadresse som overførselstekst. 

Eller kontakt vores kasserer Helle B. Vistisen på mobil: 40999639 

*************************************************************************** 
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Odinsgård
Så er foråret endelig kommet med sol og varme – i hvert fald i skrivende 
stund – dejligt.

Efter generalforsamlingen d. 4. april har støttegruppen på Odinsgård 
konstitueret sig således:

Formand Hanne Simonsen
Næstformand Inge Nørgaard
Referent Anne Marie Christensen
Kasserer Bente Andersen
Øvrige medlemmer: Karen Aggerholm, Børge Johnsen, Mogens Kruse 
(nyvalgt) og Else Larsen.

Den 22. april er der sang eftermiddag, hvor vi synger til Dorte Laursens 
musik. Støttegruppen serverer kaffe og kage.

Den 16. maj kl. 14 kører vi med beboerne en tur til Hvornum Mini Zoo. 
Hvis der er interesserede, der vil med på turen, er der tilmelding til Hanne 
Simonsen – tlf. 98 54 43 86 eller  mobil 24 49 26 25.

Den 29. maj kl. 18 er der majstangsfest. Alle er velkomne. Vi pynter 
majstangen fra kl. 17.

Den 26. juni kl. 19 er der åbent hus, hvor Ib Nørgaard vil fortælle om sit 
liv.
Der er ikke åbent hus i juli måned.

Vi fortsætter med at spille yatzy hver onsdag eftermiddag kl 14.30. Vi 
begynder med kaffe og kage.

Gudstjenester på Odinsgård vil fremgå i Kirkebladet.

Støttegruppen på Odinsgård
Hanne Simonsen

Kirkens arrangementer
 Arrangementer for maj, juni, juli og august 2018:

Syng Sammen: Mandag d. 28. maj kl. 13.30: ”Ud i det blå”!

Odinsgård gudstjenester:                                                                                                                
Tirsdag d. 8. maj kl. 14.30.                                                                                                               
Tirsdag d. 12. juni kl. 14.30.                                                                                                              
Tirsdag d. 21. august kl. 14.30.

Miniputter i kirken: Salmeleg for dig og mig. 
Vi får igen besøg af alle dagplejebørnene og deres” mødre”, og vi glæder 
os! 
Det foregår: Fredag d. 18. maj; Fredag d. 1. juni samt Fredag d. 15. juni.                                                                                                                                 
Alle dage kl. 9.30

Sommersangsmatiné:                                                                                                                             
2. pinsedag kl. 19.30 byder vi på 
Sommersangsmatiné i Sdr. Onsild 
Kirke. Kan I li` at synge dejlige, lyse 
sange og salmer og forhåbentlig byde 
det gode vejr velkommen, så er mu-
ligheden der. Vi slutter af med et glas 
kølig hvidvin og en pindemad.

Sognetur: Søndag d. 17. juni 
kl. 9.00. Vi begynder med mor-
gensang i Sdr. Onsild Kirke. 
Herefter går vi i konfirmand-
stuen til et rundstykke, inden vi 
sætter kursen mod den gamle 
kongeby Jelling. Hvis tiden til-
lader, lægger vi vejen igennem 
den smukke Grejsdal. Frokosten 
indtager vi på Skovdal Kro, der ligger smukt med udsigt ned til Fårup sø.
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole!
Et godt spørgsmål!
Forleden spurgte en kollega fra en anden efterskole mig om, hvad min 
vision eller drøm var for Onsild Idrætsefterskole i forhold til nærområdet. 
Hvilke aftryk jeg ønsker at sætte i nærmiljøet og hvordan jeg ser Onsild 
Idrætsefterskole ind i en lokal kontekst.
Egentligt nogle spændende spørgsmål, som på en og samme gang var 
lette at svare hurtigt på, men også svære at svare på. Lette fordi man vil 
en masse for nærområdet, og har mange ideer, men også svære fordi man 
måske bare skyder i blinde i forhold til at gøre noget som lokalsamfundet 
finder interessant.

Jeg ser for mig, at byens lokale kraftcenter er MFI i forhold til 
børnefamilier og familier med skolesøgende børn til og med 9. kl. I samme 
sætning kunne man så spørge, hvordan vi to skoler kan komplimentere 
hinanden og skabe en positiv synergieffekt til glæde for netop byernes 
borgere.
Der er et fremragende samarbejde mellem de to skoler i dag, og jeg ser for 
mig, at fremtiden vil byde på endnu mere samarbejde og synergi. Der er 
noteret en kæmpe velvilje fra begge sider af Præstemarken til at dette vil 
ske.

Jeg ser også for mig, at Onsild Idrætsefterskole bliver et kraftcenter, mere 
end det er i dag, overfor alle borgere i Onsild byerne. Jeg har et brændende 
ønske om, at I alle har et forhold til efterskolen og at I, i løbet af et år, 
finder det interessant at komme på skolen. Vi vil ikke bare være i vores 
egen osteklokke. Vi vil invitere jer med ind – sådan som det egentligt altid 
har været. 

De tiltag som vi har taget inden for det sidste år er blandt andet at invitere 
til julekoncert på skolen. Herligt fremmøde, som medvirkede til at alle 
kom i rigtig god julestemning. Dernæst her i april, hvor Onsild IF’s lokale 
springhold var inviteret med til OIES aften. Der præsterede det lokale hold 
en forrygende og flot opvisning, og der var en helt naturlig flot opbakning 
fra jer lokale borgere ved denne aften. Tak for opbakningen og det flotte 
fremmøde! Til efteråret prøver vi så at gøre alvor af vores Onsildløb – 

døbt Onsildløbet 2018. Af forskellige årsager blev sidste års annoncerede 
arrangement ikke gennemført. Det gør det i år, og vi håber, at mange af jer 
vil bakke op om det.

Generalforsamlingen 2018
Torsdag d. 31. maj kl. 17.30 er der generalforsamling på skolen for 
medlemmer af Skolekredsen. I kan tilmelde jer generalforsamlingen på 
tlf. 9854 4433 eller ved at sende en e-mail til kontor@onsild.dk Husk 
at du skal have betalt kontingent inden generalforsamlingen for at være 
stemmeberettiget. Denne aften har du også mulighed for på helt tæt hold, at 
høre om skolens spirende vokseværk!

Spændende foredrag i forbindelse med generalforsamlingen
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen er der 
et spændende foredrag med Anders Kofoed Pedersen. 
Foredraget hedder “ALLE har et liv - der er værd at 
leve”, og det sætter fokus på det der optager de unge 
allermest, nemlig dem selv og det giver dem et svar på 
det spørgsmål som ligger dybest i dem alle sammen: 
Er jeg go’ nok?

Anders Kofoed Pedersen er oprindeligt uddannet lærer, men rejser nu land 
og rige rundt med dette kernebudskab. Han har arbejdet med unge i 15 år i 
frivilligt, privat og kommunalt regi, været på TV2 og TV3, skrevet for flere 
nationale medier og rejst i mere end 70 lande – alligevel siger han selv, at 
det eneste, der kvalificerer ham til at være foredragsholder er, at han kan 
formidle sit budskab på en måde, så folk gider lytte!

Vel mødt og med venlige hilsner,
Søren Haubjerg
Forstander

Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro Tlf.: 98 51 11 01     Mobil: 22 58 06 13

www.kmfs.dk
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Info fra dagplejerne i Onsild
Onsild gruppen yngler – både med børn og nye dagplejere :-) 
Vi har siden 1. marts fået 3 nye kollegaer :-) Ta´ godt imod Mai som bor i 
Andrup, Michelle som bor i Handest og Tanja som bor på Højvangen her i 
Onsild.

OBS. 
Dagplejen er lukket fredag den 11. Maj (dagen efter Kristi himmelfarts-
dag).
Der er ikke mulighed for gæstepleje denne dag.

Dagplejen er lukket grundlovsdag den 5. Juni. 
Der er ikke mulighed for gæstepleje denne dag.                     

Andre planlagte aktiviteter:
Besøg i børnehaven 2 dagplejere ad gangen på skift hver anden uge.

Bondegårdsbesøg hos Tina på Præstemarken fredag den 4. maj.

”Dagplejedag” onsdag den 9. maj i spejderhuset. Forældre/bedsteforældre 
inviteres fra 8.30-10.30. Se invitation på FAMLY. 

”Salmeleg for dig og mig” i Sdr. Onsild kirke 18. maj, 1. juni samt 15. 
juni.

Børne kulturuge i uge 21. 
”Mariagerfjord synger – når lyden får krop”. 
Vi skal i Onsild hallen i den anledning til musikalsk legestue, men først 
onsdag uge 22, hvor der bliver afholdt et fælles arrangement med andre 
dagplejegrupper.

Legestueplan for maj og juni 2018 i Onsildgruppen i spejderhuset.

Info fra dagplejerne i Onsild. 
Onsild gruppen yngler – både med børn og nye dagplejere☺ Vi har siden 1. marts fået 3 nye kollegaer☺ Ta 
godt imod Mai som bor i Andrup, Michelle som bor i Handest og Tanja som bor på Højvangen her i Onsild. 

OBS.  
Dagplejen er lukket fredag den 11. Maj (dagen efter Kristi himmelfartsdag). 
Der er ikke mulighed for gæstepleje denne dag. 
 
Dagplejen er lukket grundlovsdag den 5. Juni.  
Der er ikke mulighed for gæstepleje denne dag.                      
 
Andre planlagte aktiviteter: 
Besøg i børnehaven 2 dagplejere af gangen på skift hver anden uge. 
 
Bondegårdsbesøg hos Tina på Præstemarken fredag den 4. maj. 
 
”Dagplejedag” onsdag den 9. maj i spejderhuset. Forældre 
/bedsteforældre inviteres fra 8.30-10.30. Se invitation på FAMLY.  
 
”Salmeleg for dig og mig” i Sdr. Onsild kirke 18. maj, 1. juni samt 15. juni. 
 
Børne kulturuge i uge 21. ”Mariagerfjord synger – når lyden får krop”.  
Vi skal i Onsild hallen i den anledning til musikalsk legestue, men først onsdag uge 22, hvor der bliver 
afholdt et fælles arrangement med andre dagplejegrupper. 
 

Legestueplan for maj og juni 2018 i Onsildgruppen i spejderhuset. 

Måned og 
uger 

Datoer Tema Aktivitet Fokusord Læreplanstema 

Maj 
 
 

2. 
9. 
16. 
23. 
30. 
 

Smag på og 
være 
kreative i 
naturen 

Kendskab til 
hvordan 
naturen kan 
bruges både 
til leg og 
kreativitet 

Blomster 
Farver 
Sten 

Sprog + 
Natur og 
naturfænomener. 
 

Juni 
 

6. 
13. 
20. 
27. 

Smag på og 
være 
kreative i 
naturen 
fortsat. 
Sct.Hans 
Fest for 
ALLE den 
20. 

Kendskab til 
hvordan 
naturen kan 
bruges både 
til leg og 
kreativitet 

Blomster 
Farver 
Sten 

Sprog + 
Natur og 
naturfænomener 
 
 
Kulturelle 
udtryksformer 

 God sommer til jer alle 

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
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MFI – Skolekredsen
Torsdag den 12. april afholdt MFI-Skolekredsen generalforsamling på 
skolen.
Der var genvalg til Jenny Nielsen og Annie Poulsen. Alice Johnsen øns-
kede ikke genvalg. 
Vi siger mange tak for den store indsats Alice har ydet gennem de to valg-
perioder Alice har været med i bestyrelsen.
Som nyt medlem af bestyrelsen blev valgt Mie Christiansen – velkommen 
til.
Som suppleanter genvalgtes Signe Neimann og Iben Bryde.
Der var også genvalg til revisor Morten Sørensen – og til revisorsuppleant 
Else Larsen.

Bestyrelsen er konstitueret:
Formand: Ketty Nyrup Hansen – Søkærvej 12, Sdr. Onsild, tlf. 29 24 86 49
Sekretær: Jenny Dybdal Nielsen – Kærvej 8, Sdr. Onsild
Kasserer: Annie Poulsen – Frejasvej 14, Sdr. Onsild
Aase Bjerrum – Randersvej 134, Handest
Mie Christiansen - Præstemarken 12, Nr. Onsild

Der var ikke det store fremmøde til generalforsamlingen – det var ærger-
ligt, da vi var så heldige at have besøg af skolens nye leder Peter Yde 
Thomsen, der fortalte om sin baggrund og om de tanker og ideer han har 
for skolens fremtid – det lød rigtig spændende.

Den 21. april afholdes arbejdslørdag på skolen. Der var deltagelse af en 
snes voksne og halvt så mange børn. Der blev bl,a. pudset vinduer - ryddet 
op i kælder og på loft og kørt en masse affald væk.
Skolekredsen serverede æbleskiver, rugbrød og hjemmebagte boller med 
pålæg og ost til de hårdtarbejdende.  

Vigtige datoer:

Torsdag den 24. maj: 
Skolefest – skolekredsen deltager for at lave kaffe.

Torsdag	den	7.	juni: 
Årets Fyrkatløb – Det er 6. gang MFI-deltager i dette løb. 
Fyrkatløbet er for alle - Kom og vær med. 
Løbet starter på havnen i Hobro kl. 19. 
Tilmelding på www.sportstiming.dk – der kan vælges mellem 3 distancer: 
3,7 km, 6,9 km og 10,6 km. 
Pris: Børn 0-13 år 60 kr. - voksne 100 kr.  
Tilmelding skal ske senest den 3. juni 2018
Tilmelding på løbsdagen senest kl. 16 + gebyr kr. 25 per person.
Se mere på: www.fyrkatloebet.dk
Meget vigtigt: I rubrikken med klub/firma skal I skrive: MFI_Skole,
Kommer det ikke på, bliver startnumrene ikke udleveret samlet.
Ketty udleverer startnumre og chip på løbsdagen fra kl. 18.
T-shirt kan købes i shop gennem Mariagerfjord Idrætsskole. 
Se hjemmesiden: www.mfiskole.dk 

Lørdag	den	30.	juni: 
Arbejdslørdag fra kl. 9.00 – Er der nogen fra skolekredsen der har lyst
til at give en hånd med, er I meget velkomne til at møde op. 
     
Søndag den 12. august: 
Det nye skoleår starter – skolekredsen står for forplejning i form at frugt,
kaffe og vand 

MFI-skolekredsen
Bestyrelsen
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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

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
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ET VI ER BEDST TIL

     ANNO 1999

Nr. Onsild Slagtehus
Vi er gode til det vi laver

- og det kan smages

Rævebakken 2 - 9500 Hobro
www.onsildslagtehus.dk

Telefon 9852 5874

Stafet For Livet i Mariagerfjord Kommune
Stafet For Livet kommer igen til Mariagerfjord Kommune - 
den 9. og 10. juni 2018 fra kl. 12 til kl. 12 søndag - 24 timer i alt.

På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 15 hold og over 150 deltagere fra 
hele Mariagerfjord Kommune.

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

Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper 
sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, vi har mis-
tet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplys-
ning og indsamling i kampen mod kræft.

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

Hvis nogle mangler et hold at deltage på, har Dagplejen Mariagerfjord et 
hold man kan tilmelde sig på. Der opfordres her til at bruge gule veste.
Holdkaptajn er Tove Christensen og fighter er Karen Nielsen. 

Tilmelding er senest fredag d. 25 maj på www.stafetforlivet.dk. Der vil 
senere komme mere info om deltagertidspunkt fra holdkaptajnen. Prisen 
for deltagelse er 100 kr. 
 
Karen 29 66 19 07 og Tove  61 70 41 08
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Onsild vandværk Amba: 
Formand:   Lars Kristensen, Søtofte 6,     
    lars@cogetil.dk   40 54 84 11
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, elmo.plougstrup@mail.dk
Claus Schmidt Christensen, otm-onsild@mail.dk
Per Hjort, Viborg Landevej 96  
Jens Lykke, Højvangen 6 

Skolebestyrelsen	for	Mariafjord	Idrætsskole	(mfiskole):
Formand: Michael Loft     michaelloft.ml@gmail.com  20 14 28 50
Øvrige medlemmer:  
Jacob Bjerrum  Lotte Burmølle Andersen Thomas Rasmussen 
Susanne Berg   Kent Mathisen   Mette Veng Kristensen
  

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

Lokalhistorisk Forening, generalforsamling i marts måned:
Formand:		 	 Ejgild	Simonsen,	Søkærvej	8		 	 98	54	43	86
    gerberg@simonsen.mail.dk
Øvrige medlemmer:
Dorrit Laursen, Nr. Onsildvej 46  Ove Neimann, Ulstrupvej 28
Leo Jensen, Præstemarken 22  Børge Nielsen, Præstemarken 17

Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd:
Formand:		 	 Jørgen	Lundsberg,	Rævebakken	9		 98	52	57	86
   bjl@os.dk
Øvrige medlemmer:
Signe Neimann, Søagervej 8
Bente Andersen, Viborg Landevej 38 Hannah Christensen, Rævebakken 8  
Stine Bergø Pedersen, Kærhave 3 Iben Bryde, Rolighedsvej 5
Anne Lise Laursen, Ulstrupvej 24 Tove Jensen, Nr. Onsildvej 40
Henrik Krogh, Rævebakken 4   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8

Sdr. Onsild Borgerforening, generalforsamling i marts måned:
Formand:  Betina Justesen
	 	 	 betper6@hotmail.com		 	 40	86	47	33
Janet Ishof Sørensen 
Henrik Hvid Laursen, hhl@lmo.dk 
Rene Holst, rholst75@gmail.com
Lise Storm

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

Nr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i november:
Formand:  Casper Sørensen, Nr. Onsildvej 18    
	 	 	 sir_casper@hotmail.com	 	 22	33	28	66
Øvrige medlemmer:
Carsten Christensen Rikke Kramer Sørensen  Søren Andersen

Nr. Onsild Forsamlingshus, generalforsamling i november måned:
Formand:	 	 Bente	Kirketerp,	Nr.	Onsildvej	44	 27	64	37	97	 	
    boghkirketerp@gmail.com   
Øvrige medlemer:
Camilla Dahl, camilladindahl94@gmail.com
Carsten Christensen, kritter69@gmail.com
Søren Andersen, dorthekragh@hotmail.com
Tina Kristensen,	dyrefarmen2207@gmail.com
Casper Sørensen, sir_casper@hotmail.com - legepladsudvalg
Andreas Andersen, andreaskragh@hotmail.com - legepladsudvalg
Michael Christensen, micnr1@hotmail.com - legepladsudvalg

Forsamlingshuset
Booking	+	 	 Michael	Christensen,	Væggedalen	4	 91	53	93	58
nøgle/aflæsning:	 nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com	 	 	
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Byfest. 17.- 18. August. 
 

 En folder med det fulde program bliver husstandsomdelt i starten af august. 

 
 
Fredag den 17. August. 
 
 
 
16.00: Pladsen åbner med hoppeborge og salgsbod. Spejderne laver bål mv. 
 
17.00: Børnedyreskue. 
             Kom og vis os dit dyr. Pynt det flot og vind fine præmier.  
 
 
18.00: Havetraktortræk ved Hobro Pullingteam. 
             Indvejning fra kl. 16.30. Pris 100 kr. for at deltage. 
 
 
18.00: Grillen tændes. 
             Medbring selv kød til grillen og tilbehør eller 
             køb pølser og hjemmelavet kartoffelsalat. 
 
 
18.00: Spejderne sælger deres lækre wok-mad. 
 
 
 
20.30: Der spilles op med ung play liste i pavillion med egen bar og udsmider. 
             Kun for dem under 25 år. Dog sælges der naturligvis ikke alkohol til unge          
             under 18 år. 
 
 
 
21.00: Hr. og Fru søm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byfest. 17.- 18. August. 
 

 En folder med det fulde program bliver husstandsomdelt i starten af august. 

 
 
Lørdag den 18. August. 
 
9.00: Pladsen åbner.  
          Der kan købes rundstykker og morgenkaffe. 
 
 
9.00: De lokale fodboldhold har fodboldstævne hele dagen. 
 
 
 
10.30: Banko. 
 
 
12.30: Frokost-buffet.  
             Voksne (fra 13 år):  60 kr. 
              Børn (4-12 år): 30 kr. 
 
 
14.00: Fagenes kamp. 
 
 
 
18.00:  Fællesspisning. 
 
              Herefter musik og dans. 
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Støttegruppen Odinsgård, generalforsamling i april måned:
Formand:		 	 Hanne	Simonsen,	Søkærvej	8		 	 98	54	43	86
    hannesimonsen1944@gmail.com 24 49 26 25
Øvrige medlemmer:
Anne Marie Christensen, 98	51	13	08	/	51	49	03	14
Frede Aggerholm, 86	45	23	04	 	   Børge Johnsen,  98	54	40	63	 	
Else Larsen, 98	54	43	13   Inge Nørgaard, 98	54	14	34
Bente Andersen, 98	54	42	88	/	30	98	40	88	 Karen Aggerholm, Kongsvad   
Astrid Jørgensen   

Onsild Pensionistklub, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Kurt Jensen, Carolinevej 9, Skellerup  98 55 52 28
   
Øvrige medlemmer: 
Bente Andersen, Viborg Landevej 38, Sdr. Onsild   98 54 42 88
Eva Pedersen, Frederiksberg 5, Sdr. Onsild
Margit Pedersen, Viborg Landevej 5, Sdr. Onsild
Lisbeth Jensen, Viborg Landevej 17, Sdr. Onsild

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

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

Onsild Idrætsforening, generalforsamling i marts:
Formand/gym.: Michael Loft, michaelloft.ml@gmail.com  20 14 28 50
   
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, 31	75	41	30	 	 Jonas	Nielsen
Signe Neiman, 60	49	34	52	 	 Dan	Christensen
Carsten Christensen
Christian Ishof Sørensen

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

Onsild Husmoderforening, generalforsamling i marts:
Formand:  Lene Christensen, Åvej 2  98 54 41 24
   kritterlene@email.dk   22 16 41 28
   onsildhusmoderforening@gmail.com
Øvrige medlemmer: 
Helle W. Christiansen  Helle B. Vistisen, 40	99	96	39	
Pernille Dyhrberg  Susanne Olesen, 20	13	75	44	   
Pernille Bruun

Onsildhallen
Formand: Steffan Rold,	steffan@birkebo1og2.dk 
  Carsten Christensen, kritter69@gmail.com  
  Jesper Kristensen, viceforstander@onsild.dk
  Martin Blauenfeldt, mmbl73@gmail.com
  Mette Kræmer

Halinspektør:	 Elmo	Plougstrup	 	 	 	 21	75	41	30
Mailadresse: elmo.plougstrup@mail.dk 



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

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

G-CYKLER
V/Kim Kristoffersen

Søagervej 4, Sdr. Onsild
Tlf. 27 41 00 33

Gcykler@gmail.com
www.silverbacklab.com

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
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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 ………

Onsild borgerforening arrangerer: 

 

ved anlægget i Onsild stationsby 

Lørdag d. 23. juni 

 

Vi starter med fællesspisning på legepladsen kl. 17.oo 

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

Der vil være mulighed for køb af øl og sodavand. 

 

Kl. 18.30 tænder vi for bålet.  

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

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

ALLE er meget velkommen. 

 

Med venlig hilsen Onsild Borgerforening 
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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

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

 
 
 
 
 
 
 

Skt. Hans fest 
 

på Legepladsen i Nr. Onsild 
 

Lørdag d. 23. juni 2018 kl. 17.30 
 

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

sin egen mad. 
 

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

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

 
 

Der er som altid gratis snobrødsdej til børnene. 
 
 

Bålet tændes kl. 19.00 
 
 

Alle er velkomne – kom og vær med til en hyggelig aften 
og et par sange omkring bålet. 

 
                                                                 
 

 
Legepladsudvalget i Nr. Onsild 

 



R. S. Stålteknik P/S
Sjællandsvej 20

9500  Hobro

Tlf. 22 86 73 14
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Åbningstider:
Man. – fre.  6.00 – 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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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

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

 

 

 

OHF’s besøg hos Boutique Bentes Corner var en rigtig hyggelig og dejlig aften. 

Vi tog fra Onsild byerne, med opsamling flere steder som vanligt, og nød alle, at det ikke 
allerede var blevet mørkt. Det var det så til gengæld, da vi skulle hjem. 

Bente har indrettet hele stueetagen i sit 3 etager store hus med Boutique. 

Vi blev modtaget i døren af Bente og fik serveret velkomstdrinks i køkkenet, som vi også 
brugte som garderobe, da resten af huset var fyldt op med ”varer”. 

Her var alt hvad et lille husmoderhjerte kan begære – bukser, bluser, kjoler, jakker, 
tørklæder, punge, tasker, sko, sandaler, smykker og andre ting, vi slet ikke vidste vi lige 
manglede. 

Vi havde aftalt, at vi gerne ville hjemad kl. ca. 21, og dette blev overholdt – næsten. Den 
blev vist kun lige godt og vel 21.30, inden vi fik takket af. Der er jo altid lige en eller 
anden, der lige skal have en ting mere - alligevel. 

Alt i alt en rigtig dejlig aften, og det er i hvert tilfælde ikke sidste gang, jeg besøger  

Boutique Bentes corner. 

På vegne af OHF 

Susanne Hjorth Olesen 

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

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS
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Det er forår, alting klippes ned

Poul Dissing
Det er forår og alting klippes ned

Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter. 
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg blir fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
blir jeg ung!

Lad kun falde, hvad der knap kan stå ...
Men i så fald sku jeg altid komme kryv'nde, 
hver gang skatten gir sig til at flå
mine sidste mønter fra mig hver den tyv'nde
Jeg blir tom i hjernen, .
træt og tung i sjæl og krop,
men når forårssolen skinner
står jeg op!

Og jeg fægter med min sparekniv. 
Men den skraber bare hult i sparegrisen. 
Der er ikke meget tegn på liv.
Selv i vinter var der dog en ko på isen. 
Jeg har længe næret en
istap ved min barm,
men når forårssolen skinner,
blir jeg varm!

Solen skinner på fallittens rand.
Derfor denne dyrekøbte randbemærkning: 
Der er caries i tidens tand.
Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning! 
Snart skal jeg og mine sidste
tænder skilles ad,
men når forårssolen skinner,
blir jeg glad!

Tag da kun min sidste spinkle mønt. 
Livets sol er min den sidste del af livet, 
for 'som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, 
at Alt og Intet er os givet. 
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
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Onsild Børnehus
I Onsild Børnehus har der været gang i brugen af genbrugsmaterialer. 
Der er lavet fjernsyn og et hus ud af papkasser. Børn og voksne har været 
kreative og lavet forskellige dyr - bl.a. en edderkop og en blæksprutte - alle 
lavet af genbrugsmaterialer. 

På troldestuen har børnene lavet nogle kunstværker, hvor de har tegnet og 
malet portrætter af dem selv.

På legepladsen har vi fået plantet et nyt æbletræ. Børnene glæder sig 
allerede til at smage de nye æbler. Så vi krydser fingre for, at vi kan være 
heldige, at få en smagsprøve til efteråret.

Forældrerådet havde arrangeret en spis-sammen aften i børnehaven, hvor 
hver familie havde en ret med til fælles ta´selv bord. Det var en hyggelig 
aften med god tilslutning.

Onsild Børnehus er en børnehave i bevægelse og nu er det også forældrene 
der skal i bevægelse. Så kaffedagen er blevet til en ”kom og vær med dag”. 
Børnene laver til hverdag bevægelse til et program der hedder action-kids. 
Det skal forældrene nu også komme og prøve. Så der bliver uden tvivl flere 
forældre med sved på panden, efter 25 minutter i bevægelse sammen med 
deres børn.

Nu er foråret og solen endelig kommet og vi er meget ude på legepladsen. 
Det er skønt at kunne komme ud uden at skulle i flyverdragten. Det er sjovt 
at følge med i vores træer og buske, som begynder at springe ud, frøer der 
kommer hoppende og insekter der kommer flyvende.

Med venlig hilsen Thomas Damsgaard

Der vandes ved det nye æbletræ

Blæksprutten Benny lavet af 
genbrugsmaterialer

Hus lavet af en stor papkasse
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Sæson afslutning i Tånum forsamlingshus 

Onsild sangkor havde en fantastisk forårsafslutning forleden 
den 15. april 2018.  Sammen med harmonika og 
keyboardspillere, som er elever under AOF i Randers blev der 
serveret en skøn blanding af musikstykker og sang for og med 
hinanden.  

52 mennesker satte hinanden stævne for 2. år i træk.  
Spillefolket og det sangglade kor havde pårørende med, som 
fik sig en god oplevelse kombineret med en god forplejning 
med lækker buffet, kaffe og dessert dagen igennem fra kl. 11-
16.00. 

Som noget nyt i år skulle spillegruppen og sangkoret være 
sammen om et par fælles numre, som man på forhånd ikke 
havde øvet sammen på, men kun hver for sig.  Det gik over alt 
forventning.  

Onsild sangkor starter op igen til efteråret den 4. september og 
i den forbindelse håber vi, at der er flere sangglade folk som 
har lyst til at være med i koret.  Vi mangler især sopraner, 
men alle er velkommen til at prøve at være med et par gange, 
for at se om det er noget.  Koret flytter i øvrigt i nye øvelokaler 
til efteråret på Odinsgård i Onsild og det bliver hver tirsdag fra 
kl. 9.30-11.30 der bliver sang på ældrecentret.  

Onsild sangkor er medarrangør af det fælles kortræf/koncert 
som finder sted på Hobro Gymnasium den 10. oktober, hvor 
alle interesserede også er velkommen til at høre de forskellige 
kor optræde, der findes omkring Mariagerfjord.  

Onsild sangkor har modtaget donation til indkøb af 40 nye DGI sangbøger 
+  melodibog, som er doneret af Sparekassen Hobro Fonden?
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Så du “Da Aage forsvandt” og 
“Rita og Aages sidste dans”???

Nu kan du opleve Rita, når OHF – Onsild Husmoderforening inviterer til 
foredrag på 
Onsild Idrætsefterskole mandag d. 1. oktober 2018 kl. 19.00.                                         
Rita vil fortælle om sit liv og den sidste tid sammen med sin Aage.

Da Rita og Aage møder hinanden 
i en moden alder, er det kærlighed 
ved første blik.
Aage er dog inde i en presset peri-
ode og føler sig stresset. Han glem-
mer hverdagsting. Han virker u-
struktureret. Han kan godt blive 
lidt kort for hovedet. Rita sender 
ham til lægen flere gange, men be-
skeden er hver gang den samme: 
Der er intet alvorligt galt.

Men det er der. Det viser sig, at Aage har Alzheimers sygdom. 

Dette er Ritas historie. Om frygt og uvished. Om at finde sig selv i et 
forhold, hvor man langsomt bliver mere plejer end partner. Om tvivlen og 
dilemmaerne. Men også om kærligheden og værdigheden, som Rita til det 
sidste kæmper for at bevare for dem begge.
 
Da Aage forsvandt er først og fremmest en personlig beretning om livet 
som nær pårørende til et menneske med Alzheimer, på godt og ondt. Men 
både pårørende og plejepersonale vil også kunne nyde godt af Ritas erfar-
inger, empati og indstilling til liv og læring.

Rita Knudsen er født i 1952 og er opvokset i Thisted. Hun holder foredrag 
i hele landet om sine år med Aage. Her deler hun ud af sine personlige 
erfaringer og kommer med gode råd til andre, som står i de samme dilem-
maer, som hun selv gjorde med Aage. Rita og Aage kendes af mange fra de 
to dokumentarprogrammer på TV2.

Prisen	for	foredrag	inkl.	kaffe	og	kage	i	pausen	er	75	kr.

Billetterne sælges efter først til mølle princippet. Der er 100 billetter i alt, 
som kan bestilles på onsildhusmoderforening@gmail.com. 
Bestil gerne i grupper, hvis I er flere der skal afsted sammen. 

Bestilling/betaling af billetter foregår på følgende måde:

Bestil billetter på ovenstående mail og indbetal det samlede beløb på 5984 
– 0005024203 mrk. Indbetalingen med ”RITA” – indbetaler skal være 
samme person som bestiller på mail.

Ved spørgsmål bedes du kontakte Lene Christensen, Aavej 2, Sdr. Onsild 
mobil:  22164128 – hvor billetterne også kan afhentes – ellers udleveres de 
ved indgangen – HUSK kvittering fra indbetaling.

Fotograf Flemming Jeppesen

Onsild Pensionistklub 
Arrangementer med bankospil eller underholdning 

på Odinsgård Friggsvej 1 - Sdr. Onsild 

Torsdage kl. 14.00 - kl.16.00

Forårets sidste spil er den 31. maj  -
 men torsdag den 26. juli 2018 er der sommerspil 
 og den 23. august begynder 2. halvårs torsdage.

Årligt kontingent 100,00 kr. (gratis kaffe/the og kage) 
Banko plader 10.00 kr.

Kom evt. til en ”prøveeftermiddag” og få nogle hyggelige timer.

På gensyn - alle er velkomne

Yderligere oplyninger : 98 55 52 58 Niels Kurt Jensen
             98 54 42 88 Bente Andersen 
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Foreningsliste

FACEBOOK: DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD
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Onsild Idrætsforening : Michael Loft 20 14 28 50
Onsild Hallen (omstilling) : Halinspektør 98 54 41 42
Onsild Hallens bestyrelse : Steffan Rold       
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 : Nikki Masi Holt 
Mariagerfjord Idrætsskole : Peter Yde Thomsen 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
 

Om Hitlerbroen
I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Onsild Borgerfore-
ning d. 27/2-2018 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde på at 
bevare Hitlerbroen - i det mindste som en cykel/gangbro.

Arbejdsgruppen har indhentet skrivelser fra:

Onsild Idrætsefterskole ved forstander Søren Haubjerg
Mariagerfjord Idrætsskole ved skoleleder Peter Otte Yde Thomsen
Spejderne som anvender spejderhytten på Engsvang ved spejderleder Su-
sanne Christensen.
Mtb – Mountain Bikerne med i alt  35 ”drenge” ved Henning Børgesen
Indsigelse fra ”almindelige” borgere, som bruger Hitlerbroen til en travetur 
Hitlerbroen rundt, hundeluftere, motionsløbere m.fl.

Disse indsigelser bliver afleveret til Teknisk forvaltning i Mariagerfjord 
Kommune i slutningen af april med kopi til borgmesteren og indsigelserne 
vil blive sendt på mail til alle udvalgsmedlemmerne.

Der er oprettet en Facebook side med navnet Hitlerbroens venner Onsild 
og man er meget velkommen til at skrive kommentarer der. Desuden er der 
opsat skilt ved Hitlerbroen, hvor der er ophængt sedler, så man kan skrive 
sig på, når man har gået tur på Hitlerbroen og vi derved kan dokumentere, 
at den faktisk bliver brugt, som vi påstår.
Vi anbefaler at man som borger i Onsild og bruger af broen holder sig op-
dateret på Facebook siden.

Arbejdsgruppen består af

Henning Børgesen, 
Jenny Nielsen og 
Lise Storm     
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