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Onsild byerne - hvor vi sammen ”bygger vindmøller”

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

Redaktionsindlæg
“Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn og andre byg-
ger vindmøller” - lyder et kinesisk ordsprog.

Det er fantastisk at se, at Onsild områderne hele tiden forandrer sig. Vi er 
med i udviklingen. Omkring 1990 var Stationsbyen trist og kedelig, og 
initiativrige borgere fandt på en løsning med at plante træer langs hoved-
vejen. Senere blev nogle huse faldefærdige, og borgere søgte om nedriv-
ningsstøtte, således at der nu er grønne områder, hvor børnene kan lege. 
I Nr. Onsild er der skabt hygge omkring branddammen, gamle huse er 
revet ned og nye er bygget op på stedet eller området er grønt og kreativt. 
Den overdækkede bænk ved sø og forsamlingshuset er et yndet sted at 
mødes. Det største nybyggeri er sket i Kirkebyen, men også her er der sket 
vedligeholdelse af bygninger og forskønnelse af områder. 

I de 35 år jeg har boet her, har jeg altid fornemmet ”et drive” i befolknin-
gen i Onsild byerne. Selv om butikker og virksomheder er lukket, så er der 
straks dukket nye op, som er mere tidssvarende. Nye tanker og en sund 
portion gå-på-mod viser sit tydelige præg i befolkningen. Jeg ser flere ge-
nerationer, som har valgt at bosætte sig her, og fortsætte det aktive liv med 
at skabe og præge Onsild til et godt sted at bo og virke.

Mærsk Mc-Kinney Møller har udtalt, at ”stilstand er lig med tilbagegang”. 
Kun ved nytænkning og stadig tilgang af nye aktiviteter undgås stilstand, 
udtaler han. Det kan vi tydelig se, hvis vi lader en gård stå tom i bare et par 
år, så begynder den langsom at forfalde med ukrudt og træer i gårdsplad-
sen, ruder falder ud og tagstenene rives løs.

I denne sommer har jeg set nye forandringer i Onsild. MFI Skolen har købt 
gården ved siden af, og nu er der sort muldjord med hegn omkring, som er 
klar til nye tiltag. På industrigrunden mod motorvejen er flere bygninger 
skudt i vejret, og disse tiltag kan skabe nye arbejdspladser til vores lands-
bysamfund. På det grønne område overfor OK Tanken er murer, tømrer 
og smed i fuld sving med at bygge 6 nye boliger, som giver hjem for nye 
familier i vor midte. Birkebo på Klejtrupvej har bygget en stor hal, som
skal rumme aktivitet og produktion til unge mennesker, som skal finde ud
af, hvordan de skal starte på deres voksenliv, og hvad de skal arbejde med i 
fremtiden. 

Hvem ved.. måske har Onsild i den gamle Hobro Kommune og den nye 
Mariagerfjord Kommune fået lov til at få nybyggeri og produktion og 
dermed udvikling, fordi befolkningen her er aktiv, iderig, vedholdende, 
skabende og samarbejdsvillige. 

Jeg synes, at det er fantastisk, at bo i et samfund, hvor vi sammen 
”bygger vindmøller”.

               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
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Bies restaurant og bryghus

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

Kontakt:
- Tlf 98525298
- info@biesrestaurant.dk
- biesrestaurant.dk
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Vandring for bevarelse af Hitlerbroen. 
Tirsdag den 10. juli 2018 havde Onsild Husmoderforeningen inviteret alle 
interesserede til en gåtur kl. 18.30 fra Spejderhytten i Onsild Stationsby, 
hen over engen til Hitlerbroen, og så retur gennem Onsild Kirkeby. 

Omkring 50 personer havde taget imod dette tilbud. Det var det skønneste 
solskinsvejr, og der var en fantastisk stemning. Der var både unge og æld-
re, folk fra Onsild samt nabo byerne bl.a. Hobro, folk med barnevogn og 
andre med hunde, folk på cykel med og uden motor, folk i vandrestøvler og 
andre i små sandaler. Det var en super fin tur på ca. 6 km. Ruten bliver ofte 
brugt af Mariagerfjord Idrætsskole, af Onsild Idrætsefterskole, af lokale 
løbere, af cykelister, af hestefolk, af hunde lufter, og af ganske almindelige 
vandre, der nyder den smukke natur i trygge og dejlige omgivelser.

Midt på broen gjorde vi alle 
holdt for at nyde den smukke 
udsigt ud over banelegemet. 
Der var arbejder i gang med at 
bryde banen op, som vinkede 
til os, da de kørte forbi. På 
broen har ”ud-valget for be-
varelse af Hitlerbroen” sat et 
stort skilt op, hvorpå vi alle 
skrev vores underskrift samt 
dato. På den måde kan der foretages en optælling af, hvor mange personer 
der har passeret over broen i en optællings periode samt støtter bevarelsen 
af en bro. Det store skilt var næsten fyldt, men vi fandt dog huller til vores 
underskrift. 

På broen fortalte formanden for Lokal Historisk Forening Ejgild Simonsen, 
hvordan broen har fået sit navn Hitlerbroen. Det står ikke skrevet nogle 
steder, men i folkemunde er det blevet fortalt, at en tegning af Hitler under 
broen er udført som drengestreger under Anden Verdenskrig. Tegningen 
blev dog hurtig fjernet, idet dette sted blev brugt som vagtpost af tyskerne. 

Efter vandringen blev vi alle budt på kaffe af formanden for Husmoder-
foreningen Lene Christensen. Da foreningen gættede på stor tilslutning 
til denne gåtur, så fik de sponsoreret wienerbrød fra Brdr. Rask i Hobro. 
Endvidere havde flere i Husmoderforeningen bagt kage, som jeg virkelig 
nød efter at have forbrugt 281 kalorier på min vandring. :-)                                                                             

Kirsten Bach

Onsild Square Dancers
Torsdag den 20. september 2018 kl. 19.00 starter den nye sæson.

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

Vi danser 10 gange i efteråret 2018.
Pris kr. 350.00.

   Caller Asta Bredal

   På gensyn - Bestyrelsen                             
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MFI skolen
Søndag d. 12. august starter 190 elever herunder en helt fyldt 0. klasse på 
MFIs 7. skoleår som privatskole. Før ferien havde MFI det største antal 
elever (9 elever) til afgangsprøver med et rigtig flot samlet resultat. Til-
lykke til de 9 elever. De kommende 0. klasser de næste 2-3 år har en stor 
søgning og MFI ser derfor positivt på fremtiden og det er en fornøjelse at 
opleve, at lokalsamfundene i oplandet omkring skolen er gode til at bakke 
op.

MFI har nu en størrelse, hvor organiseringen af medarbejderne justeres, så 
MFI fremadrettet kan matche skoles værdigrundlag om Fællesskab, Tyde-
lighed, Faglighed, Energi. Ledelsen udvides til 3 personer: Eva Nielsen, 
afdelingsleder for 5.-9. klasse og Mette Kræmer Jensen, afdelingsleder for 
0.-4. klasse samt skoleleder Peter Otto Yde Thomsen. De to afdelingsledere 
skal arbejde med at skabe en mere samlet pædagogisk og faglig udvikling 
tæt på eleverne i samarbejde med lærer- og pædagogteams. Der skal være 
et større rum til at skabe en fælles udvikling og opfølgning omkring de 
enkelte klasser og elever. Selvom der ikke er flere klasser til det kommende 
skoleår (10 i alt), så har MFI ansat en ekstra lærer, så fagligheden og un-
dervisningen får et ekstra løft fremadrettet. Dette igangsættes fra skoleårets 
start og alle i om omkring skolen vil forhåbentlig opleve, at det justerede 
setup lige så stille vil få sin styrke i den kommende tid.

Sommeren 2018 har budt på, at Kurt og Carlo Christensen A/S har ned-
brudt huset på Viborg Landevej 16, og at Kibo Hegn har opsat et nyt hegn, 
så grunden kommer til at hænge naturligt sammen med skolens øvrige 
arealer. MFI nyder resultatet og håber at alle borgere i Sønder Onsild og 
omegn ligeså vil nyde forskønnelsen. Dette har dog ikke givet flere loka-
ler på skolen og derfor er det aftalt med Onsild Hallen, at MFI indretter 9. 
klasse i hallens mødelokale

”Hvad så med flere lokaler fremadrettet?” Noget skal der ske og bestyrels-
en pusler med flere elementer omkring en helhedsplan for skolen og hele 
lokalområdet. Der skal ikke bare bygges noget som skolen alene får glæde 
af. Hvordan det skal være og hvad der skal til, det skal vi have flere til at 
være med til at definere. Til dette inviteres alle foreninger og organisationer
med til dialog i løbet af efteråret 2018.

Første torsdag i juni deltog MFI til Fyrkatløb. For 6.-9. klasse er det en del 
af undervisningen, men mange elever og forældre deltager også. For andet 
år i træk var MFI største skole, hvilket vi er super stolte over.

Nyt bestyrelsesmedlem. Lotte Burmølle stoppede ved sidste skoleårsafslut-
ning, da hun ikke længere har børn på skolen. Lotte har ydet et stort ar-
bejde i bestyrelsen både som sekretær og budt ind med sin viden og sine 
meninger til de mange emner, der kommer forbi bestyrelsen. Stort tak for 
Lottes indsats. Bestyrelsen blev glad for at byde suppleanten Charlotte 
Stisen velkommen i bestyrelsen. Charlotte har allerede deltaget i sit første 
møde.

8. november er der åbent hus for alle på skolen :-)

Med venlig hilsen
Peter Otto Yde Thomsen

Skoleleder

OHFs efterårsmesse er AFLYST!!!
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi desværre ikke afholder messe i år. Der 
er flere praktiske grunde, der gør at vi ikke kan få messe-kabalen til at gå 
op i år.

Med et år uden messe i Onsild, håber vi på, at lokalbefolkningen kom-
mer til at mangle messen – og derved vil støtte mere op næste gang der er 
messe i Onsild :-)

Vi har spurgt Dorthe Laursen som i forvejen har annonceret julegave-
marked den 9. december, om hun vil prøve at få en messe stablet på benene 
i stedet. Det arbejder hun på, så vi vil hermed henvise interesserede stand-
holdere til at kontakte Dorthe. Se Dorthes indlæg her i bladet.

De bedste hilsner og ønske om en god sensommer
På vegne af OHF  - Onsild Husmoderforening
Lene Christensen
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Kirkens Arrangementer
Syng Sammen: 
Mandag d. 3. september kl. 14.00.                                                                                                                                           
Mandag d. 24. september kl. 15.00: ”Ud i det blå”. 
Bemærk ændret tidspunkt!!                                                                                    
Mandag d. 22. oktober kl. 14.00.

Odinsgård Gudstjenester:                                                                                                                                   
Tirsdag d. 18. september kl. 14.30.                                                                                                                                           
Tirsdag d. 23. oktober kl.14.30.

Konfirmandstart:                                                                                                                                      
Tirsdag d. 4. september kl. 8.00 i konfirmandstuen. Husk dåbsattest.                                 

Introgudstjeneste for konfirmander:                                                                                                                                    
Søndag d. 16. september kl.17.00 i Sdr. Onsild Kirke.                                                                                                                       
Vi byder velkommen til de nye konfirmander med en kort gudstjeneste, 
som konfirmanderne står for. Derefter er der fælles spisning i konfirmand-
stuen, og jeg håber at mange, udover konfirmanderne og deres familier, har 
lyst til at være med.

Konfirmandløb:                                                                                                                                        
Onsdag d. 12. september er der konfirmandløb i og omkring Mariager 
Kloster. Nærmere besked med konfirmanderne.

Minikonfirmandstart:                                                                                                                                  
I uge 37 starter det nye hold minikonfirmander. Det er et tilbud til 4. klasse, 
hvor de lærer kirken at kende. Vi fortæller nogle af de mange historier 
fra biblen, synger og tegner, og ikke mindst hygger os med saftevand og 
kage. Har I lyst til at være med, glæder jeg mig til at se jer. Hilsen præsten.                                                                                                                                        
Dato meldes ud, når skolen starter efter sommerferien.                                                   

” Støt op om din kirke”:                                                                                                                                          
Søndag d. 30. september kl. 10.30 i Nr. Onsild Kirke.                                                                                                                             
I forbindelse med vores høstgudstjeneste holder vi efterfølgende kirke-
frokost i forsamlingshuset. Her vil menighedsrådet orientere om det for-
gangne år i sognene, samt den økonomiske situation. Der vil også være 
mulighed for at stille spørgsmål.

Sogneaften:                                                                                                                                           
Onsdag d. 24. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen: 
”Piratjæger ved Afrikas Horn”: 
Foredrag v. Henrik Monggaard Christensen. Historien om danske ma-
rinesoldaters kamp mod pirater ved Afrikas Horn—fortalt af en af 
dem, der på allernærmeste hold oplevede de fem år kampagnen varede.                                                                                                                                     
Henrik Monggaard Christensen er kaptajnløjtnant i Søværnet og forfat-
ter til bogen "Piratjæger", som er udgivet på forlaget People´s Press. 
Bogen er baseret på Henriks personlige oplevelser fra 300 dage som 
piratjæger på Søværnets skibe ved Somalia i perioden 2008 til 2013. I 
naturlig fortsættelse af debutbogen "Piratjæger" holder Henrik foredrag 
om sine oplevelser, herunder de hemmelige missioner med specialstyr-
ker og helikoptere fra Søværnets skibe. Foredraget viser desuden men-
nesket bag soldaten, og de kontraster der er mellem "det almindelige liv" 
og ”livet på kanten” - derude hvor pirater peger våben mod helikopteren.                                                                                                                     
Sidst, men ikke mindst, fortæller Henrik om de store personlige kon-
sekvenser, som de 5 års indsættelse ved Somalia, havde for ham.

Fyraftensgudstjeneste: 
Fredag d. 9. november kl. 17.00 i Nr. Onsild Kirke. Gudstjeneste på en an-
den måde. Efter gudstjenesten er der fælles spisning for alle i forsamlings-
huset. Aftenen er tilrettelagt i samarbejde med Landsbyrådet og forsam-
lingshuset.

Til Kalenderen:                                                                                                                                  
Fredag d. 16. november kl. 20: 
Konfirmandernes Sleep-Over i Sdr. Onsild Kirke.                                         
Onsdag d. 21. november kl. 19.30 i konfirmandstuen: 
”Menneskesyn på Spil”. Om etik, tro og eksistens.                                                                                                                                       
                                                                                                                          

Det nordjyske medlem af Etisk Råd Christian Borrisholt Steen fortæller 
om arbejdet i Etisk Råd og de mange væsentlige spørgsmål, rådet skal tage 
stilling til.

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

www.kmfs.dk
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Dement eller glemsom?? 

I forbindelse med at demens og Demensvenner er meget oppe i medierne for tiden, har vi 
OHF´s bestyrelse valgt, at vi vil være ”demensvenlige” i vores bestyrelse/forening.  

Demens rammer IKKE kun naboen – så kom og hør Hannes foredrag og bliv på den måde 
klædt bedre på til opgaven, hvis demens skulle ramme dig eller dine nærmeste. 

Vi har inviteret demenssygeplejerske Hanne Lundsgaard, som vil komme med 2 forskellige 
oplæg. 

1) Dement eller bare glemsom?? 
2) Oplæg om det at være Demens-ven – og hvad det kræver... 

Efter foredraget er OHF – Onsild husmoderforening vært med kaffe og hjemmebag.  

Foredraget bliver afholdt på Odinsgaard, Friggsvej 1, Onsild, 9500 Hobro 

Mandag den 3. september 2018 kl. 19.00 
 

Der er GRATIS entré – og ALLE er velkomne 
 Dog vil vi gerne have en forhåndstilmelding, så vi har pladser nok til alle. Bestil plads på 
onsildhusmoderforening@gmail.com eller på mobil 22164128 – med navn og antal. 

 

Velmødt - På OHF´s vegne 

Lene Christensen 

 

Kom også til vores foredrag med Rita fra ”Da Aage forsvandt” mandag den 1. oktober. 

På Onsild Idrætsefterskole kl. 19. 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. 

  HOBRO  EGNENS 
SKYTTEFORENING 

 
 
 
 
Hej Kig og Lyt    Hobro 12.08.2018 
 
 
 
 
 
Annonce til næste udgave af KIG & LYT. 
 
 
 
 
   

               Træning inde: 
              (periode fra midt sept. til midt april) 
       Riffel:   hver onsdag  fra 18.30 til 21.00 og 
                     hver lørdag   fra 13.00 til 14.30 
       Pistol:   hver mandag fra 19.00 til 21.00 
                        Træning ude: 
              (periode fra midt april til midt sept.) 
Riffel: hver onsdag fra 18.30 til 21.00 eller solnedgang 

             hver lørdag fra 13.00 til 14.00      
Yderligere oplysninger kan fås på vor hjemmeside; hobro-egnens-skytteforening.dk. 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bodil Abildgaard 
Hobro Egnens Skytteforening 
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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

Hovedgaden 30 - 9500 Hobro

Tlf. 9852 0593

Email: valsgaardel@mail.dk

           
    

    
   

   
   

  V
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 D
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

BANKOSPIL I OHF 

 

 

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

Tirsdag den 18. september kl. 19.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 

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

Håber vi ses ☺ 
 

OHF – Onsild Husmoderforening 
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole
En sommer uden sidestykke vil bare ikke slippe os, som jeg sidder her og 
skriver til bladet.
Jeg vil tro, at det bliver en sommer, som vi i Danmark aldrig glemmer. En 
sommer som vi husker for det gode vejr og alle de udendørs oplevelser det 
giver os, når vejret arter sig som det har gjort i år.

I dette nyhedsbrev vil jeg adressere en lidt anden retning end tidligere. Jeg 
var i juni måned til jubilæum med mit eget efterskoleelevhold. Ved dette 
jubilæum havde vi en fællessangtime, hvor en af mine efterskolekammera-
ter Michael Møller Andersen, var pianist og tovholder på dette. En fælles-
sangtime som jeg aldrig vil glemme!

Som den sidste sang ved denne sangtime skulle vi synge en spritny sang, 
som han selv har skrevet tekst og musik til: Fællessangen. 

Fællessangen er en sang om hvad det er fællessangen gør ved os. Læs selv 
med her:

Fællessangen
Michael Møller Andersen, 2018

Når vi gør det, vi gør lige nu.
Når vi synger en tavshed itu,
sind der mødes på tværs
i en sangs univers.
Så er der noget på spil
- fællesskab – om du vil.

Når vi vælger en sang, vi kan li´.
Når vi deler en go´ melodi,
stemmer bli’r til et kor 
spænder himmel og jord.
Så er der noget på spil
- hjerterum – om du vil.

Hvis vi bruger en sang som et skjold.
Hvis vi lunes når luften bliver kold
fronter trænger sig ind

Med denne sang og et link til melodien, som lægger på Youtube https://
www.youtube.com/watch?v=h4ZnsksPTfs, vil jeg gerne ønske alle en god 
sensommer.

Vi startede søndag d. 12. august med 93 håbefulde og forventningsspændte 
elever. Er det ikk’ herligt!

På vegne af Onsild Idrætsefterskole

Søren Haubjerg
Forstander

i de frygtsomme sind.
Så er der noget på spil
- skyggespil – om du vil.

Når vi mødes i sangens magi.
Når vi trygt sætter tonerne 
- frihedens funklende bånd
mellem stemme og ånd.
Så er der noget på spil
- sammenhæng – om du vil.

Når vi synger en tavshed itu.
Når vi mærker det sitrende NU
et der klinger på tværs
af et delt univers.
Så er der noget på spil
- kærlighed – om du vil.

Odinsgård
Sikken en dejlig sommer vi har haft. Sol og varme hver dag. Men vi mang-
ler regn – masser af regn.

Her d. 1. august er der flyttet en ny beboer ind på Odinsgård. Det er godt 
med lidt mere liv på stedet..

Onsild Husmoderforening inviterer til gratis foredragsaften om demens 
mandag d. 3. september kl. 19 på Odinsgård. Demenssygeplejerske i Mari-
agerfjord, Hanne Lundsgaard fortæller i to oplæg om ”demens” eller bare 
”glemsom”.

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

Den sidste tirsdag aften i hver måned kl. 19 er der åbent hus med socialt 
samvær eller måske lidt underholdning. Vi serverer gratis kaffe og kage. 
Alle er velkomne.

Gudstjenester på Odinsgård vil fremgå af Kirkebladet.

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

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

 Med venlig hilsen
      Onsild Idrætsforening

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

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

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

Hovedsponsor for Onsild IF:        JUTLANDER  BANK

 

Post Nord opsagde i 2017 alle aftaler med ugeaviser i Danmark om hus-
standsomdeling. Derfor er vi nu gået over til, at man selv kan tage avisen 
med hjem fra sin lokale købmand, Dagli`Brugs, tankstation og lignende.

I Onsild området vil avisen ligge hos: Bitten Slagter, i Hallen og hos OK 
tankstationen.

Onsild Pensionistklub
Kom til hyggeligt samvær med bankospil 

 torsdage fra kl. 14.00 - 16.00

2. halvår 2018 starter torsdag den 23. august  

På Odinsgård Friggsvej 1 - Sdr. Onsild - 9500 Hobro 
Plader koster 10.00 kr. inkl. kaffe/the 

(kaffe/kage er gratis hvis du er medlem, 
- årligt kontingent 100 kr.) 

ALLE ER VELKOMNE

Kom evt. til en ”prøveeftermiddag”

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Niels Kurt Jensen, formand, tlf.98 55 52 28 eller

Bente Andersen, kasserer tlf. 98 54 42 88
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GYMNASTIK 2018/19
Forældre/Barn
Vi har igen i år gymnastik for de helt små børn fra alderen 1-3 år og deres 
forældre eller bedsteforældre, så skulle I have lyst til at få lidt sved på 
panden og røre jer sammen med jeres børn – så mød op til en sjov og ud-
fordrende time.

Onsdag kl. 16.30 - 17.15 Onsild hallen   
Kontingent:  460,- kr.
Opstart: 19. september

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

Tirsdag kl. 16.30 – 17.15 Onsild hallen
Kontingent:  460,- kr. 
Opstart: 18. september 

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

Mandag kl. 17.30 - 18.30 Onsild hallen
Kontingent: 470,- kr.
Opstart: 17. september

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

Onsdagkl. 17.15 – 18.15 Onsild Hallen
Kontingent:  470,- kr. 
Opstart: 19. september

Spring 2
Så skal der springes!! Er du til spring, hop, skrue, fart over feltet. OSV.
Så er Springholdet lige noget for dig – det er både for drenge og piger.
Holdet er for 4. til og med 9. klasse.

Tirsdag kl. 17.15 – 18.45 Onsild Hallen
Kontingent:  500,- kr. 
Opstart: 18. september

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

Tirsdag kl. 19.00 - 20.30  Onsild hallen. 
Start tirsdag d. 18. sept.
Pris: 475 kr. (halv sæson)

Turbo holdet
Som noget nyt i år har vi lavet et hold der hedder Turbo holdet som er til 
det voksne publikum som har lyst til gymnastik, med plads til gulv hockey 
og boldspil.

Tirsdag kl. 20.30-21.30 Onsild hallen
Kontingent: 450 kr. (halv sæson)
Opstart tirsdag d. 18. sept.

Herre gymnastik
Også et nyt hold vi starter op er herre gymnastik hvor der skal laves go 
gammeldags gymnastik, lidt spring og rytme – ikke sværere end at alle kan 
være med.. Så kom og vær med til at få rørt kroppen, et smil på læben og 
socialt samvær. 

Onsdag kl. 18.00 – 19.00 Skolens gymnastik sal
Kontingent: 450 kr.(halv sæson)
Opstart onsdag d. 19. september
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Badminton     Voksne
Motionsspillere  
            Mandag kl. 19.00 – 20.00 eller 20.00-21.00
eller    onsdag    kl. 19.00- 20.00 eller  20.00- 21.00
Tilmelding: Kontakt Elmo Plougstrup  Tlf.  21754130

Kontingent:   4 spillere pr. bane  575  kr. pr. person
                      2 spillere pr. bane 1150 kr. pr. person
Opstart: mandag d. 3. sept. og onsdag d. 5. sept.

Fodbold    Indendørs
Opstart: Uge 43

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

Børnehåndbold
Onsdag kl. 15.15-16.15
Opstart onsdag d. 24. Okt.
Kontingent: 200,- kr. før jul og 200,- kr. efter jul

Bowls
Desværre vistes der for lidt interesse forrige sæson.
Så der er ikke noget fastlagt. Men har du interesse, og kan finde 6-8 per-
soner som også har, har vi banen, og skal også nok finde et tidspunkt med 
plads i hallen.
Elmo 21754130

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

 

Birkebo laver ny service bygning
Som nogen af jer nok har set, er der kommet en ekstra bygning på klej-
trupvej 15.

Denne bygning er ikke en udvidelse af pladser, men en forbedring af de 
nuværende forhold.

Dette da den nye bygning skal indeholde en stor kantine, et stort træværk-
sted til vores dagelever samt administration.

Vi glæder os meget til at tage denne i brug i løbet af de næste 14 dage
 

Venlig hilsen 
Susanne Berg, Leder, Birkebo



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 ………

 

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 
Præstemarken 21 

Nr. Onsild 

Stedet, hvor du lejer dig ind og vi lejer ud! 
Booking: tlf. 91 53 93 58 

nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com 
 

Nyt fra dagplejen i Onsild
Her til efterår og vinter skal alle dagplejere på kursus i ICDP, med henblik 
på at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne.  

Tanja i Onsild fratræder sit vikariat fra 1. september, mens Lene starter på 
uddannelse fra 1. september og vender tilbage igen til august 2019.

Vi vil endnu engang takke for samleleg for dig og mig i Onsild kirke. En 
tak skal også lyde til Onsild Idrætsefterskole for en hyggelig formiddag, 
hvor eleverne fra efterskolen aktiverede vores dagplejebørn.

Onsild-gruppens aktivitetsprogram for efteråret 2018

AUGUST/SEPTEMBER 2018
15/8 – 22/8 – 29/8: Heldagslegestue i Spejderhuset
5/9 – 12/9 – 19/9 – 26/9: Heldagslegestue i Spejderhuset
Tema: krop/bevægelse

OKTOBER 2018
3/10 – 10/10 – 24/10 – 31/10: Heldagslegestue i Onsild hallen 
Tema: natur/naturfænomener

NOVEMBER/DECEMBER 2018
7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11: Heldagslegestue i Onsild hallen
12/12: Heldagslegestue i Onsild hallen
Tema: kulturelle udtryksformer

ANDRE AKTIVITETER
Udflugt til Hobro Mini Zoo fredag d. 7. september
Besøg i børnehaven
Besøg i Sdr. Onsild kirke
Besøg af skolens luciaoptog

Hilsen Onsild Gruppen
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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

Onsild Børnehus 
En del af Dagtilbud HobroSYD 

Søtofte 2A, Sdr. Onsild 
9500 Hobro 

Tlf. 97 11 56 20 
    thdam@mariagerfjord.dk 
www.dagtilbudhobrosyd.dk   

Dagtilbud HobroSYD, Sdr. Allé 7E, 9500 Hobro, tlf. 97 11 51 42                        
 

 Onsild 16.08.18 

 

 

Invitation til 25 års jubilæum 
Efter stor efterspørgsel fra borgerne i Onsild åbnede børnehaven i Onsild 1. juli 1993. 
Da børnehaven slog dørene op startede 34 børn med at gå i Onsild Børnehave. 
Børnehaven er indrettet i en tidligere stald og lade bygning som inden var indrettet som 
beboelse med tilhørende tømrerværksted. Til åbningen i 1993 blev beboelsen indrettet til 
børnehave, mens lade bygningen blev indrettet med børneværksted, indendørs 
sandkasse, cykelbane og klatretårn. Der var da børnehaven åbnede meget fokus på 
værksteds aktiviteter med børnene.  
Igennem de 25 år der har været børnehave i Onsild har børnetallet ændret sig op og ned. 
På et tidspunkt var omkring 85 børn indskrevet i børnehaven og lade bygningen blev 
også indrettet til børnehavestuer.  
I dag har børnehaven ændret navn til Onsild Børnehus og er fortsat et kommunalt 
dagtilbud under Mariagerfjord Kommune. Børnehaven er en del af Dagtilbud Hobro 
Syd og har dermed et tæt samarbejde med 3 børnehaver i Hobro.  
I Onsild Børnehus er der særligt fokus på bevægelse, hvor børnene eksempelvis tages 
med i svømmehallen og huset er indrettet med bl.a. et stort motorikrum. Børnehaven er 
nu normeret til 36 børnehavebørn og oplever et let stigende børnetal. 
 
Vi holder i anledning af børnehavens 25 års jubilæum åbent hus 
 
Fredag den 21. september 2018 fra kl 13.00 til 15.30 
 
Åbent hus er for alle interesserede - tidligere og nuværende børn, forældre og personale 
samt borgere i Onsild og omegn og hvem der ellers har lyst til at aflægge børnehaven et 
besøg. 
 
Der vil være kaffe på kanden og jubilæumskage. 
 
Vi håber mange vil benytte lejligheden til komme på besøg i børnehaven.  
 
Venlig hilsen Personalet i Onsild Børnehus 



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

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

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS

 

Fyrkat gruppe 

Håber i alle har nyt sommerferien og er klar til et nyt 
spejder år.  

Først tak for en god sommerlejre i var nogle dejlige 
børn at have med. Også tak til de voksne for deres 
indsats det var hyggeligt.  

Se vores  

Torsdag den 16/8, 23/8 spejdermøde. 

Byfest den 17 og 18 august. 

Fra den 24  - 26 august uddeling af Onsildnyt og kirkeblade 

Torsdag den 30 spejder aflyst pga.. Koncert i Hobro 

Fredag den 31 skal vi gå med fakler til Ambu i9 Hobro vi mø-
des ved havnen kl. 20.15 . Husk at tage hele familien med.  

Søndag den 2/9  skal de store ned og server gule ærter.  

Torsdag den 6/9 , 13/9 . 20/9 . 27/9 spejdermøde 

UMA Weekenden den 15 og 16 september. 

Torsdag den 4/10, 11/10, 25/10 spejdermøde 

Torsdag den 1/11, 8/11, 15/11. 22/11, 29,11 Spej-
dermøder. 

Husk julemarked den 1 og 2 december 

                  Spejder hilsen Susanne 20637061 

Se vores  

Facebook side 

Fyrkat—gruppe 
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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 
glemmer hverdagsting. Han virker 
ustruktureret. 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.

Fotograf Flemming Jeppesen

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.

Seniorteam søges!!! 
 MFI ønsker at starte et seniorteam til små opgaver i løbet af året. 

Opgaverne tager afsæt i seniorteamets kompetencer.
Det kan være oprydning, maling, udendørs vedligeholdelse mv.

Det skal være hyggeligt og sjovt, 
samtidig med at man hjælper skolen med at se endnu bedre ud.

MFI forestiller sig at teamet mødes hver 14. dag kl. 8-12 – 
og MFI sørger for forplejning.

Kunne det have interesse, så kan de kontakte 
skolens pedel Erik Sørensen på tlf. 30 32 73 30 eller 

skoleleder Peter Otto Yde Thomsen på tlf. 60 47 49 35
 

Med venlig hilsen
Peter Otto Yde Thomsen

Skoleleder
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ONSILD MESSEN 2018 
MANGLER MASSIV OPBAKNING 

Husmoderforeningen i Onsild har i år af flere grunde valgt ikke at arran-
gere Onsild Messen. Medlemmerne i foreningen har gjort et kæmpe stykke 
arbejde med at få messen til at køre de tidligere år. Derfor er det virkelig en 
skam for byen, hvis ikke messen bliver til noget i år. 

Sammen med Tove Kristiansen tog jeg sidste år initiativ til at lave et forsøg 
med et julegavemarked i Onsild. Derfor er jeg blevet spurgt om at arran-
gere Onsild Messen i år. Det vil jeg rigtig gerne, men det kræver en STOR 
opbakning og hjælp fra jer borgere i de tre Onsild byer for at det kan lade 
sig gøre.  Dels at dem som har noget godt at sælge booker en standplads, 
(som i år vil være 250 kr. pr. stand) dels at man som borger kigger forbi 
messen og støtter de handlende i det omfang, man kan. Det er uhyre vigtigt 
at stå sammen om at bevare Onsild Messen, da den er et af omdrejning-
spunkterne for at der sker noget i byen. Tilsammen repræsenterer Onsild-
byerne 1160 personer, så der bør være fuld hus til sådan en Messe. 

Onsild Messen i år er sat til søndag den 9. december 2018 fra kl. 10-
16.00.   
Det vil derfor være en kombineret Messe/Julegavemarked, så at der er 
mulighed for at købe julegaver/mandelgaver osv. Det er rigtig svært at 
finde helt perfekte og egnede datoer, da der er mange arrangementer både 
i november og december måned rundt omkring. Der er i skrivende stund 
ikke truffet aftale om, hvor messen skal holdes. Økonomisk skal det være 
forsvarligt, men samtidig også være rummeligt med plads. Jeg håber at få 
lokaliteterne på plads her i nærmeste fremtid, som bliver meldt ud på face-
book ”Dem der bor i Onsild….” og i næste nr. af Kig og Lyt. 

Allerede spændende stande tilmeldt 
Pr. 1. august er der 10 stande tilmeldt og vi skulle gerne op på mange flere 
for at det kan løbe rundt og for at der er noget for publikum at se og købe 
hos. Flere stand holdere kommer langt vejs fra som i år bl.a. tæller Hjorts-
høj, Nørresundby, Nibe, Skivum, Aars og der kommer formentlig flere 
endnu. Stand holderne forventer et stort besøgsantal på Messen, når de

tager den lange tur hertil og det skylder vi dem, ellers kan vi ikke forvente, 
at de vil komme igen.

Som stand holder kan man aldrig forvente, at man får solgt alt det man 
gerne vil på messerne. Men hvis man får vist sit ansigt og sørger for at 
skabe kontakter på dagen, er det tit bagefter at salget kommer. Så derfor 
håber og forventer jeg, at det vælter ind med tilmeldinger til Onsild messen 
i den kommende tid.   

Tilmeldingsfrist er 1. oktober 2018 og man kan tilmelde sig ved at skrive 
til mig på onsild.messe@gmail.com. Gode initiativer er altid velkommen, 
som man mener vil højne kvaliteten og muligheden for at trække både 
stand holdere og gæster til. Mange ting er allerede prøvet, men der er altid 
plads til noget nyt. Jeg vil også bede jer om, hvis I kender nogen i jeres 
netværk, der har lyst til at have en stand, om at kontakte mig.  

Personligt vil jeg forsøge at lave alt det omtale og reklame for dagen, som 
jeg kan. Dvs. i god tid have plakater/flyvers ud at hænge og omtale/an-
noncer i diverse aviser/medier. Facebookopslag, der kan deles til venner og 
bekendte og sågar lave en hjemmeside specielt for Messen. Jo før man får 
sig meldt til des bedre.  Alle som er tilmeldt inden d. 1. oktober kommer 
med på plakaten.  Er der frivillige som har lyst til at hjælpe af forskellig 
art, foreks. omdeling af flyvers, hjælpe med opstilling af stande mv. så hø-
rer jeg gerne fra jer.  

Derfor endnu engang Bak op om årets Onsild Messe i den bedste positive 
ånd og lad os bevare den og fællesskabet. 

Dorte Rask Laursen Tlf. 24810060
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Onsild Børnehus
I Onsild Børnehus afholdte vi i juni måned OL- uge med masser af be-
vægelse. Her gennemførte børnene hver dag børnevenlige OL discipliner 
som støvlekast, sækkehop, længdespring, balance med bold på ske, gang 
med klovnehat, fange fisk og ringkast. Dagen startede hver dag med en 
fælles bevægelsessang for fuld udblæsning på legepladsen, inden dagens 
3-4 discipliner skulle gennemføres. 
Om fredagen afholdte vi vores årlige sommerfest for børn, søskende og 
forældre. Der var stor tilslutning til arrangementet, hvor børnehavebørnene 
udfordrede forældrene i OL disciplinerne. Der blev startet op i grillerne 
og familierne spiste sammen deres medbragte grillmad. Det var en rigtig 
hyggelig eftermiddag og aften. 

12 børn fra Onsild Børnehus er nu startet i skole. Vi siger tak til børn og 
forældre for jeres tid i Onsild Børnehus.Vi ønsker spirebørnene en forry-
gende skolestart og god vind fremover.

Vi er nu godt i gang efter sommerferien og vi har været på udflugter til 
Arden Dyrepark og Verdenskortet. I den kommende tid vil spiregruppen 
have introuge med fire dage ved Sildehagen i Hobro, nogle børn skal prøve 
karruseller på AMBU pladsen og spiregruppen på sejltur med Svanen. 

Jubilæum: i Juli 1993 åbnede Onsild Børnehave, dette fejres med åbent 
hus fredag d. 21. september fra kl 13.00 (se invitation). Vi håber mange vil 
komme forbi. 

Med venlig hilsen
Onsild Børnehus

Fra OL-uge i Onsild Børnehus

Fra sommerfest i Onsild Børnehus

Frisørleg i Onsild Børnehus

Støt Nr. Onsild forsamlingshus!!!
Bliv medlem – det kan du gøre ved at betale et kontingent på 200,00 kr.

Husk du får også 200,00 kr. i rabat, når du lejer forsamlingshuset, 
hvis du er medlem.

Indbetal kontingentet på følgende konto 9337-2074212363,
eller mobile pay 25351

gerne inden d. 20. oktober 2018.
Husk at påføre navn ved indbetaling.

Bestyrelsen
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MFI – Skolekredsen
Søndag den 12. august startede det nye skoleår hvor skolekredsen deltog 
med servering af kaffe og vand.

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

Et personligt medlemskab koster 100 kr. årligt og følger skoleåret au-
gust 2018 – juli 2019. 
Beløbet indsættes på skolekredsens konto i Andelskassen: 

Reg. nr. 5984 Konto nr. 1122282.
Husk ved indbetalingen at oplyse navn og adresse. 
Nye medlemmer bedes sende sin mailadresse til kettyogkurt@gmail.
com, da nyhedsbreve fra Skolekredsen udsendes på mail.

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: kettyo-
gkurt@gmail.com. 

Større investeringer:
Indtægten fra årets sponsorløb vil indgå i den pulje der skal anvendes til 
indkøb og opsætning af en svævebane på skolens legeplads.

Fremtidige arrangementer:

Fredag d. 12. oktober 
Det årlige Sponsorløb afholdes for alle skolens elever – Skolekredsen 
serverer vand og frugt.

Torsdag d. 8. november
Servere eftermiddagskaffe ved MFI skolens Åbent hus
 
Torsdag d. 6. december 
Risengrødsfest i Onsild Hallen – Skolekredsen sælger amerikansk lotteri
                                

MFI-skolekredsen
Bestyrelsen

  

Løvfaldsfest 
og 

2 x Generalforsamling 
 

Nr. Onsild landsbyråd og 
Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 

afholder ordinær generalforsamling 
 

Fredag d. 2. november 2018 
Hhv. kl. 18.00 og kl. 18.30 

Dagsorden iflg. vedtægter 
 

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

Fremmøde er IKKE lig med valg til 
bestyrelserne. 

 
Kl. 19.00 er der LØVFALDSFEST 

med musik, god mad og drikke 
nærmere info senere 

 

Gå ikke glip af denne aften! 
 

Hilsen bestyrelserne 
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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 : 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 : Karen Andersen 29 73 10 65
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
 

Kreativ gruppe
Kom og vær kreativ sammen med andre!

Ideen er, at vi mødes og inspirerer og hjælper hinanden. 
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. 21-22.

Onsdag d. 10 oktober: Vi maler på sten og planlægger efterårets program 
(24. oktober, 7. november og 21. november). 

Medbring gerne små/store flade sten.

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