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Redaktionen:
Ketty Nyrup  29 24 86 49      kettyogkurt@gmail.com - annoncer
Kirsten Bach  25 39 75 74      kirsten@2xbach.dk 
Bente Kirketerp 27 64 37 97     boghkirketerp@gmail.com
Charlotte Aarup 61 10 02 53 charlottepk@hotmail.com
Mail blad    kikoglyt@gmail.comOnsild byerne - hvor vi tør sætte kursen

Materiale til bladet i 2019 skal være os i hænde: 17/1 + 25/4 + 8/8 + 24/10 
Bladet udkommer 14 dage herefter

Redaktionsindlæg

Tillykke – Livet er dit!!
Sådan ønsker sangeren Kim Larsen 
det i sin sang til Susan med de him-
melblå øjne. ”Englene de kyssede 
dig, den dag du kom hertil – det er 
jeg ganske sikker på”. Tillykke, li-
vet er dit fra nu af, vov det og lev 
det – og bliv aldring træt af det! 
Men livet rummer også afgørende valg: ”Himmelen og stjerne og fanden, 
det store kvaj, de står på hver sin side af dig – sig ja eller nej”.

Sådan er livet – en lang række af valg. Ligegyldig om vi vælger at gå den 
ene vej eller den anden i vores liv, så har det konsekvenser. Vi kan ikke 
gå tilbage og vælge om, for tidsboblen har flyttet sig. Men det har også 
en konsekvens, hvis vi ikke træffer valg for vores fremtid. Så lader vi 
andre træffe valget. Det kan være ens familie eller det offentlige. Det er 
selvfølgelig livsvigtigt, at vi er der for vore børn, mens de er små. Det er 
også vigtigt at bruge tid på andre, og dermed være med i et fællesskab. 
Men husk nu at tænke på, ”hvad vil du gøre for dig selv”. Du skal være 
aktiv medspiller i dit eget liv og selv sætter kursen. Hvilke håb og drømme 
har du, og hvad giver dig glæde. Vi har kun et liv, og det skal vi benytte på 
bedste vis.

Tillykke, livet er dit fra nu af, vov det og lev det – 
og bliv aldrig træt af det!

Redaktionen ønsker jer alle glædelig jul og godt nytår. 
Vi vil godt sige jer alle tak for godt samarbejde i 2018. 

Hold juletræet frisk med kodimagnyl
Hvis man putter et par brusetabletter mod hovedpine i en spand og sætter 
dit juletræ deri, holder træet sig frisk længere, siger en myte. Men passer 
det? Ja, det gør det faktisk.

Sørg for, at træet er helt frisk - for eksempel ved selv at være med til at 
fælde det.

Nordmannsgran holder længst på nålene, men en rødgran kan sagtens stå 
inde i små 10 dage - stort set uden at tabe nåle. 

Stil træet i en spand med vand, og lad det stå udenfor og i læ, indtil det skal 
pyntes inden døre. Herved holdes fugten i nålene.

Lad jeletræet få et par hviledage i et rum, for eksempel et skur eller en 
udestue, der er knap så varm som stuen, træet til sidst skal stå i. Herved 
vænner man træet til varmen, så det ikke får et varmechok.

Skær mindst 1-2 cm af den nederste del af juletræets stamme, lige inden 
man tager det ind. Det sikrer, at træet bedre kan suge vand til sig, og at 
nålene er helt friske.

Placer træet i en juletræsfod med vand og skift vandet hver dag - det får det 
også til at holde længere. Store træer kan sagtens fortære et par liter vand i 
døgnet.

Rødgran, omorika og blågran holder længere på nålene, hvis man opløser 
1-2 brusetabeletter mod hovedpine i vandet - dog skal det være hovedpine-
piller, der indeholder acetylsalicylsyre, for eksempel kodimagnyler.

Placer træet så langt fra varmekilder som muligt - varmestrålingen udtørrer 
træet hurtigt.



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

Kreativ gruppe
Alle er hjertelig velkommen til at komme og være kreative sammen med 
andre. Vi hjælper og inspirerer 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. 7 november: 
Små bark/blade-træer støbt i lille 
vase/skål. Medbring gerne lille 
skål/vase/urtepotte, tørre blade, 
tørt bark – ikke for tykt, binde-
tråd. 

Onsdag d. 21 november: 
Nisser af gran og mos. 
Medbring evt. mos, lav, binde-
tråd, saks, 
rød julekugle ca. 4 cm. (til næse).

Onsdag d. 16 januar: 
Vi arbejder i papir/pap – kort, 
telegrammer, scrapbøger – og fletter tasker.

Onsdag d. 30 januar: Vi fortsætter med papir/pap.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til 

Else Sørensen 40158641, Berit Otte 29258478 eller 
Susanne Christensen 20637061.
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Kirkens arrangementer
Syng Sammen:                                                                                                                                          
Mandag d. 19. november kl.14.00.                                                                                                    
Mandag d. 10. december kl.14.00: Julemøde.                                                                                 
Mandag d. 14. januar kl.14.00.                                                                                                           
Mandag d. 25. februar kl.14.00.

Odinsgård:                                                                                                                                            
Tirsdag d. 20. november kl. 14.30.                                                                                   
Tirsdag d. 18. december kl. 14.30: Julegudstjeneste.                                                                    
Tirsdag d. 22. januar kl.14.30.                                                                                                         
Tirsdag d. 19. februar kl.14.30.                                                                                                   

Miniputter i kirken:                                                                                                                    
Salmeleg for dig og mig.                                                                                                                        
Vi får igen besøg af alle dagplejebørnene og deres ” mødre”, og det glæder 
vi os til! Det foregår over 3 fredage i november og december:
Fredag d. 16. november
Fredag d. 7. december
Fredag d. 14. december, som samtidig er dagplejens julegudstjeneste.                  
Alle dage kl.9.30.

Fyraftensgudstjeneste:                                                                                                                                
Fredag d. 9. november kl. 17.00 i Nr. Onsild Kirke. Gudstjeneste på en 
anden måde. Efter gudstjenesten er der fælles spisning i forsamlingshuset 
for alle der har lyst. Aftenen er tilrettelagt i samarbejde med Landsbyrådet 
og forsamlingshuset.

”SLEEP-OVER”:                                                                                                                                   
Det er efterhånden blevet en fast og i den grad fornøjelig tradition, at vi 
holder sleep-over med konfirmanderne. Det løber i år af stablen fra:
Fredag d. 16. november 20.00 til lørdag morgen kl. 9.00. 
Nærmere besked med konfirmanderne.                                                                                                 

Sogneaften:                                                                                                                                       
Onsdag d. 21. november kl.19.30 i konfirmandstuen:                                                             
 ”Menneskesyn på spil”; om etik, tro og eksistens.                                                                              
Det tidligere nordjyske medlem af Etisk Råd Christian Borrisholt Steen 
fortæller om arbejdet i Etisk Råd og de mange væsentlige spørgsmål, rådet 
bliver præsenteret for og skal tage stilling til.  

Lucia- og afslutning for minikonfirmanderne:                                                                           
Søndag d. 9. december kl. 17.00 i Sdr. Onsild Kirke.                                                       
Minikonfirmanderne går Lucia og konfirmanderne opfører til det tradi-
tionelle julespil. Bagefter spiser vi sammen i konfirmandstuen.

Gudstjenester i Julen:
Juleaften: Nr. Onsild kl. 15.  Sdr. Onsild kl.16.                                                                                  
Juledag: Sdr. Onsild kl. 10.30   Nr. Onsild kl. 14.                                                                           
2. Juledag: Nr. Onsild k. 10.30.

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

Hellig 3 Konger:                                                                                                                                 
Søndag d. 6. januar kl. 19.30 på selve Helligtrekongersdag synger vi julen 
ud sammen med Onsild Koret.                                                                                                                                 

Sogneaften:                                                                                                                                        
Onsdag d. 6. februar kl.19.30 i konfirmandstuen.                                                                          
Oplevelser som læge i Grønland blandt fangere og andet godtfolk. Af-
tenen byder på et glædeligt gensyn med Mamma Doc, alias Wiera Jensen, 
der besøgte os sidste år, hvor hun fortalte om sit arbejde som læge blandt 
verdens mange brændpunkter. Denne gang gælder det et andet af hendes 
”hjertebørn”, årene i Grønland. 

fortsættes næste side
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MFI d. 26. oktober 2018 
 
Til MFI´s samarbejdspartnere og interessenter 
 
Invitation til workshop med arkitekter 
Hvordan kan vi få skabt et unikt skole- og bevægelsesmiljø, der kan være et lokalt 
samlingspunkt? 
 
Foreningerne, borgere og 
forældre der har interesse i 
gode faciliteter inviteres til 
workshop for arkitekter for 
DGI facilitetsudvikling 
 
Torsdag d. 29. nov. kl. 19-21 
på MFI. 
 
Tilmelding senest fredag d. 
23. nov. 2018 til 
info@mfiskole.dk (skriv 
forening/gruppe/person, 
antal) MFI er vært ved kaffe 
og kage. 
 
Mariagerfjord Idrætsskole 
ønske at få udarbejdet en 
helhedsplan for den fremtidige fysiske udvikling af Mariagerfjord Idrætsskole, samt 
relevant inspiration til nye forandringsmuligheder. 
 

- vi skal zoome ud og se hele området fra oven – hvordan ankommer man 
bedst til området? 

- hvad har du af input til faciliteter til din forening, gruppe eller som forældre? 
 
 
Vi håber, at I vil komme 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 

fortsat fra forrige side

Til Kalenderen: 

Fastelavn:                                                                                                                                          
Søndag d. 3. marts kl. 13.30:                                                                                                                           
I lighed med sidste år fejrer vi fastelavn sammen med Borgerforeningen, 
Nr. Onsild forsamlingshus samt Spejderne. 
Vi begynder i Sdr. Onsild Kirke med en fastelavnsgudstjeneste, hvor vi 
håber, at en masse børn vil møde op i flotte udklædninger - I må også gerne 
tage jeres forældre med. 
Bagefter slår vi katten af tønden i Onsildhallen.                                                                                                               

KonfirmandGospel: 
Fredag d.12. april: 
Som optakt til påsken og skolens påskeferie og i samarbejde med MFI 
holder vi Gospel-dag for konfirmander og de store elever på skolen. 
Det hele foregår fra kl. 11 til 16 i Sdr. Onsild Kirke og afsluttes med en 
lille koncert kl.15. 
Dagen holdes sammen af sangerinden Heidi Bisgaard, Aalborg og hendes 
pianist. Hun er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium og har optrådt 
både som solist i professionelle gospelkor og som backing for Søs Fenger, 
Erann DD. og Laura Kjærgaard.

Konfirmandafslutning: 
Onsdag d. 24. april kl. 19.00 i Sdr. Onsild Kirke, efterfulgt af kaffe og kage 
i konfirmandstuen for alle.

Onsild Ungdomsklub 
Tirsdage og torsdage kl. 19-22  

for elever fra 7.kl og op til 18 år

Klublokalet på MFI Skolen.
Leder - Paw Holmkvist
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MFI skolen

Skoleåret på MFI er allerede godt i gang

Skoleåret på MFI er allerede godt i gang og der har været mange aktivite-
ter ud af huset. Vi nyder godt af, at have egne busser og meget fleksible 
buschauffører, så eleverne kan komme ud og få oplevelser og læring uden 
for skolen. Af større ture har 2. og 3. klasse været på lejrtur til Finderup 
Hytten, hvor de har overnattet og været på tur til Viborg. 8. og 9. klasse har 
været i Tjekkiet i en uge, hvor de både har prøvet en masse outdoor aktivi-
teter og oplevet Prag.

Sidste uge før efterårsferien holdte hele skole emneuge, hvor fokus var 
sundhed og trivsel. Klasserne arbejder mere på tværs i sådan en uge, 
hvilket både giver sammenhold og et godt brud med en klasseopdelt hver-
dag.

Sidste dag før efterårsferien holdte MFI motionsdag, hvor skolekredsen 
arrangerede et sponsorløb. Alle elever tog udfordringen positivt op, hvor 
enkelte overskred sin egne grænser med bla. at løbe 24 km på 2 timer! 
Andre valgte at dagen skulle være social og ventede gerne på kammera-
terne for at få en hyggelig snak.

MFI har sendt en del elever i retning af erhvervsklasserne og det er et 
vigtigt fokus for os, at åbne elevernes øjne for forskellige arbejdsmulig-
heder senere i livet. Her i efteråret har 8. klasse deltaget i skills stafet på 
Tradium og 9. klasse har været i praktik i en uge i en virksomhed.

Udvikling af skolens faciliteter

MFI har indgået en aftale med DGI facilitetsudvikling om udvikling af en 
helhedsplan for skolens fysiske udvikling. Der er brug for mere plads og 
det som skal bygges skal passe til både skolens visioner om gode under-
visningsmiljøer og mulighed for idræt, leg og bevægelse. Derudover er det 
vigtigt at skolens planer også kan bruges af de foreninger og samarbejds-
partnere, der i dag bruger skolens faciliteter.

Torsdag d. 29. nov. kl. 19-21 inviteres alle interesserede til en workshop 
med arkitekterne for at give de første input. 
Tilmelding fredag d. 23. nov. til info@mfiskole.dk 

Skolen forventer at være i mål med helhedsplanen til marts, hvorefter 
konkrete byggeplaner skal vægtes. Så der bliver ikke bygget i dette skoleår. 

Risengrødsfest

Torsdag d. 6. december inviteres alle til Risengrødsfest i Onsild hallen. 
Dette traditionsrige arrangement gentages naturligvis og vi glæder os til at 
se mange. 

Onsild Pensionistklub
Vi spiller banko og hygger os 

på Odinsgård Friggsvej 1- Sdr. Onsild 

Alle Torsdage kl. 14.00 - kl.16.00
Den 29. november er sidste torsdag i 2018.

 
Vi slutter året med æbleskiver og gløgg -

Torsdag den 10. januar 2019 starter bankospil igen 
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

Generalforsamling den 24. januar 2019

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

 

 

 

 

 
Risengrødsfest i Onsild Hallen 

Torsdag d. 6. december kl. 17.30 til 20.45 
Pris: 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn 

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

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

 
Der vil være salg af sodavand, julehvidtøl og kage. Der vil også være salg af lidt kaffe – men langt 

fra nok til alle, så husk at tage egen kaffe med, hvis der er mulighed for det. 
Husk at have kontanter med til betaling af entré og salg i boder. 

 
Program for aftenen: 
Kl. 17.45  Velkomst med sang. 
Kl. 18.00  Risengrød. 
  MFI Skolekredsen sælger amerikansk lotteri. 
Kl. 18.45  Underholdning af MFI´s elever. 
   
Kl. 20.00  Sang og dans omkring juletræet. 
Kl. 20.45  Afslutning og oprydning. 
 
Der vil være åbent for tilmelding for Onsildborgere og bedsteforældre 
til Ketty på SMS 29 24 86 49 fra d. 25. november og senest d. 30. november. 
 
På grund af plads, vil det være ”først til mølle”. 
Alle er velkomne. 
 
Med venlig hilsen 
MFI skolekredsen og Mariagerfjord Idrætsskole. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilmelding for skoleelever: 
Klasse: ____________ Elevnavn: _____________________________________________________ 
 
Forældre antal: _______________ Børn antal: _______________ 
 
Afleveres på skolen senest d. 23. november. 
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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
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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

Odinsgård
Livet går sin vante og stille gang på Odinsgård. De 5 beboere ved endnu 
ikke, om Mariagerfjord Kommune vil sælge Odinsgård for at få lidt penge 
i kommunekassen, så underskuddet bliver lidt mindre på budgettet.

Vi spiller yatzy hver onsdag eftermiddag kl. 14.30. Støttegruppen byder på 
gratis kaffe og kage. Alle er velkomne til at spille med.

Den sidste tirsdag aften i hver måned kl. 19.00 er der åbent hus med socialt 
samvær og lidt underholdning. Den 30. oktober kommer der nogle ”bakke-
sangerinder” og underholder. Der vil blive serveret kaffe og kage. Også her 
er alle velkomne.

I december måned er der flere arrangementer for beboerne. De lokale spej-
dere plejer at komme på besøg en dag.
Der er også Luciaoptog omkring d. 13. december med nogle skolebørn fra 
MFI skolen.
Nærmere hen mod jul holder støttegruppen sammen med beboerne på 
Odinsgård en dejlig julefrokost med god mad og drikke.
Det plejer at være en god dag for os alle.

Gudstjenester på Odinsgård bliver afholdt kl. 14.30 den 20. november og 
18. december.

Glædelig jul og godt nytår til alle.

Støttegruppen på Odinsgård
Hanne Simonsen

ONSILD
HUSMODERFORENING

ønsker alle
en rigtig glædelig jul

og et godt nytår
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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

17

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

 
Torsdag den 29/11 skal de små besøge Odins gård   
Torsdag den 6/12 spejder aflyst på grund af Risengrødsfest. 
Lørdag og søndag 1 og 2 december julemarked 
Søndag den 9/12 skal vi gå Lucia i Bie centret  
Torsdag den 13 holder vi juleafslutning, husk en god og en dårlig pakke max til 
20 kr.  
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.  

       Spejder hilsen Susanne 98544435 / 

 
 

Efter juleferien mødes vi til nytårsparade   

Torsdag den 10 januar 2019 kl.17.00 Husk hele familien m.m. må 
gerne deltag.  

Vi går fakkel optog fra spejder huset op til kirken, hvorefter vi 
holder en lille gudstjeneste.  

 Derefter vil vi griller hjemme hos Anne Katrine og Martin.  

 Fiskevej 1 få meter fra kirken.  

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

nærmer julen sig, og vi går en travl tid i møde. Vi holder julemarked, 
går Luisa, skal besøge Odins gård. Holde juleafslutning. 
 Vi har spejder møde hver torsdag kl. 17—19.   
Husk at have praktisk tøj på.  
Lørdag den 17 kl. 10.00 skal vi ud og fælde Juletræer. Vi mødes på 
spejdergrunden kl. 9.45 Medbring evt. kaffe og en lille klemme.  

 

u

Fyrkat Gruppe november til februar      
        2019 

I Uge 48 fra den 26 
til den 30. november 
er vi i garagen fra kl. 
9.00 vi laver dekorati-
oner og adventskranse 
på Kærvej 16 
Så er der nogen der 
har tid og lyst til at 
hjælpe os er i velkom-
men. 

Spejder møde hver torsdag fra kl. 17—19.  

Som noget nyt i år vil vi sælge gløgg og æbleskiver  lørdag den 22 
december  på Kærvej 16  

Så er der mulighed for at få de sidste juleindkøb  af dekorationer  
juletræer og  kirkegårdspynt. 

  

Julen nærmer sig, og vi går en travl tid i møde. Vi holder julemarked, 
går Lucia, skal besøge Odinsgård og holde juleafslutning. Vi har spejder 
møde hver torsdag kl. 17-19.  Husk at have praktisk tøj på. Lørdag 
den 17. november kl. 10.00 skal vi ud og fælde juletræer. Vi mødes på 
spejdergrunden kl. 9.45. Medbring evt. kaffe og en lille klemme.  
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v/ Per Rasmussen
Rosebakken 1 · Læsten · 8900 Randers  · Tlf. 86 45 11 08 · Biltlf. 22 74 11 08

Læsten
Autoværksted

Klarer alt indenfor autoreparation
- Opretning - Motor test - Autoskader (rust) - Klargøring til syn

v/ Per Rasmussen
Rosebakken 1 · Læsten · 8900 Randers  · Tlf. 86 45 11 08 · Biltlf. 22 74 11 08

Læsten
Autoværksted

Klarer alt indenfor autoreparation
- Opretning - Motor test - Autoskader (rust) - Klargøring til syn

Randersvej 58 · 8830 Tjele · Telefon 29 47 34 17 · www.nylundgård.dk

KØRE-CORDT’S 
TRAFIKSKOLE
For nærmere information eller tilmelding 
er du velkommen til at kontakte:

v. Christian Cordt
61 30 65 88 – 22 64 10 41
www.køre-cordt.dk

Rosebakken 1 · Læsten · 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 11 08 · Mobil 20 30 01 08 · E-mail: mail@laestenauto.com

v/Jette Lauridsen
Viborg Landevej 7 · Sdr. Onsild · 9500 Hobro
Tlf. 20 14 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

v/Jette Lauridsen
Viborg Landevej 7 · Sdr. Onsild · 9500 Hobro
Tlf. 20 14 19 09 · post@hammershoejturist.dk

www.hammershoejturist.dk

Klarer alt indenfor autoreparation
Opretning • Autoskader (rust) • Aircondition • Diagnosetestere • Klargøring til syn • Bilvarmer

Telefon 98 12 28 44

S T Ø T T E F O R E N I N G E N  T R O J K A S  V E N N E R

R. S. Stålteknik P/S
Sjællandsvej 20

9500  Hobro

Tlf. 22 86 73 14

18

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

 

Der vil være salg af gløgg, kaffe, saft,  æbleskiver og klejner i den lille julecafe 

 

Spejdernes julemarked 

Den 1. og 2. december 2018 

kl. 10-16 
I spejderhuse på Rolighedsvej 8 

I Sdr Onsild  

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

 

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

p

e

Jule service:  

Spejderne kan 
lever juletræer 
hjem. 

Søndag den 2 december kl.11—14 kommer hestevognen  

og kører tur i stations byen , med dem som har lyst  
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Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus’ 
generalforsamling

Bestyrelsens beretning 2. november 2018

Først: tusind tak for opbakningen til div. arrangementer i årets løb – uden 
folk ingen arrangementer.

Et stille år uden de helt store armsving.

Vi har dog afholdte/været med til følgende arrangementer:
 • Dilettant – overskud ca. 8.000 kr. pr forening (i år er der betalt   
    4.000 kr. i strøm)
 • Fastelavn i hallen – ca. 850 kr. i overskud. Fælles med spejderne   
    og borgerforeningen
 • Rengøring på legepladsen – flere gamle ting blev fjernet.
 • Skt. Hans – kæmpe fremmøde og godt, men blæsende vejr.
 • Fælles byfest ved hallen – overskud ca. 4.000 kr. pr. forening.

Skiftet bank til Jutlanderbank.

Oprettet Mobile Pay – stort plus ved fester. Har været brugt ved byfesten 
og fungerer rigtig godt og er nemt. Er også brugt ved medlemskontingent i 
år – Ditte synes bestemt også det er dejlig nemt.

Tak for samarbejdet i bestyrelsen!

Formand Bente Kirketerp

Løvfaldsfest 2018
I forbindelse med generalforsamlingen blev der afholdt Løvfaldsfest med 
god mad og drikke og masser af hyggeligt samvær på tværs af generation-
er. I alt var godt 40 børn og voksne mødt op til denne festlige lejlighed. 
Super hyggeligt, men vi kunne godt have været lidt flere :-).

Ny bestyrelse 2018
Afgåenden medlemmer: Michael Christensen, Andreas Andersen, Tina 
Kristensen og revisor Henrik Krogh.

Nye medlemmer: John Jensen, Lars Sørensen, Nick Aagesen, suppleant 
Vivi Stevnhoved og revisor Dorit Laursen.

Blivende medlemmer: Bente Kirketerp, Casper Sørensen, Carsten Kritter 
Christensen, Søren Andersen, Finn Sørensen, suppleant Ditte Dahl og revi-
sor Ivan Kristensen.

Den nye bestyrelse er endnu ikke konstitueret.

Skønne bløde klejner der minder os om, 
at det snart er jul!

500 g hvedemel  ½ tsk hjortetaksalt 
1 tsk stødt kardemomme 125 g smør  
3 æg    3 spsk piskefløde
175 g sukker (ca. 2 dl) 1 tsk revet citronskal (usprøjtet)
500 g palmin eller raffinol - til kogning af klejner  

Sigt mel, hjortetaksalt og kardemomme i en skål. Skær smørret i mindre 
stykker og smuldr det i melet. Rør æg, fløde, sukker og citronskal sammen 
og ælt det i dejen. Stil dejen tildækket i køleskabet i ½ time. Rul dejen ud i 
½ cm tykkelse. Skær klejnerne ud med en klejnespore og vrid dem.

Varm palminen op i en lille, dyb gryde ved jævn varme - fyld kun gryden 
halvt op. Kom en bid franskbrød i den varme palmin. Bliver brødet 
gyldent, har palminen den rigtige temperatur. Læg forsigtigt 2-3 klejner 
i det varme fedtstoft og kog de til de er gyldne - vend dem et par gange. 
Klejnerne skal hurtigt stige op til overfladen. Hvis de bliver liggende på 
bunden, er fedtstoffet ikke varmt nok. Tag klejnerne op og læg dem på 
fedtsugende papir.

Tip
Hvis fedtstoffet bruser under kogningen, er det fordi der er for mange klej-
ner i gryden.
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Nyt fra dagplejen i Onsild
Siden sidst har vi i Onsildgruppen været til ’Sangens dag’ på Odinsgården 
og synge for de ældre.
Derudover havde vi den 12. oktober idrætsdag på Onsild skoles sportsbane, 
hvor børnene hyggede sig med at gennemføre forskellige aktiviteter, såsom 
kartoffelløb, gå på line og lege ’Alle mine kyllinger kom hjem’. 

Onsild-gruppens aktivitetsprogram for vinter/forår 2019:

JANUAR/FEBRUAR 2019
9/1 – 16/1 – 23/1 – 30/1: Heldagslegestue i Onsildhallen
6/2 – 20/2 – 27/2: Heldagslegestue i Onsildhallen
Tema: sprog/natur
Aktiviteter: Fuglemad. Sne.

MARTS/APRIL 2019
6/3 – 13/3 – 20/3 – 27/3: Heldagslegestue i Onsildhallen
3/4 – 10/4 – 24/4: Heldagslegestue i Onsildhallen
Tema: kulturelle udtryksformer/sprog
Aktiviteter: Klæde ud kasse. Slå katten af tønden. Påskepynt.

MAJ/JUNI 2019
1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 – 29/5: Heldagslegestue i Spejderhuset
12/6 – 19/6 – 26/6: Heldagslegestue i Spejderhuset
Tema: krop og bevægelse
Aktiviteter: Vi leger/undersøger skoven. Sankthans fest.

ANDRE AKTIVITETER
Julegudstjeneste i Sdr. Onsild Kirke d. 14. december.
Salmesang i Sdr. Onsild Kirke d. 16. november og d. 7. december.
Juleafslutning i legestue d. 5. og d. 12. december. Der kommer invitation til 
forældrene senere på ’Family’.

LUKKEDAGE
Dagplejen er LUKKET den 24. og 31. december. 
Der er sampasning den 21. december samt i dagene mellem jul og nytår 
(27. og 28. december). 

Onsildgruppen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

”Landdistriktsrådet efterlyser ildsjæle….”
Landdistriktsrådet udpeger hvert år i januar måned ”årets landsbyildsjæl” 
på grundlag af indstillinger fra lokalområderne i kommunen.
Prisen gives til en landsby, en lokalforening, en gruppe af personer eller 
en enkeltperson der i det forudgående år har ydet en særlig indsats der har 
gjort en forskel i lokalområdet eller på tværs af flere af kommunens loka-
lområder.

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

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

I  2011, hvor man startede uddelingen, blev Carsten Wraa Andersen, 
Døstrup, prisvinder, og er sidenhen uddelt til grupper og enkeltpersoner på 
tværs af hele kommunen. I fjor gik prisen til Rene Larsen fra Møldrup for 
hans ihærdige indsat for at sikre bredbånd til den lille landsby i den nord-
lige ende af kommunen.
 
”Vi vil gennem denne pris gerne anerkende den store indsats som masser af 
frivillige leverer i vores mange landsbyer” udtaler formanden for kommu-
nens landdistriktsråd Kim Knudsen, Hørby. ”Ildsjæle er folk, der brænder 
igennem og helst ikke brænder ud. Derfor må vi forkæle dem og påskønne 
deres engagement”.

Foreninger og enkeltpersoner kan senest den 16.november fremsende ind-
stillinger til Landdistriktsrådet på et særligt skema, der er tilgængeligt  på 
Landdistriktsrådets hjemmeside www.mariagerfjord.org

Landdistriktsrådet har nedsat et indstillingsudvalg bestående af 3 medlem-
mer, der foretager en vurdering af de indkomne ansøgninger, og foretager 
indstilling til Landdistriktsrådet. Frem til Landdistriktsrådets årsmøde 
den 4.februar i Hvilsom, er det dybt hemmeligt hvem der bliver den glade 
prisvinder.
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Stor opbakning med stande til 
Onsild Messen den 9. december 2018 

Det var med en vist spænding og udfordring, at jeg tog opgaven på mig 
med at skulle stå alene for at arrangere Onsild Messen/Julegave-markedet 
i år, da der på forhånd ikke var særlig meget optimisme at høre rundt 
omkring, om at få nogen til at komme.  Det har så heldigvis vist sig igen-
nem de sidste par måneder, at interessen for at få en standplads på messen 
er overvældende, idet den netop er rundet de 40 standpladser. Messen er 
derfor den 9. december 2018 fra kl. 10-16.00 og foregår i Onsild Hallen, 
Præstemarken 2A.   

Markedsføring af Messen er vigtig

Hvad er der så blevet gjort, for at få så mange til at møde op på en Messe 
i Onsild?  Ja det første jeg gjorde var at lave en hjemmeside til formålet, 
da jeg synes at standene bliver præsenteret bedst på en hjemmeside frem 
for blot en facebook side, som har sine begrænsninger. Det har ført til, at 
hjemmesiden www.onsild-messe.dk har haft 850 besøg på 4 uger, hvilket 
er fantastisk og jeg har da allerede mødt stor tilfredshed hos standholderne, 
at de får en side for sig selv på hjemmesiden, til at fortælle om hvad de 
kommer med, samt billeder der illustrerer deres håndværk af enhver art. 
Nogle af standholderne har sågar henvist andre emner, til at deltage i vores 
Messe, så det tegner ganske lovende. Hjemmesiden er dermed også et godt 
præsentationsværktøj for alle Jer, som har lyst til at komme på Messen og 
let kan danne sig et indtryk på forhånd af, hvad der kommer til at ske på 
Messen. 

2/3 af standholderne er nye 

Der kommer derfor masser nye standholdere, som ikke har været på Onsild 
Messen før. De kommer langvejsfra som Sæby, Aabybro, Aalborg, Nibe, 
Randers, Aars, Nørager, Ulstrup, Karup, Viborg, men også lokalområdet 
fra Onsild, Hammershøj, Rørbæk, Hobro og Valsgård er repræsenteret.  
Der bliver noget for enhver smag at komme efter på Messen, da der er god 
mulighed for at købe både advents- og julegaver eller i det hele taget gaver 
til enhver lejlighed. Her er alt fra hjemmelavede julepynt & nisser, Garn-
salg, Unikke smykker, stort udvalg af lejlighedskort og trøjer med 

print, Juledekorationer, Salg af lys & glaskunst, Keramik, smart nyt tøj, 
Patchwork og Knipling, Pileflet, Akrylmalerier, Tupperware, Helse/well-
ness, Aronia, Unik trædrejning, Metasundhed, Clairvoyant rådgivning, til 
salg af hjemmelavede bolsjer og brændte mandler.

Nyhed med foredrag på Messen

Som noget nyt i år vil der blive mulighed for at høre 3 stande, der invite-
rer indenfor i Onsild hallens ”Pusterum”, til et mindre foredrag på en halv 
times tid og fortælle om deres speciale. Det er GoldenSpirit v/Dina Niel-
sen, der fortæller om clairvoyant rådgivning fra kl. 11.30-12.00.  Tanke-
feltet v/Jette K. Mortensen er på kl. 13.00-13.30, hvor hun bl.a. fortæller 
om META-sundhed. ”Mulighedernes hus” – Den kreative skole vil kl. 14 
og en halv time frem fortælle om deres ny opstart af aftenskole i Døstrup.  
På messen vil også være lokalt repræsenteret i form af MFI Støttefore-
ning og Rødekors samt for første gang ”Onsild Lokalhistorie”, som håber 
at flere vil melde sig ind i foreningen og støtte dens vigtige arbejde i at 
ajourføre Onsild byernes historie for vore efterkommere.  Der er lavet en 
ny hjemmeside, som de vil præsentere for offentligheden på Messen.   

Gratis rundstykke og kaffe til de morgenfriske 

Til de første 100 personer, der møder mellem kl. 9-10.00 er der friske rund-
stykker og kaffe/the. ”OK-tanken Onsild” ved René Greve har sponsoreret 
rundstykkerne og ”Mammen Ost” sørger for en god ost dertil.   
Igennem hele dagen kan der købes frokostretter, æbleskiver og kage samt 
drikkevarer, som Onsild Husmoderforening sørger for.  

Køb julegaverne på Messen 

Der er blevet gjort et stort forarbejde for at Onsild Messen kommer til 
at køre i år igen og derfor vil jeg kraftigt opfordre alle, der må have lyst 
og tid, om at kigge indenfor på Messen. Jeg tror godt jeg kan love, at der 
virkelig er mange flotte ting til salg på Messen, som er emner til julegaver 
mv. Det er så vigtigt, at du som publikum møder op af hensyn til dem som 
kommer og viser deres ting frem.  Det er så meget lettere at få dem til at 
komme igen en anden gang, hvis de føler, at de har haft noget ud af at del-
tage og det hænger sammen med, at vores Onsild Messe har lettere ved at 
bestå, når der er opbakning fra publikum. Entré prisen til Messen er blot 
25,- kr. for voksne og børn under 12 år har gratis adgang.

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

Vind præmier. 

Der bliver også god mulighed for at vinde gode præmier på indgangsbil-
letten samt ved Lotteri på Messen, som dels lokale erhvervsdrivende har 
givet gevinster til, men også størstedelen af standholderne bidrager til. Alle 
sponsorer bliver nævnt på hjemmesiden og til Messen, så er der nogen som 
gerne vil donere en gevinst, er man meget velkommen til at rette henven-
delse.  
Kig ind på hjemmesiden www.onsild-messe.dk og hold øje med info om-
kring messen.  

Vi glæder os til at se dig.  

På Onsild Messen & Julegavemarkedets vegne.   
Dorte Rask Laursen 

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

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

Et personligt medlemskab koster 100 kr. årligt og følger skoleåret au-
gust 2018 – juli 2019. 
Beløbet indsættes på skolekredsens konto i Andelskassen: Reg. nr. 
5984 Konto nr. 1122282.
Husk ved indbetalingen at oplyse navn, adresse og da nyhedsbreve fra 
Skolekredsen udsendes på mail også gerne mailadresse.

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

Fremtidige arrangementer:

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

Søndag,  den 9. december: 
Onsild Messe – Skolekredsen vil have en stand hvorfra der bl.a. sælger 
amerikansk lotteri.
Det vil også være muligt at betale medlemskab på messen.
                   

MFI-skolekredsens bestyrelse ønsker alle en rigtig glædelig jul 
og et godt nytår med tak for den store opbakning og det gode samarbejde.

MFI – Skolekredsen
Fredag den 12. oktober blev det årlige sponsorløb afviklet. I år løb 
eleverne i alt 1.631,8 km. Der blev løbet lige fra 5 km til 24 km med et 
gennemsnit på 10,7 km per elev. Det er rigtig godt gået. Stort tillykke med 
det flotte resultat. 

Indtægterne fra årets sponsorløb indgår i den pulje der skal anvendes til 
indkøb og opsætning af en svævebane på skolens legeplads.
 
En stor tak til årets sponsorer Urtekram for karamelkiks og riskiks - Birke-
bo for dejlige æbler - forældre/bedsteforældre for gulerødder.
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OHF ønsker GOD JUL og GODT NYTÅR 
til ALLE Kik og Lyt´s læsere

Vi takker for jeres opbakning til vores arrangementer i årets løb. September 
og oktober stod i Demensens tegn – med et lille afbræk af bankospil midt i. 

Vi er nu blevet en demens venlig forening, da bestyrelsen har fået tit-
len Demens venner :-). Vi havde inviteret demenssygeplejerske Hanne 
Lundsgaard til at holde foredrag på Odinsgaard, hvor vi i OHF havde 
sørget for kaffe og hjemmebagt brød. Det var denne dag, vi fik vores bevis 
overdraget. Vi var knap 50 fremmødte til dette arrangement :-).

Vi har også haft besøg af Rita fra ”Aages sidste dans”. Dette arrangement 
blev afholdt på Idrætsefterskolen, hvor vi lånte foredragssalen og havde 
ved denne lejlighed bestilt kaffe og brød i køkkenet – så det var dejlig nemt 
for os i bestyrelsen og der var rigtig fin service på denne aften :-)           
Der var desværre kun 30 med til foredraget – men vi som var med, fik en 
fantastisk levende fortælling om Aages demenssygdom og de problematik-
ker der var som følge af det. Det mest rørende var dog, at uanset hvor svært 
forløbet var, så overskyggede Ritas store kærlighed til Aage det hele – det 
kunne helt klart mærkes helt ind i hjertet i Ritas fortælling.

Som tidligere skrevet, har vi af flere grunde valgt, at vi ikke magter op-
gaven som arrangør af Onsild messen i år. Derfor er vi rigtig glade for, 
at Dorthe har fået ”Onsildmesse og julegavemarked” op at stå. Vi i OHF 
deltager ved at have salget i cafeteriaet – så kom og køb æbleskiver, kage 
eller lune frikadeller til frokost – eller deltag i vores julespil og vind flotte 
præmier. Et evt. overskud af salg i cafeteriaet tilfalder OHF – Onsild Hus-
moderforening og vil selvfølgelig blive brugt til et arrangement til gavn for 
vores medlemmer :-).

Vores mangeårige opråber til banko Egon Larsen har sagt (st)op – vi vil 
gerne sige TAK for trofast opråb i den tid du har været hos os – det bliver 
ikke nemt, at finde en ligeså garvet opråber som dig :-). Sidder der en 
herude, som har lyst til at overtage opråber posten, vil vi meget gerne høre 
fra dig på tlf. 22164128 eller mail onsildhusmodeforening@gmail.com. Vi 
afholder banko 2 gange årligt.

 
 

Sæt kryds i kalenderen... 
Lørdag d. 9 marts 2019 er der dilettant i 

Onsildhallen. 
Har du lyst til at spille dilettant, så skriv eller ring til 

Betina på tlf: 40 86 47 33 
 

Onsild Square Dancers
starter ny sæson 

torsdag d. 10. januar 2019
i aulaen på MFI skolen.

Alle ønskes en glædelig jul 
og godt nytår
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Onsild Børnehus
Siden sidst har alle børn fra Rumpenissestuen været 14 dage på 
Naturgården, hvor de hver dag blev hentet med bus og var hele dagen i 
dagtilbuddets Naturgård. Her blev lavet æblegrød, æblesaft, bagt pande-
kager over bål og et lille motionsløb blev der også tid til. Høns, kaniner og 
kalkuner blev fodret og den lille skov blev udforsket. Børnene havde nogle 
gode uger hvor de var rigtig meget ude. Det var nogle trætte børn foræld-
rene hver eftermiddag fik med hjem. I november er det Troldestuens tur til 
en periode på Naturgården. 

Mens Rumpenissestuen var på Naturgården havde Troldestuen ekstra god 
plads hjemme i børnehaven, det blev udnyttet til at nyde roen med fordy-
belse i leg og aktiviteter. Dagen før efterårsferien var Troldestuen på det 
årlige motionsløb i ”troldeskoven”, hvor de skulle finde billeder i skoven 
for at få bingo. 

Nogle børn holdt efterårsferien mens de børn der var i børnehave bl.a. 
lavede halloween græskar, fik græskar suppe og smagte bagte æbler. Der 
blev også tid til at være kreative og lave bevægelsesaktiviteter. 

Spiregruppen – de kommende skolebørn – har haft cykeldage med fokus 
på balancetræning på cykel. Spiregruppen er nu i gang med at øve sig i af-
faldssortering, så de kan blive junior-miljø-agenter.

Med venlig hilsen
Onsild Børnehus

Leg på Naturgården

Bingomotionsløb i 
troldeskoven

Der laves halloween græskar

 
Halloween kreativitet.
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Kære borgere og foreninger i 
Onsild områderne 

I inviteres herved til årsmøde i bladet 
”Kik og Lyt – Onsild Nyt”

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 19.00 afholdes årsmøde på Mariager-
fjord Idrætsskole, hvor redaktionen orienterer om årets gang 2018. Alle er 
velkommen – både foreninger samt privat personer.

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

Dagsorden
Kirsten   - Byder velkommen – og beretter om årets gang 2018       
Ketty      - Fremlægger regnskabet 2018 + budget 2019  
Charlotte  - Koordinering af arrangementer - aflevering af materiale - 

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

Hilsen Redaktionen 
Ketty - Bente – Charlotte – Kirsten  

Landsbyråd Sdr. Onsild:
Indkaldelse til årsmøde

14. januar 2019 kl. 20.00 på Mariagerfjord idrætsskole

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning 
 • Borgerforeningen har søgt og fået tilskud fra Landsbyrådet til   
    indkøb af klaver til Odinsgård.
 • Der har været 2 møder i Landdistriktsråd vest i 2018.
3. Fremlægning af regnskab 
4. Indkomne forslag 
 • Indkomne forslag sendes til obech@email.dk senest d. 7. januar
5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet
    • Ole Bech er på valg
6. Valg af revisorer
     • Kirsten Bach og Henning Jepsen på valg
7. Eventuelt.
    

På Landsbyrådets vegne.
Ole Bech

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

www.kmfs.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 ………

 

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 
 

Et vellykket korstævne med 5 kor 
den 10. oktober 2018 

 
Det blev en super god aften i særklasse med 5 sangkor som favnede virke-
lig bredt med et lækkert repertoire lige fra spændende korsatser af kendte 
salmer, evergreens, højskolesange til Gospel. 

Aftenens program på Hobro Gymnasium var delt i 2 afdelinger og delt-
agerne var først Hobro Bykor under ledelse af John Pilkington, Mariager-
fjord Kammerkor med dirigent Anders Olesen i spidsen og værtskoret 
Onsild sangkor under ledelse af Dorte Rask Laursen. Efter kaffepausen 
lagde Hadsund koret ud med korleder Steffen Bach ved flyglet. Det sidste 
kor i rækken til at vise deres dygtige kunden var gæstekoret Arosia fra Aars 
under ledelse af Kim Bernt, der er godt kendt i Hobro som indehaver af 
Ottos Musik. 

Ind imellem korenes op-
trædning, var der ikke 
mindre end 7 fælles sange,
hvor de fleste havde nyligt 
afdøde Benny Andersen 
som overordnet titel. Til 
sidst blev også Kim Lar-
sen hyldet med sangen 
”Om lidt bli´r her stille”. 

Der er til dette kortræf altid en fælles optrædning ved aftenens afslutning 
og der var alle ca. 100 korsangere på banen. I år faldt valget på korsatsen af 
John Høybye ”Et Mågeskrig og dagen bliver født”, som korene havde øvet 
på hjemme forinden korstævnet. Stykket blev flot spillet på flyglet af Kim 
Bernt og den store flok af korsangere blev smukt og kyndigt ledet igennem 
korsatsen af dirigent Anders Olesen, som gav et par gode råd med på vejen 
til korsatsen.  
Korene i Mariagerfjord skal nu have en evaluering af aftenen og målet er at 
planlægge en fælles kordag en lørdag i januar 2019 i Hadsund med delta-
gelse af mindst 100 korsangere, hvor der inviteres en professionel kompo-
nist eller lign. til at lede dagen og give en afsluttende værkstedskoncert for 
interesserede tilhører.   



36 37

Nyt fra Onsild Idrætsefterskole
Onsildløbet 2018
Med stor forventning afviklede vi på Onsild 
Idrætsefterskole for første gang Onsildløbet 
tilbage i august. Det blev en rigtig fin aften 
og til alle jer fra Onsildbyerne som deltog, 
skal der lyde en stor tak for jeres deltagelse 
og opbakning til løbet.
Vi vil næste år tilstræbe at annoncere for ar-
rangementet betydeligt mere og tidligere, da 
vi gerne vil have endnu flere af jer alle sam-
men med til dette arr.
Som efterskole placeret midt i området er 
det vores store ønske, at være endnu mere 
synlige i bybilledet, hvilket også er en af år-
sagerne til dette nye tiltag.

Efterskolen i et godt flow
Vi har på Onsild Idrætsefterskole inden for de sidste tre år fået vendt vores 
lidt negative elevoptag, med årgange helt ned til 73 elever, til nu for andet 
år i træk, at melde helt udsolgt. Det er en udvikling vi er meget glade for 
og afhængige af, i bestræbelserne på også at lave efterskole i årene frem-
over.

Skolekredsen
Som det er skrevet før – også i dette medie – så vil jeg endnu engang gerne 
gøre en god, sund og ærlig reklame for vores skolekreds – skolens formelle 
bagland. Skulle du have interesse i at følge efterskolen på lidt tættere hold, 
så må du meget gerne kontakte skolen og høre nærmere om, hvad det er for 
noget. Der er ingen forpligtelser, men en positiv forventning om, at man 
har så meget interesse i skolen, at man minimum en gang om året møder op 
til årsmødet og hører om skolens ve og vel.
Vi har søsat en række tiltag, som du som medlem af skolekredsen gratis 
kan gøre brug af i fremtiden. Tiltag som gerne skulle gøre det mere attrak-
tivt, at være betalende medlem:

1. Fitnesscenter:
 a. Mulighed for gratis at bruge skolens Fitnesscenter hver aften   
     mandag til fredag i tidsrummet 17.30 – 19.30.

2. Idræt på skolen:
 a. Indbydelse til en række idrætsaktiviteter hen over et år. 
     Mere om dette senere.

3. Onsildløbet:
 a. Deltagelse i Onsildløbet i starten af september hvert år, som ar  
     rangeres af efterskolen og skolens elever.

4. Nytårskoncert i januar hvert år:
 a. Onsild Idrætsefterskole vil hvert år fremover være arrangør af en  
     Nytårkoncert i skolens hal.
 b. Første gang i jan. 2019. Læs mere om dette på skolens hjemme  
     side og facebook senere.
 c. Betalende medlemmer vil blive særskilt inviteret.

Skulle du have fået interesse, så kontakt skolen på 9854 4433 eller skriv til 
forstander@onsild.dk

Med denne nyhedsupdate vil jeg gerne på vegne af hele skolen ønske jer 
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Søren Haubjerg
Forstander
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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 : Mia Rørbæk Skatka 41 82 38 02
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
 

Fastelavnsfest 
Søndag d. 3. Marts 2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tilmelding til skole, dagpleje, børnehave eller på sms til  
tlf. nr: 20 63 70 61 senest mandag d. 18.02.2019 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antal: 

0 – 4 år __________________ 

5 – 7 år __________________ 

8 – 10 år _________________ 

Over 11 år ________________ 

Voksne __________________ 
 

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

Borgerforeningen 

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

Børn 30 kr. inkl. 
slikpose, sodavand 

og kage 
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