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Bente Kirketerp 27 64 37 97     mail: kirketerp@dlgpost.dk
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Redaktion:

Materiale til bladet i 2014 skal være os i hænde: 24/10
Bladet udkommer 14 dage herefter

Onsild byerne - hvor vi tænder lys for hinanden

Redaktionsindlæg
Musikeren Lars Lilholt blev til en vens bisættelse så inspireret af præstens ord fra 
Biblen i Prædikerens Bog; ”alting har en tid”, at han skrev sangen: ”Vi er her 
for at tænde lys for hinanden”.

Det er en utrolig fin sang om meningen med livet, hvilket vi nok alle tænker på fra 
tid til anden. Lars tror på, at vi er her på jorden for at tænde lys for hinanden. 

Det er en smuk måde at se livet på. Livet er blevet os givet, og det er op til hver 
eneste af os at leve livet på bedste måde. Når vi er ramt af en livstruende sygdom, 
så tænker vi meget over, hvad der er vigtigst for os at bruge livet til. Pudsigt nok 
så er det ikke gods eller guld, vi kommer til at tænke på, men glæden ved gode 
relationer, venner, naboer og familie. 

I svære studer glædes vi over, at vi selv har brugt tid på at tænde lys for andre... 
for nu tænder de et lys for os.     
       Kirsten Bach
Lars Lilholt:
Der er en tid til at tale
En tid til at tie
En tid til at græde
Over én vi ku´ li´
Der er en tid mest til latter
Når venskab fornys
Jeg tror at vi er her
For at tænde lys
Tænde lys
For hinanden
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Nedrivning af huse i Onsild Stationsby
Mariagerfjord Kommune har gennem de seneste år gennemført en 
gennemgribende nedrivning af faldefærdige huse i kommunen. Mange landsbyer 
er præget af ejendomme der skæmmer bybilledet og gør at byen har svært ved at 
tiltrække nye tilflyttere.

Dette har været muligt, idet staten – gennem en national nedrivningspulje – har 
støttet landkommunernes arbejde med at få ”ryddet op” i landsbyerne.
Onsild Stationsby er et klassisk eksempel på et lokalområde, der er plaget af 
”øjebæ” – hovedsageligt langs Viborg Landevej. 

Viborg Landevej 43 er købt af naboen Bitten Slagter, på tvangsauktion, og der 
er ydet nedrivningsstøtte til at få ejendommen fjernet. Dette vil ske snarest. Den 
tidligere elektrikerforretning (Viborg Landevej 65 og 67) er kondemeret, hvilket 
betyder at den ikke kan benyttes til bolig, og vil i løbet af efteråret blive nedrevet. 
Tilsvarende vil man på modsat side af vejen nedrive Viborg Landevej 78. Dette 
sker i løbet af august. Det er uklart hvad de tilbageværende grunde skal benyttes 
til, men naboer eller andre med interesse for mere jord, kan på favorable vilkår 
erhverve områderne.

Såfremt borgerne i Onsild har fået øje på andre adresser, der kunne være interes-
sante i forhold til en mulig nedrivning kan der rettes henvendelse til kommunens 
tekniske afdeling – Rune Jensen – tlf.: 97113119 eller ruje1@mariagerfjord.dk . 
Herefter vil der blive foretaget en faglig vurdering af den pågældende adresse. Det 
skal dog understreges at det ikke kun er en forfalden facade, der udløser nedrivn-
ingskroner, men at der foretages en helhedsvurdering af den samlede bygningstil-
stand.

Jens Lykke – Landdistriktskoordinator  - Kultur og Fritid, Mariagerfjord Kom-
mune

Forsidebillede: Viborg Landevej 78 i Stationsbyen
Sidste nyt: Naboen er interesseret i grunden, men handelen er ikke afsluttet.

Til alle borgere
Hvis I har en mening om, hvad disse ryddede grunde skal bruges til, så send 
din mening til Borgerforeningen. Derved kan vi alle være med til at skabe en  
hyggelig by.     Hilsen Borgerforeningen
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2. - 3. september Kvindestævne i Hobro Missionshus kl. 14.00

7. oktober  Møde i Hobro Kirke kl. 19.00 

9. oktober  Møde i Hobro Missionshus 

21. oktober  Kredsens efterårsmøde v/Hans Jørgen Hedegaard

19. november  Sangaften

Indre Mission i Nr. og Sdr. Onsild
Missionshuset, Ulstrupvej 11, Sdr. Onsild

Alle møder er kl. 19.30, hvis ikke andet er anført

70 300 150 ... 
eller 75 82 33 60

- ny 2 minutters andagt hver dag

Onsild pensionistklub
Alle møder er på Odinsgård, Friggsvej 1 fra kl. 14.00 – 16.00

September      Oktober   November
  4.  Bankospil      2.  Karl Olsen, Viborg   6.  Bent & Bent,
11.  Bankospil         spiller harmonika         fra Randers spiller
18.  Bankospil    9.  Bankospil   13.  Bankospil
25.  Bankospil  16.  Bankospil   20.  Bankospil
   23.  Bankospil   27.  Bankospil
   30.  Bankospil   

Klub og bestyrelse ønsker alle en
GOD SOMMER

Hobro Egnens Skytteforening
Træning hver mandag - onsdag og lørdag

se mere om tidspunkter på vor hjemmeside
www.hobro-egnens-skytteforening.dk 



5

Vi elsker at synge - Gør du?
Kom med i Onsild Sangkor ....
- et godt kor for seniorer

                                         
Koret, hvor alle kan være med, blot man kan ramme tonerne.
Vi søger ALT men især gerne  TENOR og BASSER....

 
•Vi har det sjovt og hygger os med sang og musik. 
•Vor repertoire er alsidigt og spændende både klassisk og rytmisk
•Vi synger 1, 2 og 3 stemmigt i blandet kor
•Vi tager ud optræder med vores repertoire.
•Tid og sted: Tirsdage kl. 10-12 Viborg Landevej 11, Onsild

•Start den 2. september 2014              Der er altid plads til én til 
•Slut 25. november 2014
•Start igen 6. januar 2015
•Slut 7. april 2015
•24 øvegange årligt

Tilbud:
Kom og få et par gratis prøve gange 
for at se om det er noget for dig.

Kontakt Korleder        Musik og sang gør mennesker glade... 
Dorte Rask Laursen
9854 5421 - 2481 0060
www.musik-web.dk
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Ændrede livsformer i Landdistrikterne
Sdr. Onsild, Ravnkilde-Nysum-Fyrkilde, Rold og Øster Hornum-Guldbæk
er udvalgt til at være projektområder i dette landdistriktsprojekt, som er 
støttet af landdistriktspuljen.

Vi vil hermed invitere alle interesserede fra de fire projektområder til 
projektets andet, fælles stormøde: 

Kom og deltage:
den 16. september 2014 kl. 19 - ca. 21

på Ravnkilde Skole. Skolegade 1a, 9610 Nørager
Dagsorden:
• Velkomst
• Inspiration fra virkeligheden. 
            Erfaringer med at vende tilbagegang til fremgang i et landdistrikt
• Projektets resultater v/ Johnny Christensen, LIFA
• Debat om tiltrækning af fremtidens tilflyttere til projektområderne
• Fremtidsbilleder fra de fire projektområder v/følgegruppen
 
På mødet kan du høre, om projektets resultater og drøfte mulighederne for 
at tiltrække nye indbyggere til landdistrikterne. Der vil også være et indlæg 
om et lokalområde erfaringer med at vende tilbagegang i befolkningstallet 
til fremgang. Se projektmaterialet og mere om projektet på hjemmesiden: 
www.nypaaland.dk

Tilmeld dig venligst til mødet hos Tina Rasmussen på e-mail: tlra@rebild.
dk eller på tlf.: 9988 7706 inden den 12. september 2014.

Hvis I har spørgsmål eller 
kommentarer til projektet, 
så kontakt venligst projekt-
leder Johnny Christensen, 
LIFA på e-mal: 
jch@lifa.dk eller på 
telefon 8693 9301.
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Dette er et opsamlingsmøde på alle områdernes fremtidsseminar. Vi 
havde vores seminar den 24/2, hvor vi var 25 personer fra Onsild, der 
tænkte tanker om fremtiden.  

Kom og hør hvad Onsild og alle de andre områder har fået ud af et semi-
nar om fremtiden. Det er vigtigt at have visioner for Onsild, så vi fort-
sat gør Onsild områderne til et spændende sted at bo.
Alle er velkommen              
     På gensyn Ketty Nyrup og Kirsten Bach

                                                  

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 med-
bringe strikketøj og nyde samværet.

Sted: Spejderhuset – Rolighedsvej 8, Sønder Onsild. Medbring indesko.
Tid: Kl. 19 til ca. 21-22. 
Pris: 15 kr. pr. aften til varme, el, kaffe/the 
Materialer betales særskilt.

Onsdag den 8. oktober:   Vi fletter i papir og naturmaterialer f.eks. bark: 
                                           luftballon, urtepotteskjuler, julekugler… 
                            Medbring evt. reklamer, plakater, ”købepapir”, tynd tapet.
Onsdag den 22. oktober: Vi fortsætter med at flette.
Onsdag den 5. november: Scrapbøger eller billeder/kort. Medbring evt. 
           fotografier, bånd, flot papir, glimmer… 
                                           Beige scrapbøger kan købes.
Onsdag den 19. november: Vi fortsætter med at lave scrapbøger.

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

24. september 2014 kl. 19.00
Dørene åbnes kl. 18.30

Afholdes i aulaen på MFI skole, Præstemarken 2

Bankoplader 10 kr. pr. stk. / 3 stk. for 25 kr.
Amerikansk lotteri – 10 stk. for 25 kr.

Kaffe/te med kagebord 25 kr.

Håber vi ses :-)
OHF – Onsild Husmoderforening
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Oktoberfest

Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus gentager succesen fra sidste år 
og holder oktoberfest i forsamlingshuset

fredag den 17/10

Nærmere info om menu og tilmelding følger på Facebook og ved 
husstandsomdeling af “flyer” i Nr. Onsild og opland samt opslag på 
tanken.

Hilsen Bestyrelsen



R. S. Stålteknik P/S
Sjællandsvej 20

9500  Hobro

Tlf. 22 86 73 14
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Udlejning af Onsild Hallen

Hallen lejes ud til alt muligt: motion, leg, 
træning, turnering og fester.

Kombiner en god fest/sammenkomst i 
cafeterielokalet med lidt sjov og aktivitet i 

hallen.
Onsild Hallen: Tlf.: 98 54 41 42

www.onsildhallen.dk

Plougstrup Service

Udlejning af unikke luftrensere: 
Fjerner støv, pollen og tobaksrøg.

Udlejning af unikke masageapperater: 
Masserer og plejer hele kroppen.

Græsslåning tilbydes.
Regnskabsføring tilbydes.

Tlf. 21 75 41 30

Brolæggerfirmaet Lars Laursen
Arbejde udføres indenfor 
- haveanlæg - beplantning - såning - 
- brolægning - beskæring

Telefon 98 54 44 08 - mobil 40 96 71 37

Gejst og fornyelse i haven vækker….

Ring efter en Lars brolægger ………

Spar
“KØBMANDEN I FÅRUP”

Butikstorvet 3
 Vareudbringning i Onsildbyerne 

og omegn hver fredag
Tlf. 86 45 20 16

Bestilling skal ske senest TORSDAG
inden kl. 19.00

Henriks Køkken
Kærhave 3, Onsild st. By

9500 Hobro Tlf. 42 16 01 28
henrikskokken@hotmail.com

CVR.33931476



Henriks Køkken
Kærhave 3, Onsild st. By

9500 Hobro Tlf. 42 16 01 28
henrikskokken@hotmail.com

CVR.33931476
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Kirkens arrangementer 
Syng Sammen:
Mandag den 22. september kl. 13.30: ”Ud i det blå”.  
Mandag den 20. oktober kl. 14.00.                                                                                                    
Mandag den 10. november kl. 14.00.

Odinsgård gudstjenester:  
Onsdag den 17. september; 
Onsdag den 22.oktober; 
Onsdag den 12. november. Alle kl.14.30.                                                                                                                                        

Dansk-Indisk aften: ”Livet på et børnehjem i Indien”
Mandag den 1. september kl. 19.30 i konfirmandstuen:          
"Den 4. februar i år fejrede børnehjemmet Danish Indian Children´s Home 
15 års jubilæum. Børnehjemmet, der er for piger ligger i den sydindiske 
delstat Tamil Nadu. Bag børnehjemmet står bl.a. foreningen Dansk - Indisk 
Børnehjælp der i mere end 16 år har arbejdet for at styrke piger og kvin-
der i det indiske samfund. Børnehjemmets formål er at give disse piger 
en opvækst med muligheder i trygge rammer. Organisationen, der står 
for den daglige drift, er en lille indisk kvindeorganisation, ledet af kvinden 
Mala. En stærk og omsorgsfuld og dygtig leder.
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Konfirmand start:
Tirsdag den 2. september kl.8.00 i konfirmandstuen. Dåbsattest bedes 
medbragt ved første time.

Minikonfirmand start:
Torsdag den 4. september kl. 12.30 – 14.00.                                                                                    
Som et led i et udvidet samarbejde mellem vores skole og kirken tilbyder 
vi mini-konfirmandtimer i efteråret. 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.                                                                                           
Jeg glæder mig til at lære jer at kende.  Hilsen præsten.

Konfirmation:
Konfirmation i 2015: Den  3. Maj.
Konfirmation i 2016: Den  1. Maj.

”Støt op om din kirke”                                                                                                                        
Søndag den 7. september kl. 10.30 til gudstjen-
este i Nr. Onsild Kirke, efterfulgt af  buffet i forsamling-
shuset. Orientering om årets gang iht. lovgivningen.                                                                                                                  
Med venlig hilsen menighedsrådet i Sdr. og Nr. Onsild.

Bålgudstjeneste:  
Tirsdag den 23. september kl. 18.00 på lege-
pladsen bag ved Sdr. Onsild Kirke.                                                                                                                                           
       Da det samtidig er en præsentation af de nye konfirmander, medvirker 
de ved den korte gudstjeneste, hvorefter vi steger pølser og snobrød over 
bålet. Forældre, bedsteforældre og alle andre en hjerteligt velkomne. Husk 
en varm trøje og evt. tæppe eller stol. I tilfælde af regn rykker vi indendørs.                                                                                                                                       
                           Jeg håber også, at de konfirmander, som går på Søndre 
Skole, men som skal konfirmeres i Onsild til foråret vil deltage.

Særligt for Konfirmander:
Onsdag den 24. september: Konfirmandløb i og omkring Mariager Kirke 
og Kloster:  
Vi skruer tiden tilbage til reformationen i Danmark 1536. Konfirmanderne 
spiller en central rolle i spillet og vi møder mange af datidens store skikkel-
ser. Nærmere besked med konfirmanderne.
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Kirkekoncert med sopran og tenor:                                                                                                                         
Mandag den 6. oktober kl. 19.30 i Sdr. Onsild Kirke.
Sopranen Winni Steinicke, der til daglig er tilknyttet Hobro Kirke synger 
sammen med sognepræst Anders Tranholm-Bjerg fra Øls-Hørby-Døstrup 
pastorat.  De er akkompagneret af pianisten Jørgen Ellekilde. Til dagligt 
er han ansat som vikar ved Sct. Mortens Kirke i Randers ved siden af sin 
pianistvirksomhed.
Programmet  består af værker af Mozart, Händel, Fauré og Mendelssohn.

Foredrag om Det gamle DDR:
Mandag den 3. november kl.19.30 i konfirmandstuen.
Vi fortsætter rækken af historiske markeringer. I anledning af 25 året for 
Berlinmurens fald den 9. november 1989, får vi besøg af Beatrix Erdös 
Fisker, Hadsund, som var barn i DDR. Hun er født i Ungarn og boede som 
barn i en boligblok i Østberlin. Når man tog elevatoren op til ex. 6. etage, 
var der ikke stop på hver etage, for der havde ”Stasi” sine overvågning-
scentraler, er blot en af de mange erindringer, Beatrix har om livet bag 
jerntæppet. Som udlændinge havde hun og hendes familie tilladelse til 
1 gang om måneden at tage til Vestberlin, men de ”vest-ting”, de købte, 
måtte hun ikke have med i sin skoletaske, for så kunne familien blive an-
meldt for ”luksusprodukter” og 
havne i hænderne på ”Stasi”
-sikkerhedstjenesten.

Hun kalder sit foredrag: 
”Det gamle DDR  set med 
barneøjne”.
Barndommen minder om det 
kommunistiske regime. 
Fortælling af Beatrix E. Fisker.

Den Springende soldat: 
http://www.tyskforlaget.dk/Tunnel/TunnelSACHERKLAERUNGENABC.html

Tumlinge-gudstjeneste:
Onsdag den 5. november kl. 17.00.
Så er det igen blevet tid til at sige goddag til ” tumlingene”. Det glæder vi 
os til i kirken og håber, at rigtig mange har lyst at være med. Både de små 
ca. 2-3 årige, men også dem, der er blevet større! Efter den lille gudstjen-
este i kirken, spiser og hygger vi os sammen i konfirmandstuen. 



V/Lise Storm og Helene Elsborg
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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BITTEN SLAGTER
Onsild St. By

v/Bitten Nyrup Pedersen

Viborg Landevej 41
Tlf. 22 41 85 65

ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - fredag  9.00 - 17.30
Lørdag   8.00 - 13.00

Mejerivej 2, Sdr. Onsild,
9500  Hobro

Tlf. 98 54 40 19
www.saedager.dk

Onsild Husmoderforening
Arrangerer udflugter, foredrag, julestuer m.m.

Bliv medlem og styrk aktivitets-
niveauet i dit lokalsamfund.

Kontaktperson:
Helle Bach Vistesen

Tlf. 40 99 96 39
Kontonr.:

5984 – 0001158641
onsildhusmoderforening@gmail.dk

Lækkert 
og nemt

Bliv kiloerne
kvit med
Benevita

Prøv en Sund
knasende
Chuch-bar

www.henrikhvid.acnshop.eu 
    eller ring til 2481 0060 - 9854 5421

Kørsel i flot veteranbil 
V/Anders Peter Andersen 

Viborg Landevej 38, 9500 Hobro 
21 72 42 88

Sæson 15. marts - 15. oktober
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Info fra dagplejerne i Onsild.
Efter en varm sommerferie starter vi igen heldagslegestue i Spejderhuset, 
Rolighedsvej 8, Onsild St.by.

AUGUST 2014
Onsdag d. 13.08: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.
Onsdag d. 27.08: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.

SEPTEMBER 2014
Onsdag d. 10.09: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.
Onsdag d. 24.09: Heldagslegestue i Spejderhuset. Tema Naturen.

Vi rykker indendørs til Onsild Hallen, Præstemarken 2, Sdr. Onsild, 9500 
Hobro.

OKTOBER 2014
Onsdag d. 08.10: Heldagslegestue i hallen. Tema Motorik..
Onsdag d. 22.10: Heldagslegestue i hallen. Tema Motorik.

NOVEMBER 2014
Onsdag d. 12.11: Heldagslegestue i hallen. Tema Motorik.
Onsdag d. 19.11: Heldagslegestue i hallen. Tema Sprog.
Onsdag d. 26.11: Heldagslegestue i hallen. Tema Sprog.

DECEMBER 2014
Onsdag d. 10.12: Heldagslegestue i hallen. Tema Sprog.
             Forældre indbydes til eftermiddagskaffe. 

Andre Aktiviteter:
Besøg i børnehaven.
Fotografering af børn. 
Syng sammen på Odinsgård                          
     
     Hilsen Onsild Gruppen



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk
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www.jlmteknik.dk - 98 57 60 60Jørgen Lundsberg  Tlf. 98 52 57 86

NR. ONSILD KULTUR- OG
FORSAMLINGSHUS

Præstemarken 21
Stedet, hvor du lejer dig ind

og vi lejer ud
Udlejning:

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

din cykel – 
 dit sponsorat

G-CYKLER
V/Kim Kristoffersen
Søagervej 4, Sdr. Onsild
Tlf. 27 41 00 33

feddet@email.dk - www.g-cykler.dk

Ja!
Andelskassen

- Sammen kan vi mere

www.andelskassen.dk

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Vi tror på fremtiden – og vi tror på
Dig. Få et lån i Andelskassen.

Forudsætter alm. Kreditvurdering

Tlf. 87 99 53 35
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DU KAN FÅ FLERE OPLYSNINGER VED AT KONTAKTE: LENE  CHRISTENSEN   PÅ 98544124 
ELLER PÅ ONSILDHUSMODERFORENING@GMAIL.COM 

 

SÅ ER DET TID TIL IGEN AT TÆNKE PÅ 

ONSILD MESSEN
2. NOVEMBER 2014
KL. 10.00 – 16.00
ONSILD HALLEN
PRÆSTEMARKEN 2a, SDR. ONSILD, 9500 HOBRO

Sæt allerede nu X i kalenderen. 
Der vil være et blandet marked at se på - så tag 
familien med og få en hyggelig dag sammen 
og STØT det lokale foretagende :-)

Har du noget, som du gerne vil vise frem/sælge som 
erhvervsdrivende eller privat, vil vi meget gerne høre 
fra dig. 

Ønsker du flere oplysninger kontakt da Lene Christensen tlf. 98544124 
eller mail onsildhusmoderforening@gmail.com
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Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro

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

www.kmfs.dk

Fællesspisning og Generalforsamling 2014

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus afholder
ordinær generalforsamling

Søndag d. 23. november 2014 kl. 13.00

Dagsorden iflg. vedtægter
Kom og hør, hvad det er vi laver i bestyrelsen.

Fortvivl ikke: Fremmøde er IKKE lig med valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen har fundet kandidater,

men det vil jo altid være rart med et kampvalg!

Kl. 12.00 er der fællesspisning,
hvor alle medbringer mad svarende til egen families behov.

Alt maden sættes på et stort ”ta’-selv-bord”.

Efter generalforsamlingen er kultur- og forsamlingshuset vært
ved kaffe/te og hjemmebagt kage.

Hilsen bestyrelsen
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   Onsild Idrætsforening vil gerne byde velkommen 
   til endnu en indendørs sæson med gymnastik, 
   badminton og fodbold 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
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Forældre/Barn                                           
Vi har igen i år gymnastik for de helt små børn 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 udfordrende time.
Onsdag kl. 16.30 - 17.15 Onsild hallen   
Instruktører: Majbrit Loft, Mette Veng, Xenia & Camilla
Kontingent:  440,- kr.                                   Opstart: Onsdag d. 17 sept.

Fræserne
Til alle drenge og piger på 3, 4 og 5 år:
Kom og vær med til en times gymnastik med fart på. 
Vi skal lege, løbe, hoppe, springe, trille, krybe og kravle. 
Vi skal også lege meget på redskaberne. Vi vil i løbet af 
sæsonen lave anderledes træning - det bliver sjovt!
Mød op på fræseholdet!
Onsdag kl. 17.15 – 18.00  Onsild hallen
Instruktører: Sophie, Lærke, Helle & Majbrit (Rikke)
Kontingent:  440,- kr.                                 Opstart: Onsdag d. 17. Sept.
 
Seje sild & frække drenge
"For alle drenge og piger som fylder 6 år, eller går i 0. klasse. Vi kommer til 
at fræse af sted, med fuld fart frem. Vi skal lege sjove lege, øve os på små 
spring og bruge kroppen til musik. Det vigtigste er, at vi skal have det sjovt 
sammen."
Tirsdag KL. 16.45 - 17.45  Onsild hallen
Instruktører: Julie, Michael, Mie, Pernille & Mikkel  
Kontingent: 450,- kr.                                    Opstart: Tirsdag d. 16 sept.

Banditspring
Så skal der springes!! Er du til spring, hop, skrue, 
fart over feltet og går i  1.-2.- 3. - 4. klasse. 
Er BanditSpring lige noget for dig.
Det er både for drenge og piger - Vi ses !
Tirsdag kl. 17.45 – 19.00  Onsild Hallen
Instruktører: Jacob Bjerrum, Michael, Jacob & Patrik
Kontingent:  460,- kr.                                 Opstart: Tirsdag d. 16. Sept. 
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Rytmepiger
Går du i 1. – 4. klasse, og kunne du tænke dig at gå til 
gymnastik. Så er det her lige noget for dig. Vi skal lave 
gymnastik og dans til god musik. 
Vigtigst af alt – vi skal have det sjovt og hygge os.

Mandag kl. 17.30 - 18.30  Onsild Hallen.
Kontingent 450,- kr.
Instruktører : Merete Poulsen, Sophie & Lærke (Rikke) 
Opstart: Mandag d. 15 sept.

Juniorspring
Så skal der springes. Går du i 5.kl. eller op efter og er vild med at springe, 
så er juniorspring lige noget for dig. Holdet er for både piger og drenge.

Mandag kl. 18.30-20.00 i Onsild hallen
Kontingent 550,- kr.
Instruktører: Marie, Victor & Peter            
Opstart: Mandag d. 15 sept.

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. 19.15 - 20.15  Onsild hallen. 
Instruktører: Mie Plougstrup
Pris: 450 kr. (halv sæson)                        
Opstart tirsdag d. 16 sept.

NYT
M/K motions hold
Er du fyldt 18 år og gerne vil have pulsen op med alm. Motion/gymnastik, 
så kom og prøv kræfterne af med vores ny opstartet  motions hold.
Holdet er for både mænd og kvinder.

Torsdag kl. 19.30 – 20.30   MFI Skolens gymnastiksal
Pris: 400 kr.(halv sæson)                            
Optart: Torsdag d. 18. sept.
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Badminton   Børn og unge
Onsdag kl. 18.00 - 19.00   
Kontingent:  475,- kr. 
Opstart: Onsdag d. 17. Sept. 

Badminton     Voksne
Motionsspillere  
            Mandag kl. 20.00 – 21.00 eller 21.00-22.00
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. 1. sept. og onsdag d. 3. sept.

Fodbold    Indendørs
Opstart: Fredag d. 24. oktober.

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

Motion.
Ønsker man at dyrke motion, badminton, tennis eller andet, på andre tid-
spunkter 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
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

Hovedsponsor aftale!
Onsild IF har indgået hovedsponsoraftale med Andelskassen.
Andelskassen vil deltage og præsentere sig ved forskellige arrangement-
er.
Aftalen indebærer et fast beløb pr. år til Onsild IF, ligesom en hver bank-
forretning foretaget af et medlem af Onsild IF udløser en bonus til forenin-
gen. Husk derfor at bruge Andelskassen, og meddel dem hver gang at du 
er medlem af Onsild IF

 



23



24

MFI – Skolekredsen     
     
Regnskab for salg af lodsedler til indkøb af legeredskaber ved skolens nye 
legepads i 2014     
     
Salg af lodsedler    Kr. 17.710,00 
Skat af gevinster over 200 kr.   Kr.      250,25 
Overskud ved salg af lodsedler  Kr. 17.459,75 
     
"MFI-Skolekredsen sender hermed en stor tak til alle sponsorer, som har 
gjort det muligt at gennemføre lotteriet med dette flotte resultat "   
       
Stor tak til:   Punkt1  
Frisør Annika Ranch  Henriks Køkken    
Jutlander Bank  Gp & Skov    
Sydbank   Profil Foto Onsild    
Spar Nord   Urtekram    
Happy Days Rejser  OK Tanken, Sdr. Onsild  
Spar Købmand   Fårup Vilovet    
Andelskassen, Hobro  Gartner Birgitte Nielsen   
Medisis   Nr. Onsild Slagtehus    
Helsam, Hobro  Onsild Elteknik    
Bitten Slagter   Kurt og Karlo Kristensen    

Hobro Egnens Skytteforening
Indendørs træning starter

onsdag d. 17. septemer 2014
   

   Træning riffel:              onsdag  fra kl. 18.30 -- 21.00
                                         og lørdag   fra kl. 13.00 -- 14.30
   Træning pistol:            mandag fra kl. 19.00 – 21.00

NYHED: Vi starter holdskydning – 4 m/k på hvert hold.
              Se nærmere herom på vor hjemmeside samt dato for opstart.

Mangler du en ide til en fødselsdag, polteabend, firma – eller person-
alefest, så kan skydning måske være sagen. 
Kontakt gerne formand J. A. Abildgaard, tlf:  3098 3897  /  9852 4897.
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Nyt fra MFI-Skolekredsen
Støtteforening for Mariagerfjord Idrætskole,Præstemarken 2,
Sdr. Onsild,9500 Hobro

Dejligt at hjælpe på 1.skoledag og se så mange glade ansigter og det 
store engagement fra alle... lærer, elever og forældre.

Betaling af medlems kontingent bliver udsendt på mail først i september. 
Personligt  medlemskab er 100,00kr  årligt og følger skoleåret. Husk at 
sende eventuelle ændringer af mail til    
Kettyogkurt@gmail.com eller ring 29248649.
Har du/I lyst til at være medlem, så kontakt os og vi sender en mail.
Nyhedsbreve til medlemmerne bliver sendt på mail.

Pt. er skolekredsen med til at etablere en legeplads. Gyngestativet er sat 
op, og vi forventer at kunne vise 1. etape færdigt den 9. september før 
teaterforestillingen.

TEATERFORESTILLING  I ONSILD HALLEN  
TIRSDAG 9. SEPTEMBER KL 1830

"LUK SKUFFEN" opføres af børneteateret HØR HOV 
Billetpris 25,-kr.
Barn gratis ifølge med betalende voksen 
Så inviter endelig bedsteforældre, forældre og naboer med
og lad os alle få en sjov oplevelse sammen.

Der sælges flaskevand og amerikansk lotteri

Det er muligt at aflevere kapsler fra mælkeprodukter og brugte tusser,  
fyldepenne, overstregnings- og kuglepenne til vores TerraCycle 
indsamling. 

Pt. er skolekredsen med til at etablere en ny legeplads, og vi forventer at 
1. etabe bliver lavet i løbet af efteråret.

På bestyrelsens vegne  Ketty Nyrup Hansen



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

Kropsplejeprodukter, massageolier,
Økologisk fransk hudpleje

v/Bente W. Børgesen
Kærvej 34, 
Sdr. Onsild  
9500 Hobro 
Tlf. 8646 7215

ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag & Torsdag
10.00 – 17.00
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Den Lille Klinik
v/Fdz Zoneterapeut

Eva Schrøder
Søkærvej 7,

Sdr. Onsild Kirkeby
Tlf. 22 41 87 50

Mail: denlilleklinik@due.mail.dk

Henvendelse: 
Henning 
Jepsen 

Tlf.: 
98 54 41 88 / 
40 19 54 41 

Byggegrunde til salg i Onsild

Vi støtter 
 sammenholdet i lokalsamfundet,

           du støtter 
          med et medlemskab.
har du forlagt vort girokort fra folderen kan
du indbetale i Andelskassen konto 

5984-1700079

      Onsild  Borgerforening.

www.pigernes-kro.
dk

Tlf. 98 54 40 52
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Vi startede skoleåret søndag d.10. august, traditionen tro en søndag, for 
at forældre og bedsteforældre har mulighed for deltagelse. Vi havde en 
god dag med ca. 350 fremmødte. Der skete i år det specielle, at vi havde 
besøg af konsulent Claus Højen, fra DGI. Vi fik overrakt et certifikat, grun-
det at vi har deltaget i et projekt omkring bevægelse i skolen/SFO, med 
kun 5 andre skoler på landsplan. 

Udover det daglige arbejde i skole og SFO, så er et af de vigtige projek-
ter, der arbejdes med i det kommende skoleår, etablering af en legeplads. 
Skolens støtteforening ”Skolekredsen” arbejder på finansiering (lodsedler 
som er støttet af lokalområdet og søgning af fonde) af en legeplads til et 
samlet beløb på kr.181.459,38. Der er indsamlet kr.100.000,-. Det har 
foreløbig givet mulighed for indkøb af 5 redskaber som opsættes indenfor 
få uger.
Stor tak til skolekredsen.

Vi kan byde velkommen til et skoleår, med 113 elever (hvoraf de 20 er 
elever til børnehaveklassen), hvilket vi er meget tilfredse med, en fin ud-
vikling fra 96 elever det første skoleår (August 2012). 

Med venlig hilsen
På skolens vegne.
Skoleleder Peter Nyeng Kristensen
Mariagerfjord Idrætsskole.

Til kalenderen:
9/9:  Børneteateret  ”Hør Hov” i Onsildhallen”. 
3/12: Risengrødsfest i Onsildhallen.

Onsild Ungdomsklub
Kom og vær med første klubaften 
tirsdag den 2. september kl. 19.00 

i ungdomsklubbens lokaler, Præstemarken 2 

Klubleder Paw Holmkvist.
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Onsild Idrætsefterskole
Så oprandt dagen hvor Onsild igen blev ca. 80 borgere større i de næste 10 
måneder. Søndag d. 10 august bød vi 77 forventningsfulde elever velkommen 
og har sidenhen budt velkommen til et par stykker mere. Friske unge mennesker 
som vi håber, vil finde sig til rette først og fremmest på skolen, men også til rette i 
vores hyggelige by. Det er mit ønske, at du vil opleve dem som venlige og imøde-
kommende unge, når de med jævne mellemrum bruger byen som træningsareal, 
ved hyggelige gåture eller ved bl.a. affaldsindsamling.

Vi synger ofte sangen ”Linedanser” på skolen. En fantastisk sang af lidt nyere 
dato, som har en fængende melodi og som har en letforståelig tekst. Nyere danske 
sange bruger ofte metaforer som middel til at formidle en holdning eller et bud-
skab. Læs eller syng sangen nedenfor og forestil dig, at du er linedanseren. Den 
findes med lyd på www.youtube.com:
1.Kære linedanser udspændt   For livet er et liv på trods
ligger foran dig    smerten hører til.
selve livet, du fik givet   Ud af sorgen vokser lykken
gå nu kun din vej.    og livet i påskens evige fest.
Du må turde træde ud   De stærkeste rødder har træer i blæst.
hvor dit liv kun er dit.   
Det briste eller bære må   4.Linedanser - vælge livet
dette ene skridt.    hvilken er din vej ?
Give fra dig hvad du magter   Følge hjertet uforfærdet.
da ser du, en dag du nåede ud   Sige ja og nej.
og danser til himmelens stjerneskud.  Verden spørger tit hvordan    
     og alt for lidt hvorfor.
2.Kære linedanser, hop nu   Der er så mange ting man kan
ud ved siden af.    stå for det Du tror !
Se dig danse, bare sanse   Gid du aldrig mister modet og lader
gøre hvad du ka’.    det onde uimodsagt.
Være én, men én iblandt.   Når viljen befries, - da falder magt.
Og mødes så du gror.   
Ja vent dig meget fra den kant,  5.Linedanser i det høje
Denne er din jord!    dans vidunderligt!
Tro mig når jeg siger til dig   For det næste er det bedste,
det største, det ser man kun i det små  glæden ubestridt !
Og kigger du opad er himmelen blå.  Tænk at få balancekunst 
     Så helt ufatteligt!
3.Kære linedanser, ser du   at modtage sin stang og snor
livet er et net    ganske kvit og frit.
af øjeblikke, tro blot ikke   Uanset om du nu tror det,
dansen kun er let.    så ved jeg, at lyset brænder for dig!
Og en dag gør livet ondt   Så himmelens porte må åbne sig.
det ved jeg at det vil.     Per Kjærgaard 1998



Vi fik brug for adskillige af disse metaforer, eller linjer om 
man, vil forleden dag, da vi på skolen modtog den ultimative 
værst tænkelige nyhed. En fantastisk pige, som var elev her 
på skolen sidste år, var involveret i en voldsom ulykke man-
dag d. 11. august i nærheden af hendes hjem ved Gedsted. 
Desværre en så voldsom ulykke, at hun omkom af de kvæs-
telser hun pådrog sig. Det er en ubærlig og dybt smertelig 
nyhed at modtage på en skole, hvor vi kommer tæt på de 
unge og lærer dem så godt at kende. Vi er alle hårdt ramt 
af denne frygtelige tragedie, og bruger lige nu mange kræfter 
på at efterbearbejde sorgen og finde meningen med livet igen. 
Det er i sådanne situationer, at ”de stærkeste rødder skal vise, 
at de har træer i blæst”, som Per Kjærgaard skriver i sangen ovenfor. Vi kom-
mer videre og vi glæder os over at have et spændende efterskoletilbud til de unge 
mennesker som vælger os og Onsild som deres sted at opholde sig i 10 vigtige 
måneder af deres liv.

De bedste hilsner
Søren Haubjerg

Forstander 
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Onsild Square Dancers
 

Vi danser i aulaen på Mariagerfjord Idrætskole, Præstemarken 2
Start torsdag  25. september kl. 19.00 

Afslutning den 4. december 2014.
Pris 350,00 kr.

Caller Asta Bredal

Hilsen bestyrelsen
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Rævebakken 2, Nr. Onsild - 
tlf. 98 52 58 74

www.onsildslagtehus.dk
Nr@onsildslagtehus.dk

v/John Madsen

Åbningstider:
Man. – fre.  6.30 – 22.00
Lør. – søn.  7.00 – 22.00
Helligdage 7.00 – 22.00

Viborg Landevej 22, Sdr. Onsild
Tlf. 98 54 40 55

- BENZIN
- altid billig benzin og diesel

- tips og lotto -

Præstemarken 7

TLF. 98 54 44 33

www.onsild.dk

www.hfmf.dk

Se resultater, info m.m.

Billetsalg m.m.:

Anne-Marie Busch-Steenberg, 
Sdr. Ulstrupvej 5, Sdr. Onsild, 

tlf. 98 54 43 43

Med venlig hilsen 
TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD

Bestyrelsen
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Pulje til Fyrtårnsprojekter 
i Mariagerfjord Kommune

Udvalget for Kultur og Fritid har udbudt en projektpulje på i alt kr. 800.000 i 
2014 til større projekter i landsbyerne. Der kan søges op til kr. 200.000 pr. 
projekt med krav om et budget på min. kr. 300.000. 

Puljen skal støtte større fyrtårnsprojekter i lokalområderne, der tager af-
sæt i målsætningerne for ”Kommuneplan 2013-25” omkring:
• infrastruktur (styrkelse af den digitale kommunikation) 
• det fysiske miljø i landsbyerne (byforskønnelse, stier m.v.) 
• kvalificering af lokale mødesteder 
           (forsamlingshuset, legepladsen, anlægget m.v.) 
• det gode liv i landsbyen 
            (aktiviteter der styrker foreningsliv, socialt liv, sundhed m.v.)
 
Projekterne skal have karakter af at være ”fyrtårne” i et eller gerne flere 
lokalområder udenfor hovedbyerne Hadsund, Mariager, Hobro og Arden. 

Puljen kan søges af foreninger, grupper og evt. enkeltpersoner i Mariager-
fjord Kommunes landsbyer. Projektperioden løber 10. november 2014 - 
30. oktober 2015.  

Ansøgningsfrist: 30. september 2014 kl. 12.00

Læs mere på www.mariagerfjord.org. 



Hovedgaden 30 - 9500 Hobro

Tlf. 9852 0593

Email: valsgaardel@mail.dk

Fjordkompagniet ApS
Rævebakken 4, Nr. Onsild, 9500 Hobro

info@fjordkompagniet.dk
www.fjordkompagniet.dk

www.lundsgaard-udlejning.dk
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Tømrer & Snedker
Brian Nyrup Hansen
Tlf 98 54 21 06
mobil 40 18 44 89

Hus, vindue eller dør? - Så er det Brian du spør’

40 18 44 89

Allan Ramsdal
22 76 98 36

Annoncepriser:
100 kr. pr blad 
400 kr. for et år

At få bladet tilsendt kostet:
Post: 100 kr pr. år - kontakt Ketty

Husk at sende ændringer:
adresse, tlf. og mail
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Odinsgård
Friggsvej 1, Sdr. Onsild

Hver anden tirsdag kl. 14.00 - er der strik og hygge 

Hver onsdag kl. 14.30 - spiller vi kort og Yatsy 
Vi er åbent for andre spil, hvis der er nogen, der har lyst.

Åbent hus den sidste tirsdag i hver måned.

16. September kl. 10.00 - er der sangens dag 
hvor dagplejebørnene og dagplejerne kommer og synger 

Gudstjenester kl. 14,30 - den 17/9  og den 22/10 

ALLE er velkommen til alle arrangementerne.

Med venlig hilsen støttegruppen v/Hanne Simonsen
Min nye mail er: gerberg@simonsen.mail.dk  

Lokalhistorisk Forening
Den første onsdag i hver måned er der møde i konfirmandstuen Viborg 
Landevej 11. Første gang er den 3. september kl. 19.00.

Hilsen Ejgild Simonsen
Min nye mail er: gerberg@simonsen.mail.dk
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Opstart af en ny Lokal Aktionsgruppe (LAG) for Rebild 
og Mariagerfjord kommuner. 

Torsdag den 4. september 2014 afholdes to vigtige møder i Arden 
Kulturhus for alle med interesse i at udvikle deres lokalområde. Først et 
INFO møde kl. 17.30 om mulighederne for at etablere en ny lokal aktion-
sgruppe (LAG) i Rebild og Mariagerfjord og med mulighed for at komme 
med input til den kommende LAG-strategi. Umiddelbart herefter kl. 19.30 
en stiftende generalforsamling for den nye LAG forening med valg til 
den nye bestyrelse. Den nye forening er en helt almindelig frivillig forening 
med egne vedtægter og egen bestyrelse og den er åben for alle over 15 
år med bopæl i Rebild eller Mariagerfjord kommune. Hvis den nye foren-
ing følger linien fra den ’gamle’ LAG, skal der vælges en bestyrelse på ca. 
15 personer, hvoraf tre medlemmer skal udpeges politisk. De resterende 
12 pladser skal fordeles mellem grupperne: borgere, frivillige foreninger / 
organisationer – og erhvervsliv, -foreninger og organisationer. Der bliver 
mulighed for at stille op til valg på dagen, hvis man er fyldt 18 år og bor i 
enten Rebild eller Mariagerfjord Kommune. 

I perioden 2007-2013 har Rebild og Mariagerfjord haft gode erfaringer 
med at drive en fælles LAG, LAG Himmerland. Via bestyrelsen på 15 
medlemmer har man stået for uddeling af årligt ca. 3,2 mio. kr. til støtte 
af lokale udviklingsprojekter. Indsatasen er sket som led i det danske 
landdistriktsprogram, hvor der landet rundt og i resten af EU har været 
tilsvarende LAG indsatser. I LAG Himmerland har det betydet støtte til 
mere end 185 lokale udviklingsprojekter med fokus på såvel levevilkår 
som nye arbejdspladser. Det nye program kører fra 2014 – 2020 og er 
dermed allerede i gang! 

Som udgangspunkt får den nye LAG for Rebild og Mariagerfjord 
ca. 2,4 mio. kr. årligt at uddele til projektstøtte. Projekterne skal igen 
medvirke til at skabe nye lokale arbejdspladser og/eller forbedre de lokale 
levevilkår. Målet er at fastholde og udvikle livet på landet via lokaldrevet 
udvikling. Udover penge til støtte af projekter får bestyrelsen et beløb til 
drift af LAG-sekretariatet og ansættelse af en koordinator. Den nye besty-
relses første opgave bliver i løbet af september og oktober måned at 
formulere en udviklingsstrategi, som skal godkendes i Ministeriet for By 
Bolig og Landdistrikter (MBBL) og som bliver det helt konkrete styringsred-
skab, når projekter skal vurderes støtteberettigede eller ej. Senest medio 
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november skal strategien sendes til godkendelse i de to kommuner samt 
til Region Nordjylland. Og senest den 1. december 2014 skal strategien 
fremsendes til godkendelse i MBBL. Projekter vil først kunne støttes i 
2015 efter at strategien er blevet godkendt i ministeriet. 

Det er vigtigt, at det er de rette personer, der vælges til bestyrelsen. Der 
lægges fra ministeriets side op til, at de nye bestyrelser i højere grad end 
tidligere bliver udviklings-orienterede frem for uddelings-orienterede. Altså 
at bestyrelserne ud over at støtte projekter i højere grad end tidligere 
tager initiativ til aktiviteter, der kan opbygge ny viden, inspirere til 
nye samarbejder og skabe grobund for nye spændende projekter.  
Derfor er det vigtigt, at der bliver prikket til de gode ildsjæle i vores om-
råde, så de møder frem den 4. september og tager del i processen. 

Tilmelding til INFO-mødet bedes senest den 1.9. 2014 rettes til Annika 
Johansen på annij@mariagerfjord.dk eller Sara Tornøe på sato@rebild.dk

Hvis du har lyst til at vide mere om arbejdet i en lokal aktionsgruppe er du 
velkommen til at kontakte LAG-koordinator Anne O. Ritman på aritm@
mariagerfjord.dk og Jens Lykke på jelyk@mariagerfjord.dk  
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En fremtids historie år 2034 i Sdr. Onsild 
Engagement i lokalområdet er indgang til det lokale fællesskab
Der skal bankes hårdt på gong-
gongen for at få ørenlyd, da snak-
ken går livligt og de legende børn 
hviner af fryd. Efterhånden som 
forsamlingen tier, hæver Anders 
stemmen og fortæller om dagens 
menu, Samtidigt erindrer han om 
arbejdsdagen på søndag, hvor op-
gaverne nu er fordelt på sedler ude 
på opslagstavlen. 

Jeg kører serveringsvognen ind 
på pladsen, hvor børnene allerede 
står med tallerkener i hænderne 
klar til at tage for sig af retterne. 
Jeg smiler til komplimenterne om 
madens gode duft, men glæder 
mig alligevel over, at der nu er to 
uger til vi igen er på madholdet og 
i mellemtiden bare kan sætte hele 
familien til bords kl. 18. 

Laura tørrer panden og sætter sig 
ved siden af mig. ”Var det hårdt – 
har I fortrudt ?” spørger jeg. Laura 
ryster smilende på hovedet og 
svarer ”Ja og nej”. ”Det er hårdt ar-
bejde, at lave mad til 68 personer, 
men det er også skide hyggeligt – 
og sjovere end at stå med det hele 
selv”. Laura og hendes unge familie 
er helt nye i bofællesskabet, og det 
er første gang, at de har tjansen 
med maden.
 

”Dig og Anders har været med fra 
starten - ikke? Hvorfor valgte i at 
flytte i bofællesskab?”, spørger 
Laura. “Det var ret tilfældigt”, 

beretter jeg. ”Lejligheden i Aarhus 
var for lille, da vi nu havde den 
tredje – Anna på vej. Vi kiggede 
derfor efter en større lejlighed. Det 
gav også anledning til nogle reflek-
sioner over, hvor børnene skulle 
vokse op. Vi boede i et godt byhus 
tæt på bymidten, hvor vi havde et 
stort og godt fællesskab. De store 
lejligheder i Aarhus er meget dyre 
– især hvis der skal være nogle 
gode friarealer, som er egnet for 
børnene.” Jeg nikker over mod 
nabobordet ” Per og Karen, som 
dengang lige havde fået tvillingerne 
boede i vores opgang, og en aften 
vi var sammen, kom ideen om et 
bofællesskab. Det blev hurtigt en
sjov leg og meget sent på nat-
ten var bordet overstrøget med 
tanker og skitser. Et par uger efter 
ringede Karen, at vi skulle komme 
op til dem på 4. De havde vist en 
arkitekt, som de kender, om alle 
vore skitser og notater, og han 
havde ikke kunne lade være med 
at skitsere et lille bofællesskab op. 
Da vi havde set skitseprojektet 
af vort lille ”Utopia” kunne vi ikke 
slippe det igen. Jeg lagde ideen ud 
på Facebook og så gik det stærkt. 
Flere hundrede meldte sig som in-
teresserede i at deltage. Vi fik snart 
samlet 12 seriøse familier, som gik 
ind i projektet og udvalgte grunden 
her. I et godt samarbejde med 
kommunen fik vi planlagt og tegnet 
projektet  samt udvalgt 10 familier.
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”Hvorfor blev det lige Sdr Onsild?” 
spørger Laura. ”Vi skulle finde en 
grund som var stor nok, billig nok, 
tæt på naturen i et flot landskab og 
i et godt lokalt miljø”, svarer jeg. 
”Samtidigt skulle det være let at 
komme til mange arbejdspladser, 
så det er let at pendle, og man ikke 
bliver bundet til én arbejdsplads. 
Sdr. Onsild opfyldte de krav. Kom-
munen var desuden meget be-
hjælpelig med at få muliggjort det. 
Ikke på det sted, som vi først havde 
kig på, men tæt på i udkanten af 
byen, hvor det var muligt at få lavet 
en lokalplan for projektet.” 

”Jeg kom ind i borgerforeningen, 
da jeg og Oliver flyttede ind i en 
lejlighed på Friggsvej, da han var 
lille” fortæller Laura. ”Efterfølgende 
mødte jeg jo Esben, og da vi gerne 
ville flytte sammen, kendte jeg al-
lerede stedet her, da flere herfra er 
eller har været aktive i byens foren-
ingsliv. Oliver er også kommet her 
en del, da han har flere legekam-
merater i bofællesskabet. Han 
syntes, at det var en fantastisk idé, 
da vi talte om at kigge på det hus 
i bofællesskabet, som Kristian og 
Mette havde sat til salg”. Da vi så 
skulle have en lille ny, kunne Esben 
heller ikke finde bedre rammer for 
børnenes opvækst end her, så han 
indvilligede i at flytte fra Randers og 
ud på landet”.

“Ud over at det er sjovt, har arbej-
det i borgerforeningen også været 
en god introduktion i lokalområdet 
for mig” fortsætter Laura.

”Borgerforeningen har været meget 
engageret i at udvikle samarbejdet 
mellem de tre ”Onsild’er”. Der har 
været en del ting, som har været 
oplagte at koordinere de tre byer 
imellem, og det har også givet 
større ressourcer at arbejde med, 
når vi har taget fat i de store ting, 
som fx udvikling af Hallen og områ-
det deromkring - til det gode, sam-
lende mødested, som det er i dag. 
Samarbejdet er også udviklet til at 
omfatte områdets øvrige foreninger, 
efterskolen, institutioner mv., så 
vi kan koordinere aktiviteterne og 
samarbejde om de store arrange-
menter. Hermed kan vi også udny-
tte alle faciliteterne i lokalområdet 
bedre.” 

”Borgerforeningen var meget 
imødekommende, da vi flyttede 
hertil”, siger jeg. ”De kom snart 
med en lille velkomst-pakke og bød 
os velkomne til byen. De fortalte 
om det meget engagerede lokal 
samfund, som vi var flyttet ind i. 
Det havde vi ikke set, før vi kom 
hertil, da det dengang var svært at 
få overblik over borgerforeningens 
tilbud. Nu er den fine hjemmeside 
jo et godt sted at kikke ind, når 
man overvejer at flytte til området. 
Udover at give os alle overblik 
over de mange arrangementer og 
muligheder, beskriver den jo også 
et meget engageret og aktivt lokalt 
miljø for dem, som ikke kender os 
endnu.” ”Ja”, supplerer Laura, ”og 
man kan læse lokalbladet Kik og 
Lyt, selvom man ikke bor i byen  
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endnu. Og hvis du er med i den nye Facebookgruppe for Onsild, får du 
besked, når der er nyheder på hjemmesiden og du kan selv poste tips, 
billeder, kommentarer mm. Jeg har faktisk lige oprettet en profil på Face-
book for at være med her”, fortsætter Laura. ”Jeg synes ikke tidligere, at 
jeg havde noget at bruge Facebook til, men dette her kan jeg bruge”. 
”Da vi først besøgte byen, skulle man ikke bedømme området efter det 
indtryk, som man fik, når man kørte ad hovedgaden igennem byerne”, 
fortæller jeg. ”Det var mange forfaldne huse, som gav et rodet og uskønt 
billede af stedet. Det skræmte os noget. For selv om vi havde udset os 
en fin og skønt beliggende grund, var hele gruppen ret nervøse over at 
komme til et område, som var præget af forfald, sociale problemer og 
mangel på ressourcer. Da vi kom lidt mere rundt i byen fik vi heldigvis 
et meget bedre indtryk af området. Jeg deltog efterfølgende aktivt i en 
gruppe, der i samarbejde med byens erhvervsliv, beboerne i husene, 
borgerforeningen og kommunen har fået vendt denne udvikling. Den fine 
hovedgade med træer, trafiksanering samt smukke facader og hyggelige 
forhaver, som vi ser i dag, er et resultat af dette arbejde. Flere huse, som 
ikke kunne reddes, blev revet ned af kommunen, mens mange andre blev 
malet, ordnet og istandsat i en fælles indsats med beboerne og en stor 
gruppe af frivillige Onsild borgere”, fortsatte jeg. ”Kommunen kronede 
herefter indsatsen med den fine sanering af vejen og etableringen af 
fællesgrønningen”. 
                               Skrevet af Johnny Christensen www.nypaaland.dk



Foreningsliste

FACEBOOK: DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD
39

HFMF : Pia Ritter 22 54 08 54
Onsild Idrætsforening : Trine Glintvad Sørensen 30 42 20 54
Onsild Hallen (omstilling) : Servicemedarbejder 98 54 41 42
Onsild Hallens bestyrelse : Bente Fiil      23 48 48 75 
Onsild Idrætsefterskole : Søren Haubjerg 98 54 44 33
Onsild Husmoderforening : Lene Christensen 98 54 41 24
Sdr. Onsild Borgerforening : Charlotte M. Aarup 61 10 02 53
Landsbyråd Sdr. Onsild : Ole Bech 98 54 49 14
Landsbyråd Nr. Onsild : Conny Birgitte Madsen 24 81 77 57
Nr. Onsild Legeplads  : Michael Loft   20 14 28 50
Nr. Onsild Forsamlingshus : Jørgen Lundsberg 98 52 57 86
Onsild Station’s Vandværk : Ole Andersen 98 54 43 24
Mobil  22 19 93 24
Onsild Kirkeby’s Vandværk : Lars Kristensen 40 54 84 11
Nr. Onsild Vandværk : John Huus 98 51 11 57 
Mobil  21 63 97 60
Onsild Præstegård : Astrid Klostergaard 98 54 40 12
Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd : Jørgen Lundsberg 98 52 57 86
Indre Mission Nr. og Sdr. Onsild : Bent Dyrholm 41 13 52 65
Støttegruppen Odinsgård : Hanne Simonsen 98 54 43 86
Onsild Pensionistklub : Bjarne Færløv Nielsen 98 52 13 62
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 : Susanne Brodersen 98 54 42 44
Børnehaven : camai@mariagerfjord.dk  97 11 56 20
Onsild Børnehave forældreråd : Charlotte Manø Stisen 98 54 45 45
Mariagerfjord Idrætsskole : Peter Nyeng Kristensen 98 58 77 00
Skolebestyrelsen : Thomas Rasmussen 21 63 14 57
MFI Skolekredsen : Ketty Nyrup Hansen 29 24 86 49
Onsild Ungdomsklub : Paw Holmkvist 23 29 06 65
Hobro Teaterkreds : Anne Marie Bush Steenberg 98 54 43 43
Beboerrepræsentation Friggsvej : www.friggsvejhobro.dk 




