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Materiale til bladet i 2015 skal være os i hænde: 23/1 - 24/4 - 7/8 - 23/10
Bladet udkommer 14 dage herefter

Onsild byerne - hvor vi tør sætte os et mål

Redaktionsindlæg.
Da mine unge børn skulle vælge uddannelse, 
så var mit råd til dem, at de skulle vælge med 
hjertet. Det kan godt tænkes, at den valgte 
uddannelse ikke har jobmuligheder nu, men 
vælger du med hjertet, så stiler du mod netop 
det, som du ”brænder for”. 
Et ordsprog siger: Stiler du mod månen, men 
ikke rammer, så er du dog én af stjernerne. 
Det vil sige, at du er på rette vej mod dit mål.

Det er faktisk sådan, at det mål du sætter dig, det er den vej, som du kommer 
til at gå. Tror en bokser på, at han vil vinde en kamp, så giver troen ham de sidste 
10% til at vinde. Hvis du i golf er bange for at skyde i søen, så er det helt sikkert, 
at du rammer søen J Hvis du tror på, at du kan overvinde en alvorlig sygdom, 
så stiler du mod helbredelse. Det kan godt være, at det ikke lykkes, men så får du 
mere livskvalitet i din levetid. Hvis du tror på, at noget lykkes, så er du allerede 
godt på vej til at nå dit mål. 

”Livet er ikke som vi har det, men som vi tar´ det J Vi skal selv beslutte os 
for, hvilken vej vi skal gå. Ikke alle er født med et positivt livssyn, men vi kan 
beslutte os for at være åbne og positive over for vore valg. Måske derfor kan den 
modgang, vi har nu, vende sig til en styrke. Vores tro kan give os fred i sjælen, og 
vi kan glædes over det, som livet tilsmiler os med. Troen og livsmodet – er vigtig 
at have med os her i livet. 

”Det du ønsker, skal du få”, synges der om i ”Højt fra træets grønne top”.   
Så er spørgsmålet bare; Hvad ønsker du dig til jul, og hvad ønsker du dig af det 
nye år 2015.      Kirsten Bach

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR fra Redaktionen 
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Du kan sikre, at Sdr. Onsild og Onsild St. by 
bliver koblet på fremtiden!

Et velbesøgt informationsmøde i midten af november markerede startskuddet 
til en ny kampagne for fiberbredbånd. Kampagnen skal få mindst 40 % af 
indbyggerne i byerne Onsild St. by og Sdr. Onsild til at bestille en fibertilslutning 
hos Energimidt - områdets lokale energiselskab.   

Tilbuddet omfatter to betingelser. For det første skal bestilleren tegne sig for 
mindst 6 måneders abonnement inkl. et tilslutningsbeløb. For det andet skal 
mindst 154 af byens husstande være med fra starten.  Alle, der bestiller en 
fibertilslutning nu, er derfor med til at sikre, at Energimidt ruller fiberbredbåndet 
ud.  Sdr. Onsild og Onsild St. by, bliver derfor koblet på fremtiden. 

Når vi ikke 40% tilslutning, kommer der ikke fiberbredbånd til byerne. 
Venter man til, at graveholdet har forladt byerne, må man selv betale alle 
etableringsomkostningerne. Vi forventer at etablere fiberforbindelserne i første 
halvår 2015, men vi tager naturligvis forbehold for vejret.

Indtil nu forløber kampagnen positivt. Men der mangler stadig en del bestillinger. 
Fristen er den 1. december 2014. Vi vil løbende besøge byen med vores Waoo! 
camper. Der bliver sendt invitationer ud med post samt via vores ugentlige 
statusmail.

Der er især fem gode grunde til at vælge fiber:
1. Fiberbredbånd kan transportere data over lange afstande uden tab – dvs. 

du får, hvad du betaler for.

2. Fiberbredbånd sikrer høj internethastighed, så du kan bruge PC, WebTV, 
SmartPhones, iPad mm. uden tab af hastighed.

3. Du kan se TV på samme tid på forskellige TV i din bolig - også uden brug 
af boks.

4. Fiberbredbånd sikrer knivskarpe TV-billeder

5. Det koster kun 1.824,- kr det første ½ år at tilslutte sig fiberbredbåndet. 
For den pris får du både internet i ½ år og tilslutning til fiberboks samt 
indgravning til boligen.

       Energimidt



4

Ny edb ansvarlig i redaktionen

Det er med glæde at kunne byde Charlotte Aarup velkommen i vores 
redaktion. Charlotte er jo et kendt ansigt i Onsild byerne, og vi må sige, at 
som formand for Borgerforeningen, så har hun virkelig fingeren på pulsen. 
Charlotte har mange kontaktflader, så hun har en god indgangsvinkel 
til at kunne tilføre redaktionen og bladet ”Kik og Lyt – Onsild Nyt” ny 
information og måske nye vinkler af Onsild byerne.

Charlotte arbejder til daglig med Autocad, så hun er ferm til at håndtere 
edb programmer. Vi glæder os rigtig meget over, at Charlotte har sagt ja til 
dette frivillige arbejde, som virkelig har stor værdi for alle vore 3 Onsild 
byer.

Et stort velkommen skal lyde fra os andre i redaktionen… 
Ketty, Bente og Kirsten

www.pigerneskro.dk | Viborg Landevej 56 | Onsild St. | 9500 Hobro | Tlf. 70 25 11 60

dansecafe
pigernes kro

Stor Julebuffet fra 17.30 

SPECIALPRIS 275,- 
(spar kr. 50,-) ved billetkøb senest 22. november på 

www.pigerneskro.dk. Derefter normalpris kr. 325,-

Det er ikke muligt at benytte bus-

transporten til vores julebuffet. 

Du kan dog som vanligt deltage 

i arrangementet efter spisning 

med bustransport, musik & dans 

til kun kr. 135,-  (bus kr. 40,- t/r). 

Reserver plads til bustransport på  

pigerneskro.dk eller på tlf. 70251160

JULEFROKOST
STOR

LØRDAG DEN 6. DECEMBER

MED FEDE FINN & FUNNY BOYZ  

& TAILORS FRA KL. 19.30-01.00
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Da fiberen kom til byen…
En del af vores lille samfund, nærmere betegnet Sdr. Onsild og Sdr. Onsild 
St. by er blevet givet muligheden for at få fiberbredbånd, hvis der er 
tilslutning nok fra borgerne.

Fiber er en fantastisk mulighed for at få øget vækst til byen og 
fremtidssikre vores samfund. Lynhurtigt net er til gavn for dem, der skal 
deles om nettet f.eks. en familien, personer med stort behov, eller dem der 
ønsker at arbejde hjemmefra eller starte IT virksomhed op.

Vi er blevet budt en chance, som vi skal acceptere i fællesskab, som vil 
være til fælles gavn, da et ordentlig netværk er noget, der vejer tungt for 
mange unge og førstegangskøbere af huse.

EnergiMidt har vist, at de mener, hvad de siger med at de støtter de 
samfund de befinder sig i. Et godt eksempel er deres involvering i vores 
Onsild messe, hvor de har en stand samt giver en hovedpræmie.

Det vi kan gøre for at bidrage til væksten i vores bette samfund, det skal 
gøres ved at vi byder en ”spiller af EnergiMidts format” på banen.

Lennart Laursen

Et lille suk fra alle os, 
der bor uden for bygrænsen samt i Nr. Onsild. 

Det ser ikke ud til, at vi er med i EnergiMidts planer. Jeg talte med deres 
repræsentant på borgermødet og beklagede min nød. Hun sagde, at hvis vi 
ville komme i betragtningen, så skulle vi henvende os til deres kontor. Vi 
skal meddelel dem, at vi er interesseret i at få fibernet ind i vores hus.
 

mel@energimidt.dk eller www.energimidt.dk 

Hvis der er et økonomisk grundlag for fibernet i vores område, så vil 
EnergiMidt overveje, at rulle fiberbredbånd ud til os. I foråret lægges 
bredbånd ud i byområdet, og derefter tages stilling til vore områder. Husk 
en velfungerende internetforbindelse påvirker din huspris ved salg.  

Kirsten Bach, Sparrehuse
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Onsild sangkor udvidet med 8 nye sangere
Annoncen som først på efteråret blev sat i Kig og Lyt, Hobro Avis og i Landsbyerne 
gav pote. Hele 8 nye sangere fra områderne: Nørager, Hobro, Vammen og 
Hammershøj er kommet til. Det har styrket koret rigtig meget. Med blandt andet 
nu 6 mænd i koret kan vi bedre lave noget fornuftigt i 3 stemmer. Truppen på de 
20 sangere har da også været ude og vise flaget fra starten i den nye sæson.  

Sidst i september besøgte sangkoret Torvecafeen i Hammershøj, hvor der var 
ca. 50 tilhører, som fik god underholdning i et par timer. Den 9. oktober havde 
Himmerlandshave i Suldrup høstfest, og med en tilslutning på over 100 personer 
til kaffe blev det en rigtig dejlig eftermiddag i musikkens tegn. 

I skrivende stund har vi en kor dag med ca. 40 deltagere tirsdag den 28.10. fra 
kl. 10-12.30 i konfirmandstuen i Onsild. Vi har besøg af Himmerlandshave koret 
under ledelse af organist Heidi Bunk Sørensen, Suldrup. Vi skal igennem et 
repertoire på 10 sange og prøver for første gang dette for at se, om vi skal lave 
et samarbejde i fremtiden, med henblik på at komme noget mere ud og synge 
forskellige steder.  

Det er os en stor glæde at medvirke til den kommende Onsild messe, som også 
er med til at styrke koret i at synge i større lokaler.  I 2015 har vi allerede et par 
arrangementer. Først den traditionelle Hellig Tre Konger den 4. januar kl. 19.30 
i Sdr. Onsild kirke. Når Odinsgården holder forårsafslutning er vi på pletten med 
sang og musik den 30. april. kl. 14.00.
      Korleder Dorthe Rask Laursen



7

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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Info fra dagplejerne i Onsild
Vejret siger noget andet, men resten af året vil legestuen være i julens tegn 
med fokus på ord som risengrød, nissser og julemand.   

NOVEMBER 2014
Onsdag d. 12.11:  Heldagslegestue i hallen. 
       Tema sprog/kulturelle udtryksformer.
Onsdag d. 19.11:  Heldagslegestue i hallen. 
       Tema sprog/ kulturelle udtryksformer.
Onsdag d. 26.11:  Heldagslegestue i hallen. 
       Temas sprog/ kulturelle udtryksformer.

DECEMBER 2014
Onsdag d. 10.12:  Heldagslegestue i hallen. Tema Sprog.
                  Forældre indbydes til eftermiddagskaffe. 
   
Andre Aktiviteter: Besøg i børnehaven.
   Besøg af skolens luciaoptog
   Besøg i Onsild kirke 

Vi Ønsker alle en Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår.
   
     Hilsen Onsild Gruppen

Hobro Egnens Skytteforening
Træning riffel:     onsdag   fra kl. 18.30 -- 21.00
                             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 mere på: www.hobro-egnens-skytteforening.dk 
Mangler du ide til fødselsdag, polteabend, firma– eller personalefest, 
så kan skydning måske være sagen. 
Kontakt gerne formand J. A. Abildgaard, tlf:  3098 3897  /  9852 4897.
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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 inde sko.

Pris: 15 kr. pr. aften til varme, el, kaffe/the + materialeforbrug.

Tid: Kl. 19 til ca. Kl. 21-22.

Onsdag den 19. november: Scrapbøger eller billeder/kort. Medbring evt. 
fotografier, bånd, flot papir, glimmer  Beige scrapbøger kan købes.

Onsdag den 14. januar: Vi får besøg af ”magnetdamen”. Hun vil fortælle om 
smykkernes gode virkninger på diverse skavanker og der er mulighed for køb. Vi 
laver armbånd/halskæder i læder/garn til magneterne.

Onsdag den 28. januar: Kunstmaleri – maleri/decoupage/tekst på lærred - a la 
dronning Margrethes kunst. Medbring lærred, udklip, tekstcitater osv.

Onsdag den 25. februar: Kunstmaleri fortsat.

Onsdag den 11. marts: Påskepynt. Farve æg, dekoration af æg, flette æg i papir, 
udklip osv. Medbring gerne ud pustede æg og gode ideer.

Onsdag den 25. marts: Påskepynt og påskedekorationer. Medbring fad/skål, 
oasis, grene, mos, løgplanter osv.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Else Sørensen 98544188, Berit 
Otte 98544463 eller Susanne Christensen 98544435.



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

mail: faarup@spar.dk
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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Skoleleder Peter Nyeng Kristensen har valgt at søge nye udfordringer. Han 
ønskede at prøve kræfter med en større skole, som samtidig lå en del tættere på 
bopælen i Skovby. Peter stoppede ved udgangen af september. Vi er i bestyrelsen 
kede af Peters beslutning, da han har været en stor del af skolens opbygning, 
siden vi startede i 2012. Vi ønsker ham held og lykke i sit nye job. 

Souschef  Paw Kristensen er konstitueret som skoleleder, indtil vi finder en ny 
leder. Det har gjort at personalets dagligdag har ændret sig en del. Men de gør et 
stort stykke arbejde for at dagligdagen forløber uden komplikationer.

Vi er kommet godt i gang efter sommerferien. Vi startede med 112 elever, men 
der er siden kommet 3 elever til - så nu er der 115 elever. Det er en tilgang på 
næsten 20 elever siden skolen startede i 2012.

I 0. Klasse er der på nuværende tidspunkt 20 elever. De 12 af eleverne er fra det 
gamle Onsild skole distrikt. Det betyder, at skolen er på vej i den rigtige retning. 
Samtidig arbejder Randers kommune med ny skolestruktur. Det har gjort, at 
Mariagerfjord Idrætsskole har haft besøg af elever og forældre, der ser skolen 
som et alternativ.  Der træffes dog først en beslutning af skolestrukturændringer 
i Randers kommune i januar 2015. Vi må derfor vente og se hvilke beslutninger, 
der bliver truffet på området. På Mariagerfjord Idrætsskole har vi øget vores 
markedsføring i Randers kommune, for at gøre opmærksom på vores eksistens.

I 0. klasse 2015/2016 er der på nuværende tidspunkt 11 indmeldte elever. Der er 
flere interesserede, som ikke har afleveret deres indmeldelse endnu.

Hvis nogen går og overvejer om Mariagerfjord Idrætsskole er noget for dem, så 
kom endelig forbi og få en uforpligtende snak, og se hvad skolen kan tilbyde.

Til sidst vil vi gerne takke skolekredsen for det kæmpe 
arbejde de har gjort for at skolens elever og byens børn 
har fået en større legeplads bagved skolen. Den er ikke 
helt færdig endnu, men godt på vej og helt sikkert et 
besøg værd.

Mariagerfjord Idrætsskoles bestyrelse.
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F y r k a t  g r u p p e  h o l d e r  

Torsdag den 8/1 2015 holder vi 

nytårsparade vi mødes ved spej-

der huset kl. 17.00 og går samlet 

med fakler op til kirken hvor vi 

holder en lille 

gudstjeneste  

Avisindsamling  

Der vil blive 

samlet aviser den 

7/2 - 9/5– 22/8– 

7/11 2015. 

Fy rkat  gruppe .  

Alle Torsdag kl. 17—19 . Spejder møde. 
Den 2/11 Mini messe 
8/11 Avisindsamling vi mødes ved vognmanden på 
 Klejtrupvej kl. 10.00 
Lørdag den 22/11 skal vi på skovtur. 
 Den 29/11 og den 30/11 Julemarked  
Torsdag den 11/12 juleafslutning   

Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. 

Har i meget kan i kø-
rer ned til Bir-
gitte og Jens 
Ole Ul-

 Kunne du tænke dig at være med i spejderlivet så kom og 
prøv at være med: den første måneden er gratis. 

Ude liv er et godt liv.  
Spejder hilsen os alle i Fyrkat 
gruppe  
Susanne tlf.20637061 
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Kom og besøg spejdernes store udvidede julemarked 
      Den 29. og 30.november 2014 

Fra kl. 10-16. 
 
 Vores julemarked er på Rolighedsvej 8 i spejder huset, her vil der mulighed for at 
gøre en rigtig god julehandel. 
Bor du i kirke byen kan du også komme ned og mærke den ægte julehygge. Ta´ en tur 
med julemandens hestevogn fra Dk. tanken og ned til spejder huset på Rolighedsvej. 
Hestevognen kører frem og tilbage mellem kl. 12-14 både lørdag og søndag. Turen er 
gratis. 
 
Har du en gammel rod eller en anden ting som hører julen til og du har svært ved at finde den helt 
rigtige pynt, så ta’ den med, så finder vi sammen ud af at finde det der lige passer til dig. Vi har et 
stort udvalg af lys, bånd og pynt…… så kom og bestil det du godt kunne tænke dig. 
 
Der vil være salg af gløgg, æbleskiver og klejner i den lille julecafé.   
Vi sælger som altid juletræer, adventskranse (både med og uden pynt), 
juledekorationer, nisser, døre kranse, kirkegårdskranse, og meget andet. 
 
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 
eller på mail: kc.2003@email.dk 
 
Vi håber vi ses til en rigtig hyggelig start på julen. 
 
      Med venlig hilsen Spejderne 
 Susanne på tlf. : 98 54 44 35 
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Kirkens arrangementer
Syng Sammen:
Mandag d. 10. November kl. 14.00.
Mandag d. 8. december kl. 14.00: Julemøde. 
Mandag d. 12. januar kl. 14.00. 
 
Odinsgård gudstjenester:
Onsdag d. 12. november kl. 14.30. 
Onsdag d. 17. december kl. 14.30: Julegudstjeneste.
Onsdag d. 14. januar kl. 14.30.
 
Bemærk ny dato:
Tumlinge-gudstjenesten er flyttet til: Tirsdag d. 11. november kl. 17.00.
 
”Sleep-Over”:
Som et nyt tiltag holder vi ”Sleep-Over” i Sdr. Onsild Kirke: 

Fredag d. 28. November kl. 20

Ideen er, at konfirmander og minikonfirmander tager deres sovepose og tandbørste 
under armen og møder op i kirken fredag aften. Her vil vi hygge os og snakke 
og høre historier og ikke mindst opleve kirkegården når det er helt mørkt!! Vi 
slutter med morgenmad lørdag morgen i konfirmandstuen. Nærmere besked med 
konfirmander og mini-konfirmander.
 
Lucia-aften: 
Søndag d. 14. december kl. 17.00. 
Konfirmander og Mini-konfirmander går Lucia, og efter den stemningsfulde stund 
i kirken spiser vi sammen.

Onsild Husmoderforening    
    ønsker alle 
       en rigtig 
    glædelig jul 
          og 
  et godt nytår
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19/11-14 Møde kl. 19.30 ved Poul Erik Hansen, Farsø
17/12-14 Vi pynter juletræ kl. 19.30
29/12-14 Julefest kl. 19.30

28/1-15 Generalforsamling kl. 19.30
25/2-15 Møde kl. 19.30 ved Søren Skovenborg, Hobro
10/3-15 Bibelkursus i Hobro Missionshus kl. 19.30
12/3-15 Bibelkursus i Hobro Missionshus kl. 19.30

Venlig hilsen Bent Dyrholm

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

Kirkens arrangementer
Gudstjenester i julen: 
Juleaften:  Nr. Onsild kl. 15.00 og Sdr. Onsild kl. 16.00 
Juledag:  Sdr. Onsild kl. 10.30. og Nr. Onsild kl. 14.00.
2. Juledag:  Nr. Onsild kl. 10.30.
 
Nytårsaften: Kl. 16.00 i Sdr. Onsild Kirke:
Vi mødes på kanten af det nye år og ønsker hinanden Godt Nytår med champagne 
og kransekage.
 
Hellig 3. Konger: 
Søndag d. 4. januar kl. 19.30 i Sdr. Onsild Kirke. Vi tager afsked med julen!
 
Klokkeindvielse:

Som nævnt i menighedsrådets årsberetning forventer vi indvielse af vores nye 
kirkeklokke: 

Søndag d. 1. februar med festgudstjeneste og spisning.
Program udfærdiges senere.



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



17

Onsild Borgerforening
Det er fantastisk, at nedrivningen af de ”dødsdømte” huse i Onsild stationsby 
endelig er blevet påbegyndt. Lad det være springbrættet til at stå sammen om at 
holde byen ren og pæn - vise en attraktiv bosætnings by.

Onsild byerne kan nu igen smykkes med flagalle ´er - der er lavet flere nye 
flaghuller, og nogle af de gamle er udskiftet. Husk at du som medlem af Onsild 
Borgerforening har mulighed for at låne flagene.

Bænkene i anlægget er blevet repareret efter hærværk- STOR tak til Birkebo.
Nu er det så dem bag kirken, der er ødelagt, og desværre er flere af legesagerne 
også ødelagte! Vi bruger faktisk mange penge og frivillige timer til at 
vedligeholde legepladserne og bænkene. Det er dejligt når tingene bliver brugt, 
men trist når de bare ødelægges…

Affalds tømning og græs slåning på legeområderne er også en udgift.
Desværre er vores skraldestativ også blevet mast. Mon der er én borger, der har et 
til at stå, som vi må få?

Kommende arrangementer i Onsild Hallen 
hvor Onsild Borgerforening er medarrangør:

Risengrødsfesten onsdag 3. december 2014 kl. 17.30 - 20.45:
Der er sponsereret 125 l mælk fra Sædager Mejeri og 18 kg grødris fra Urtekram. 
Dette bliver forvandlet til en kæmpestor portion risengrød af Britta fra Onsild 
Idrætsefterskole. En stor tak til jer. Sidste år var der ca. 360 gæster.
Se tilmelding andet sted i bladet.

Fastelavnsfest søndag d 15. februar
Mere info i næste nummer af Kik og Lyt

Dilettantfest lørdag d. 7.marts
Mere info i næste nummer af Kik og Lyt

Det er ikke nødvendigt at være medlem at Onsild Borgerforening for at deltage 
i de forskellige arrangementer, men vi vil selvfølgelig rigtig gerne have, at så 
mange som muligt bliver medlem og dermed støtter vores lokalsamfund. Det 
koster 100 kr. pr. husstand eller 50 kr. for enlige om året. Pengene bliver opkrævet 
i januar/februar, hvor vi kommer rundt og samler ind. 
Man kan også overføre pengene via netbank til konto nummer 5984-1700079 – 
husk at skrive navn og adresse så i kan komme med på medlemslisten.

Onsild Borgerforening ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår
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Risengrødsfest i Onsild hallen

Onsdag d. 3. December kl. 17.30 til 20.45

Pris: 35 kr. for voksne og 25 kr. for børn
Prisen er inkl. risengrød, saftevand og slikposer på børnebilletterne.

Medbring selv tallerken, ske, glas, kaffe og kaffekrus

Der vil være salg af sodavand, julehvidtøl og kage.
Overskuddet går til 6.-7. klasses studietur.

Risengrødsfesten fejrer i år 25 års jubilæum
Program for aftenen:

Kl. 17.45 Velkomst med sang
Kl. 18.00  Risengrød 
Kl. 18.45  Underholdning af MFI´s 0.-7. klasse
Kl. 20.00  Sang og dans omkring juletræet
Kl. 20.30 25 års jubilæum fejres med fyrværkeri
Kl. 20.45 Afslutning og oprydning 

Der er god plads i hallen så inviter endelig bedsteforældre og hvem der 
ellers kunne have lyst til at komme med.

Festen er for hele byen og omegnen – også selvom man ikke har børn på 
MFI, i børnehaven og dagplejen – ALLE er velkomne J

Der vil være mulighed for at aflevere kapsler fra mælkekartoner, brugte 
kuglepenne, tusser og overstregnings tusser til skolekredsens indsamling.

Med venlig hilsen 
Onsild Borgerforening og Mariagerfjord Idrætsskole
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OHF – Onsild Husmoderforening
.....vil gerne TAKKE alle for opbakning til vores arrangementer i årets løb - både 
de deltagende, men især også vores lokale sponsorere: Bitten Slagter, Prima Beer, 
Beteased, Helsam, Mejeriet, MEDISIS, OK tanken og Laursens vejbod.

HUSK vores generalforsamling onsdag den 18. februar. Læs nærmere i KIK og 
LYT til februar eller på facebook: ”Dem der bor i Onsild eller har boet i Onsild” 
eller ”Onsild husmoderforening”.

Vi ønsker alle KIK og LYTs læsere en rigtig god jul samt et godt nytår.
Til de nisseglade kan vi afsløre, at vi skal på tur til ETLY KLARBORG i Pandrup 
onsdag den 21. oktober 2015.

Tilmelding til risengrødsfest:

Navn: ______________________________________________

Antal voksne: __________ Antal børn: __________

Tilmelding afleveres senest fredag d. 28 november 2014 på skolen, i 
dagplejen eller børnehaven.

Der vil også være mulighed for tilmelding ved Ketty på SMS 29 24 86 49

Billedet
er fra

den første
risengrøds-

fest
i 1990



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
20

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

Kalender:

13. November  Bankospil
20. November  Bankospil
27. November  Bankospil

  8. Januar  Bankospil
15. Januar  Bankospil
22. Januar  Bankospil
29. Januar  Sang og musik

5. Februar  Generalforsamling og bankospil.
   På valg er Margit og Bent. 
   Forhøjelse af kontingent.

Klub og bestyrelse ønsker alle en GOD JUL

Nyt fra Onsild børnehave
Onsild børnehave fik i sommers ny leder! Han hedder Carlo Mains og kommer fra 
en lederstilling i en Idræts-SFO i Randers. 

Han arbejder på i samarbejde med forældre, personale og lokalområdet at skabe 
den bedst mulige børnehave for børn og forældre.
Der går pt. 30 børn i Onsild Børnehave og børnetallet er støt stigende.

Onsild børnehave har overordnet fokus på kulturelle udtryksformer, krop og 
bevægelse samt natur men det enkelte barns udvikling og glæden ved at gå i 
børnehaven skal være gennemgående uanset, hvad der er på tapetet:-)

    Børnehaven har netop afholdt Halloween, hvor 
    børnehaven blev omdannet og pyntet efter alle 
    kunstens regler. Børnene kom udklædt og 
    børnehaven fik besøg af grim grim heks, der 
    inviterede børnene ind i hendes mørke og 
    underlige heksehule.

    Vh. Carlo, Onsild Børnehave
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Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro

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

www.kmfs.dk

Nyt fra MFI Skolekredsen
891 km blev resultatet af Mariagerfjord Idrætsskoles sponsorløb. Super godt løbet.
Æbler, gulerødder, rosiner og vand fra Birkebo, Urtekram og MR gav energi til 
mange omgange. Fantastisk som alle har taget del i opgaven og utrolig flot, at 
der igen i år er kommet så mange penge ind til legepladsen - indtil nu 17.215,-kr.  
TAK

I uge 41 kom der gang i tingene. Vippen, karrusellen og balancebommen blev sat 
op og gummiklodserne monteret. Legepladsen blev sikkerhedsgodkendt i uge 43 
og straks taget i brug. Fuglerede gyngestativet blev betalt af sidste års sponsorløb.

De sidste fire legeredskaber på legepladsen skal opsættes inden 30. april 2015. Så 
vi skal i gang med at søge fonde og på anden vis hive de sidste 60.000,- kr. hjem.

Indsamling af låg fra mælkekartoner, brugte kuglepenne og tusser fortsætter
Det bliver sendt til genanvendelse..

Ved indgangen til Mariagerfjord Idrætsskole, Præstemarken 2.
er der opsat en ”Postkasse” til Indsamlingen.

Personligt medlemskab er 100,-kr.  årligt, og det følger skoleåret.
Fornyelse af medlemskab sker i perioden september – december 2014.
Indbetaling. Hobro Andelskasse konto nr. 5984-0001122282
Vi har generalforsamling i april.
 

Kontakt os hvis du/I har lyst til at støtte op om skolen.
Da der sendes nyhedsbreve ud på mail, kan din mail sendes til: 
kettyogkurt@gmail.com eller tlf. 29248649 til Ketty

Glædelig Jul og godt nytår.  MFI Skolekredsen
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 Fyrkat gruppe de grønne spejder i Onsild.  

Samler avis ind den:   8/11 2014  -  7/2  -  9/5  -  22/8  -  7/11   2015. 

Aviser, reklamer og pap skal stilles ud til vejen inden kl.10.00 så det er synligt.  

Må gerne være bundet eller i kasser og poser.  

Har man meget papir og pap affald, er man velkommen til at benytte diverse containere, som står 
ved skolen, på Friggsvej og Kærvej 16. 

Har man rigtigt meget kan I køre ned på Sdr. Ulstrupvej 32 - der har vi en stor container. Der må 
ikke komme affald i vores containere. Vi finder det meget ulækkert, når vi skal tømme dem for  
hundelort poser, madpapir, bleer osv. 

Bor i uden for byskiltene kan i ringe besked til os. 

Til: Birgitte på 61 38 93 91 eller Susanne på 98 54 44 35/20 63 70 61.  
 

Husk: Jo mere vi samler, jo mere spare vi på miljøaffgift og spejderne 
tjener penge ved at samle ind. 
Papir er ikke bare affald. Det er en ressource, der er vigtig at udnytte. 
Derfor skal der indsamles så meget papir som muligt.  
Du kan lægge følgende papiraffald ud til spejderindsamlingen:  
 - Aviser, ugeblade og pap 
 - Reklamer 
 - Rent kontorpapir. 
 - Telefonbøger 
Husk, at alt papir skal være rent, tørt og bundtet, når du afleverer det. 
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Nr. Onsild Landsbyråd 

ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

          2015  2015  2015  2015  2015  2015  
 

                             2015

Fredag d. 9. januar 2015 er der fællesspisning og generalforsamling i Nr. Onsild 
Forsamlingshus kl. 18, hvor bestyrelsen står for det muntre køkken med indbudte 
gæstekokke. 

   Menukort d. 9. januar 2015:
Menuen sammensættes efter årstiden og sluttes af med kaffe m. tilbehør.

  Pris:
  Voksne: 60 kr.
  Børn 20 kr.

Tilmelding senest den  5. januar 2015 til;
Conny B. Madsen 24817757
Merete Grove Poulsen 29277314

Mød op til en dejlig aften og mind lige naboen 
på denne specielle aften :-)

 
Nr. Onsild Landsbyråd

 



25

Gymnastik I Onsild.
Vi er kommet godt i gang med gymnastiksæson 2014/15, hvor vi i år har 8 hold på 
programmet:

Mor/far Barn
Fræserne

Seje sild og frække drenge
Rytme piger – (stadig åben for flere gymnaster)

Springbanditerne
Juniorspring -(stadig åben for flere gymnaster)

Cirkel træning (starter op igen efter jul d 6/1  kl 19.15 )

Dejligt at se så mange glade gymnaster i hallen og takker for opbakningen til 
Onsild gymnastik. 

Se her!!
Det nye tiltag med ”Rytme piger” kommer på bagrund af, at vi i gymnastik 
udvalget brænder for at få et rytmisk hold for piger i 0.-4. kl. Et hold hvor der 
er rum og plads til at ”piger kan være piger”; hygge, have det sjovt og hvor leg, 
gymnastik og glæden ved at bevæge sig til fed musik er omdrejningspunktet. Så 
hvis der er flere piger i Onsild og omegn, der synes, det lyder sjovt, så kig forbi. 
Det er slet ikke for sent at være med på holdet. Du har 2 gratis prøvetræninger. 

For de piger, der allerede går til gymnastik i Onsild, har vi et rigtig godt tilbud.
Du skal ikke betale mere i kontingent for at gå på rytme piger også. (altså 2 hold 
for 1 holds pris i sæson 2014/2015)

Rytmepiger træner Mandag fra 17,30-18,30. Vi glæder os til at se dig. 

Ville du gerne gå på holdet, men kan først være med efter jul, 
så ring til Rikke (23938225) eller Trine (30422054)
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Hingstedag Jylland for 10. gang
I 2015 er det 10. gang at HingsteNet.dk i Onsild arrangerer hingstedage for 
alle racer inden for hestebrancen. Det hele startede med en landsdækkende 
internet portal i år 2000, som skulle formidle hingste, som et opslagsværk, hvor 
hoppeejerne kunne gå ind og kigge hingsten ud til næste afkom. 

I 2006 blev ideen lavet til at få etableret en hingstedag, hvor hingstene kunne 
komme fysisk og blive vist frem. Som noget nyt kunne alle racer vises under 
samme tag, hvilket ikke var set før.  Hingstedagen er vokset støt igennem årene 
- det største antal hingste var i 2013 med 29 hingste på Stald Tougaard i Viborg. 
Hingstedagen blev holdt 8 gange på Stald Tougaard, og her i 2014 blev den flyttet 
til Aalestrup. 

Den 11. april 2015 fejres 10 års jubilæet med en stor “hingstefest”, og de første 
hingste har allerede givet tilsagn om at komme og vise sig frem. Hingstedagen 
bliver lavet i samarbejde med Aalestrup Naturefterskole, Borgergade 50, 9620 
Aalestrup og vil være fra kl. 10-17.00. Vi forventer et stort antal af publikum, 
og der er således også mulighed for stande. Såfremt man ønsker at deltage i 
Hingstedagen med en stand, donere gevinst til lotteri eller på anden måde ønsker 
at repræsenterer sit firma eller produkter på dagen, er man velkommen til at rette 
henvendelse til Dorte Laursen på mail: hingstedag@gmail.com. 

Mere info omkring hingstedagen kan løbende ses på hjemmesiden: www.
hingstedag-jylland.dk. 

Dorthe Laursen
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Husmoder foreningens gåtur via Hitler broen
Hvorfor hedder banebroen ved Ulstrup ”Hitler broen”?
Det spurgte Lene (formand for husmoderforeningen) Lokalhistorisk forening for 
Onsild Byerne om. Vi var 30 andre borgere, som ønskede svar på dette.

Derfor mødtes vi til en kop kaffe i spejder huset, hvor jeg fortalte om Onsild 
Stations by. Den er ikke særlig gammel, for der var næsten ingen beboelse før 
banen kom i 1868. Der var kun de store og gode enge, hvor bønderne havde stude 
til at gå og en fiskerig åløb, hvor de forskellige ejendomme havde ålegårde /ruser.
Ude i engene blev der gravet tørv under første og anden verdenskrig. Det blev til 
en stor virksomhed, og det blev det også, da man gravede mergel ved Vestergård 
i Handest. Der blev lavet en mergelgrav, som var 11 meter dyb. Til transport 
af mergel blev der lavet banespor til både Vorning og Nr. Onsild, så der var 
opgangstider med mange arbejdsmænd og handværkere i hele Onsild området.

Vi gik en tur ud af den gamle banedæmning mod Hitler broen, som blev bygget 
i 1939. Broen fik dens navn, fordi der var nogle unge, der lavede en tegning af 
Hitler under broen. Tyskerne holdt vagt ved broen, men det lykkedes engang for 
modstandsbevægelsen at lave sabotage. Det fandt Folmer Laursen ud af, da han 
fik skåret nogle træer til tømmer på Lindum savværk, hvor savklingen ramte et 
stykke af en baneskinne, som var groet ind i træet. 

Vi gik forbi munkevejen http://www.onsild-lokalhistorie.dk/munke.html og videre 
op igennem skoven. En rigtig god tur, hvor vi også gik igennem kirkegården. 
Jeg fortalte om kirkens nye klokke, som bliver sat op i det nye år, hvilket jeg vil 
fortælle om en anden gang. 
Vi vil gerne en anden gang være med til at finde en rute til en gåtur . 

Hilsen fra Lokalhistorisk forening for Onsild byerne v/Ejgild Simonsen 



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



29

Odinsgård
Friggsvej 1, Sdr. Onsild

Hver anden tirsdag kl. 14.00 - er der strik og hygge med kaffe og kage.
   Det er frivilligt, om man vil lave håndarbejde.
   Kom bare og hyg dig sammen med andre.

Hver onsdag kl. 14.30 - spiller vi kort eller yatsy. Der kan spilles  
   andre spil, hvis der er nogen, der har lyst.

Der er åbent hus den sidste tirsdag i hver måned kl. 14.30.

Gudstjeneste kl. 14.30 på Odinsgård den 12/11 og 17/12. 

ALLE er velkommen til alle arrangementerne.

Med venlig hilsen støttegruppen v/Hanne Simonsen

Lokalhistorisk Forening
Den første onsdag i hver måned 

er der møde i konfirmandstuen Viborg Landevej 11. 
Næste gang er den 3. december kl. 19.00.

Hilsen Ejgild Simonsen
Min nye mail er: gerberg@simonsen.mail.dk

Onsild Square Dancers
Juleafslutning torsdag d 4. dec. kl 19.00- 22.00

Vi danser i aulaen på Mariagerfjord Idrætsskole, Præstemarken 2

Opstart torsdag d 8. januar 2015 kl 19.00
Afslutning 19. marts - Pris 325,- kr.

Caller Asta Bredal

20 år med Onsild Square Dancers
Glædelig Jul og Godt Nytår
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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.

Kik og Lyt - Onsild Nyt
ønsker alle vore læsere
     en glædelig jul 
               og 
   et godt nytår 2015

Tak for jeres opbakning
           i 2014
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TAK for den store tilslutning til vores Onsild messe
Vi havde en dejlig dag, hvor 32 forskellige standerholdere bød på forskellige 
genrer. Der var knap 300 voksne besøgende og omkring 100 børn. Børnene blev 
godt underholdt af KLOVNEN GUSTAV - som holdt jonglør skole fra 11-13.

Hovedpræmien: 4 sæsonkort til Djurs sommerland -  som blev sponseret af Energi 
Midt blev vundet af: BERTRAM BERG ROLD. STORT TILLYKKE 

Onsilds mesterbager blev AnneKatrine Blauenfeldt med den flotte amerikanske 
lagkage. Præmien var en pakke med fint bageudstyr sponseret af KOP og 
KANDE i Hobro. Magnus Blauenfeldt fik en flot 2. plads. STORT TILLYKKE 
Der var i alt 11 kager med i konkurrencen. Kagerne blev udelukkende bedømt på 
smagen. Smagsdommerne var Bager Ditte Bock Pedersen samt de to kageglade 
Steffen Aarup og Kurt Christensen.

Onsilds sangkor sang for os under kaffen. Dejligt at høre, hvad de har på deres 
repertoire. Det skal dog siges, at de ikke selv var helt tilfredse med lyden i den 
store hal.

Vi kan med glæde meddele, at en del af vores overskud i år går til et festligt 
musikalsk arrangement på Odinsgaard søndag den 1. marts, hvor vi inviterer 
ALLE interesserede Onsild borgere til en hyggelig eftermiddag med 
FLEMMING BAADE, som er en lokalkendt musiker, troubadur og 
foredragsholder. Arrangementet er GRATIS.

OHF – Onsildhusmoderforening er selvfølgelig vært med kaffe og hjemmebag.
Støttekredsen har venligst lovet at give en hjælpende hånd. Se nærmere i KIK og 
LYT til februar 2015. 

På vegne af Onsild Husmoderforening - OHF
Lene Christensen



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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Landsbyråd Sdr. Onsild:
Indkaldelse til årsmøde

12. januar 2015 kl. 20.00 på Mariagerfjord idrætsskole.

    Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning. 
3. Fremlægning af regnskab. 
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet.
    Ole Bech på valg.
6. Valg af revisorer.
    Kirsten Bach og Henning Jepsen på valg.
7. Eventuelt.

På Landsbyrådets vegne.
Ole Bech

Årsmøde og koordineringsmøde 
For Kik og Lyt – Onsild Nyt

Mandag d. 12. januar 2015 kl. 19,00 afholdes årsmøde på Mariagerfjord 
Idrætsskole, hvor redaktionen for lokalbladet Kik og Lyt - Onsild Nyt orienterer 
de fremmødte om årets gang 2014. Alle er velkommen – både foreninger samt 
privat personer.

Husk at tage kalenderen med, da vi på dette møde koordinerer det kommende 
års arrangementer, så foreninger undgår sammenfald af datoer, samt bladets 
redaktion derved kan være på forkant med indlæg til bladet. Derfor vil vi opfordre 
alle foreninger til at sende en repræsentant eller flere til mødet.

Dagsorden
Kirsten  - Byder velkommen – og beretter om årets gang 2014       
Kirsten  - Fremlægger regnskabet 2014 + budget 2015  
Ketty     - Koordinering af arrangementer - aflevering af materiale 

Vi håber på et stort og godt fremmøde, så foreningerne fortsat kan koordinere 
aktiviteter i Onsild byerne.

Hilsen Redaktionen 
Ketty - Bente – Kirsten - Charlotte 
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Forårsfest Dilettant i Onsild Hallen
Lørdag d. 7. Marts 2015 kl. 18.00

Dacapoband spiller op til dans

Billetpris 195,- kr.

Billetsalget starter d. 1. februar hos Ketty – ring evt. inden på 29248649

Billetter købt inden d. 15. februar giver en gratis drinksbillet

Mere info i næste nummer af Kik og Lyt

Nye familier i byen
Den 28. oktober flyttede en Colombiansk familie til Onsild. Det er FN flygtninge, 
som i 5 år har boet i Ecuador, hvor de også har været en slags flygtninge. 
De er blevet udvalgt til at komme til Danmark, og de er så blevet visiteret til 
Mariagerfjord kommune. 

Familien består af en far, en voksen søn samt 6 børn fra 6 -16 år. De er meget 
glade for at være kommet til Danmark, og de glæder sig alle til at starte i skole. 
De bor på Mejerivej i Sønder Onsild. De taler spansk, men de vil selvfølgelig hen 
ad vejen kunne komme til at begå sig på dansk.

De har ikke ret meget med sig, så skulle der være nogle, der gerne vil af med 
legetøj, cykler, varmt tøj osv., kan henvendelse ske til Lene Schneider Jørgensen - 
Mariagerfjord kommune tlf. nr. 97113310.

Vi håber, I vil tage godt imod dem, og er der nogle, der gerne vil have trænet 
deres spansk, er muligheden der.

Jeg kan ligeledes fortæller, at der også er flyttet en syrisk familie ind med 6 børn. 
De taler arabisk, men skal også lære dansk. Der er 2 drenge på henholdsvis 4 
år og 18 mdr. samt 4 piger i skolealderen. Det er også en meget sød og positiv 
familie, som gerne vil integrerer sig.
  
Venlig hilsen  
Lene Schneider Jørgensen, 
Sagsbehandler 
Mariagerfjord Kommune



Foreningsliste

FACEBOOK: DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD
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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 : cmain@mariagerfjord.dk  97 11 56 20
Onsild Børnehave forældreråd : Charlotte Manø Stisen 98 54 45 45
Mariagerfjord Idrætsskole : Paw Holmkvist 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                         : www.teaterkredsenmariagerfjord.dk20 20 98 65
Beboerrepræsentation Friggsvej : www.friggsvejhobro.dk 
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