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Redaktionsindlæg
Det er rart at være alene men, det er bedst at ha´ en ven. Sådan synger 
Eva Madsen så smukt i sangen ”Jeg elsker at lege alene”. 

For øjeblikket er der meget fokus på ensomhed. I TV og aviser hører vi om 
nogle, der kan være blandt mange mennesker, men alligevel føler de sig 
ensomme. Når jeg tænker over dette, så kan jeg ikke lade være med at tro, 
at denne følelse af ensomhed, har de måske fået i deres barndom, eller også 
er det med i deres dna fra fødslen.

Derfor er nogle født til ”et 
stort arbejde”, hvor de dagligt 
skal prøve at bryde ensomheden, 
mens andre bare nyder at være 
dem selv, og ensomheden er en 
glædens stund i en travl hverdag. 

Vi har alle et liv, som vi skal 
forvalte på bedste vis. Så er det 
jeg tænker over, hvad der giver 
et menneske mest værdi, og 
hvad der giver livet indhold og retning. Jeg tror, at det er mødet med et 
andet menneske og fællesskabet med andre. Det at have andre mennesker 
at følges og dele livet med, det giver livet mening. 

Vi er alle på vej her i livet. Jeg tror, at det værste, der kan ske, er at vi går 
den vej alene. Uden et andet menneske, der har vor fortrolighed, én vi kan 
dele vore sorger, glæder, frygt og længsler med. Så er vi ensomme.

Der er masser af foreninger i Onsild byerne, hvor du kan være med i et fæl-
lesskab. 
Det er netop sådan et sted, hvor du har mulighed for at finde en ven.

                 Kirsten Bach

Materiale til bladet i 2015 skal være os i hænde: 6/8 - 22/10
Bladet udkommer 14 dage herefter

Onsild byerne - hvor vi drager omsorg for hinanden
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Ketty Nyrup  29 24 86 49      kettyogkurt@gmail.com - annoncer
Kirsten Bach  98 54 44 56     kirsten@2xbach.dk 
Bente Kirketerp 27 64 37 97     kirketerp@dlgpost.dk
Charlotte Aarup 61 10 02 53 charlottepk@hotmail.com
Mail blad    kikoglyt@gmail.com

Redaktion:

Ny struktur i Kik og Lyt – Onsild Nyt 
Kære borgere, foreninger og annoncører.

Vi har under udarbejdelsen af de sidste par blade følt os meget presset i tid. 
Dette har bl.a. skyldes, at vi først har fået det sidste materiale til bladet om 
lørdagen, hvor vi skal sende bladet til Trykkeren om søndagen. Men det 
skyldes selvfølgelig også, at Charlotte og jeg er uerfaren med programmet 
Indesign, som vi sætter bladet op i, hvorfor opsætningen selvfølgelig tager 
længere tid for os, end da vor tidligere erfarne redaktør Ingrid satte bladet 
op. 

Derfor har vi strammet lidt op på afleveringstiderne. Som I kunne mærke 
ved skabelsen af dette blad, så holdt vi faktisk fast ved dato for deadline, 
hvor vi skulle have materialet. Det har givet os god tid til at få overblik 
over bladet, få det sat op, og finde ud af om vi skulle have mere materiale, 
da siderne jo skal gå op med 4 ☺. Vi har ændret deadline til torsdag.

Vi vil gerne sige tak for, at de fleste af jer har levet op til denne deadline. 
Fremover holder vi fast i den fortrykte dato for aflevering af materiale, så 
vi kan nå at få bladet færdigt til tiden. Vi må jo se i øjnene, at vi alle 4 i 
redaktionen har et fuldtidsjob at skulle passe i dagtimerne.

Vi har også tænkt på, at det vil være godt, hvis det er et mobil nummer, 
som der står på foreningslisten. Så er det lettere for os at komme i kontakt 
med kontaktpersonen fra foreningen. Vi laver jo lidt service, hvis der er 
sammenfald af dato for arrangementer, eller der er problemer med for-
ståelsen af en fremsendt artikel. 
Vi tror på, at dette er med til at skabe et endnu bedre blad for vore 3 Onsild 
Byer.

God sommer til jer alle fra Redaktionen
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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

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

Kørsel i flot veteranbil 
V/Anders Peter Andersen 

Viborg Landevej 38, 9500 Hobro 
21 72 42 88

Sæson 15. marts - 15. oktober

Din vej til bedre velvære
Bliv kiloerne kvit og få mere energi

Prøv Benevita - helt naturligt

www.henrikhvid.acnshop.eu
Tlf. 2481 0060 - 9854 5421
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Kirkens arrangementer
Lysgudstjeneste: Søndag d. 10. maj kl. 19.30 i Sdr. Onsild Kirke.
Da frihedsbudskabet blev kendt over det ganske land d. 4. maj om aftenen,
strømmede folk ud på gaderne og tændte lys og fejrede krigens afslutning.
Vi vil også gerne markere, at det nu er 70 år siden, ved at tænde lys, synge og
læse nogle af de tekster, der blev skrevet af dem, der kæmpede for Danmarks 
frihed.

Mandag d. 18. maj kl. 13.30: ” Ud i det blå”- tur.
Mødested: Konfirmandstuen.

Pinsedag Søndag d. 24. maj: 
Gudstjeneste med trompet i Sdr. Onsild kirke kl. 10.30.

2. Pinsedag d. 25. maj: Gudstjeneste i Nr. Onsild kirke kl. 10.30.
 

Sogneaften og Sommermatiné: 
Torsdag d. 28. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen.
” Man binder os på mund og hånd”
Om den kulturelle modstand under besættelsen.
Et foredrag i sang og fortælling af Anette Kjær, Sabro.
Poul Henningsens kendte refræn danner overskrift og tema
over aftenens markering af 70 året for befrielsen.
 

Familieeftermiddag for store og små i præstegårdshaven: 
Søndag den 7. juni kl.15.00.
Har I lyst til at slå jer ned eller gå på opdagelse i vores dejlige, store have et par 
timer til sang og leg.
Måske falder der også en historie af, og til sidst spiser vi sammen.
Alle er velkommen!.
 

Sognetur: Søndag d. 30. august i Sdr. Onsild Kirke kl. 9.00.
Dagen begynder med morgensang i kirken.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til vores sognetur.
Programmet følger i næste blad.
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Info	  fra	  Dagplejen	  i	  Onsild	  maj	  til	  september	  2015.	  
Nu	  er	  sommeren	  på	  vej	  og	  vores	  heldagslegestuer	  vil	  foregå	  i	  spejderhuset	  fra	  maj	  til	  og	  med	  
september.	  Så	  vi	  i	  dagplejen	  er	  KLAR	  til	  at	  springe	  ud	  –	  i	  bogstaveligt	  forstand	  enddaJ	  

Vi	  har	  i	  april	  været	  på	  et	  inspirationskursus	  ”Spring	  ud	  i	  naturen”	  arrangeret	  af	  Friluftsrådet,	  så	  vi	  er	  
endnu	  mere	  rustet	  og	  inspireret	  til	  ny	  leg	  og	  bevægelse	  i	  naturen.	  Vi	  håber	  samtidig,	  at	  vi	  igen	  får	  
muligheden	  for	  et	  besøg	  af	  kommunens	  naturvejleder	  ”Natur-‐Marie”J.	  

MAJ/JUNI	  2015	  
Onsdag	  d.	  13.05:	  Heldagslegestue	  i	  Spejderhuset	  	  	  	  	  Tema:	  natur/sprog	  (dagplejedag).	  	  
Forældre/bedsteforældre	  inviteres	  til	  at	  være	  med	  fra	  kl.	  8.30-‐10.30.	  Se	  invitation	  hos	  din	  dagplejer.	  
Onsdag	  d.	  27.05:	  Heldagslegestue	  i	  Spejderhuset	  	  	  	  	  Tema:	  natur/sprog	  
Onsdag	  d.	  10.06:	  Heldagslegestue	  i	  Spejderhuset	  	  	  	  	  Tema:	  natur/sprog	  
Onsdag	  d.	  24.06:	  Heldagslegestue	  i	  Spejderhuset	  	  	  	  	  Tema:	  natur/sprog	  
Fokusord	  denne	  måned	  er:	  solsikker,	  frø	  og	  gul.	  
	  
JULI	  2015	  
Heldagslegestuen	  holder	  sommerferie	  J 	  
	  
AUGUST/SEPTEMBER	  2015	  
Onsdag	  den	  12.08:	  Heldagslegestue	  i	  Spejderhuset	  	  	  	  Tema:	  natur/krop	  og	  bevægelse	  
Onsdag	  den	  26.08:	  Heldagslegestue	  i	  Spejderhuset	  	  	  	  Tema:	  natur/krop	  og	  bevægelse	  
Onsdag	  den	  09.09:	  Heldagslegestue	  i	  Spejderhuset	  	  	  	  Tema:	  natur/krop	  og	  bevægelse	  
Onsdag	  den	  23.09:	  Heldagslegestue	  i	  Spejderhuset	  	  	  	  Tema:	  natur/krop	  og	  bevægelse	  
Fokusord	  denne	  måned	  er:	  sol,	  skov	  og	  krible	  krable.	  
	  
OBS.	  Dagplejen	  er	  lukket	  følgende	  dage:	  
Torsdag	  d.	  14.maj	  (Kristi	  Himmelfartsdag)	  
Fredag	  d.	  15.	  maj	  (dagen	  efter	  Kristi	  himmelfartsdag)	  
Mandag	  en	  25.	  maj	  (2.	  pinsedag)	  
Fredag	  d.	  05.juni	  (Grundlovsdag)	  
Der	  er	  ikke	  mulighed	  for	  gæstepleje	  disse	  dage.	  

	  
	  
Andre	  planlagte	  aktiviteter:	  
Besøg	  i	  børnehaven	  de	  onsdage	  hvor	  vi	  ikke	  er	  i	  heldagslegestue.	  2	  dagplejere	  hver	  gang.	  

Besøg	  hos	  Tina	  tirsdag	  den	  5.	  maj	  kl.	  9.00	  

Besøg	  på	  Onsild	  Idrætsefterskole	  torsdag	  den	  21.	  maj	  kl.	  9.30	  

Vi	  skal	  på	  udflugt	  til	  Hvornum	  Minizoo	  den	  4.	  juni.	  	  

Afgang	  med	  bus	  kl.	  9.00	  –	  hjemkomst	  ca.	  kl.	  15.15.	  Se	  plan	  for	  dagen	  hos	  din	  dagplejer.	  

	  

Hilsen	  	  

Dagplejerne	  i	  Onsild	  
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Info fra Onsild Børnehave
Aktivitetsrådet i Onsild børnehaven holdte Bevægelsesdag torsdag d. 23. 
april, som afslutning på temaet krop og bevægelse, hvor vi først var i efter-
skolens hal og dernæst i børnehaven.
Forældre, søskende og bedsteforældre var inviteret til at være med i nogle af 
de lege, som børnene 5 uger forinden havde arbejdet med.
Aktivitetsrådet holdte tombola, hvor til de havde indsamlet en masse gevin-
ster fra firmaer i Onsild og Hobro. 
Aktivitetsrådet har endvidere søgt midler hos Borgerforeningen og Hus-
moderforeningen. 
Det er meningen at midlerne fra tombola og de to foreninger, skal bruges til 
et konkret legeredskab på legepladsen.
Aktivitetsrådet og børnehaven holder endvidere arbejdsdag på legepladsen 
i børnehaven fredag d. 22. maj, hvor det nye legeredskab præsenteres og 
legepladsen får en overhaling :-)

Carlo Mains, Onsild Børnehave

Onsild Idrætsefterskole 
afholder generalforsamling

Onsdag d. 20. maj 2015 på efterskolen.

Pensionistklubben
Holder ferie indtil d. 4. september

30/7 Bankospil kl. 14.00 - 16.00

Arrangementet foregår på “Odinsgården”, som ligger på Friggsvej.
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Et varmt og levende menneske
Hvad ser du, søster, her i din stue?
En gammel, sur og besværlig frue.
Usikker på hånden og fjern i blikket, - lidt griset og rodet, hvor hun har ligget.
Du taler lidt højt, men hun svarer ikke, hun savler og hoster, har snue og hikke.
Hun takker dig ikke for, hvad du gør, og er så tit, som hun slet ikke bør.
Er det hvad du tænker? Er det hvad du ser?
Så luk øjnene op og se, der er mer`! 
Nu skal jeg fortælle dig hvem jeg er, den gamle kone der ligger her:
Jeg er et barn på ti i et lykkeligt hjem med forældre og søskende – jeg elskede 
dem.
Jeg er ung på seksten, med håb og drømme så let på fod og med tanker så 
ømme.
Jeg er brud på tyve, med roser på kind, i mit eget hjem går jeg lykkelig ind.
Jeg bli´r mor og bygger et hjem, så trygt, og værner MINE mod kulde og frygt.
Og børnene vokser – sorger og glæder med årene veksler.
Vi ler og græder.
Så flyver ungerne bort fra reden, min mand mig trøster, vi nyder freden. Vi når 
de halvtreds, og børnebørnene kommer og bringer uro og glæde hver sommer.
Men så kommer sorg og tunge dage, min mand er død, jeg er ene tilbage.
For børnene har nu selv børn og hjem, og der er meget der optager dem.
Og borte er alle de glade og gode kår.
Nu piller alderen fjerene af mig, min ynde og kraft bliver taget fra mig, for 
ryggen er bøjet og synet svigter, jeg har ikke kræfter til dagens pligter.
Mit hjerte er tungt, og mit hår er gråt, med hørelsen er det også lidt småt.
Men inderst inde i dette gamle kadaver, er endnu levende smukke enklaver, der 
lever barndom, ungdom og steder, der lever minder, sorger og glæder.
De gladeste minder i sindet synger, skønt alderens byrde mit hjerte tynger. Og 
smertelig nemmes den tunge lære, at intet kan blive ved med at være.
Hvad ser du, søster? En gammel og besværlig og træt lille kone? Nej, vær nu 
ærlig – SE NÆRMERE TIL – måske kan du finde et barn, en brud, en mor, -Ja 
en kvinde.
Se MIG; SOM SIDDER DER INDERST INDE, DET ER MIG, DU SKAL 
PRØVE AT SE OG FINDE.
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F I R M A N A V N  

Program for lørdag den 30/5 2015. 
Kl.8.00 Teltet åbner, 

              der kan købes morgenkaffe og rundstykker. 

KL. 10.00 børnedyrskue. 

Kl. 10.00 bagagerumsmarked åbner.   

                  Ryd ud i gemmerne og børnenes legetøj 

Kl. 10.00 spejderens telt åbner, hvor der er                                                                                      

                 Mulighed  at lave armbånd m.m. af elastikker  

Kl. 11.00 Pølsevognene åbner.                                       

Kl.12.30 Frokost: Silde bord . 

Kl.12.30 spejderne laver pandekager med fyld. 

Kl. 13.30 Banko spil i teltet. 

Kl.15.00 kage konkurrence. Husk at tilmelde dig i telt  

                fredag eller til Charlotte på tlf. 61100253.                                              

Kagerne kan efterfølgende smages ved vores stor ta-selv 
kagebord 

Kl.15.30 den store bord fodbold dyst,  Vi vil prøve at lave 
en gade dyst tilmelding fredag og lørdag formiddag i telt. 

Kl.18.00 Fællesspisning med mad fra Slagter Bitten       

     Pris   150 kr. for voksne. Børn 3—12 år 75.kr.                                                             

    Der bliver solgt amerikansk lotteri under spisning 

  Kl. 20.00 har vi et tremands orkester. 

     der spiller op til dansl 

Kl. 2.00 teltet lukker 

 

Vi har en pølsevogn i år. 

Spejderne laver pandekager, 
snobrød og popcorn.  

på bål: 

Program for fredag den 29/5 2015 
Kl.16.00 Teltet åbner  

Kl.16.00 Indvejning af traktorer 

               Husk tilmelding til Brian tlf. 22810771. 

Kl.18.00 Traktortræk starter. 

KL.18.00 Grillen er klar til medbragt mad   

Kl. 18:00 Pølsevognen er åben 

Kl. 21.00 Øl smagning i teltet pris 100 kr.  

Kl. 23.00 Teltet lukker. 

Allan kommer og  spiller 
lørdag eftermiddag 

Håber i vil komme og være med Hilsen Borgerforening og spejderne. 
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Info fra Odinsgård
Onsild Husmoderforening havde d. 1. marts en hygge eftermiddag på 

Odinsgård med Flemming Både.
Det var en super eftermiddag med ca. 50 gæster.

Vi vil gerne takke jer, fordi i fik den ide, at det skulle være på Odinsgård. 
Det var rigtig godt. Også mange tak for de flotte blomster dekorationer. 

De står fint endnu.

Den dag var der liv på Odinsgård. Det mangler vi i den grad. 
Så hvis du har lyst, så kom når vi har arrangementer deroppe.

ALLE ER VELKOMMEN.

D. 26. maj har vi MAJSTANG kl. 18
Vi spiser frikadeller, pølser, kartoffelsalat, kaffe og småkager.

Det koster ca. 75 kr. for det hele.

Hver onsdag spiller vi yatzy kl. 14.30. 
Vi starter med kaffe. Dette arrangement er gratis.

Den sidste tirsdag i hver måned er der åbent hus kl. 14.30 
med kaffe og måske lidt underholdning.

Dette er også gratis.

Vi håber på at få biletter til Svanen, men det ved vi ikke endnu.
Men ring alligevel hvis du har lyst til at komme med.

Hanne tlf.: 24 49 26 25

Vi har gudstjeneste ca. en gang om måneden. Næste gang er d. 20. maj.
Se kirkens afsnit for de andre gange.

Vi har også snart en udflugt. Den er ikke tilrettelagt endnu, men det bliver 
d. 12. maj, da vi har støttegruppe møde den dag.

Hilsen og god sommer fra støttegruppen.
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F y r k a t  g r u p p e  h o l d e r  s p e j d e r  m ø d e  
h v e r  t o r s d a g   

k l . 1 7 . 0 0 — 1 9 . 0 0  
A l l e  e r  v e l k o m m e n  t i l  a t  v æ r e  m e d .  

Avisindsamling :  9/5 - 22/8 

Der vil blive samlet aviser for sidste gang den 22/8  

Byrådet vedtog den 30 /10 2014  en ny affaldsplan.  

Hovedtræk i affaldsplanen:   

At halvdelen af husholdnings affaldet skal genanvendes, Det vil sige at ved en familieboliger vil der blive 

udleveret en genbrugscontainer med to rum; et til pap og papir og et til plast og metal . Ved etageboliger 

og i sommerhusområder vil der blive lavet en fælles løsning.  

Ordning vil træde i kraft løbende med planlagt start ved en familieboliger per 1 oktober 2015.  

Herefter vil ordning med frivillige indsamler af pap og papir ophører.  

Det er mange penge vi mister ved det. ca. 20.000 om året.  

Spejder hilsen Fyrkat gruppe.  

Susanne Christensen  tlf. 98544435 mobil 20637061 

 

Fyr kat  gr uppe.  

aktiviteter i foråret: 
Den 9/5 avisindsamling 
Den 29—30 byfest 
Mus lejer 12—14 juni 
Den 18/6 Grill aften. 
2/8 –7/8 rejser vi til Skotland. 
20/8 spejder møde 
Den 22/8 Sidste avisindsamling 
 

Program for Maj — August 2015 

Viste du: 
 at spejderne 
lejede deres 
hus ud for 
500 kr.  
 i døgnet  
 
Vi har også et 
partytelt 
6 + 12 m  
Der lejes ud 
for 500 kr.  
i døgnet. 

Spejderen med  
Til at lave :  
 
Avisindsamling  
Den  9/5  22/8.  
 
Fastelavnsfest 
den 15/2   
kl. 14 –17 
Byfest den 
29—30Juni 
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Hobro Egnens Skytteforening
UDENDØRS SKYDNING er startet d. 25. april 
og der trænes  herefter hver onsdag fra kl. 18.30 til 
solnedgang (eller kl. 21.00) og hver 
lørdag kl. 13.00 til kl. 14.30.

Har du lyst til at komme og prøve at skyde er du meget velkommen.
NB: Vi holder sommerferie i juli måned.

NYHED: Til efteråret starter vi holdskydning (4 m/k på hvert hold), 
så er i nogle naboer - venner - arbejdskollegaer eller familie der godt vil 
hygge sig sammen og samtidig udfordre hinanden, så kan man allerede nu 

tilmelde sig.  Alder er minimum 12 år.

Mangler du en ide til en polterabend, firma/personale-arrangementer, 
fødselsdagsfest m.m., så kan skydning måske være sagen.

For mere information kontak formand J.A. Abildgaard, Tlf. 3098 3897.

Gymnastik
Tusind tak for en super flot gymnastikopvisning

Søndag d. 15. marts 
I gjorde det bare alle så godt – en fornøjelse at se på.

 OG dejligt med så stor opbakning fra forældre, bedsteforældre m.m.

Vi takker igen for sæsonen der er gået - 
vi ses i september til en ny sæson med gymnastik.

Med venlig hilsen
Onsild Idrætsforening
Gymnastikudvalget
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Fyrkatløb 2015 
 

Tiden nærmer sig for Årets Fyrkatløb, så sæt kryds den 
 

4. juni 2015 klokken 19.00. 
  

MFI ønsker igen i år at stille op som skole og vi håber 
rigtig mange har lyst til at gå/løbe med os. 

  
Startnummer og chip kan afhentes på løbsdagen. Ved holdtilmelding er 

alle startnumre pakket sammen og udleveres samlet. Derfor kan de afhen-
tes umiddelbart før start på startpladsen ved Ketty Nyrup, der igen i år har 

lovet at stå for uddeling af startnumre. 
Ketty er der fra kl. 18 og har telefonnummer 29 24 86 49. 

  
For tilmelding og betaling skal man gå ind på :

http://www.sportstiming.dk/ViewEvent.aspx?Id=3571 
Udfyld formularen og betal startgebyret: Voksne 85 kr., børn 50 kr. 

 
MEGET VIGTIGT: i rubrikken med Klub/firma skal du skrive: MFI 

- hvis ikke det kommer på, så bliver løbsnumrene ikke udleveret samlet. 
 

Sidste frist for tilmelding er søndag den 31. maj 2015. 
 

T-shirts kan købes hos Berit på kontoret til 150 kroner. 
  

Se mere på : www.fyrkatloebet.dk 
  

Vi glæder os til at se jer.
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INFO	  om	  Odins	  alter	  mm.	  
	  
	  
Odins	  Alter	  (	  Trinderup	  Monumentet	  )	  
Landets	  største	  megalitanlæg,	  187	  m	  langt	  og	  14	  m	  bredt.	  
Et	  af	  landets	  mest	  gådefulde	  oldtidsmonumenter.	  
På	  det	  nærmeste	  ukendt	  og	  aldrig	  rigtigt	  
udgravet. 	  
Mads	  Lidegaard	  “finder”	  dette,	  hvad	  han	  
benævner	  “Trinderup	  Monumentet”,	  under	  en	  
vandring	  i	  forsøget	  på	  kortlægning	  af	  
hærvejsspor	  i	  Himmerland.	  
Ved	  henvendelse	  til	  Nationalmuseet	  får	  han	  
næsten	  ingen	  hjælp	  og	  må	  året	  efter	  selv	  
organisere	  en	  prøvegravning.	  
Bemærkelsesværdigt	  er	  det	  også,	  at	  adskillige	  
herreder	  og	  sogne	  og	  to	  sysler	  mødes	  omkring	  den.	  
Beliggenheden	  er	  ideel	  her,	  hvor	  mange	  og	  vigtige	  veje	  passerer.	  
En	  anden	  gammel	  vej	  fører	  fra	  Mariager	  Fjord	  til	  Klejtrup	  med	  Brattingsborg	  og	  
videre	  mod	  Simested	  Bro.	  
Det	  tyder	  alt	  sammen	  på,	  at	  den	  har	  haft	  stor	  betydning	  som	  et	  centralt	  helligsted,	  måske	  i	  
jernalderen,	  og	  at	  det	  i	  virkeligheden	  er	  et	  af	  de	  kultanlæg	  fra	  oldtiden,	  som	  vi	  slet	  ikke	  
kender,	  men	  må	  formene	  har	  været	  der.	  
Inden	  for	  randstenene	  er	  der	  mange	  bunker	  af	  hånd-‐	  og	  hovedstore	  sten	  iblandet	  enorme	  
mængder	  af	  brændt,	  knust	  flint	  kittet	  sammen	  i	  et	  fedtet	  og	  kulsort	  lag,	  der	  synes	  at	  være	  en	  
blanding	  af	  formuldning	  og	  trækul.	  
En	  del	  store,	  flade	  sten	  i	  en	  lavning	  har	  en	  række	  store,	  dybe	  og	  firkantede	  huller.	  
Enkelte	  har	  rækkerne	  gående	  næsten	  vinkelret	  på	  hinanden.	  (	  100°	  )	  
For	  at	  flække	  en	  sten	  laver	  en	  stenhugger	  en	  lignede	  hulrække.	  Men	  dog	  ikke	  så	  brede	  huller.	  	  
I	  hullerne	  bankes	  trækiler,	  som	  ved	  vanding	  får	  stenen	  til	  at	  flække.	  
Men	  han	  vil	  aldrig	  flække	  i	  to	  retninger	  samtidig.	  
I	  bogen	  “Fyrkat,	  En	  jydsk	  vikingeborg,	  1.	  Borgen	  og	  Bebyggelsen”	  skriver	  Olaf	  Olsen	  på	  side	  35	  
om	  et	  kultsted	  i	  Nr.	  Onsild	  Sogn:	  “Dets	  nøjagtige	  beliggenhed	  kender	  vi	  imidlertid	  ikke.”	  
Under	  en	  festlighed	  i	  anledning	  af	  50	  året	  for	  indvielsen	  af	  Fyrkat	  stiller	  jeg	  ham	  spørgsmålet:	  	  
Kan	  det	  dette	  kultsted	  tænkes	  at	  være	  “Odins	  Alter”	  ?	  
På	  dette	  relevante	  spørgsmål	  får	  jeg	  et	  så	  kort	  og	  afvisende	  svar,	  at	  det	  blandt	  andre	  gæster	  
vækker	  nogen	  forundring.	  
(	  Se	  følgende	  beskrivelse	  af	  samme	  forfatter	  i	  punkt	  23)	  
	  
Onsild	  
Stednavnet	  Onsild	  -‐	  benævnt	  i	  1186	  som	  Othenshylle,	  i	  ca.	  1224	  som	  Othenshyllæ	  og	  i	  1231	  
som	  Othænshyllæ	  -‐	  er	  et	  af	  de	  fåtallige	  kultpladsbetegnende	  stednavne	  i	  Danmark.	  
Der	  er	  blandt	  stednavneforskere	  enighed	  om,	  at	  det	  står	  for	  “Odins	  Hylde”	  og	  henviser	  til	  en	  
helligdom	  for	  guden	  Odin.	  
Enten	  en	  forhøjning	  til	  anbringelse	  af	  et	  gudebillede	  eller	  en	  kultbygning.	  
Ifølge	  Kong	  Valdemars	  Jordebog	  Othænshyllæheret	  
1.	  led	  er	  gudenavnet	  Odin.	  -‐	  
2.	  led	  er	  olddansk	  hilla,	  hylla,	  samme	  ord	  som	  hylde,	  men	  her	  med	  betydningen	  ‘gudehus	  af	  
træ’	  eller	  muligvis	  forhøjning	  til	  gudebillede’.	  
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OHF	  –	  Onsild	  Husmoderforening	  arrangerer	  
GUIDET	  GÅTUR	  VED	  LOKES	  PLANTAGE	  	  

med	  Niels	  Gundersen	  som	  guide.	  

Lørdag	  den	  6.	  juni	  2015	  kl.	  9.00	  
	  

Mødested:	  Skovhytten	  i	  Lokes	  plantage.	  Der	  kan	  parkeres	  ved	  bommen.	  

Bemærk:	  det	  er	  MEGET	  primitivt	  –	  ingen	  vand	  og	  ingen	  toiletter.	  Så	  husk	  lommeletter,	  hvis	  du	  skal	  om	  bag	  
et	  træ	  ;-‐)	  

Niels	  Gundersen	  vil	  fortælle	  en	  helt	  masse	  om	  området	  –	  vi	  kommer	  også	  til	  at	  se	  Odins	  Alter	  J.	  

Program	  for	  arrangementet:	  

Kl.	  	  	  9.00:	  OHF	  har	  sørger	  for	  kaffe	  og	  rundstykker.	  

Kl.	  	  	  9.30:	  Niels	  Gundersen	  fortæller	  en	  del	  om	  Lokes	  plantage	  –	  så	  vi	  ved	  lidt	  inden	  vi	  skal	  ud	  at	  gå.	  

Kl.	  10.00:	  Gåturen	  starter.	  Turen	  varer	  mellem	  1	  ½	  og	  2	  timer.	  

Kl.	  12.00:	  Vi	  afslutter	  med	  en	  øl	  eller	  sodavand	  ved	  hytten	  –	  til	  de	  der	  har	  lyst.	  	  

Pris	  for	  arrangementet:	  

Kaffe,	  rundstykker	  og	  kage	  20	  kr.	  

Rundstykker	  og	  én	  brik	  juice	  til	  børn	  10	  kr.	  

Der	  kan	  købes	  en	  lille	  ”skarp”	  til	  10	  kr.	  

Øl	  eller	  sodavand	  10	  kr.	  

Morgenbordet	  er	  også	  lidt	  primitivt	  –	  derfor	  den	  billige	  pris.	  	  

Der	  er	  ikke	  meget	  bordplads,	  så	  tag	  evt.	  et	  tæppe	  med.	  

	  

	  

Vi	  håber,	  at	  der	  er	  mange	  der	  er	  interesserede	  i	  at	  blive	  ”luftet”	  denne	  dag	  

	  

Velmødt,	  OHF	  –	  Onsild	  Husmoderforening	  

Sidste	  tilmelding:	  onsdag	  den	  3.	  juni	  på	  onsildhusmoderforening@gmail.com	  eller	  til	  Lene	  på	  mobil	  
22164128.	  



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk

16

www.jlmteknik.dk - 98 57 60 60Booking: tlf. 91539358
nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com

NR. ONSILD KULTUR- OG
FORSAMLINGSHUS

Præstemarken 21
Stedet, hvor du lejer dig ind

og vi lejer ud

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

G-CYKLER
V/Kim Kristoffersen

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

Gcykler@gmail.com
www.silverbacklab.com

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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Foredrag	  om	  SANSE	  MOTORIK	  
Ved	  Tina	  Søndergaard	  fra	  Sanse	  Motorik	  i	  Viborg	  	  

På	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  
Onsdag	  den	  10.	  juni	  kl	  19.00	  –	  ca.	  21.00	  

Pris:	  60	  kr.	  som	  betales	  ved	  indgangen.	  	  
Cogétil	  sponserer	  en	  ½	  l.	  vand	  til	  alle	  deltagereJ	  

Danske børn bøvler med motorikken og det kan have store konsekvenser for deres 
trivsel, udvikling og evne til indlæring.  
Derfor er det vigtigt, at vi som forældre, pædagoger og lærere har viden omkring 
børns grundmotorik. 
Hvilke symptomer har barnet, når de grundlæggende ting ikke er på plads, og hvordan 
får vi stimuleret vores kære børn, for at give dem de bedste forudsætninger for deres 
udvikling og trivsel.  
 
Læs mere om sansemotorik på www.sansemotorik.NET	  

 
Af	  hensyn	  til	  opstilling,	  tager	  vi	  meget	  gerne	  imod	  tilmelding	  –	  gerne	  som	  gruppe,	  på	  
mobil	  –	  gerne	  sms	  22164128	  (Lene)	  eller	  29248649	  (Ketty)	  –	  det	  er	  dog	  også	  muligt	  at	  
dukke	  op	  uanmeldt	  J	  	  

Husmoderforeningen	  sælger	  kaffe	  og	  kage	  efter	  foredraget.	  	  

Støttekredsen	  for	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  sælger	  amerikansk	  lotteri	  med	  mange	  
flotte	  gevinster.	  

ALT	  overskud	  denne	  aften	  går	  til	  legepladsprojektet	  på	  Mariagerfjord	  IdrætsskoleJ 	  

Velmødt	  

Onsild	  Husmoderforening	  og	  Støttekredsen	  for	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  

	  

	  synstræning	  	  	  	  	   	  sansemotorisk	  træning	  
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Onsild	  borgerforening	  arrangerer:	  

	  

ved	  anlægget	  i	  Onsild	  stationsby	  

Tirsdag	  d.	  23.	  juni	  

	  

Vi	  starter	  med	  fællesspisning	  på	  legepladsen	  kl.	  17.	  

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

Der	  vil	  være	  mulighed	  for	  køb	  af	  øl	  og	  sodavand.	  

	  

Kl.	  18.30	  tænder	  vi	  for	  bålet.	  	  

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

Der	  vil	  desuden	  være	  mulighed	  for	  at	  lave	  snobrød.	  

ALLE er meget velkommen.  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  Onsild	  Borgerforening	  
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Skt. Hans fest 
 

på Sportspladsen i Nr. Onsild 
 

Tirsdag d. 23. juni 2015 kl. 18.00 
 

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

sin egen mad. 
 

Der vil være tændt op i grillen, 
så alle kan grille sit medbragte kød/pølser. 

 
Der kan købes drikkevarer, 
kaffe og kage på pladsen. 

 
Der er gratis snobrødsdej til børnene. 

 
Bålet tændes kl. 19.30 

 
Alle er velkomne – kom og vær med til en hyggelig aften 

og et par sange omkring bålet. 
 
                                                                 
 

 
Legepladsudvalget i Nr. Onsild 
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Nyt fra Mariagerfjord Idrætsskole 

 

Mariagerfjord Idrætsskole havde torsdag den 23. april generalforsamling bl.a. med 
valg af bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen består det kommende år af følgende 
medlemmer: 

Thomas Rasmussen (formand) 
Jacob Bjerrum   Henrik Soelbjerg 
Brita Nyrup Johnsen  Mette Veng Kristensen 
Michael Loft   Helle Christiansen 
Suppleanter: Lotte Burmølle og Steffan Rold  

 

I forbindelse med generalforsamlingen gjorde jeg mig nogle overvejelser om den 
periode, jeg har været ansat som skoleleder på Mariagerfjord Idrætsskole og om 
fremtiden for skolen. For mig at se, så har skolen fantastisk gode muligheder for 
fremover at være et selvfølgeligt og etableret tilbud til børn i lokalområdet. Jeg 
oplever, at vi på skolen tilbyder vores elever en hverdag præget af trygge rammer, 
tydelige og kompetente voksne, glæde og fællesskab. Jeg ser positivt på skolens 
fremtid; vi har en jævn strøm af henvendelser om evt. nye elever, og når jeg taler med 
interesserede forældre, så kan jeg høre, at de ofte har snakket med nogen, der på en 
eller anden måde kender til vores skole, og det har fantastisk stor værdi, at det er den 
gode historie, der bliver fortalt om skolen ude omkring i lokalområdet.  
 

Mine primære opgaver som leder er det pædagogiske ansvar, den daglige ledelse og 
kontakten til hjemmene, og grundlaget for, at jeg kan udføre mine opgaver bedst 
muligt, er i tæt samarbejde med bestyrelsen at få skabt et positivt økonomisk resultat i 
2015 og i årene fremover. Derfor er vi på skolen glade for, at det ved start af det nye 
skoleår ser ud til, at vi siger goddag til flere elever, end vi siger farvel til. 
 

Lige nu har vi på skolen travlt med planlægning af eksamen for 9. klasse, 
planlægning af lejrskole for de yngste årgange, og vi er i gang med planlægning af 
næste skoleår. Vores hjemmeside står for at skulle udskiftes, og når den nye 
hjemmeside meget snart erstatter den nuværende, vil I se, at der er justeringer i 
indhold, bl.a. er der en ændret procedure ved tilmelding af nye elever, og vi har 
beskrevet, hvad I kan forvente af os som skole, og hvad vi forventer af jer forældre 
og af jeres børn.  
 

Årets skolefest er d. 25. Juni kl. 17.30 – 20.30 
Sidste skoledag er d. 26. Juni 
1. skoledag i det nye skoleår er søndag d. 9. August kl. 10 - 12 
 

Mariagerfjord Idrætsskole ønsker alle en god sommer. 
 

Venlig hilsen Eva Thestrup Sørensen 
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HFMF:
Formand:  Pia Ritter,     22 54 08 54
Næstformand:  Jakob Olsen    26 80 22 27
Kasserer:  Leif Lanng   leif.lanng.@mail.dk
Øvrige medlemmer:
Anette Madsen, 24 24 22 47  Tina Hjelm, 41 48 35 18
Jesper Jørgensen, 30 26 06 16 

Onsild Idrætsforening, generalforsamling i marts:
Formand/gym.: Michael Loft, ml@akv-langholt.dk  40 51 62 34
   
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, 31 75 41 30
Signe Neiman, 60 49 34 52
Michael Dahl
Christian Ishof Sørensen

Onsild Squaredance, generalforsamling i marts:
Kasserer:  Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49
Øvrige medlemmer:
Annie Poulsen, Frejasvej 14 
Lone Nielsen, Andrupvej 17  Anni Pedersen, Villavej 1

Onsild Husmoderforening, generalforsamling i februar:
Formand:  Lene Christensen, Åvej 2  98 54 41 24
   kritterlene@email.dk   22 16 41 28
Øvrige medlemmer: 
Heidi Holst, 29 29 73 71 Helle B. Vistisen, 40 99 96 39
Maria Laursen, 30 23 58 38 Susanne Olesen, 20 13 75 44
Helle Christiansen, 22 71 83 52 

Onsildhallen
Carsten Christensen, kritter69@gmail.com Jørgen Ib Larsen, jil@dlg.dk 
Jesper Kristensen, viceforstander@onsild.dk
Torben Kirketerp, torbenkirketerp@gmail.com 
Keld Vistisen, keldvistisen@gmail.com
Martin Blauenfeldt, mmbl73@gmail.com
Steffan Rold, steffan@birkebo1og2.dk
Halinspektør:  Elmo Plougstrup   21 75 41 30
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Nr. Onsild Vandværk, generalforsamling 1. mandag i februar måned:
Formand:   John Huus, Nr. Onsildvej 17  98 51 11 57  
    john.huus@hotmail.com  21 63 97 60
Øvrige medlemmer:
Holger Westphal, Præstemarken 24  Finn Nørgård Laursen, Rævebakken 15

Onsild vandværk Amba: 
   Lars Kristensen, Søtofte 6,     40 54 84 11
    lars@cogetil.dk   
   Elmo Plougstrup, elmo.plougstrup@mail.dk
   Claus Smidt Christensen, otm-onsild@mail.dk
   Per Hjort, Viborg Landevej 96  
   Jens Lykke, Højvangen 6  
Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret.

Skolebestyrelsen for Mariafjord Idrætsskole (mfiskole):
Formand:  Thomas Rasmussen     thr@os.dk 21 63 14 57
Øvrige Medlemmer:
Michael Loft  Jacob Bjerrum  Henrik Soelberg 
Helle Christiansen Brita Nyrup Johnsen Mette Veng Kristensen
  
MFI-Skolekredsen:
Formand:  Ketty Nyrup Hansen, søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49  
Øvrige Medlemmer:
Åse Bjerrum, Randersvej Annie Poulsen, Frejasvej
Lone Larsen, Søtofte  Alice Johnsen, Holmgårdsvej

Lokalhistorisk Forening, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    gerberg@simonsen.mail.dk
Øvrige medlemer:
Leif Jensen, Nr. Onsildvej 9   Ove Neimann, Ulstrupvej 28
Leo Jensen, Præstemarken 22  Børge Nielsen, Præstemarken 17

Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro

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

www.kmfs.dk
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Sdr. Onsild Borgerforening, generalforsamling i februar måned:
Formand:  Betina Justesen
   betper6@hotmail.com   40 86 47 33
Ketty Nyrup Hansen, kettyogkurt@gmail.com 
Henrik Hvid Laursen, hhl@lmo.dk 
Svetlana Pape, svetlanapape@gmail.com
Charlotte Aarup, charlottepk@hotmail.dk

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

Nr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i november:
Formand:  Conny Birgitte Madsen, Nr. Onsildvej 28   
   fammadsen6@hotmail.com  24 81 77 57
Øvrige medlemmer:
Vivi Stevnhoved, 40 43 74 87  Henrik Krogh, 98 51 10 38
Merete Grove Poulsen  Mogens Klit  Susanne Berg

Nr. Onsild Forsamlingshus, generalforsamling i november måned:
Formand:  Bente Kirketerp, Nr. Onsildvej 44 27 64 37 97  
    kirketerp@dlgpost.dk   
Øvrige medlemer:
John Jensen, oph.udsigten@gmail.com
Birgitte Egholm, aslan@sport.dk
Vivi Stevnhoved, vivi.stevnhoved@gmail.com
Susanne Berg, susanne@birkebo1og2.dk
Tom Steffesen, mr.tdsteffensen@gmail.com - legepladsudvalg
Henrik Haagen, elisa.marianne@gmail.com - legepladsudvalg
Michael Christensen, micnr1@hotmail.com - legepladsudvalg

Forsamlingshuset
Booking +  Michael Christensen, Væggedalen 4 91 53 93 58
nøgle/aflæsning: nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com   
 
   Tom Steffensen, Præstemarken 10 91 53 93 58
   nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com    
 



Støttegruppen Odinsgård, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Hanne Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    hannesimonsen1944@gmail.com 24 49 26 25
Øvrige medlemmer:
Frede Aggerholm, 86 45 23 04  Anne Marie Christensen, 98 51 13 08 
Lis Christensen, 98 54 41 64  Børge Johnsen,  98 54 40 63
Else Larsen, 98 54 43 13  Verner Jensen, 98 51 12 36
Karen Aggerholm, Kongsvad   Bente Andersen, 30 98 40 88

Onsild Pensionistklub, generalforsamling i januar måned:
Formand:   Bjarne Færløv Nielsen, Fasanvej 10  98 52 13 62
   bjarnenielsen5@gmail.com
   onsildpensionist@gmail.com
Øvrige medlemmer:
Bente Andersen, Viborg Landevej 38 Eva Pedersen, Sdr. Onsild
Bent Pedersen, Viborg Landevej 5  Margit Pedersen, Viborg Landevej 5
Ruth Andersen, Hobro

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

overtagelse af 
Kaffebørsen

Tillykke til 
Hans-Henrik og 

Stine Pedersen med 
overtagelse af 

Bie´s restaurant
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‘At være teenager er det værste, man nogensinde kommer ud for!’
Stand-up-komiker og forfatter Sanne Søndergaard fortæller ærligt og underholdende om de ulide-
lige teenageår. Om ensomhed og angst, om liderlighed og fortvivelse, om hvorfor det er så svært 
at tage livet alvorligt, når det bare føles helt til grin. Og hvorfor der er så meget, de voksne ikke 
forstår. 
”Formentlig er det fordi, de selv har glemt, hvordan det var,” siger Sanne Søndergaard: “Du 
finder ikke noget om tuttenuttede førstegangsforelskelser og hvad-vil-du-være-når-du-bliver- 
stor-emner hos mig.” 

I stedet sætter Sanne Søndergaard fokus på, hvor fucked up det hele er, på det sociale spil i ung-
domsårene; klikedannelse, mobning og ensomhed. Og på de helt normale, alt for store, alt for 
mange følelser, som man slet ikke kan styre. 
“De fleste teenagere tror, at det kun er dem, som indimellem føler sig forkerte. Jeg viser dem, at 
alle er i samme båd – selv de voksne,” siger Sanne Søndergaard: “For at være teenager  handler 
kort sagt om at føle sig helt forkert, selvom man faktisk er helt normal.”

Mail til Sanne fra en teenager
Jeg var til dit fordrag i dag og jeg vil bare lige fortælle at det var fedt at høre det. Jeg er blevet mobbet og 
holdt udenfor siden jeg var lille. Det du fortalte med at man skal have sit eget rum, ramte rigtig godt. Jeg 
har det sidste års tid dannet mit eget “rum”, og dine ord beskrev virkelig det jeg tænker. Jeg ved noget om at 
være anderledes og outsider, men jeg er mig! Og dine ord var fantastiske.
• Priser
1 foredrag : skoletiden i 10.000 kr. inklusiv transport.
2 foredrag samme dag i skoletiden: 15.000 kr.
- eksempelvis på to skoler i 

1  transport inklusiv kr. 12.000 aftentimerne: i foredrag 

kommunen.

• Foredraget kan vare mellem 60 og 90 minutter 
- afhængig af det fokus, I ønsker. 

• Max 300 elever ad gangen

Kontakt manager Astrid Gravsholt på 2181 2476 
eller booking@sannesoendergaard.dk

Sanne Søndergaard har medvirket i bl.a. 
Stand-up.dk, Comedy Fight Club 
og er pt fast paneldeltager i Søndags-
frokosten på P1. Hun er forfatter til de 
anmelderroste romaner Kære Dødsbog, 
Proforma og Hell man.
Læs mere på www.sannesoendergaard.dk

Sæt x i kalenderen 
den 18. juni kl. 19.00, hvor stand-up komiker og forfatter 
Sanne Søndergaard holder foredrag med overskriften "At 
være teenager er det værste, man nogensinde kommer ud 

for!". 
Foredraget holdes på Mariagerfjord Idrætsskole



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.

Flemming´s Fisk 
Din Fiskemand

holder ved OK tanken i Onsild 
hver tirsdag mellem 8.30 - 8.55

Flemming Jensen
mobil - 20 99 75 96



27

                   
 

Grisefest 2015 
 

Lørdag d. 15. august 2015 
 

på Sportspladsen i Nr. Onsild 
 

Traditionen tro afholdes der GRISEFEST  
i Nr. Onsild, hvor alle er velkomne! 

 
Planlagte aktiviteter 

Fredag: HAVETRAKTOR-TRÆK (aften) 
 

Lørdag: RINGRIDNING, DIVERSE AKTIVITETER, 
HOPPEBORG M.M. 

 
Et par hyggelige dage for hele familien med en masse 

underholdning, fællesspisning, hoppeborg, konkurrencer 
og tid til en snak med naboen! 

 

Det endelige program for dagen kommer senere 
og vil blive husstandsomdelt i Nr. Onsild 

og der vil komme opslag på tanken, 
ved kultur- og forsamlingshuset 

samt på Facebook. 
 

Reserver allerede nu dagen! 
 
 
 

Legepladsudvalget i Nr. Onsild 
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Info om kirkeklokker
Den nye klokke i Sønder Onsild Kirke blev indviet d. 29-3-2015.
Nu har den 700 års gamle kirkeklokke fået en ny stor klokke som aflast-
ning, så nu er der igen to klokker i tårnet på Sønder Onsild kirke. Dette 
var der også før Chr. d. IV beordrede, at kirkerne i 1601 skulle afgive den 
største klokke, da de skulle bruges til at støbe kanoner af.

I bogen “Danmarks Middelalderlige Kirkeklokker” af F. Uldall, skriver 
han, at de klokker der er støbt i 13.-14. århundrede, er uden indskrift eller 
støbemærker. I vores den gamle klokke er der ingen indskrifter eller støbe-
mærker. Der er knap en snes klokker tilbage i Danmark af denne alder.

Støbning af malmklokker var en blanding af 78 % kobber og 22 % tin, 
hvor støbningen kunne foregå både inde i kirken eller ude på kirkegården.
Uldall fortæller, at ”Kjærnen”, som er det legeme, der giver klokkens 
indre sin form, anbringes i en grube og dannes af ler på et muret underlag. 
Senere i tiden, da størrelsen tiltager dannes den af porøse mursten og ler. 
Over kjærnens overflade påføres ”Klokkeskjorten” af fedt . 

Kronen udarbejdes af det sidste materiale (senere af voks) og befæstes 
til skjorten. Denne er altså den såkaldte ”Klokkemodel”, der giver den 
tykkelse og form, som den færdige klokke skal have. Skjorten omgives af 
”Kappen”, der også er af ler, som anbringes lagvis, indtil den har opnået 
tilstrækkelig tykkelse og styrke. Hele formen sammenholdes med stærke 
jernbånd. Under dens udtørring, som sker ved hjælp af ild som er lagt i den 
udhulede kjærne, smelter skjorten med kronen og efterlader det hule rum 
der udfyldes af ”Klokkespisen” (Malmen) under støbningen, hvilket først 
foretages efter at kappen er omgivet med fast tilstampet jord.

Der herskede i middelalderen og langt senere megen overtro med hensyn 
til klokkerne. De havde en skjærmende magt mod de onde. Mod forskel-
lige sygdomme havde klokkerust, som var skrabet ved midnatstide, hel-
bredende kraft. Denne overtro synes til dels at være grunden til, at mange 
gamle klokker nu mangler småstykker af den nederste rand. Man har i 
såfald formodentlig pulveriseret malmen og blandet den i lægemidlet.
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Den gamle klokke i Sdr.Onsild har også en kant hvor der mangler nogle 
småstykker. Heksene måtte sørge for, når de fløj gennem luften, at de ikke 
kom så nær tårnet, at de kunne høre klokkernes klang, idet de da styrtede 
ned. At troldene også måtte flygte for klokkeklangen er en selvfølge.
Denne formåede at dæmpe lynild, torden, storm, vandflod, pest og andre 
ulykker.
Ud over at den gamle klokke i Sønder Onsild har ringet tusindvis af gange, 
så har den også ringet, når der har været ildebrand. Vi har fået at vide, at 
den ringede da Per Højgårds gård brændte (der hvor børnehaven er).
Nu er der automatisk ringning, så nu bliver solen ringet op om sommeren 
kl.7.00 og ned kl.18.00 . Om vinteren er det kl. 8.00 og kl. 16.00.

Ejgild Simonsen - lokalhistorisk forening

Rengøring – ingen sag….
Sådan var det i hvert fald på legepladsen i Nr. Onsild søndag d. 26. april, 
hvor der var kaldt til forårsrengøring kl. 10.
Vejret kunne byde på en smuk forårsdag med masser af sol. Der mødte i alt 
godt 20 personer fra byen og opland op på pladsen, og der var medbragte 
trillebører og haveredskaber i stor stil.
Der blev fjernet ukrudt på sandarealerne, det gamle og udtjente volley-ball-
net blev fjernet, hængebroen repareret, grillen sat frem på sin plads, pavil-
lonen blev fejet, det ny skur ved forsamlingshuset blev nedvasket, så det 
snarrest kan males færdigt og generel oprydning. Ja plænen blev da også 
lige slået.
Det store fremmøde gjorde, at arbejdet næsten var overstået, inden vi rigtig 
fik begyndt.
Vi havde ikke lige ”budgetteret” med så stort fremmøde, hvorfor der lige 
måtte bud til Hobro efter flere forsyninger, for uden mad og drikke…
Efter endt arbejde kunne alle nyde grillpølser ad lib. og selvfølgelig øl og 
vand.
Rigtig mange tak for ”kampen” – det er jo ingen sag med så mange 
hænder;-)

Bestyrelsen for Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus



OK Plus Onsild - Pakkeshop
Som du nok har læst i medierne kan OK Plus i Onsild nu også håndtere 
indlevering og udlevering af pakker fra Post Danmark.

I en tid hvor mange servicefunktioner nedlægges eller forringes, er det 
glædeligt at vi nu også kan tilbyde denne service. Foruden at kunne hente 
og indlevere pakker i hele butikkens åbningstid, kan der købes frimærker 
og pakkeporto. Betaling af indbetalingskort skal dog fortsat ske i posteks-
peditionen i Hobro.

Udover pakker fra Post Danmark er OK Plus i Onsild også pakkeshop for 
GLS, Dao og Bring.

Vi har også salg af 
håndkøbsmedicin.

Medicin udbringes fra 
Hobro Apotek.
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Flemming´s Fisk  nu ved OK Plus Onsild
Fiskemanden holder fremover ved OK Tanken 

hver tirsdag i tidsrummet kl. 8.30 - 8.55

Velvære for sjæl og sanser
Ketty Nielsen, Adelgade 25C, 
9500 Hobro, Tlf. 98510003

Bestil varer: www.helsam.dk 
Og afhent og betal i butikken

www.facebook.com/HelsamHobro
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Onsild	  Borgerforenings	  medhjælper	  lister	  
	  
	  

Da	  vi	  har	  rigtig	  mange	  arbejdsopgaver	  i	  Borgerforeningen,	  er	  vi	  nu	  ved	  at	  udarbejde	  
nogle	  medhjælper	  lister,	  som	  vi	  kan	  benytte	  os	  af	  til	  diverse	  arrangementer	  og	  
arbejdsopgaver	  i	  løbet	  af	  året.	  
	  

Det	  er	  vores	  oplevelse,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange,	  som	  gerne	  vil	  hjælpe	  til	  i	  byen,	  men	  som	  
dog	  ikke	  har	  tid	  eller	  mulighed	  for	  at	  blive	  aktiv	  i	  en	  forening.	  
	  

Nu	  er	  muligheden	  her	  så	  for	  at	  bidrage	  til	  vores	  lille	  lokalsamfund	  ved	  at	  melde	  sig	  på	  
diverse	  arbejdsopgaver	  i	  løbet	  af	  året.	  	  Man	  må	  gerne	  melde	  sig	  på	  flere	  forskellige,	  men	  
vi	  er	  også	  meget	  taknemlige	  hvis	  man	  kun	  melder	  sig	  på	  én	  liste.	  Man	  vil	  blive	  kontaktet	  
et	  lille	  stykke	  tid	  inden	  det	  pågældende	  arrangement/opgave,	  og	  er	  der	  nogle	  år	  man	  
ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage,	  er	  dette	  helt	  okay.	  Ønske	  scenariet	  er,	  at	  der	  bliver	  så	  
mange	  på	  de	  forskellige	  lister,	  at	  det	  nødvendigvis	  ikke	  er	  hvert	  år	  man	  bliver	  
kontaktet.	  Man	  vil	  til	  enhver	  tid	  kunne	  blive	  taget	  af	  listen	  igen,	  eller	  ændre	  ens	  hjælp	  
til	  noget	  andet.	  
	  

Vi	  har	  prøvet	  at	  dele	  opgaverne	  op	  i	  nogle	  kategorier	  hvor	  man	  kan	  melde	  sig	  på	  til	  at	  
hjælpe:	  
	  

Opsætning	  og	  nedtagning	  af	  flag	  på	  flagdage	  (påskedag,	  pinsedag,	  konfirmation	  og	  
byfest)	  
	  

Bage	  kage	  til	  div.	  arrangementer	  (fastelavn,	  dilettant,	  byfest,	  Sankt	  Hans	  og	  
risengrødsfest)	  
	  

Hjælpe	  til	  ved	  arbejdsdage	  på	  legepladserne	  –	  ca.	  2	  gange	  om	  året	  
	  

Vedligehold	  af	  borde	  og	  bænkesæt	  i	  byen	  	  
	  

Opsætning	  af	  scene	  til	  dilettantfesten	  
	   	  
Stå	  i	  bar	  til	  dilettantfesten	  
	  

Stå	  i	  bar/kiosk	  til	  byfesten	  
	  

Vi	  håber	  rigtig	  mange	  kunne	  have	  lyst	  til	  
at	  melde	  sig	  ind	  på	  de	  forskellige	  opgaver.	  
	  

Tilmelding	  kan	  ske	  til	  Betina	  Justesen	  	  
på	  tlf./sms	  40	  86	  47	  33	  eller	  	  
mail	  betper6@hotmail.com	  
	  

Ring	  gerne	  hvis	  der	  er	  spørgsmål.	  
	  
	  

	  
	  

På	  forhånd	  tak	  for	  hjælpen	  –	  Bestyrelsen	  i	  Onsild	  Borgerforening.	  
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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

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

800 kr. for dobbelt annonce

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

mail: kettyogkurt@gmail.com
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Referat fra årsmøde i Sdr. Onsild Landsbyråd 
d. 23. februar 2015. 

1. Valg af dirigent:  Ole Bech valgt

2. Formandens beretning:
    Som regnskabet senere vil vise, er det i 2014 lykkedes at ”tømme” 
    kontoen.
    Der er i 2014 ydet tilskud til Kik og Lyt´s jubilæum og 
    MFI skolekredsen (gynge på aktivitets plads).
    Da spejdernes toilet projekt blev udsat, ligger deres ansøgning og venter. 
    Der er afholdt 2 møder i Landsbyråd Vest. 
    I foråret hvor Sdr. Onsild var vært i Hallen, og i efteråret hvor Snæbum 
    var vært i deres forsamlingshus.

   Jeg vil opfordre til, at man engang imellem går ind på hjemmesiden:
    www.mariagerfjord.org/ under Landdistriktsråd. 
    Her kan man bla. se referater og følge med i hvilke projekter i 
    Mariagerfjord kommune, der er bevilget støtte.

3. Fremlægning af regnskab:  Regnskabet blev godkendt. 

4. Indkomne forslag:  Intet.

5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet: Ole Bech blev genvalgt.

6. Valg af revisorer:  Kirsten Bach og Henning Jepsen blev genvalgt.

7. Eventuelt:  Intet.

På Landsbyrådets vegne.
Ole Bech
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Info fra dagplejen 
 

Vi i Dagplejen i Onsild, vil gerne sige TAK til Odinsgård, fordi I endnu engang havde lyst til at få os alle på 
besøg til en hyggelig sang-formiddag tirsdag den 16. september. Det var i forbindelse med ”Sangens dag”, 
dog valgte vi en anden dag en den landsdækkende, for at få planen til at gå op. 

Det er 5. gang vi har været på besøg til ”Sangens dag”– så det er blevet en tradition, som vi gerne vil 
fortsætte med. 

Vi synger 4-5 sange som børnene kender rigtig godt – oftest nogle som vi har haft med i vores 
aktivitetsprogram sommer/efterår. 

Efter sang byder støttekredsen på boller, frugt og saftevand. Det er noget de små kan li´J. 

Til allersidst får børnene lov til at fræse op og ned at gangene – så er der liv og glade dage J. 

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Onsdag den 3. deceember var vi på besøg i kirken. Det er også en hyggelig tradition, hvor Astrid 
Klostergaard havde forberedt et lille krybbespil som passede til ”Et barn er født i betlehem”.  Vi sang et par 
salmer og børnene fik lov til at lege omkring alteret, og til sidst var kirkeorglet til fri afbenyttelse, for de der 
havde lyst – til stor begejstring for de fleste  J. 

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  

Onsdag den 12. december havde vi besøg af 0. klasse fra MFI, som gik Lucia for os i legestuen. Det var 
deres første optog, og de var bare SÅ seje J . Vi hyggede med frugt og hjemmebagte pebernødder, inden vi 
alle gik i hallen. Om eftermiddagen havde vi inviteret til forældrekaffe. Vi startede med at synge julesange 
og høre julehistorie, inden vi fik æbleskiver og pebernødder. Der var en lille julepose til børnene bagefter – 
den indholdt en bog sponceret af OHF samt lidt frugt fra os dagplejere. 
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Mariagerfjord idrætsskole generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag d. 23 april 2015 i skolens aula. 

Der var en flot tilslutning, cirka 50 fremmødte. 
Aftenen startede kl.19, hvor Elmo Ploustrup blev valgt som dirigent. 

Han guidede os elegant igennem dagsordenen. Tak til Elmo;-) 

Vi vil gerne kort  fremlægge regnskabet, da der er sket en stor udvikling 
det forgangene år.

- 1.410.666 kr. i 2013 til -75.940 kr. i 2014.
Et stort tak til Jørgen Lundsberg og Tom Soelberg og hele personalet på 
Mfi for den store arbejdsindsats, som har gjort, at vi kan fremlægge et 

regnskab i en god udvikling.

På valg var:
Mette Veng Kristensen og Helle Christiansen som ønskede genvalg.

Henning Børgesen som ikke ønskede genvalg, 
da hans datter stopper efter sommerferien.

Vi takker Henning for det gode samarbejde 
og det han har bidraget med til Mfi.

Der var to mere i salen, der ønskede at komme i bestyrelsen, så der blev en 
spændende afstemning mellem de 4 kandidater.

De valgte blev:
Michael Loft, Helle Christiansen og Mette Veng Kristensen.

Den resterne bestyrelse:
Henrik Soelberg, Jacob Bjerrum, Thomas Rasmussen og Brita Nyrup 

Johnsen ser frem til samarbejdet med nye og gamle bestyrelsesmedlemmer.

Konstituering af bestyrelsen, sker til næste bestyrelsesmøde d. 12 maj 2015

De to suppleanter blev Lotte Burmølle og Steffan Rold

Mariagerfjords idrætsskoles Bestyrelse 
Husk at støtte vores skolekreds - 

de gør en kæmpe forskel for vores skole og børn.
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R. S. Stålteknik P/S
Sjællandsvej 20

9500  Hobro

Tlf. 22 86 73 14

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
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Henriks Køkken
Kærhave 3, Onsild st. By

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

CVR.33931476

MFI – Skolekredsen 
 
Den 13. april brev der afholdt generalforsamling og der var genvalg til de to medlemmer, der var på 
valg. Det betyder, at bestyrelsen er uændret og forstsat består af: 
 
Formand:  Ketty Nyrup Hansen – Søkærvej 12 – tlf. 29 24 86 49 
Næstformand: Lone Larsen – Søtofte 2 
Sekretær:  Aase Bjerrum – Randersvej 134 
Kasserer:  Annie Poulsen – Frejasvej 14 
Øvrige:  Alice Johnsen – Holmgårdsvej 5 
 
Vi fortsætter indsamlingen af låg fra mælkeprodukter samt kuglepenne, tusser og 
overstregningspenne. 
På nuværende tidspunkt har vi indsamlet låg og penne for i alt kr. 3.259,85, så det er et flot bidrag 
til skolekredsens aktiviteter. 
Benyt ”Postkassen” ved indgangen til Mariagerfjord Idrætsskole, Præstemarken 2, Sdr. Onsild. 
 
Vi har fondsansøgninger ude, til indkøb af de resterende legeredskaber, så legepladsen kan blive 
gjort færdig. Leverandøren Tress kan først levere de bestilte redskaber i september måned 2015.  
Skulle der være nogen der ønsker at give et bidrag til legepladsen, er I meget velkomne til at 
indsætte et stort eller lille bidrag på vores konto i Andelskasse: 5984 – 1122282. 
Skulle der blive penge i overskud, kan vi måske opfylde skolens ønske om et par bænke.   
 
Den 25. april var der arbejdslørdag på skolen. Godt 40 forældre og elever, under ledelse af pedel 
Jesper Uldal, var i fuld gang med at male, pudse vinduer, gøre rent ude og inde samt udføre diverse 
småreparationer.  
                                 
Vigtige datoer: 
Torsdag den 4. juni: Årets Fyrkatløb - I er velkomne til at deltage. Løbet starter kl. 19 fra 

havnen i Hobro – se i øvrigt andet sted i bladet under MFI. 
Det kunne være sjovt hvis Mariagerfjord Idrætsskole kunne stille med 
det største hold. 

Lørdag den 27. juni: Arbejdslørdag fra kl. 9.00 – Er der nogen fra skolekredsen der har lyst 
til at give en hånd med, er I meget velkomne til at møde op.       

Søndag den 9. august: Det nye skoleår starter – skolekredsen står for forplejning i form at frugt, 
                                            kaffe og vand  
 

MFI-skolekredsen 
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

Se resultater, info m.m.
www.hfmf.dk

Mejerivej 2, Sdr. Onsild,
9500 Hobro

Tlf. 98 54 40 19
www. saedager.dk

Billedet er taget 
på MFI skolen 
d. 29. marts efter 
indvielsen af den 
nye kirkeklokke
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Klokkeindvielsen den 29. marts 2015 
i Sønder Onsild kirke

Søndag den 29. marts 2015 er en dag, der vil gå over i historien. Det er 
dagen, hvor der igen er to klokker i kirken.
Dagen blev markeret med gudstjeneste med biskop Kjeld Holm som prædi-
kant i overværelse af 120 personer. Efter gudstjenesten blev der ringet med 
både den nye og den gamle klokke.
Herefter var menighedsrådet vært ved et traktement på Mariagerfjord 
idrætsskole, hvor alle deltog.  
Det har været et spændende projekt. Da vi startede med projektet, havde vi 
ikke den tanke, at vores klokke var af en sådan historisk værdi, at der kun 
var få tilbage i Danmark og dermed var værd at aflaste og beskytte og kun 
blive brugt ved særlige lejligheder.  
På indvielsesdagen havde vi den glæde, at kirkeministeriets klokkekon-
sulent Per Rasmus Møller  gav os og vores gæster en god orientering 
omkring historien om vores gamle klokke fra 1300 tallet, og at der på et 
tidspunkt frem til omkring 1528 havde været to klokker I Sønder Onsild. 
Ifølge arkiverne er den ene blevet inddraget af kongen og omstøbt til 
kanoner.
Leverandør af projektet er Thubalka Vejle, som har fået klokken støbt på 
det Franske støberi PACCARD. 
På klokken er indstøbt følgende inskriptioner:  Støbt til Sønder Onsild 
kirke 2014 af Paccard Frankrig  - skænket af A.P. Møller og hustru Chas-
tine MC-kinney Møllers fond -  Spænd over os dit himmel sejl, rør jorden 
med din finger – samt et kors, som er en kopi af korset på døbefonten.
A.P. Møller og hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond har skænket 
240.000  til den nye klokke.
Menighedsrådet vil hermed gerne sende en stor TAK til alle for den store 
interesse, der er blevet vist for projektet. TAK fordi så mange deltog i ind-
vielsen. TAK til Mariagerfjord idrætsskole for lån af skolen.  

Sønder – Nørre Onsild menighedsråd
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Påskefrokost for mænd 
 

Endnu en succes historie fra vores lokal samfund. 

Lørdag den 4. april afholdtes der for 4. år i træk påske frokost for alle MÆND i Onsild byerne. Disse påske 
frokoster er blevet en tradition, hvor man hvert år finder et nyt sted at tage hen og få en frokost.  

Det første år afholdte man hele arrangementet i Nr. Onsild Forsamlings hus med stort silde bord. 
Forsamlingshuset er derefter blevet den faste base for de senere afholdte frokoster.  

Andet år tog man den lokale busrute 64 til Vammen kro, tredje år lejede man en bus og tog til Bistroen i 
Løvel, og i år valgte man at samledes kl. 10.00 ved forsamlings huset og cyklede derfra til Verdenskortet i 
Klejtrup, for at indtage en traditionel påske frokost med hvad dertil hører.  

60 mænd var der mødt op til afgang kl. 10.30, og de bidrog med sjove påfund af både cykler og påklædning 
til en rigtig hyggelig cykel tur. For at alle aldre kunne deltage, havde man valgt at indlægge pauser 2 steder 
på ruten, så alle kunne tilpasse tempoet til deres formåen. Der blev holdt pause ved Trinderup vejen og siden 
hen ved udkanten af Hvornum by. Efter en rigtig god frokost på Verdenskortet cyklede man tilbage til 
forsamlings huset, hvor der blev serveret et fantastisk kage bord med tilhørende kaffe.  

Herefter stod dagen på socialt samvær med sjove historier og kort spil, nogen slog søm i og nogen nød det 
gode forårs vejr udenfor på de flotte tilstødende arealer. Der blev rigtigt hygget med snakken og fortalt røver 
historier.  

Hen under aftenen blev der serveret store frankfurtere fra grillen, og herefter begyndte folk så småt at vende 
hjemad efter en hård men dejlig dag. Der stod dog en del cykler tilbage, som først blev afhentet op af 
søndagen J.  

Det er fantastisk, at der hvert år kan samles så mange mænd i vores lokal samfund til sådan en dag - måske 
er det fordi det netop er påske lørdag, og der dermed er 2 fridage på begge sider af arrangementet, at det kan 
lade sig gøre. Det er i hvert fald imponerende, og noget som bliver bemærket i byerne omkring os, må man 
sige.  

Lige så imponerende er det, at alle deltagerne bidrager med et eller andet under sådan en dag, hvad enten det 
er at arrangere, stille an, dække borde, servere, rydde af, levere pølser, stille grill til rådighed, grille pølser, 
stå for lidt underholdning, lave kaffe, handle ind, vaske op eller rydde op dagen efter - så er alle villige til og 
hjælpe til.  

Overskuddet fra dagen, som i år var ca. 5000 kr., går til forsamlings huset for at låne huset ud til dette 
arrangement. Skulle der være nogen der brænder med en ny og spændende ide til hvad temaet for næste års 
påske frokost skulle være, eller hvor turen skal gå hen, så nævn det endelig for en mand i nærheden, så skal 
det nok komme frem til dem der arrangerer.  

Lokal samfundet og mund til mund budskabet længe leve.  

 

Finn Sørensen 
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Prima	  Beer	  Aps	  

I 2008 virkeliggjorde jeg en drøm. Jeg startede med at importere øl fra Tjekkiet. I første omgang 
bare nogle kasser, som jeg hentede i egen vogn. Men det varede ikke længe, før bilen måtte stå 
udenfor på Viborg Landevej, da der ikke længere var plads i garagen – der stod øllene.  
Markedsføringsplanen var den helt enkle mund-til-mund metode. Og alligevel varede det ikke 
længe før efterspørgslen på tjekkisk øl voksede.  

Denne voksende efterspørgsel på øl afstedkom, at jeg ikke kunne blive ved med at have lager og 
salg fra min private bolig. I 2014 fandt jeg derfor lokalerne på Brotorv 2 i Hobro, hvor butikken 
blev indrettet. Et kæmpelager blev etableret andetsteds i byen. Og sidst men absolut ikke mindst 
blev Søren Kejser medejer af virksomheden.  

Det var med glæde og forventning, at vi den 30. april 2015 kunne fejre et års fødselsdag i butikken. 
Og sikken en fest, vi havde. (Se billedet) . 

Butikken har plads til 500-600 forskellige slags øl, som er importeret fra det meste af verden.  Men 
vi er dog stadig mest kendt for Primator øl fra Tjekkiet.  Det er øl fra dette bryggeri, som har dannet 
grundlag for firmaets navn. Men vi sælger meget mere end øl.  Vi sælger også vin, chokolade, kaffe, 
te, olier, diverse delikatesser med mere.  

Vi har desuden gavekurve i alle prisklasser til både ham og hende. Så skal du bruge en 
fødselsdagsgave, en værtindegave, en mors-dagsgave eller fars-dagsgave, en jubilæumsgave, en 
firmagave, en julegave eller skal du til reception, så byder butikken på masser af muligheder.  

Butikken tilbyder også vejledning i rigtigt valg af øl eller vin, når du skal holde fest eller have 
gæster.  Vi har øl der passer til forretten, en kraftig øl til hovedretten og vi kan naturligvis også byde 
på dessert øl.  

Vi har i 2015 udvidet butikken og har fået et velegnet lokale til smagninger. Rom-smagning, 
whisky-smagning og selvfølgelig øl-smagning. Så nu kan du give dine venner en øl-oplevelse, som 
kan foregår i det flotte lokale eller 
hjemme hos dig.  

Kontakt os blot, så finder vi en god 
løsning.  

Telefon:  2887 1153  
Mail: frank@primabeer.dk 
 
Telefon:  5189 1153 
Mail: soren@primabeer.dk 
 
Mange venlige ølhilsener 

Frank Sørensen & Søren Kejser 
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En stor TAK skal lyde til bestyrelse og lærere på  
Mariagerfjord IdrætsskoleJ  

 
	  

 
Jeg synes, at borgerne i Onsild byerne, som ikke nødvendigvis har deres daglige gang på 
Mariagerfjord Idrætsskole, bør have muligheden for at høre om skolens fantastiske drivkraft: 
Nu lakker 3. skoleår som Mariagerfjord Idrætsskole snart mod enden. Der har været mange 
udfordringer for bestyrelse og lærere. Især økonomien har været en stor udfordring for 
bestyrelsen. Men de har klaret det rigtig flot – og på budgettet for 2015, kan vi se at det går 
den rigtige vej. Det ser pt. ud til at skolen kommer på 133 elever efter sommerferien – det er 
HELT fantastisk J. 
 
Vi hørte til generalforsamlingen, hvor stor en hjælp lærerne har været i denne del. Da skolen 
skulle have ny leder, stod de sammen og fik både skema og økonomien til at gå op i 4 
måneder, indtil Eva Sørensen tiltrådte som ny leder pr. 1. Januar 2015. De har kunnet ”klare 
sig” uden en masse nyindkøbte undervisningsmaterialer – til gengæld var der stor 
begejstring, da lærerne til generalforsamlingen kunne se, at der i næste budget er afsat knap 
200.000 kr. til undervisningsmaterialer. 
 
Skolens leder, Eva Sørensen fortalte til generalforsamlingen, at hun i hendes mange 
forskellige lederjobs, sjældent har mødt en så engageret bestyrelse og lærergruppe som på 
Mariagerfjord Idrætsskole. Hun kunne også fortælle, at der den 21. april 2015 var besøg af 
skolens tilsynsførende. Han var lige så begejstret som de 2 foregående år – hans vurdering er 
endnu ikke kommet på hjemmesiden, derfor skriver jeg vurderingen fra sidste år. Som Eva 
sagde, var der ingen tegn på, at der ville være negative ændringer i hans vurdering. 
 
Samlet vurdering af Tilsynsførende John Flyvholm 2013/2014 
Det er mit samlede indtryk, at Mariagerfjord Idrætsskole til fulde lever op til sine intentioner, 
og at det er en meget velfungerende skole med godt samarbejde, gode lokaler, godt inventar 
samt gode og tidssvarende undervisningsmaterialer. Jeg har overalt oplevet en dynamisk og 
åben stemning, der for mig viser et godt og konstruktivt klima for både børn og voksne på 
skolen. Børnene sang ”Vi står sammen – kom bare an!” er ord, som jeg vurderer, passer 
rigtig godt på en ung og levende skole som Mariagerfjord Idrætsskole! 
 
Uddrag fra skolens grundlag: 
Vi vil på Mariagerfjord Idrætsskole gerne modarbejde en dagligdag, som i dag præges af 
stigende fysisk inaktivitet med mange timers stillesiddende skolearbejde og fritid foran 
fjernsynet eller computeren. Derfor tilbyder vi et skema, hvor bevægelse og aktivitet er en 
del af skoleskemaet, da alle undersøgelser viser, at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt på 
sundheden for børn og samtidig gør forudsætningerne for børns indlæringsevne bedre. 
 
Jeg synes, at vi skal være STOLTE af, at have sådan en god skole i vores by. Det havde vi 
ikke haft, hvis ikke det var for vores fantastiske bestyrelse og meget engagerede lærere. TAK 
for jeres store indsats J 
 
På vegne af en forælder til 2 elever som er i TRIVSEL på Mariagerfjord  IdrætsskoleJ 
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Nr. Onsild Landsbyråd 
Nr. Onsild Landsbyråd har afholdt generalforsamling fredag d. 24. april og har umiddelbart herefter 
konstitueret sig som følger: 

	  
Formand: Conny Birgitte Madsen 
Kasserer: Merete Grove Poulsen 
Øvrige:  Mogens Klith 
 Henrik Krogh 

Susanne Berg 
 Vivi Stevnhoved	  
	  
	  

	  
Bestyrelsen vil løbende orientere om alle væsentlige tiltag her i Onsild Nyt og på 
 facebook under gruppen ”Nr. Onsild” 
	  
	  
HUSK	  	  	  HUSK	  	  	  HUSK	  	  	  HUSK	  	  	  HUSK	  	  	  HUSK	  	  	  HUSK	  	  	  HUSK	  	  	  HUSK	  	  	  HUSK	  	  	  	   	  	  	  	  	  HUSK	  	  HUSK	  
	  
Oprensning af branddam i Nr. Onsild onsdag d. 20. maj 2015 kl. 16.30 – hvor landsbyrådet bytter arbejde 
med forplejning og aftensmad i det fri denne dag. 
 
Kom frisk til et par hyggelige timer og medbring gerne greb, rive, trillebøre og evt. waders J 
	  
	  

Go’ sommer 
 
                    Nr. Onsild landsbyråd	   	   	   	   	  
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”Nej – vi er ikke blevet VANDvittige…” 
	  	  
Efter mange års forberedelse har den sunde fornuft sejret i Onsild Byerne. Fra 1.maj er det en 
kendsgerning at 2 vandværker bliver til 1, idet både Stationsbyens Vandværk og Kirkebyens 
vandværk er nedlagt til fordel for et helt nyt selskab: ”Onsild Vandværk Amba”. Navnet 
”Amba” står for ”Andelsselskab med begrænset ansvar”. 
  
I alt knap 400 forbrugere i de 2 lokalområder får gavn af den nye fusion, der er resultatet af et 
godt samarbejde i de 2 gamle vandværksforeningers bestyrelser. Kirkebyens vandværk er det 
mest moderne med høj grad af elektronisk styring, hvilket er årsag til, at dette værk nu bliver 
hovednerven i byernes vandforsyning. Omkring dette værk på Præstemarken er der 2 
velfungerende boringer. Suppleret med Stationsbyens nye boring i Onsild krat står det nye 
vandværk i en position, hvor forsyningssikkerheden til de 2 byer er i top, og hvor forbrugerne 
kan se frem til rent og prisbilligt drikkevand i mange år frem. 
  
Den efterhånden udtjente boring ved Stationsbyens værk på Frederiksberg sløjfes, samtidig med 
at vandværksbygningen bliver overflødig og evt. kan sælges. De 2 byers ledningsnet forbindes 
med en ny hovedledning. Udgiften hertil på ca. 700.000 kr. finansieres af en stærk 
kassebeholdning, således at forbrugerne ikke vil opleve prisstigninger pga. nye investeringer. 
Det forventes at denne øvelse er på plads inden udgangen af 2015. 
Det nye vandværk har en stærk kapacitet og forsyner – foruden de almindelige husstande – bl.a. 
industriområdet på Benshøj, Mejeriet Sædager, samt et par større landbrug med vand. På sigt er 
der mulighed for at koble Nr. Onsild vandværk ind i systemet, hvis man lokalt ønsker det. 
Hermed får man en sammenhængende forsyning i alle 3 byområder, hvilket kan styrke 
områdets i forvejen gode sammenhængskraft. 
Det nye vandværk fik godkendt et arbejdsgrundlag i form af reviderede vedtægter på den 
stiftende generalforsamling i hallen den 21.april, samt valgt en ny bestyrelse, der dog ikke i 
skrivende stund er konstitueret. 
  
Bestyrelsen er: 
·         Lars Kristensen, Søtofte 
·         Claus Schmidt, Præstemarken 
·         Jens Lykke, Højvangen 
·         Elmo Plougstrup, Lokesvej 
·         Per Hjorth, Viborg Landevej 
·           
Suppleanter: Torben Nielsen og Niels Laursen 
  
Bestyrelsen er lydhør overfor gode ideer til det nye vandværks fremtidige drift, og håber på at 
fusionen vil opleves som klar forbedring af vandværksdriften i området. 
  
Mvh 
Jens Lykke 
Bestyrelsen 
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OHF	  –	  Onsild	  Husmoderforening	  orienterer:	  
Vi havde besøg af Ketty Nielsen fra Helsam til vores generalforsamling i februar. Ketty 
fortalte sin historie om, hvordan og hvorfor hun tog springet fra fungerende sygeplejerske, til 
nu at være selvstændig butiksdrivende J.  Det var et meget inspirerende foredrag J. 

 

Samme aften regnede vi os frem til, at vi næste år kan fejre 75 års jubilæum. Det er helt 
fantastisk, at tænke på, at foreningen har bestået så længe J. Dog kan vi ikke pt. bryste os 
med vores medlemstal – vi har en nedgang fra 70 medlemmer sidste år til 47 medlemmer i 
år. Det er vi selvfølgelig kede af – så kom ud af busken J. Vi ved endnu ikke, hvordan vores 
jubilæum skal fejres – dog ved vi, at det vil komme vores medlemmer til gode. Se, dér var 
endnu en grund til et medlemskab J. 

Det koster 100 kr. årligt og kan ske på følgende måder: 

*Indbetaling til vores konto:  5984 – 0001158641  
      HUSK at oplyse dit navn og gerne mailadresse som overførselstekst 
*Kontant til vores arrangementer – gerne i foråret 
*Ved at kontakte Helle Bach Vistisen på tlf. 4099 9639 

 

Den 1. marts var vi på Odinsgaard til det lovede musikalske arrangement med Flemming 
Baade. Det var en fantastisk eftermiddag med sang og latter J. Der var knap 50 tilmeldte til 
arrangementet J. 

Den 25. marts var vi på påsketur til Galleri Kvisten i Ø. Hornum v/Års. Det var en 
inspirerende aften med masser af hygge J. Vi var knap 20 med på turen J. 

Den 14. april havde vi bankospil i Aulaen på MFI skolen. Igen var der flotte præmier 
købt/sponseret af vores lokale forretningsdrivende – så kom endelig med næste gang J.  Vi 
var knap 40 spillelystne i alderen 7- 75 år vil jeg tro J. 

Husk vores næste bankospil den 16. september 2015. 

Den 21. oktober skal vi på besøg hos Etly Klarborg i Pandrup. Turen er KUN for 
medlemmer.  
Se nærmere beskrivelse andetsteds i bladet. 

Husk Onsild Messen den 8. november 2015. Ring til Lene på 2216 4128 eller skriv til 
onsildhusmoderforening@gmail.com, hvis du har spørgsmål vedrørende messen.  
Se nærmere info i KIK og LYT til september. 

Forårshilsner fra 

OHF – Onsild Husmoderforening 
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OHF – Onsild Husmoderforening 
arrangerer 

Besøg hos Etly Klarborg i Pandrup 
Onsdag den 21. oktober 2015. 

 
 

Etly Klarborg er designeren bag de nuttede og flotte Trip Trap-nisser. Etly Klarborg har i 
over 27 år haft butik og solgt hendes nisser samt andre kreationer. Trip Trap opdagede 
Etly Klarborgs nisser og tilbød et samarbejde og siden da, har hun solgt sine nisser i 
butikker i hele Danmark og vil fortsat gøre det. Som hun selv siger, "Jeg løber aldrig tør for 
Ideer ". 
  

Turen er KUN for medlemmer. 

Tilmelding er efter ”først til mølle” princippet, da der max. kan deltage 35 personer. 

 

Pris for bus og kaffe m/ brød er 75 kr. – betales i bussen. 

 

Der er opsamling følgende steder: 

Nr. Onsild ved forsamlingshuset kl. 17.30 

Ved OK Tanken kl. 17.35 

Ved Kroen kl. 17.40 

Forventet hjemkomst ca. 22.30 

 

Tilmelding kan ske på onsildhusmoderforening@gmail.com eller til Lene på 22164128.  

Vi vil meget gerne opfordre til, at de der har mulighed for det, tilmelder sig pr. mail J 



Foreningsliste

FACEBOOK: DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD
47

HFMF : Pia Ritter 22 54 08 54
Onsild Idrætsforening : Michael Loft 40 51 62 34
Onsild Hallen (omstilling) : Halinspektør 98 54 41 42
Onsild Hallens bestyrelse : Jørgen Ib Larsen      21 28 33 38 
Onsild Idrætsefterskole : Søren Haubjerg 98 54 44 33
Onsild Husmoderforening : Lene Christensen 98 54 41 24
Sdr. Onsild Borgerforening : Betina Justesen 40 86 47 33
Landsbyråd Sdr. Onsild : Ole Bech 98 54 49 14
Landsbyråd Nr. Onsild : Vivi Stevnhoved 40 43 74 87
Nr. Onsild Legeplads  : Michael Christensen  22 76 74 62
Nr. Onsild Forsamlingshus : Bente Kirketerp 27 64 37 97
Onsild Vandværk Amba : Lars Kristensen 40 54 84 11
Nr. Onsild Vandværk : John Huus 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 : Lene Christensen 22 16 41 28
Børnehaven : cmain@mariagerfjord.dk 97 11 56 20
Onsild Børnehave forældreråd : Charlotte Manø Stisen 98 54 45 45
Mariagerfjord Idrætsskole : Eva Thestrup Sørensen 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
Beboerrepræsentation Friggsvej : www.friggsvejhobro.dk 
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