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Onsild byerne – hvor vi lever

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

Redaktionsindlæg
Jeg undres over livet. 
Det er fantastisk at stå op her til 
morgen, hvor frosten ligger som et 
hvidt lag på græsset, og solen skin-
ner smukt hen over Onsild Ådal. 
Små planter som vintergækker og 
erantis er brudt gennem frosten og står smuk i deres hvide og gule flor. 

På samme måde kan man undres over, at 9 måneder i kvindens mave er 
det, der skal til, for at der kommer et velskabt barn til denne verden. Tæer, 
fingre, alt er som regel som det skal være :-). Fremadrettet undres jeg over, 
så meget dette barn kræver af sine forældre og omgivelser, men samtidig 
giver barnet så meget igen af glæde, at alle helt glemmer, hvor meget arbe-
jde, der ligger bag at tage vare på dette barn.

Jeg undres også over, hvad 
forelskelse gør ved os. Det er 
en kæmpe glæde vi får. Ja 
det kan helt føles som cham-
pagne bobler indeni. Men 
samtidig er følelsen også 
med til at give os den største 
smerte, hvis forholdet stop-
per. Stor kærlighed gennem 
livet giver netop utrolig stor smerte, når ens ægtefælle forlader os. 

Det er næsten som at være på Grønland, hvor udsynet er så fantastisk 
smukt med store højder i bjergene og store dybder i fjordene. Et smukt syn 
men utrolig farlig, hvis vi ikke passer på. Sådan er livet også. Vi skal passe 
på det smukke, vi har her i livet. Vi skal ikke tage det for givet, for så 
smuldrer det måske mellem fingrene på os. Vi skal pleje det, indgå kom-
promis, give lidt ekstra i visse situationer, vise hensyn, være der for hi-
nanden, tage mod den kærlighed, der gives os, ikke være smålig, være 
storsindet, vær levende…  

Kirsten Bach

Om Hitlerbroen
Det POSITIVE: 
Begge lodsejere Claus Neimann og Niels Jørgen Laursen har bekræftet, at 
stien Engsvang over Hitlerbroen og igennem skove må benyttes af cyklis-
ter og folk, som vil gå en tur, men af hensyn til vildtet bedes man have sin 
hund i snor.
Spejderne har givet tilladelse til, at man må parkere på spejdernes P-plads 
og at man kan benytte toilettet, hvis der er behov for det.
Det er meget dejligt med så positive udmeldinger. STOR TAK til lodsejer-
ne og spejderne for det!

Det NEGATIVE:  
Hverken Mariagerfjord Kommune eller Bane Danmark svarer på vores 
spørgsmål om, hvad der sker og hvornår, og Jørgen Hammer Sørensen 
(formand for Teknisk Udvalg) svarer heller ikke på, hvor langt hans em-
bedsmænd er kommet med beregningerne på prisen for en ny gangbro /
cykelbro. Han oplyste ellers til Nordjyske d. 22/4-2018, at han havde bedt 
sine embedsmænd beregne prisen for en ny bro.

TAVSHED er desværre det svar, der hænger i luften.

På arbejdsgruppens vegne, Lise Storm
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Landsbyråd Sdr. Onsild

Referat fra årsmødet

14. januar 2019 kl. 20.00 på Mariagerfjord idrætsskole

5 borgere deltog

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
 • Ole blev valgt.
2. Formandens beretning 
 • Borgerforeningen har søgt og fået tilskud fra Landsbyrådet til   
 indkøb af Klaver til Odinsgård.
 • Dagplejerne har en ansøgning liggende på en låge ved Spejder-
 hytten.
 • Der har været 2 møder i Landdistriktsråd Vest i 2018. På mødet i   
 november blev det besluttet, at lægge rådet i dvale og afvente kom  
 munens revision af Landdistrikts politikken.
 • Der afholdes Årsmøde 4. februar 2019 i Assens Hallen 
 (tilmelding senest 28. januar).
3. Fremlægning af regnskab 
 • Andelskassen har i foråret 2018 droppet rente tilskrivning frem-   
 over på Landsbyrådets konto.
 • Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
4. Indkomne forslag 
 • Der var forslag om, at Landsbyrådet yder underskuds garanti til
 en teater forestilling i Sdr. Onsild. Det blev besluttet at undersøge   
 mulighederne.
5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet
 • Ole Bech blev genvalgt.
6. Valg af revisorer
 • Kirsten Bach blev genvalgt og Lise Storm blev nyvalgt.
 • Tak til Henning Jepsen, som ikke ønskede genvalg, for mange  
 års arbejde i Landsbyrådet.

7. Eventuelt
 • Landsbyrådets historik blev gennemgået og diskuteret.
 • Behov for renovering af Kirke stien blev diskuteret og det under  
 søges om Kommunens ”VAKS” team kan involveres i arbejdet.
    

På Landsbyrådets vegne.
Ole Bech

Odinsgård
Vi er nu godt begyndt på det nye år, som vil bringe store forandringer for 
de fem beboere på Odinsgård.

Mariagerfjord Kommune vil sælge Odinsgård, så beboerne må finde et nyt 
hjem i de kommende måneder.

Støttegruppen fortsætter med yatzyspil hver onsdag eftermiddag  kl. 14.30 
med gratis kaffe og kage. Alle er velkomne til at spille med.
Der er åbent hus den sidste tirsdag aften kl. 19.00 hver måned.
Der vil blive serveret gratis kaffe og kage med lidt underholdning og 
hyggeligt samvær.

Gudstjenester på Odinsgård bliver afholdt tirsdag d. 22. januar kl. 14.30 og 
tirsdag d. 19. februar kl. 14.30.

Venlig hilsen
Støttegruppen på Odinsgård

Hanne Simonsen
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Nyt fra dagplejen i Onsild
Så er vi startet på et nyt år. Vi er blevet sammenlagt med Hvornum og 
Hvilsom, hvor vi samarbejder om pasning og fælles aktiviteter. 
Tak til Onsild Idrætsefterskole, hvor vi i december var på besøg, og elever-
ne havde forberedt nogle spændende aktiviteter til vores børn. Ligeledes 
takker vi Onsild kirke for salmelege og julegudstjeneste. 

Onsild-gruppens aktivitetsprogram for vinter/forår 2019

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

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

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

ANDRE AKTIVITETER
Besøg i børnehaven
Salmeleg i Sdr. Onsild Kirke den 22. februar, 1. marts og 5. april.
Dagplejedag den 8. maj – nærmere info følger.

LUKKEDAGE
Dagplejen er LUKKET den 30. maj (Kristi himmelfartsdag), den 31. maj 
samt den 5. juni (grundlovsdag).
OBS!! I påskeferien (uge 16) vil der være sampasning for de børn der har 
behov for pasning.

Hilsen Onsildgruppen 

Torsdag den 31/1 kl. 17 –19 spejdermøde 

Den 1 til den 3 Uddeling af Onsild nyt og kirkebladet   

Husk at i tjener 1 kr. pr blad, i putter i postkassen til jeres rej-
sekonto. Det vil sige  at i kan spare op til vi skal ud at rejse igen 
og til jeres sommerlejr. 

Torsdag den 7/2 kl. 17 –19 Spejdermøde. 

Den 14 holder vi vinter ferie 

Torsdag den 21/2 spejdermøde. Tænkedagsfest 

Torsdag den 28/2 spejdermøde 17—19 

Søndag den 3/3 holder vi fastelavn i Onsild Hallen. 

Torsdag den 7/3 Spejdermøde 

Torsdag den 14/3 Spejdermøde 

Torsdag den 21/3 Spejdermøde  

Torsdag den 28/3 Spejdermøde 

Torsdag den 4/4 Spejdermøde 

Torsdag den 11/4 Spejdermøde påskeløb 

Torsdag den 19 /4 Påskeferie. 

Torsdag den 25/4 Spejdermøde. 

 

            Spejder hilsen Susanne  20637061 

 

Fyrkat gruppe. 

Fra januar til april 
arbejder vi med 
at lave  
Bål pude 
Bålslag 
Dolke 
Økse  
Og tager nogle 
mærker f.eks. 
Knob 1. 
Knob 2. 
Jeg kan gør det 
selv. 
Orientering. 
Dolkebevis. 
 

 
Spejder møde 
hver torsdag 
fra kl. 17—19. 

Prøv at løse opgaven. 
.../-.-/.-/.-..//...-/..//.--./.--.-//--/..-/...//.-.././.---/.-.//-/../.-..//.../---/-

-/--/./.-.// 
./.-../.-.././.-.//..../...-/.-/-..//--/./-..//-.-/.-/-./---//-/..-/.-.// 
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Kirkens arrangementer
Syng Sammen:                                                                                                                                    
Mandag d. 25. februar kl. 14.00.                                                                                                       
Mandag d. 8. april kl. 14.00.                                                                                                               
Mandag d. 20. maj kl. 13.30: ” Ud i det blå”.

Odinsgård Gudstjenester:
Tirsdag d. 19. februar kl. 14.30.                                                                                                        
Tirsdag d. 2. april kl. 14.30.

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

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

Konfirmandaktion: Tirsdag d. 5. marts.
Hakuna Matata, som de siger på de kanter. Den dag får konfirmanderne 
besøg af nogle unge kristne, en del af den 1% kristne, som kommer fra 
Zanzibar, øen, der ligger i Det indiske Ocean, ca. 35 km øst for Tanzania. 
Befolkningen er sammensat af indvandrere fra Afrika, Arabien, Asien og 
Europa, og har derfor både en fascinerende historie og en farverig kultur, 
der har givet øen et ganske særligt ry, som leder tankerne hen på Tusind 
og én nats eventyr. De første til at immigrere til Zanzibar var afrikanere, 
derefter kom persere. Den afrikansk-persiske befolkningsgruppe konver-
terede til Islam, som også er 99 procent af befolkningens religion den dag 
i dag. Arabere, der kom til Zanzibar, har sat det største aftryk på øen. Øens 
placering gjorde den til et strategisk godt sted for slavehandel. I 1964 blev 
Zanzibar selvstændigt sammen med den østafrikanske stat Tanzania. 

Sogneaften: Torsdag d. 28. marts kl.19.30.                                                                                              
Vi bliver på det Afrikanske Kontinent med kirke-og kulturmedarbejder 
i Lindholm sogn, Aalborg, Hans Wendelboe Bøchers foredrag om: Man-
den, Konen og Missionen, og et 100 år gammelt afrikansk drama. En tung 
mursten, et gammelt, rustent gevær, en homøopatisk dyrlægebog og to 
helt almindelige mennesker med helt ualmindelige liv er blot nogle af in-
gredienserne i foredraget. I mere end 12 år, og på hundrede års afstand 
og på tværs af tre kontinenter har han jagtet historien om lægemissionæren 
Mogens Uhrenholt fra Øster Uttrup ved Aalborg, der under Første Verden-
skrig rejste til Nigeria som en af de første missionærer i det, der dengang 
hed Dansk Forenet Sudan Mission, i dag Mission Afrika.                                                  
Da Hans Wendelboe Bøcher sammen med sin kollega Torben Uhrenholt 
og 20 spændte teenagere fra Horne Efterskole i skoleåret 2005/06 for 
første gang rejste til Nigeria, anede de intet om, hvad der var dem i vente. 
Men i den lille by Numan i delstaten Adamawa i det nordøstlige Nigeria 
ændrede deres verden sig en smule.                                                                          
- Min interesse blev for alvor vakt en tirsdag sidst i november 2006, da 
jeg for anden gang besøgte landet. Sammen med endnu et hold elever fra 
efterskolens rejse- og kulturlinje horneXplorer sad min kollega og jeg på 
stenbænkene langs væggen i den lille, runde St. John's Church. Ved det 
primitive alter stod den lutherske ærkebiskops kone, Kaja Babba og fortalte 
om kirkens historie og om Dr. Mogens Uhrenholt, fra Øster Uttrup, der 
byggede kirken i 1916. Han viste sig at være min kollegas bedstefars fætter 
og dermed var startskuddet gået til en spændende fortælling om to usæd-
vanlige mennesker og en endnu mere usædvanlig skæbne.

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

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

Konfirmandafslutning:                                                                                                                      
Torsdag d. 25. april kl. 19.00. Vi afslutter sæsonen 2018/19 med en kort 
gudstjeneste, som konfirmanderne står for i Sdr. Onsild Kirke. Bagefter er 
der kaffe og kage i konfirmandstuen for alle. Her vil der også være lejlig-
hed til at få svar på spørgsmål omkring konfirmationsdagen.

Onsild Borgerforenings 
Ordinære generalforsamling

Tirsdag d. 26 februar 2019 kl. 19.00 

I MFI´s aula
 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
  På valg er: René Holst og Betina Justesen.
  René ønsker genvalg, Betina ønsker ikke genvalg.
 6. Valg af suppleant:
  På valg er: Jesper Pedersen.
  Jesper ønsker ikke genvalg.
 7. Valg af revisor.
 8. Evt.

Kreativ gruppe
Alle er hjertelig velkommen til komme og være krea-
tiv sammen med andre.
Vi hjælper og inspirerer hinanden.
Du må også gerne bare tage strikketøj og nyde sam-
været.

Sted: Spejderhuset – Rolighedsvej 8. Sdr Onsild.
Pris: 15 kr. pr. aften kl. 21 - 22.

Onsdag den 13. marts:  
Holder vi et mini cement kursus. 
Vi støber f.eks. æg til påske. 
Vi har en del forme til rådighed, du kan eventuelt også have mælkekartoner 
med, så kom og være med til et spændende projekt.
Der vil være en materialepris på ca. 100 kr.
Cementen skal tørre ca. en måned, så vi arbejder videre med det den 24. 
april.

Onsdag den 27. marts:
Arbejder vi med Pil

Onsdag den 24. april: 
Vi laver påskepynt, samt vi maler og dekorerer vores cement. Dem der har 
lyst kan arbejde videre med pil.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

Susanne 20637061, Berit 29258478 eller Else 40158641.
Onsild IF afholder
Ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 27. februar 2018 kl. 19.30
I Onsild Hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

På Bestyrelsens vegne, Elmo Plougstrup

– KOM FRISK – KOM FRISK –
Legepladsen trænger til forårsrengøring i Nr. Onsild

fredag d. 26/4-19 kl. 16. 

Efterfølgende spis-sammen på pladsen.
Nærmere info følger.
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OHF – Onsild Husmoderforening
Hvad er det??
 • En lokalforening for Onsild byernes kvindelige beboere, som blev  
    opstartet i 1941.

Hvem er det henvendt til??
 • Voksne kvinder/damer/piger i alle aldre :-)
 • Vi vil rigtig gerne have både flere og også gerne yngre medlem           
               mer. Vi er meget åbne for nytænkning, så kom endelig til vores                  
    generalforsamling den 27. februar 2019 og fortæl om dine ønsker  
        og idéer :-)

Hvad laver man der??
 • Som medlem kan man selv være med til at komme med forslag til  
   arrangementer. Vi kører meget i den samme rille for tiden: banko,  
   påsketur, foredrag samt Onsild messe, sidst dog kun med salg i   
   cafeteriaet.
 • Nytænkning kunne f.eks. være vinsmagning, Line dance for en   
   aften, Café aften, koncerter, gåture, småkagebagning eventuelt på   
   bageri, virksomhedsbesøg.

Hvad koster det at være medlem??
 • Det koster 100 kr. årligt. 
 • Der er til tider arrangementer KUN for medlemmer – andre gange  
    er der kun forskel i prisen om man er medlem eller ej.
 • Vi vil SÅ gerne have flere aktive medlemmer, som synes det er   
    hyggeligt at mødes med andre fra byen. ALT andet lige, så er det 
    også sjovere for os at arrangere, når der er opbakning til vores ar  
    rangementer.

Hvordan kan jeg betale??
 • Du kan betale på mobilpay: 359300, OHF - Onsild Husmoder-
    forening – aktiveres ca. uge 5, men når nummeret er aktivt, 
    melder vi det ud på vores FaceBook side og «Dem der bor i 
    Onsild eller har boet i Onsild».

 • Du kan overføre til vores konto i Andelskassen:  5984  1158641
 • Du kan skrive en mail på onsildhusmoderforening@gmail.com og  
    lave en aftale.
 • HUSK at tilføje fulde navn på din indbetaling, så vi kan oprette
     dig i vores system.
 • Du kan betale til vores generalforsamling og dermed nå at have
        stemmeret til vores valg.

Hvornår er der generalforsamling – hvad sker der den aften?
 • Der er beretning og fremlæggelse af regnskab. Derefter er der valg – 
    men bare rolig, det har vi styr på – men tager selvfølgelig imod
     kampvalg :-)
 • Efter selve generalforsamlingen kommer Mette Brodersen ”Apert19” og  
    fortæller om hendes passion for at løbe, samt om hvad hendes mål for 
    løbet er i 2019.

Indsamling i forbindelse med 
begravelse/bisættelse i Onsild

Ellen Kruse, Præstemarken 3, Sdr. Onsild 
har tilbudt at stå for indsamling til bårebuket/pengegave 

ved begravelse/bisættelse af Onsildborgere.

Hvis I har ønske om at være med i en indsamling -  
send en SMS til Ellen på 50 58 72 96

med angivelse af navn og adresse.

I vil blive kontaktet, så I kan aftale nærmere med hensyn til afregning. 
Ellen lægger ikke penge ud.

Nyt fra Nr. Onsild vandværk
Torsdag d. 24. Januar 2019 blev det enstemmigt vedtaget blandt 20 stem-
meberettigede fremmødte husstande, at man ønsker sammenlægning med 

Onsild Vandværk AMBA. Det er nu op til bestyrelserne for de to vandværk 
at finde den bedste løsning for forbrugerne.
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Dagsorden for generalforsamling i  
OHF - Onsild Husmoderforening  

 
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 i aulaen på MFI Skole 

 
1. Valg af ordstyrer og referent 
 

2. Formandens beretning 
 

3. Kassereren fremlægger regnskab 
 

4. Vedtægtsændringer: 
 

Da vi har svært ved at finde bestyrelsesmedlemmer, har vi vurderet, at det 
er nok at have 4 bestyrelsesmedlemmer (i stedet for 6) og stadig 2 supple-
anter. Derfor foreslås der en ændring til punkt 7. 

Punkt 7 nu: 
”7. Generalforsamlingen er højeste myndighed, men foreningens ledelse 
varetages af bestyrelsen, der skal bestå af 6 medlemmer. Valgperioden er 
på 2 år, halvdelen er på valg hvert andet år. Der vælges 2 suppleanter, 2 
revisorer og en revisorsuppleant ligeledes forskudt på 2 år. Ved stemme-
lighed har formanden 2 stemmer.” 

Efter eventuel vedtægtsændring:
”7. Generalforsamlingen er højeste myndighed, men foreningens ledelse 
varetages af bestyrelsen, der skal bestå af 4 medlemmer. Valgperioden er 
på 2 år, halvdelen er på valg hvert andet år. Der vælges 2 suppleanter, 2 
revisorer og en revisorsuppleant ligeledes forskudt på 2 år. Ved stemme-
lighed har formanden 2 stemmer.” 
 

Ligeledes foreslår vi ændring til punkt 8, idet det er et krav fra myndighe-
derne, bankerne m.fl., at de ønsker oplyst, hvem der sidder i bestyrelsen og 
især hvem der er ansvarlige for det økonomiske i vores forening.  

Punkt 8 nu: 
”8. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler, ved foreningens 
opløsning tilfalder foreningens formue almene velgørende formål i Onsild 
byerne.” 

Efter eventuel vedtægtsændring: 

”8. Formanden og kassereren er ansvarlige for foreningens midler. Ved 
foreningens opløsning tilfalder foreningens formue almene velgørende 
formål i Onsild byerne.” 
 

Henviser i øvrigt til Punkt 9: 
”9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, 
når den er indvarslet ved opslag mindst 14 dage før – og eventuelle 
vedtægtsændringer samtidig oplyses."

5. Valg til bestyrelsen: 
 På valg er: 
 - Helle Bach Vistisen  
 - Pernille Dyhrberg (ønsker ikke genvalg)  
 - Pernille Bruun (ønsker ikke genvalg, da hun fraflytter byen)  
 - Signe Iversen – revisor 
 - Else Sørensen - suppleant 
 

6. Eventuelt 
 

Efter generalforsamlingen er der et kort oplæg, fortalt af Mette Brodersen 
som bor her i Onsild. Mettes store passion er at løbe. I år har hun udvalgt 
sig en ny god sag at løbe for: 
”#Apert2019 : Så skal 2019 være endnu et løbe-år, hvor jeg samler 
penge ind til en god sag. I år samler jeg ind til Apert-foreningen, en lille 
handicapgruppe, der om nogen har brug for at få lidt medietid. Apert-
syndromet, er et handicap, man er født med; et syndrom som bl.a. er 
kendetegnet ved at man er født med sammenvoksede fingre, tæer, og 
misdannelse af kranie- ansigtsknogler. Det er et handicap der medfører 
mange operationer i takt med at kroppen vokser.  Dette er grundet, at 
deres knoglevækst ikke er som normen, og skal der være plads til alt, så 
må knoglerne rettes lidt på. Ligeledes er der mange, der er født med luft-
vejsproblemer, tænder der skal opereres ud, da der ikke er plads i kæben. 
Der fødes 1-2 børn med Apert årligt i Danmark.” 

Efter foredraget, skal vi synge lidt sammen. Ellen Kruse har lovet at tage 
sin guitar med, så der skal nok blive stemning, når vi synger sange af Kim 
Larsen mm. 

Vi håber, at rigtig mange kommer og gør os ved selskab.
OHF er vært med kaffe, boller og lagkage :-)
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Fastelavnsfest 
Søndag d. 3. Marts 2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antal: 

0 – 4 år __________________ 

5 – 7 år __________________ 

8 – 10 år _________________ 

Over 11 år ________________ 

Voksne __________________ 

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

Borgerforeningen 

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

Børn 30 kr. inkl. 
slikpose, sodavand 

og kage 

  HOBRO  EGNENS 
SKYTTEFORENING 

 
 
 
   

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

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

 
 
 
 

Tlf.nr. 98 54 40 55



Tømrer & Snedker
Brian Nyrup Hansen
Tlf 98 54 21 06
mobil 40 18 44 89

Hus, vindue eller dør? - Så er det Brian du spør’
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Fjordkompagniet ApS
Rævebakken 4, Nr. Onsild, 9500 Hobro

info@fjordkompagniet.dk
www.fjordkompagniet.dk

www.lundsgaard-udlejning.dk

40 18 44 89

Allan Ramsdal
22 76 98 36
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Bies restaurant og bryghus

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

Kontakt:
- Tlf 98525298
- info@biesrestaurant.dk
- biesrestaurant.dk

Indvendig kalkning af Sønder Onsild Kirke
Menighedsrådet er bevilget indvendig kalkning af 

Sønder Onsild kirke her i 2019, som blev udført sidste gang i 1986. 

Der vil samtidig blive foretaget orgelrensning. 
Det betyder at Kirken er lukket fra 

mandag den 4. Marts til og med fredag den 29. marts 2019. 

Menighedsrådet

Sønder – Nørre Onsild Menighedsråd
2019: Bente Andersen, Iben Bryde, Stine Bergø Pedersen, Signe Neimann, 
Anne Lise Laursen, Tove Jensen, Hanna Christensen, Dorit Laursen, Eigil 
Simonsen, Jørgen Lundsberg og Astrid Klostergaard.

( Henrik Krog er fraflyttet sognet, og Dorit Laursen er indtrådt i stedet )

Menighedsrådets konstituering:
Formand:  Jørgen Lundsberg                                                    
Næstformand og kontaktperson: Signe Neimann                    
Kasserer: Iben Bryde                     
Sekretær: Anne Lise Laursen                                         
Kirkeværge Sdr. Onsild: Eigil Simonsen                  
Kirkeværge Nr. Onsild: Tove Jensen.

Personale:      
Organist: Marianne Ladegaard Høgh                  
Kirkesanger: Lene Roursgaard                 
Kirkesanger: Helle Ladegaard                             
Graver: Peter Nielsen                           
Graver: Britta Jensen
Vores graver Peter og Britta er endvidere afløser i Glenstrup og Hvornum.
Graver Gurli Grøn Dyrholm er fratrådt 30. september 2018, en tak til Gurli 
for mange års tro tjeneste.

Menighedsrådet
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V/Helene Elsborg og Tenna Juel
Viborg Landevej 52
Onsild Stationsby
9500 Hobro
Tlf.: 98 54 40 66

Onsild Lægehus

Telefontid man. - fre. 8.00 - 9.00

www.onsildlægehus.dk

www.mrsmedie.dk

21

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

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

www.facebook.com/HelsamHobro

Preben Myrup´s efterf.
HOBRO MALERFIRMA
v/Niels V. Rasmussen
Bundgaardsvej 2, Nr. Onsild
TLF. 98 52 21 22
Bil 22 68 66 22
Alt malerarbejde udføres

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

Bliv medlem og styrk aktivitets-
niveauet i dit lokalsamfund.

Kontaktperson:
Helle Bach Vistisen

Tlf. 40 99 96 39
Kontonr.:

5984 - 0001158641
onsildhusmoderforening@gmail.com

Spar
“KØBMANDEN I FÅRUP”

Butikstorvet 3
 Vareudbringning i Onsildbyerne 

og omegn hver fredag
Tlf. 86 45 20 16

Bestilling skal ske senest TORSDAG
inden kl. 19.00

Onsild Lokalhistorisk Forening
for Onsild Byerne

 
afholder ordinær Generalforsamling 

i konfirmandstuen onsdag d. 6. marts kl. 19.00

I næste måned kommer vi rundt med medlemskontingent som er 
25 kr for enlige og 50 kr for en husstand 

Det kan betales til:
Reg.nr.: 9336  Konto nr. 2075034116 

eller mobil pay 24796546 (skriv navn)                                                                                                                                            
                                                                            

Opråb og gode oplevelser!
Jeg er netop kommet hjem fra en fantastisk nytårskoncert på Onsild Idræts-
efterskole, hvor koret Voxbox, fra Viborg, sang og underholdt eleverne og 
de fremmødte skolekredsmedlemmer.

Desværre kommer der ikke så mange lokale gæster og derfor dette indlæg:
Meld jer nu ind i skolekredsen!! 
Hvis ikke der er nogen skolekreds, kan man ikke vælge en bestyrelse, og 
hvis ikke der er nogen bestyrelse, så er der ikke nogen efterskole. Og det 
ville da være en katastrofe!!!!

Det koster sølle 25 kr. om året og så må du endda benytte Fitnesscenteret, 
kvit og frit, hver aften, mandag til fredag, i tidsrummet 17.30 til 19.30. 

Skolen laver hvert år forskellige arrangementer, som tilmed også er gratis 
for medlemmerne.

What`s not to like?????

Med venlig hilsen 
Birgit Demant (tidligere lærer og bestyrelsesmedlem på efterskolen)
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Onsild Børnehus
I Onsild Børnehus er vi kommet godt i gang i 2019. Vi er blevet opnorme-
ret fra at have et forventet gennemsnit af børn fra 36 til 40 børn. Her i janu-
ar måned har vi 37 børn indskrevet og i juli måned forventer vi at komme 
op på 50 børn, inden vi 1. august sender en flok børn videre i skole. 

Vi har i samarbejde med forældrerådet indført en frugtordning, hvor 
børnene hver mandag har 8 stykker frugt med. Frugten spises hver efter-
middag i frugtcaféen. Frugtordningen gør, at børnene smager på frugt de 
ellers normalt ikke vælger. Noget af frugten bliver også brugt til frugtgrød, 
saft og smoothie. Her er børnene med til at forberede frugten og er med i 
tilberedningsprocessen. 

De kommende skolebørn er i gang med et projekt om affaldssortering. De 
er nu snart uddannede junior miljøagenter.
 
Vi er hver dag på legepladsen, hvor juletræerne er inddraget i lege, de bru-
ges til at lege bål, bygge huler mv. Det kræver samarbejde og store muskler 
at få flyttet juletræerne rundt på legepladsen. Når vi er inde er mange børn 
optaget af at sy. Vi syr garn på gulvklude, det kræver finmotorik, koncen-
tration og en god portion tålmodighed. Vi er ofte aktive med bevægelse i 
fokus, hvor vi laver lege i bevægelsesrummet eksempelvis action kids.

Venlig hilsen Personalet i Onsild Børnehus

Vi har fået en ekstra kasse 
af bevægelseslegene fra 
Action Kids sponsoreret at 
A.P. Møller Fonden og Tryg 
Fonden. Det er nogle gode 
sjove aktiviteter der giver 
sved på panden. Mathias er her dybt 

koncentreret om at sy. 

Juletræerne bliver flittigt brugt i 
børnenes lege.

Leg på fugleredegyngen, 
det ser ud til at være 
meget sjovt. 
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v/ Per Rasmussen
Rosebakken 1 · Læsten · 8900 Randers  · Tlf. 86 45 11 08 · Biltlf. 22 74 11 08

Læsten
Autoværksted

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

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

Læsten
Autoværksted

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

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

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

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

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

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

www.hammershoejturist.dk

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

www.hammershoejturist.dk

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

Telefon 98 12 28 44

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

R. S. Stålteknik P/S
Sjællandsvej 20

9500  Hobro

Tlf. 22 86 73 14
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Præstemarken 7

TLF. 98 54 44 33

www.onsild.dk

Mejerivej 2, 
Sdr. Onsild,
9500 Hobro

Tlf. 86 68 50 05
www.mammenost.dk
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Brogade 52, 9500 Hobro
Salg af Øl, Vin, Gin, Rom og 

Alkoholfrie vine
   Åbningstider:   torsdag kl. 12-17

   fredag kl. 12-18    lørdag kl. 10-14
   1 lørdag hver måned fra kl. 10-15
Åben efter aftale - ring 27 83 44 59

Udlejning af Onsild Hallen

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

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

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

www.onsildhallen.dk

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

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS

Onsild Messen trak 350 til 
julegavemarked 2. søndag i advent 

Der var meldt totalt udsolgt af stande med 50 stk. i Onsild hallen søndag 
den 9. december, som dermed slog rekorden af tilmeldte nogensinde. De 
fleste af standene havde smukke og hjemmelavede ting medbragt, som var 
af særdeles høj klasse og der blev også meldt, at flere havde haft en særde-
les god omsætning af deres varer. De handlende kom langt vejs fra som 
Sæby i Nord til Karup i Vest, men også byer som Aalborg, Viborg, Randers 
var repræsenteret, samt lokale fra Onsild, Hobro, Hadsund, Handest, Fårup, 
Hammershøj, Valsgård, Brøndum og Rørbæk.
  
I år var det muligt at standene kunne stilles op allerede om lørdagen, og 
det var der ca. halvdelen, der benyttede sig af og det skabte den ro over det 
hele, som er så nødvendigt, for at alle får en god oplevelse.   

I løbet af dagen var der en jævn strøm af mennesker, som blev opgjort til 
omkring 350 børn og voksne. Det ligger nok meget godt som niveau af 
besøgende, men derfor vil det alligevel være rart, at der kunne komme 
mange flere til Onsild Messen, og målet til næste år må være 500 gæster. 
En del af de lokale fra onsildbyerne gik desværre glip af Messen, men det 
er håbet, at der med den kvalitet som Messen i 2018 udsendte og havde, 
mange flere så vil besøge den til næste år, så vi kan få lige så stor en op-
bakning.

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

De senere år har besøgstallet desværre været faldende ifølge Husmoder-
foreningen i Onsild, som har haft Messen som deres hjertebarn, men i år 
blot valgte at koncentrere sig om maden, der kunne købes på Messen. Der-
for tog Dorte Rask Laursen, indfødt Onsild borger initiativ til at få Messen
op at køre, med det ene formål, at Messen kan bestå i fremtiden, hvilket er
en god ting for landsbyen, som det er et must at bevare. Det er mit håb, at 
Onsild Messen fremover vil have den kvalitet, så det rygtes, at den er værd 
at komme og være en del af. Men det tager tid at få vendt skuden efter en 
periode med krise.

Derfor kan vi godt være tilfredse med besøgstallet i år. Gæsterne har kun-
net se på den nyetablerede hjemmeside www.onsild-messe.dk en omtale
af hvilke stande, der kom på Messen, samt dagens program. Hjemmesi-
den skabte et overblik og ligeledes det nye logo med hånd i hånd formet 
som et julehjerte, vil være Onsild Messens genkendelige ansigt frem-
over. Hjemmesiden havde også op til messen 2800 besøg på 2 måneder. 
Hjemmesiden har pt. over 4000 besøg. 

Dagen startede med lækre rundstykker sponsoreret af ”OK Tanken i On-
sild” ved Rene Greve. Dertil den velsmagende ost fra ”Mammen Ost” 
skabte hygge fra morgenstunden, hvor der var mulighed for at få sig et 
gratis rundstykke og kaffe. 

Rigtig mange erhvervsdrivende og stand holderne havde bakket op om-
kring messen i form af flotte sponsorgaver, hvilket gav en stor interesse for 
lotteriet, som havde små 100 gevinster at dele ud af.  

110 gæster havde stemt i konkurrencen om den flotteste opsatte stand og 
der var 2 som løb af med sejren. Vinder blev Y´s Mens Club II i Hobro og 
nr. 2 blev ”Anettes Farvelader” fra Handest.  

Der er taget fine billeder fra arrangementet af lokale fotograf Erik Røgild 
fra ihobro.dk som kan ses på onsild-messe.dk  

Onsild fik dermed sin Messe endnu engang og jeg vil sige alle en stor tak, 
som deltog på dagen, af de frivillige hjælpere, standholderne, sponsorer og 
alle gæster, der lagde vejen forbi. Jeg er frisk på at tage tørnen endnu en 
gang i 2019, hvor Onsild Messe og Julegavemarkedet vil finde sted den 8. 
december 2019.  

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

www.kmfs.dk
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Gymnastikopvisning
Så er det nu i skal sætte kryds i kalenderen

LØRDAG D. 16 Marts

Til årets gymnastikopvisning i Onsild hallen.
Kom og se vores dygtige gymnaster – 

de glæder sig til at vise hvad de har lavet i denne sæson.

   Hilsen
  Onsild Idrætsforening
     Gymnastik udvalget

Konfirmander 2019

Søndag d. 5. maj

 Sdr. Onsild kirke:
 Fie Veng Kristensen
 Freja Madsen
 Christina Gori
 Frederikke Juulsgaard
 Ditte Herlevsen
 Nanna Kramer
 Katrine Bavnehøj
 Morten Christensen
 Sebastian Sørensen
 Magnus Sand Kristensen
 Lasse Kousted
 Lukas Kousted
 Stefan Overgaard

Det er denne liste vi har fået oplyst men der kan måske være flere.

Nr. Onsild kirke
Ida Loft
Rasmus Soelberg
Jeppe Soelberg
Joachim Bjerrum

Low FODMAP diæten beroliger maven
Plages du af mavesmerter, en udspilet mave fyldt med luft og et vekslende 
afføringsmønster? Så har du sandsynligvis irritabel tarm. Den gode nyhed 
er, at du ved at udelukke bestemte kulhydrater fra din kost i fire-otte uger 
kan få ro i maven. Her kan du læse om low FODMAP diæten .

Vi kan alle opleve perioder med maveproblemer. Men når man i over tre 
måneder har oplevet udspilethed på grund af luft, et skiftende afførings-
mønster og periodevise mavesmerter, uden at lægen kan finde årsagen, 
bruges betegnelsen irritabel tarm. Omkring hver tiende dansker har i peri-
oder problemer med irritabel tarm. Mange med denne lidelse har i årevis 
døjet med deres maveproblemer og af lægerne fået at vide, at det er noget, 
som man bare må lære at leve med.

Lægerne kender ikke årsagen til lidelsen og har ofte foreslået, at man for at 
lindre symptomerne bør drikke rigeligt med vand, dyrke motion og spise 
masser af fibre i form af groft brød, grøntsager og frugt. Men netop an-
befalingen om at spise mange fibre har blot gjort symptomerne værre hos 
mange. 

En ny diæt, som har vist sig at være effektiv til at afhjælpe de gener, man 
har ved irritabel tyktarm kaldes Low FODMAP diet. Den er udviklet af 
den australske diætist Susan Shepherd og anvendes med stor succes i Au-
stralien og nu også af diætister i England, Norge, Sverige og Danmark. 

Low FODMAP diæten går ud på at begrænse eller helt udelukke bestemte 
kulhydrater fra kosten i en periode på fire-otte uger. Nogle gange er det 
mængden af et bestemt kulhydrat, der giver symptomer, så derfor kan det 
være nok at begrænse nogle fødevarer, mens andre helt må udelukkes, da 
de har et meget højt indhold af FODMAPS. Ordet FODMAP er en forkor-
telse for en række kulhydrater. Det drejer sig om kulhydraterne fruktose 
(frugtsukker), laktose (mælkesukker), oligosakkarider (fruktaner og galak-
taner) og polyoler (sukkeralkoholer).

Der forskes stadig i diæten, og derfor kan mange af oplysningerne, som 
man selv kan finde på nettet om diæten være forældede. Det anbefales der-
for, at man vælger kilder fra Monash University. https://www.monash.edu/
medicine/ccs/gastroenterology/fodmap
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole
Godt Nytår til alle jer som læser mine indlæg i Kig & Lyt.

Noget som optager mig meget i øjeblikket, og som i øvrigt optager mange 
mennesker i tiden er trivsel. Trivsel og lykke i verdens lykkeligste land!!!

Jeg er oprigtig ked af og udfordret på, at se så mange unge mennesker have 
svært ved at klare den tilværelse de er sat i. For det er jo det de er: Sat i en 
tilværelse! Det er som om vi har fokus på at leve et andet liv end det vi er 
givet. At der er for stor ”gab” mellem den ønskede tilværelse og den levede 
tilværelse.

I min tale til vores elever og forældrene til juleafslutningen var det omdrej-
ningspunktet, og i uddrag var mine fokuspunkter:
 1. Tre grundlæggende værdier:
  1. Ordentlighed 
  2. Trivsel 
  3. Udvikling 
Disse tre værdier skal ses som hinandens forudsætning. 
Hvis du opfører dig ordentlig og mødes med ordentlighed, så er dét det helt 
grundlæggende fundamentet for at du trives, og at dem omkring dig trives. 
Det handler om adfærd, troværdighed og sprog. 
Hvis du trives og dermed har balance i dit liv, så står du på fundamentet, 
hvor du kan udvikle dig. Her handler det om tryghed og tillid til andre.

 2. Stress, angst og ulykkelighed:
Unge er stressede, og nogle har angst og andre er igen bare ulykkelige. De 
kan ikke finde værktøjerne til at skabe det rette rum for dem selv, ej heller 
finde det menneskelige og personlige værktøj, som kan (af)hjælpe dem og 
give dem et bedre liv.

 3. DET NYE BUZZORD ER RESILIENT:
Ordet resilient betyder modstandsdygtigt og modstandskompetent. Hvis vi 
skal komme ud af den mentale tilstand mange er i i øjeblikket, så handler 
det, for mig at se, netop om at evne at sige fra og tro på sig selv. Det hand-
ler om modstandskompetencer, og om at være modstandsdygtig. 

På Onsild er vores motto:
”Den svage skal blive stærk og den stærke skal blive endnu stærkere”.
 
  1. du skal tro på dig selv
  2. du skal tro på at du er god nok som du er
  3. du skal tro på dem som er omkring dig.

Og så må jeg simpelthen bare slutte af med dette citat af Kim Larsen. Det 
kan vel ikke skrives meget smukkere. 

Kim Larsen:
Som et strejf af en dråbe
fik vi lov til at håbe
på de ting som skal komme
før end livet er omme 

Med venlig hilsen

Søren Haubjerg, forstander Onsild Idrætsefterskole

Onsild Pensionistklub
Vi spiller banko og hygger os 

på Odinsgård Friggsvej 1- Sdr. Onsild 

Torsdage kl. 14.00 - kl.16.00

Årligt kontingent 100,00 kr. (gratis kaffe /the og kage) 
Banko-plader 10.00 kr.

Kom evt. til en ”prøveeftermiddag” og få nogle hyggelige timer 

På gensyn, alle er velkomne

Yderligere oplyninger : 
98 55 52 58 Niels Kurt Jensen
98 54 42 88 Bente Andersen 
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Lars Uldal Kristensen
Indehaver

Cogétil scandinavia aps
Benshøj Industrivej 13 a

Sdr. Onsild. DK-9500Hobro
Tlf 98 54 84 11
Mobil 40 54 84 11

www.cogetil.dk
cogetil@cogetil.dk

Vi støtter
sammenholdet i lokalsamfundet
 du støtter
 med et medlemskab.

Du kan indbetale via netbank på
 konto nr. 5984-1700079

Onsild Borgerforening

Bente Børgesen
Indehaver/Farmakonom

Medisis Aps
Kærvej 34, Sdr. Onsild
9500 Hobro
Tlf.: 86467215
Mail: info@medisis.dk
www.medisis.dk

Åbningstider:
Tirsdag & Torsdag
10.00 - 16.00

Hovedgaden 30 - 9500 Hobro

Tlf. 9852 0593

Email: valsgaardel@mail.dk
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ET VI ER BEDST TIL

     ANNO 1999

Nr. Onsild Slagtehus
Vi er gode til det vi laver

- og det kan smages

Rævebakken 2 - 9500 Hobro
www.onsildslagtehus.dk

Telefon 9852 5874

Information fra vandværket 
Udskiftning af vandmålere i Stations byen blev afsluttet i december 2018, 
og vi havde fornøjelsen af, at kunne aflæse alle målere i Kirkebyen og Sta-
tionsbyen elektronisk d. 31/12-2018.

Men der er flere opgaver vi skal have løst og allerede nu arbejder vi på at 
få optegnet ledningsnettet i Stations byen. Dette er et lovkrav og optegnel-
ser skal forelægges elektronisk, dette er dels for eks. entreprenører kan 
sikre sig hvor vandledninger ligger i jorden inden der graves, men også for 
at sikre den viden om placering af rør i jorden for vandværket. Som det er i 
dag, er det kun nogle få personer der ved hvor rør er gravet ned.

Kvalitetssikring og beredskabsplan er også nogle af de krav vi er pålagt. 
Disse opgaver er sat i værk, og vi forventer dette klar inden sommerferien. 

Onsild byerne vokser til alles glæde, og senest har vi etableret vandforsy-
ning til ny udstykning af 6 boliger i Kirkebyen overfor tanken.

Industrien i Kirkebyen vokser også. Vi har senest budt velkommen til 
4label samt Hans Jensen transport som kunder i vandværket. Hans Jensen 
transport er en vognmands virksomhed som også kan tilbyde lastvogns 
tankrensning og har derfor brug for en anselig mængde vand fra vores 
vandværk, estimeret til 20-25000 m3.

Der har i længere tid været dialog med Nørre Onsild vandværk om en evt. 
sammenlægning med Onsild vandværk. Værket i Nørre Onsild er i en dår-
lig stand og bestyrelsen har svært ved at finde nye bestyrelsesmedlemmer, 
bla. derfor vil det give rigtig god mening at lave en sammenlægning.

Der vil blive taget beslutning om sammenlægningen når Nørre Onsild 
vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 24/1-2019.
Husk at du altid kan finde information om vores vandværk på 
www.onsildvand.dk

Her kan du bl.a. se bestyrelsens referater, vandprøve analyser, kontaktop-
lysninger, anmelde flytning osv.  

HUSK ONSILD VANDVÆRKS GENERALFORSAMLING 
D. 28/3 – kl. 19.30 i ONSILD HALLEN
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MFI skolen
Nytårstaler og nytårs fortsæt, samt aktiekurser
I flere klasser har eleverne skulle fremlægge deres egen nytårstale – og de 
har mange spændende bud – og nytårsfortsæt! 
4. klasse har haft om aktiehandel og dette er bemærket af privatskolefore-
ningen med en deling på deres facebookside 

Onsild Hallen
Vi ser frem til at processen omkring købet af Onsild hallen falder helt på 
plads – og dermed byder vi Elmo Plougstrup velkommen som halkoordi-
nator for Mariagerfjord Idrætsskole. Alle kan fortsat bruge hallen som vi 
kender det i dag – og det bliver vi ved med. Vi søger en rengøringsassistent 
til både hallen og skolen, som vi håber at besætte i løbet af marts/april.

Trivsel
Elevernes trivsel er utrolig central for læring og det social samvær. Sko-
len er ved at arbejde med en trivselsplan som skal løfte det gode arbejde 
de enkelte lærere og pædagoger arbejder med hver dag. Til dette arbejde 
har vi lavet et samarbejde med Rasmus Alenkær fra Esbjerg, der er én af 
de førerne eksperter med trivsel og inklusion i Danmark. Han bliver brugt 
både i foredrag, men også konkret arbejde på skoler.  Han vil sammen med 
medarbejdere og bestyrelsen hjælpe med at se på hele skolens grundlag, så 
vi fortsat kan stå godt rustet.

Generalforsamling
Skolens generalforsamling er onsdag d. 24. april kl. 18.30. I forlængelse af 
generalforsamlingen har vi inviteret Rasmus Alenkær til et åbent foredrag 
omkring børn og unges trivsel med fokus på en skole. Se mere om dette 
hos støttekredsen, da de er ansvarlige for foredraget.

ONDE SKÆRMVANER I FAMILIEN FOR FORÆLDRE TIL BØRN 
8-13 ÅR
Diskuterer I skærmforbrug derhjemme?

I samarbejde med Folkekirkens familiestøtte har MFI fået mulighed for at 
få et gratis kursus på vores skole målrettet forældre (ikke kun fra skolen, 
men alle forældre), hvor man får mulighed for at få viden og refleksion 
over eget brug af digitale medier i familielivet.

Vi håber, at vi kan samle nok til et eget kursus, da kurset har en høj 
kvalitet.

Info: 3 aftener + 1 opfølgning 14/3, 25/3 og 1/4 kl. 18.30-21.

Tilmeld jer på hjemmesiden eller kontakt koordinator Lone Bøgh 
tlf. 24 76 17 91 eller loboe@km.dk

Nyt intra -VIGGO
MFI har skiftet intra- system pr. 1. jan. Det er en stor omgang, men vi er 
kommet godt fra land. Skiftet var nødvendigt, da skolen var begyndt at 
købe supplerende programmer til det gamle system –og der var nu behov 
for at få en ny løsning. I øvrigt en løsning, som Idrætsefterskolen også 
benytter og har været glade for.

Helhedsplan
Sammen med DGI facilitetsudvikling vil vi gerne sige tak for deltagelse til 
interessentmødet i november, hvor der kom mange gode forslag til skolens 
helhedsplan for skolens fysiske udvikling. 
Arbejdet med konkrete tegninger er nu begyndt og vi håber, at kunne 
præsentere noget til skolens generalforsamling i april.

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

Klubtilbud –spørgeskema
På generalforsamlingen i april blev der ønsket en klubordning for elever fra 
4. klasse og op ad. Vi er ved at undersøge om der er interesse – og hvis der 
er, så starter dette tilbud til næste skoleårs start.
Målet er, at tilbuddet kan være med til at understøtte fællesskabet på tværs 
af klassekammerater og klasser

Om rammerne for klubben:
• Klubtilbuddet gælder i de 40 skoleuger om eftermiddagen i samme 

tidsrum som SFO’en har i dag.
• Indholdet kan være lektiecafé, spil og idræts tilbud, kreative værksteder 

mv.
• Klubben kan ikke få statsstøtte, så den skal være brugerfinansieret.
• Klubben får base i fritidsklubbens lokale på første sal i rødt hus, men 

mulighed for hal/sal og andre lokaliteter.
• Mulighed for 2 eller 5 dages modulvalg.
• Mulighed for tilvalg af morgenpasning i SFO’en for merpris.
• Mulighed for tilvalg af feriepasning for merpris.
• Mulighed for at tage bussen hjem kl. 15.00, hvis man har fri kl. 13.45

MFI – Skolekredsen

Skolekredsen afholder generalforsamling 
torsdag den 4. april 2019 kl. 19.00 på skolen

Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolekredsens vedtægter

Er du ikke allerede medlem af Skolekredsen, kan du blive det den aften, el-
ler ved henvendelse til Ketty Nyrup Hansen på tlf. 29 24 86 49 – Personligt 
medlemskab er 100 kr. årligt og følger skoleåret.

Medlemskabet indbetales på konto nr. 5984 1122282 i Hobro Andelskasse. 
(Husk at oplyse navn og adresse) Skolekredsens nyhedsbrev udsendes via 
mail, så fremsend venligst din mailadresse til kettyogkurt@gmail.com. 

Der er enkelte som tidligere har støttet op om Skolekredsens arbejde, som 
endnu ikke har betalt medlemskab for skoleåret 2018/2019, vi håber I sta-
dig vil deltage med jeres bidrag.

Siden sidst:
Vi vil gerne endnu en gang benytte lejligheden til at takke alle sponsorer 
til det årlige sponsorløb, der blev afholdt den 12. oktober 2018. Der blev i 
alt løbet 1.631,8 km og dette har foreløbig indbragt 26.937 kr. – rigtig godt 
gået/løbet :-)
  

Samtidig vil vi også takke for den store interesse for vores amerikansk lot-
teri ved Risengrødsfesten – lotteriet gav et overskud på 6.000 kr.

De indkomne beløb indgår i den pulje der skal anvendes til indkøb og op-
sætning af en svævebane på skolens legeplads.
Skolekredsen har desuden modtaget følgende tilskud: cogétil kr. 10.000 – 
ELRO Fonden kr. 30.000 – Sparekassen Hobro Fonden kr. 30.000. Mange 
tak til alle, som nu gør det muligt endelig at få etableret en svævebane ved 
legepladsen – Arbejdet påbegyndes i løbet af foråret, når byggetilladelsen 
er på plads. 

Torsdag den 20. december serverede Skolekredsen æbleskiver for elever og 
lærere – det var som altid populært.

Mariagerfjords Idrætsskole afholder generalforsamling onsdag den 
24. april 2019 kl. 18.30.
Efter generalforsamlingen får vi besøg af psykolog, Ph.d., forfatter og fore-
dragsholder Rasmus Alenkær.
Rasmus Alenkær optræder ofte som gæst i medierne, når det kommer til 
spørgsmålet om trivsel og har i mange år arbejdet med adfærd og social 
trivsel i grundskolen.
Se mere om dette i MFI-skolens indlæg her i Kik og Lyt.
Entre ved dette foredrag kr. 100. 
Der er fri entre for skolens elever, forældre samt medlemmer af Skole-
kredsen. Det er muligt at melde sig ind i Skolekredsen denne aften – og 
dermed være med til at støtte op om skolen – medlemskab koster kr. 100 
per person. 

MFI - skolekredsen, Bestyrelsen



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk
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www.jlmteknik.dk - 98 57 60 60

G-CYKLER
V/Kim Kristoffersen

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

Gcykler@gmail.com
www.silverbacklab.com

Møbel- og inventarsnedkeri.
Produktion af møbler, terrasse, wellness og 
inventar.
Salg, montering og oliebehandling af 
trægulve.

v/Benny Lundgaard 
Kærvej 3, Sdr. Onsild tlf. 21 84 25 05
9500 Hobro  www.lumas.dk
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Plougstrup Service

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

Udlejning af unikke masageapperater: 
Masserer og plejer hele kroppen.

Græsslåning tilbydes.
Regnskabsføring tilbydes.

Tlf. 21 75 41 30

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

Telefon 98 54 44 08 - mobil 40 96 71 37

Gejst og fornyelse i haven vækker….

Ring efter en Lars brolægger ………

 

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 
Præstemarken 21 

Nr. Onsild 

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

nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com 
 

Kik & Lyt - Onsild Nyt´s årsmøde 
den 14. januar 2019 på MFI Skolen

Kirsten Bach bød velkommen og berettede om årets gang. Det har været 
et stille år, hvor bladet har fulgt tidligere års rytme. Vi trykker stadig 680 
blade. Ketty leverer 100 blade til skolen til uddeling blandt børn og lærer, 
som ikke bor i Onsild distrikt. Spejderne deler 550 blade ud, hvor vi de-
sværre af og til får henvendelse fra borgere, som ikke har fået bladet. Sker 
det, så skal I henvende jer til Susanne Christensen tlf. 20637061. Ellers 
sætter Kirsten blade hos OK Tanken eller Hobro Bibliotek i den følgende 
uge, hvor I kan tage et eksemplar. Kirsten giver også blade til ejendoms-
mæglere, som derved kan benytte bladet ved salg af huse i vores område. 
Kirsten sender også bladet pr. mail ud til alle 28 byrådsmedlemmer, som 
derved bliver orienteret om aktiviteter i kommunens sydligste område.

Bladet er nu på 40-44 sider pr. gang. Vi er meget glade for, at foreningerne 
sender så meget til os, og det er vores indtryk, at befolkningen benytter sig 
flittigt af bladet.
 

Regnskabet for 2018 ser således ud:
26.479,46 kr. kostede det at lave bladet.
    Det var 70,96 kr. dyrere end året før.
29.325,00 kr. havde vi i indtægter ved annoncer og betaling for porto.
+ 2.845,54 kr. gav bladet i overskud. 
19.042,12 kr. var saldoen på bankbogen den 31/12 2018. 
       9,74 kr. er prisen pr. blad

Da vi med udgivelse af dette blad kan fejre bladets 30 års jubilæum, så 
blev det godkendt, at redaktionen fejrer det med en menu på restaurant. 
Ketty og Kirsten har ligeledes 30 års jubilæum, da de var med til at starte 
bladet op. 

Først på året vil annoncørerne få tilsendt en regning på annoncen samt et 
blad.
Der kan stadig indbetales frivillige bidrag på Reg. 5984 Konto 100418 i 
Andelskassen.

På redaktionens vegne / Ketty, Bente, Charlotte og Kirsten
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BANKOSPIL I OHF 

 

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

Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 

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

Håber vi ses ☺ 
 

OHF – Onsild Husmoderforening 
 

Sæt allerede nu x i kalenderen til næste bankospil den 18. september 2019 
 

Påsketur 2019 
Sæt et stort kryds i kalenderen onsdag, den 10. april 2019, hvor OHF besøger 

 
 

”Butik & Galleri Hvirvelkærgård -  
Østhimmerlands største udvalg i kunst og kunsthåndværk 

Glaskunst, keramik, unika ting i filt, strik, garn, malerier, tasker, dametøj, 
 festkjoler, skrædderi, boligtekstiler, Italienske skindtasker, håndstøbte lys,  

smedekunst, smykker, special øl, snapse, vin, delikatesser m.m. 

Butik & Galleri Hvirvelkærgård har åbent hele året og er altid et besøg værd”. 

 

OBS!!!!   Der er et minimum på 20 personer, for at de vil tage imod os på en  
almindelig hverdag, så ta’ fat i naboen eller din kollega, din mor eller svigermor,  

din datter eller svigerdatter og lad os få en hyggelig aften ☺ 

 

Pris for medlemmer (2019) kr. 50,- / Ikke-medlemmer kr. 100,-  
(du kan nå at blive medlem i bussen). 

Prisen inkluderer bus t/r samt kaffe og brød. 

Bussen kører fra: 

Nr. Onsild kl. 18.30, OK Tanken kl. 18.35 og Pigernes Kro kl. 18.40 

HUSK at meddele hvorfra du skal med :-) 

 

Tilmelding senest mandag, den 1. april 2019 til Lene på sms: 22 16 41 28 eller 
 på mail: onsildhusmoderforening@gmail.com. 

Skulle arrangementet mod forventning blive aflyst, sker det i et svar på tilmeldingen. 
 

Påskehilsner fra OHF – Onsild Husmoderforening 
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30 år med bladet ”Kik og Lyt - Onsild Nyt”
Det er fantastisk, at der allerede er gået 30 år, hvor alle borgerne i de 3 On-
sild byer har stået sammen om ”det grønne blad”. Og redaktørerne har hele 
tiden været 4 piger… så jeg tror, at Onsild stadig er pigernes by :-) :-)

1989: Ketty Nyrup, Kirsten Bach, Susanne Vester, Annette Eriksen
1996: Ketty Nyrup, Kirsten Bach, Leni Christensen, Anne Østergaard
1997: Ketty Nyrup, Kirsten Bach, Leni Christensen, Ingrid Kristensen
2004: Ketty Nyrup, Kirsten Bach, Ingrid Kristensen, Jette Kristensen
2008: Ketty Nyrup, Kirsten Bach, Ingrid Kristensen
2009: Ketty Nyrup, Kirsten Bach, Ingrid Kristensen, Bente Kirketerp
2014: Ketty Nyrup, Kirsten Bach, Bente Kirketerp, Charlotte Aarup

Bladet startede i foråret 1989 under det daværende projekt ”Skolen som 
kulturcenter”. Initiativtagerne var Annette Eriksen, Ketty Nyrup og Kirsten 
Bach, som alle havde børn i den daværende 4. klasse, samt deres klasselæ-
rer Susanne Vester. Vi talte sammen om det fantastiske i at lave et blad, der 
kunne informere befolkningen om, hvad der sker i vores område. På den 
måde kunne foreningerne få beskeden ud om deres aktiviteter. 

Kulturcentret søgte penge hos Hobro Kommune til opstart af dette projekt, 
og bevillingen lød på penge til Onsild skole, så vi kunne benytte os af sko-
lens lokaler, faciliteter og lærer timer. 

Hvert kvartal mødtes vi for at planlægge indholdet af næste blad. Vi kon-
taktede foreningerne, virksomheder og borgere, om de havde nyheder, 
hvorefter vi selv skrev artiklerne på skrivemaskine. Når dette var gjort, så 
lagde vi alle siderne ud på bordet i lærerværelset, hvorefter vi begyndte 
at klippe og klistre for at pryde siderne med billeder, samt vi tegnede selv 
billedet på forsiden. Vi havde så Rasmus Knudsen til at læse korrektur. 

Til at starte med duplikerede vi bladet, men med indførelse af kopimaski-
nen blev bladet trykt ad denne vej. Det tog en hel arbejdsdag at trykke og 
samle bladet. Så fremstillingen af bladet tog os 4 piger ca. 14 dage. Deref-
ter havde vi delt lokalområdet op i 4, hvorefter vi med egen bil og børn 
bragte bladet ud til hver husstand i vores område. 

Der er jo sket stor udvikling i disse 30 år. Nu sender vi reminder ud til alle 
kontakter via mail, hvor vi skriver hvilken dag, vi skal have materialet. 
Foreningerne, borgere og virksomheder skriver selv artiklerne, hvorefter 
de sender dem + billeder til os i færdig stand via mail. Så når vi 4 piger 
mødes, så er mange af artiklerne klare. Chalotte har allerede sat flere sider 
ind i programmet InDesign, så vi ved første møde kan vurdere, om vi skal 
ud og prikke til nogen, som vi tænker burde sætte noget i. 

Vi skriver også selv artikler på computeren, hvis vi synes, at noget burde 
viderebringes til borgerne. Nogle gange skriver vi også om nye firmaer i 
området, eller om nye typer borgere f.eks. flygtninge. I de sidste mange år 
har jeg skrevet redaktionsindlægget ud fra de tanker, der rører sig i tiden. 
Jeg er fotograf, så billedet på forsiden beskriver altid vores område her og 
nu. 

Det er spejderne, der nu kører ud med bladene. Bladet finansieres via an-
noncer fra lokale personer, der bor her eller har virksomheder i området. 
Foreningerne tegner også annoncer. Flere firmaer uden for vores område 
vil gerne annoncere i bladet, men vi har det princip, at hvis borgerne skal 
benytte en håndværker, så er det kun lokale, de finder i bladet (jo.. vi har 
mange principper). På den måde støtter vi de lokale, og de støtter os. I 
2012 besluttede vi at betale for farver på forside og bagside, hvilket har 
gjort vores blad meget mere tiltalende. Bladet var til at starte med på 16 
sider, hvor det nu er på 44 sider.

Bladet har helt sikket haft stor værdi for vore 3 Onsild byer. Tidligere fik 
byrådet personligt udleveret bladet på byrådsmødet, men sidenhen får de 
det tilsendt via mail påført en lille appetitvækker. Derved har byrådet altid 
kunnet følge med i det, der sker her i kommunens sydligste ende. Alle 
ejendomsmæglere får bladet, så de kan benytte viden fra bladet, når de 
sælger huse i området. Bladet bliver lagt på Hobro Bibliotek og OK Plus, 
så fraflyttede borgere kan tage bladet der. Og sidst men ikke mindst… så 
er bladet med til at fortælle Onsilds historie.

Kirsten Bach

Se billeder næste side
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Foreningsliste

FACEBOOK: DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD
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Onsild Idrætsforening : Michael Loft 20 14 28 50
Onsild Hallen (omstilling) : Halinspektør 98 54 41 42
Onsild Hallens bestyrelse : Steffan Rold       
Onsild Idrætsefterskole : Søren Haubjerg 98 54 44 33
Onsild Husmoderforening : Lene Christensen 22 16 41 28
Sdr. Onsild Borgerforening : Betina Justesen 40 86 47 33
Landsbyråd Sdr. Onsild : Ole Bech 98 54 49 14
Landsbyråd Nr. Onsild : Conny Birgitte Madsen 24 81 77 57
Nr. Onsild Legeplads  : Michael Christensen  22 76 74 62
Nr. Onsild Forsamlingshus: 
     - Booking                        (nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com)  91 53 93 58   
     - Formand : Bente Kirketerp      27 64 37 97
Onsild Vandværk Amba : Lars Kristensen 40 54 84 11
Nr. Onsild Vandværk : Ib Velling Jensen 61 75 61 48
Onsild Præstegård : Astrid Klostergaard 98 54 40 12
Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd : Jørgen Lundsberg 61 61 52 29
Støttegruppen Odinsgård : Hanne Simonsen 98 54 43 86
Onsild Pensionistklub : Niels Kurt Jensen 98 55 52 28    
Lokalhistorisk Forening : Ejgild Simonsen 98 54 43 86
KFUK-spejderne : Susanne Christensen 98 54 44 35
KFUM-spejderne : Birgitte Lauritsen 61 38 93 91
Onsild Squaredance: : Ketty Nyrup Hansen 98 54 44 89
Hobroegnens Skytte Forening : Jens Arne Abildgaard 30 98 38 97
Onsild Sangkor : Dorte Rask Laursen      98 54 54 21 
Dagplejen : Karen Andersen 29 73 10 65
Børnehaven - Onsild Børnehus : Thomas Damsgaard 97 11 56 20
Onsild Børnehave forældreråd : Mia Rørbæk Skatka 41 82 38 02
Mariagerfjord Idrætsskole : Peter Yde Thomsen 98 58 77 00
Skolebestyrelsen : Michael Loft 20 14 28 50
MFI Skolekredsen : Ketty Nyrup Hansen 29 24 86 49
Onsild Ungdomsklub : Paw Holmkvist 23 29 06 65
 Ovennævnte billede af alle årenes redaktører blev taget af fotograf Erik 

Røgild til vores 25 års jubilæum den 15/1 2014. Leni Christensensen kunne 
ikke være til stede. Jens Gaardbo var gæstetaler.

Billedet på forsiden er fra Landdistriktsrådets indstilling til ”Årets ildsjæl 
2016”, hvor vi ikke vandt, men vi var dog én af de 3 indstillede.
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