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Onsild – hvor vi tænder lys for hinanden

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

Redaktionsindlæg
Lars Lilholt synger en smuk sang, der hedder: ”For at tænde lys”.

Der er en tid til at tale .......... En tid til at tie
En tid til at græde ……........ Over én vi ku' li'
Der er en tid mest til latter .. Når venskab fornys
Jeg tror at vi er her ……….. For at tænde lys
Tænde lys ……………….... For hinanden.

Det er en smuk sang, fordi den handler om at være der for hinanden, at tale 
og at lytte til hinanden. Men den handler også om at græde, når vi mister 
én, vi holder af. Men så er der på ny tid til latter, når et nyt venskab starter.

Det at holde af andre, skaber både glæde hos giveren og modtageren. Vi 
tænder et lys hos hinanden, som varmer helt ind i hjertet, og som giver håb 
om en lysere fremtid. Livet bliver lettere, da vi med glæde træffer hver-
dagens valg. Vi smiler, og vi får smil igen fra alle omkring os. Livet bliver 
positivt, som ”en opadgående spiral”. Et nyfødt barn tænder også lys i 
familien. Ind imellem giver det os bekymringer og gråd, men det giver os 
også masser af tid til latter. Barnet tænder lyset i os

Livet er nu engang skønnere, smukkere, varmere…
når vi tænder lys for hinanden.

Kirsten Bach

Nyt fra dagplejen i Onsild
Onsild-gruppens aktivitetsprogram for sommer 2019

MAJ/JUNI 2019
1/5 – 8/5: Heldagslegestue i Hallen 
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
Dagplejedag d. 8. maj – info om dagen kan ses på Family
Tur til MiniZoo i Hvornum d. 20. juni

LUKKEDAGE
Dagplejen er LUKKET d. 30. maj (Kristi himmelfartsdag), d. 31. maj samt 
d. 5. juni (grundlovsdag).

OBS!! Sommeren er over os, så husk at smøre jeres børn ind i sol-
creme inden de kommer i dagpleje. 

Hilsen Onsildgruppen 



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

Onsild Pensionistklub 
Vi spiller stadig banko og hygger os 

på Odinsgård Friggsvej 1 - Sdr. Onsild

torsdage kl. 14.00 - kl. 16.00

(så længe det er muligt - 
ved ændring kommer der opslag på OK Tank, Sdr. Onsild) 

Første halvår sidste spil er torsdag d. 23. maj 2019
Sommerbanko er torsdag d. 25 juli 

Andet halvår starter torsdag d. 15. august

Årligt kontingent er 100 kr. (gratis kaffe/the og kage)
Banko-plader 10 kr.

Kom evt. til en ”prøve eftermiddag” og få nogle hyggelige timer. 

På gensyn - alle er velkomne

Yderligere oplysninger : 98 55 52 58 Niels Kurt Jensen
        98 54 42 88 /30 98 40 88 Bente Andersen  
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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
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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

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 18/9-2019 
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Generalforsamling 
Onsild Idrætsefterskole onsdag, den 15. maj 2019

Du indbydes hermed til Onsild Idrætsefterskoles 
ordinære Generalforsamling onsdag d. 15. maj.

Program for aftenen:
Kl. 17.30 – 18.30: Spisning
 - Igen i år har køkkenet forberedt en kulinarisk oplevelse til os. 

Kl. 18.30 – 19.45: Generalforsamling
 1. Valg af dirigent
 2.  Valg af stemmetællere
 3.  Bestyrelsens beretning
 4.  Forstanderens beretning
 5.  Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab 
  (kopi af regnskabet kan rekvireres fra skolens kontor)
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
   o   Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
    •   Karen Kjeldsen (modtager genvalg)
    •   Anette Larsen (modtager genvalg)
    •   Anders Petersen (modtager genvalg)
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen forslag
 10. Eventuelt

Kl. 20.00 – 21.30: Spændende Musikalsk underholdning og fællessang 
i forbindelse med generalforsamlingen.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen er der et spændende 
musikalsk sangforedrag ved pianist Rasmus Skov Borring. Oplev glæden 
ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af forskellige 
tiders tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med 
fortællinger om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit 
arbejde med formidlingen af den danske sangskat, der indeholder både vel-
kendt og nyt materiale. Han åbner op for sit værkstedsarbejde omkring at

komponere nye fællessange – bl.a. i samarbejde med forfatter Jens Rosen-
dal, som han har arbejdet sammen med i syv år.

Rasmus Skov Borring er 37 år, pianist, komponist og 
foredragsholder, uddannet cand.mag. i Moderne Kul-
tur og Kulturformidling fra KU. Han er optaget af at 
holde den danske sangskat levende og gøre den til-
gængelig for nye generationer og har gennem de se-
neste år været komponist bag en række nye fælles-
sange – bl.a. tonerne til ”Gi’ os lyset tilbage” – Efter-
skolernes landsstævnesang, som i 2015 landede på en 
tredjeplads på DR’s Top 50 over danskernes foretrukne 
sange. 

21.40 – 22.15: Kaffe for skolekredsmedlemmer på lærerværelset

Tilmelding til spisning. Send en mail til kontor@onsild.dk, eller ring på 
9854 4433. Senest tilmelding er fredag d. 10. maj.

Betaling af kontingent. Kontingentet er 25,- som kan betales kontant eller 
via MobilePay på aftenen inden mødet går i gang, eller du kan overføre 
25,- på Reg. 9337 Kontonr. 2072737817. 
Alle nuværende forældre er passive medlemmer af skolekredsen uden 
stemmeret. Derfor er I kontingentfrie, men I er lige så velkommen som alle 
andre skolekredsmedlemmer.

På glædeligt gensyn på Onsild Idrætsefterskole d. 15. maj 2019

For bestyrelsen,
Karen høj Kjeldsen
Formand

Lokalhistorisk forening
Der er møde for alle den første onsdag i hver måned 

kl. 19 i konfirmandstuen
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MFI skolen
Forår betyder mere lys og gymnastikopvisninger. MFI har igen i år lavet 2 
opvisninger med alle eleverne. Først til Onsild idrætsforenings opvisning 
og dernæst til DGI opvisningen i Hobro Idrætscenter. Temaet for musik-
ken var i år Kim Larsen – og eleverne var super gode til både øvelserne i 
serierne og synge med på sangene.

5. og 6. klasse har haft en super god lejr-
skole på Rømø, hvor de bl.a. havde besøg 
af en naturvejleder, der kunne fortælle om 
vadehavet. Alle elever blev udstyret med 
en cykel, så de også kunne komme om-
kring. Bla. var de ude på den store Søn-
derstrand, hvor de cyklede på stranden 3 
km ud til vandet.

     
     Lily i 0. klasse havde sendt en gæk-  
     kebrev til politiet – og efterforsk-
     ningen gav pote, da politiet fandt
     frem til 0. klasse på MFI. Til stor   
     glæde for eleverne, hvor der var stor   
     mediebevågenhed. 

    

Før påske havde vi 3 fagdage. Første fag-
dag var noget nyt, hvor alle elever hele 
dagen arbejdede med matematik. Mate-
matik i spil, matematik i bevægelse og 
matematik i opgaver. Dagen sluttede med 
det store matematik stratego på foldbold-
banen. En sjov anderledes dag for alle.

Anden fagdag var den traditionelle af-
faldsdag. Selvom det er blevet en tra-
dition, så er det første gang, hvor vi ik-
ke deltog sammen med efterskolen. 
Det er utroligt, hvor meget affald ele-
verne finder – over 640 kg blev ind-
samlet.

     
     Sidste fagdag var også sidste dag før 
     påske. Her bød dagen på forskellige 
     ting. I 0. - 4. klasse havde klasselær  
     erne arrangeret noget fælles for klas-
     sen i de første 3 lektioner – og her-  
     efter deltog de i DR´s fælles ”sko-
     lernes sangdag”. 5. til 8. klasse havde  
     biatlon, hvor de skød på IR våben 
lånt af DGI og ligesom i skiskydning, så gav et ikke-ramt mål en strafrunde 
i løb. 6. til 8. klasse sluttede dagen af i kirken, hvor Astrid Klostergaard 
havde arrangeret et super godt gospel arrangement med efterfølgende kon-
cert.

Hvad sker der frem til sommerferien på MFI?
Lige om lidt går 9. klasse i gang med de skriftlige prøver, hvorefter de har 
slutspurgt frem mod sidste skoledag d. 24. maj. De mundtlige eksamener 
afvikles i juni og derefter er der dimension. Så tiden skal nok gå hurtigt for 
dem.

MFI har skolefest torsdag d. 23. maj, hvor vi har lavet en aftale med Bit-
ten slagter om servering af aftensmad. Her håber vi på god opbakning fra 
forældrene og eleverne plejer at glæde sig rigtig meget.

fortsætter næste side
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fortsat fra forrige side

6. juni deltager MFI i Fyrkatløbet i Hobro. For 6. - 8. klasse er det obliga-
torisk, men vi håber at se alle elever og gerne forældre til en hyggelig 
aften. Husk at skrive ”MFI” ved tilmeldingen, så vi kan stille et stort MFI 
hold.

MFI skolekredsen har ansøgt og fået penge fra ELRO fonden og Sparkas-
sen Hobro fonden til opsætning af en ny svævebane på skolen. Den koster 
omkring 90.000 kr. og vi forventer at svævebanen bliver sat op i løbet af 
maj, så eleverne kan komme i gang med at bruge den. Den har været et 
stort ønske, så det er super dejligt med skolekredsens støtte. 

Kommende skoleår 2019-2020
Alle grundskoler skal fremadrette tilbyde praktisk/musisk eksamen i 8. 
klasse. Praktisk/musisk er et af fagene sløjd, håndværk og design, mad-
kundskab, billedkunst og musik – og på MFI har vi fra næste skoleår valgt 
madkundskab ud som det fag, vi tilbyder i en 2 årig testperiode.

0. klasse starter med 20 elever, hvilket er super flot. Der var flere på vente-
listen og det er ikke unormalt, at ventelisten tynder ud, når det gælder. Så 
selvom MFI har flere end de max 22 elever indmeldt i 2020 og 2021, så 
skal man ikke holde sig tilbage.

Med venlig hilsen
Peter Otto Yde Thomsen

Odinsgård
Ekstra generalforsamling på Odinsgård.

Da Mariagerfjord Kommune har besluttet at sælge Odinsgård, er der ikke 
længere grund til at have en støttekreds og en støttegruppe. 

Vi afholder derfor en ekstraordinær generalforsamling

onsdag d. 15/5 kl 19.00 på Odinsgård

med henblik på at lukke støttekredsen.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2.  Beretning.
3.  Godkendelse af regnskab for 2018.
4.  Beslutning om brug af midler. (Penge)
5.  Beslutning om nedlægning af Støttekredsen.
6.  EVT.   

I tilfælde af for få medlemmers deltagelse i generalforsamlingen, indkaldes 
derfor til en ekstra-ekstra generalforsamling samme aften kl. 20.15 med det 
ene punkt:

At nedlægge støttekredsen.

Med megen vemod på Støttegruppens vegne
Hanne Simonsen

Støttegruppen serverer  kaffe efter 1. ekstra generalforsamling.

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

www.kmfs.dk
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MFI – Skolekredsen
Torsdag den 4. april afholdt MFI-Skolekredsen generalforsamling på 
skolen.
Der var genvalg til Ketty Nyrup Hansen. Aase Bjerrum ønskede ikke gen-
valg. 
Vi siger mange tak for den store indsats Aase har ydet gennem de mange år 
- Aase har været med fra starten.
Som nyt medlem af bestyrelsen blev valgt Annette Aasted  – velkommen 
til.
Som suppleanter genvalgtes Signe Neimann og Iben Bryde.
Der var også genvalg til revisor Morten Sørensen – og til revisorsuppleant 
Else Larsen.

Bestyrelsen er konstitueret:
Formand: Ketty Nyrup Hansen – Søkærvej 12, Sdr. Onsild – tlf. 29 24 86 
49
Sekretær: Jenny Dybdal Nielsen – Kærvej 8, Sdr. Onsild
Kasserer: Annie Poulsen – Frejasvej 14, Sdr. Onsild
Mie Christiansen - Præstemarken 12, Nr. Onsild
Annette Aasted – Høndrupvej 11, Hobro

Siden sidst:
Fredag den 8. februar blev der serveret fastefavnsboller for alle skolens 
elever og ansatte.

Torsdag den 11. april serverede Skolekredsen hjemmebagte pølsehorn 
til alle elever og ansatte efter deres store indsats med opsamling af affald i 
hele byen.

Onsdag den 24. april lavede skolekredsen kaffe til Mariagerfjord Idræts-
skoles generalforsamling.
Skolekredsen havde hyret psykolog, Ph,d., forfatter og foredragsholder 
Rasmus Alenkær, Foredraget handlede hovedsagelig om trivsel, Rasmus 
gav mange gode ideer til, hvordan man fremmer trivslen såvel i hjemmet 
som i skolen. 
                                

Vigtige datoer:
Den 6., 7., 8. og 9. maj: 
Skolekredsen skal være eksamensvagt ved de skriftlige prøver. 

Torsdag den 23. maj: 
Skolefest – Skolekredsen deltager for at lave kaffe og sælge kaffe og kage.

Torsdag den 6. juni: 
Årets Fyrkatløb – Det er 7. gang MFI deltager i dette løb. 
Fyrkatløbet er for alle - Kom og vær med. 

Løbet starter på havnen i Hobro kl. 19. 
Tilmelding på www.sportstiming.dk/event/5767 

Der kan vælges mellem 3 distancer: 3,7 km, 6,9 km og 10,6 km. 
Pris: Børn 0-13 år 60 kr. - voksne 100 kr.+ gebyr. 

Tilmelding skal ske senest den 3. juni 2019.
Tilmelding på løbsdagen senest kl. 16 + gebyr kr. 25 per person.
Se mere på: www.fyrkatloebet.dk

Meget vigtigt: I rubrikken med klub/firma skal I skrive: MFI_Skole, 
kommer det ikke på, bliver startnumrene ikke udleveret samlet.
Vi skulle gerne igen i år blive det største skolehold :-). 

Ketty udleverer startnumre og chip på løbsdagen på Kajen fra kl. 18.
T-shirt kan købes i shop gennem Mariagerfjord Idrætsskole. Se hjemmes-
iden: www.mfiskole.dk 
     
Søndag den 11. august: 
Det nye skoleår starter – Skolekredsen står for forplejning i form at frugt, 
kaffe og vand. 

MFI-skolekredsen
Bestyrelsen
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Tlf.nr. 98 54 40 55

“Walk and talk” omkring Hitlerbroen

Det vil også være muligt at cykle eller løbe i stedet :-)

Vi er godt på vej ind i foråret og de gode lune aftner kommer snart – derfor 
synes vi i OHF, at det vil være dejligt med en fælles gåtur omkring Hitler-
broen. :-)

Der er start fra Spejderhusets parkeringsplads
HVER mandag kl. 19 med opstart mandag d. 1/4 til og med 24/6. :-)

Derefter må vi se om det er noget, som vi mener skal fortsætte.

Det er et uforpligtende arrangement, dvs. at der ikke er garanti for, at der 
møder interesserede op – men hiv fat i din ven/veninde, mand/kone, børn 
og naboer – så du er sikker på at have mindst én at følges med. :-)

Vi tænker, at det kunne være hyggeligt, hvis man hver især har en kande 
kaffe/te med, som man kan hygge sammen om når vi er nået i mål – og 
hvem ved... måske er der nogen der kunne få lyst til at bage en kage, som 
absolut må være velfortjent efter sådan en tur. :-)

ALLE er meget velkomne – også hunde i snor :-)

  HOBRO  EGNENS 
SKYTTEFORENING 

 
 
 
   

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

                        Træning ude: 
              (periode fra midt april til midt sept.) 

Riffel: hver onsdag fra 18.00 til 21.00 eller solnedgang 
 

             Yderligere oplysninger kan fås på vor hjemmeside; hobro-egnens-skytteforening.dk. 
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Onsild Pensionistklub, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Niels Kurt Jensen, Carolinevej 9, Skellerup 98 55 52 28
Kasser: Bente Andersen, Engsvang 4   98 54 42 88
        30 98 40 88
Øvrige medlemmer: 
Margit Pedersen, Viborg Landevej 5, 9500 Hobro
Lisbeth Jensen, Sdr. Ringvej, 9500 Hobro 
Karin Lauersen, Læstenvej 9, 8990 Fårup

MFI-Skolekredsen, generalforsamling i april måned:
Formand:  Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49 
Sekretær:  Jenny Dybdal Nielsen, Kærvej 8  26 21 75 92
   bjarne317@hotmail.com
Kasser:  Annie Poulsen, Frejasvej 14  21 44 71 65
   anniejpoulsen@gmail.com
Øvrige medlemmer: Mie Christiansen, Præstemarken 12 60 80 53 26
   miehobro@hotmail.com
   Annette Aasted, Høndrupgårdsvej 11 50 92 75 14
   annetteaasted@gmail.com

Onsild vandværk Amba, generalforsamling i marts måned: 
Formand:   Lars Kristensen, Søtofte 6,     
    lars@cogetil.dk   40 54 84 11
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, elmo.plougstrup@mail.dk   31 75 41 30
Claus Schmidt Christensen, otm-onsild@mail.dk
Carsten Richter, Engsvang 9
Johnny Kræmer Jensen, Lokesvej 6

Lokalhistorisk Forening, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    gerberg@simonsen.mail.dk
Øvrige medlemmer:
Dorrit Laursen, Nr. Onsildvej 46  Ove Neimann, Ulstrupvej 28
Leo Jensen, Præstemarken 22  Børge Nielsen, Præstemarken 17

Torsdag den  2/5 kl. 17 –19 Spejdermøde. 

Torsdag den 9/5 kl.17 –19 Spejdermøde tænkedagsfest. 

Fredag den 10 til Søndag den 12 har vi mini lejer for de mindste, 
op og til og med 3 klasse. 

Fredag den 10 og til Søndag den 12 skal vi dele Onsildnyt og kir-
keblade ud. Husk du tjener 1 kr. for hver blad du deler ud. 

Torsdag den 16/5 Spejdermøde bededags løb 

Torsdag den 23/5 Spejder aflyst på grund af skolefest 

Torsdag den 30/5 kl. Kristi Himmelfartsdag ingen spejder 

Torsdag den 6/6 Spejdermøde 

Torsdag den 13/6 Spejdermøde  

Torsdag den 20/6 Grill aften kl. 17.30 for hele familien  

Sommerlejr for de store er en kanotur og vandretur vi tager af 
sted fra Tjele Langsø lørdag den 3/8 vi sejler i to dage hvoref-
ter det er vandre tur tilbage 
til Onsild også over to dage 
så vi slutter tirsdag den 6/8 

 

 

 

I ønskes alle en god sommerferie.  

Vi starter efter sommerferien igen den 22 august 2019. 

Fyrkat gruppe. 

Husk; at have 
praktisk tøj på til 
spejder.  
 
Husk at sende 
afbud hvis du ikke 
kommer. 

 
Spejder møde 
hver torsdag 
fra kl. 17—19. 

 
Spejder Hilsen Susanne 98544435 mobil 20637061 

mail: Kc.2003@email-dk 
 

Følg Fyrkat gruppe på Facebook: Fyrkat-gruppe. 
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Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd:
Formand:   Jørgen Lundsberg, Rævebakken 9  98 52 57 86
   bjl@os.dk
Næstformand:   Signe Neimann, Søagervej 8
Kasser:   Iben Bryde, Rolighedsvej 5
Sekretær:  Anne Lise Laursen
Kirkeværge:  Ejgild Simonsen, Søkærvej 8
Kirkeværge:  Tove Jensen, Nr. Onsildvej 40

Øvrige medlemmer:
Bente Andersen, Viborg Landevej 38 Hannah Christensen, Rævebakken 8  
Stine Bergø Pedersen, Kærhave 3 Dorit Laursen 

Onsild Idrætsefterskole, generalforsamling i maj måned:
Formand:  Karen Kjeldsen     
   karenhoej@gmail.com   22 92 77 52
Øvrige medlemmer:
Nicolaj Foldager Birgit Demant  Jens Noe Anette Larsen

Onsild Idrætsforening, generalforsamling i februar:
Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret
Kontaktperson: Elmo Plougstrup, Lokesvej 2,  21 75 41 30
   elmo.plougstrup@mail.dk
Øvrige medlemmer:
Carsten Christensen, Åvej 2, kritter69@gmail.com  22 90 78 18 
Dan Christensen, Kærvej 21, christensendan79@yahoo.dk 27 28 44 35 
Merete Poulsen, Væggedalen 4, meretegrove@gmail.com 29 27 73 14 
Michael Loft, Væggedalen 1, michaelloft.ml@gmail.com 20 14 28 50 
Morten Sørensen, Sdr. Ulstrupvej 23, gammelgd@live.dk 51 41 16 05

MFI Skolebestyrelse, generalforsamling i april måned:
Formand: Michael Loft     michaelloft.ml@gmail.com  20 14 28 50
Øvrige medlemmer:  
Jacob Bjerrum  Thomas Rasmussen  Charlotte Stiesen
Susanne Berg   Kent Mathisen   Mette Veng Kristensen

Sdr. Onsild Borgerforening, generalforsamling i februar måned:
Formand:  Janet Ishof Sørensen, Frederiksberg 1
   janetishof@hotmail.com  40 83 69 48
 
Kasser:   Henrik Hvid Laursen, Kærvej 4,  24 97 63 06
   hhl@lmo.dk   
Øvrige medlemmer:
Rene Holst, Kærvej 6, rholst75@gmail.com   42 21 62 37
Lise Storm, Kærvej 5, lise.storm.onsild@gmail.com  21 65 98 92
Martin Hansen, Frederiksberg 4, mh110289@gmail.com 61 12 26 51

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:  Casper Sørensen, Nr. Onsildvej 18    
   sir_casper@hotmail.com  22 33 28 66
Kasser:  Lars Sørensen
Øvrige medlemmer:
Carsten Christensen Søren Andersen

Nr. Onsild Forsamlingshus, generalforsamling i november måned:
Formand:  Bente Kirketerp, Nr. Onsildvej 44 27 64 37 97  
    boghkirketerp@gmail.com   
Øvrige medlemer:
Carsten Christensen Søren Andersen  Casper Sørensen
John Jensen  Lars Sørensen  Nick Aagesen  
Finn Sørensen

Forsamlingshuset
Booking +  John Jensen/ Nick Aagesen  91 53 93 58
nøgle/aflæsning: nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com   
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Onsild Husmoderforening, generalforsamling i februar:
Formand:  Lene Christensen, Åvej 2  98 54 41 24
   kritterlene@email.dk   22 16 41 28
OHF´S mail  onsildhusmoderforening@gmail.com
Kasser:  Helle Bach Vistisen
   helle.bach.vistisen@hotmail.com 40 99 96 39
Øvrige medlemmer: 
Helle W. Christiansen   Susanne Olesen

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 Anni Pedersen, Villavej 1, Læsten

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.

Nr. Onsild legeplads
Vi havde 26. April oprydningsdag på legepladsen i Nr. Onsild og 
efterfølgende spis sammen aften hvor legepladsen var vært for 

lidt mad og drikke fra byens slagter.. 

Det var en stor succes med omkring 40 tilmeldte 
hvor der blev taget et godt nap i både oprydning og øllet. 

Mange tak

Onsild borgerforening arrangerer:

 

ved anlægget i Onsild stationsby 

Søndag d. 23. juni 2019 

Vi starter med fællesspisning på legepladsen kl. 17.00 

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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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

Nyt fra Menighedsrådet
Astrid Klostergaard har efter mange års tjeneste i vores sogne valgt at gå 
på pension med udgangen af april 2019. 

I den forbindelse bliver der gennemført en struktur ændring i provstiet, 
som betyder et fælles pastorat ”Glenstrup – Skjellerup – Sønder – Nørre 
Onsild ”. 

Her vil vore sogne Sønder – Nørre Onsild midlertidig blive betjent af 
Astrid Klostergaard på vikarbasis, indtil ansættelse af en præst i en 50% 
stilling, hvilket forventes at være på plads ca. 1. august.
                          

Sønder – Nørre Onsild Menighedsråd
Jørgen Lundsberg

Kirkens arrangementer
Syng sammen
Mandag d. 20. maj kl. 13.30: Ud i det blå

Sommersangsmatiné: 
2. pinsedag (d. 10. juni) kl. 19.30 byder vi på Sommersangsmatiné i Sdr. 
Onsild Kirke. Kan I li` at synge dejlige, lyse sange og salmer og forhåbent-
lig byde det gode vejr velkommen, så er muligheden der. Vi slutter af med 
et glas kølig hvidvin og en pindemad.

Sognetur: 
Søndag d. 16. juni kl. 9.00. Vi begynder med morgensang i Sdr. Onsild 
Kirke. Herefter går vi i konfirmandstuen til et rundstykke, inden vi sætter 
kursen mod nord, til en dejlig tur i det blå.
Flere oplysninger kommer, evt. spørgsmål/tilmelding til Bente Andersen  
tlf. 30 98 40 88.

Gudstjenester og øvrige arrangementer se 
Kirkebladet eller www.onsildkirkerne.dk
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole
Kære alle i Onsild og omegn!

Jeg har altid haft en indre stemme, som igen og igen har 
sagt til mig, at jeg skal kæmpe for at nå mine mål. En til-
gang som jeg også ofte har spredt ud over efterskoleelever-
ne og medarbejderne på Onsild Idrætsefterskole. At de skal 
sætte sig mål og kæmpe for at nå dem!

Jeg er fra den 1. august ansat som ny forstander på Vesterlund Efterskole. 
Et nyt mål for mig er dermed nået.

Vesterlund var for mig et nyt mål, med ønsket om nye spændende ud-
fordringer. Mere fokus på min passion for gymnastik og alt det andet 
spændende skolen og jobbet der byder på. Jeg er stolt og glad over, at de 
nu viser mig tilliden til at lede og udvikle en spændende og progressiv 
efterskole med et stort fokus på gymnastik, musik og friluftliv.

Jeg kan dog ikke TAKKE Onsild Idrætsefterskole nok for, at de for godt 5 
år siden viste mig den store tillid, at være forstander på Onsild. En helt i-
gennem fantastisk efterskole med et helt igennem dedikeret, dygtigt, inspi-
rerende og sjovt personale! AF HJERTET TAK! 

Jeg føler, at jeg har været en del af en rigtig god og energisk familie. En 
familie som ikke kun tæller efterskolen, men også jer som bor i Onsild 
byerne. Jeg har sammen med personalet på OIES sat en ære i at få nye 
aktiviteter til at spire og gro; bl.a. foredragsaftner, jule- og nytårskoncerter, 
OnsildLøbet, men mest af alt samarbejdet med MFI, hvor rigtig mange 
lokale børn har mødt vores efterskoleelever i forskellige sammenhænge 
ved bl.a. børneidræt og vores fælles gymnastikopvisning i Hobro.

Sidst men ikke mindst har jeg fået lov til at skrive i dette lokale old school 
blad, hvor forskellige holdninger, oplevelser og nyt fra OIES har været 
skrevet. Jeg håber, at det har givet mening for jer at læse og følge med i 
det.

Den 14. juni afholder skolens bestyrelse en afskeds- og velkomstreception 
fra 16.00 – 18.00 på Onsild Idrætsefterskole. Find et opslag vedrørende 
dette arrangement andetsteds i dette blad.

Tak for nu, og pas godt på hinanden og OIES :-)

Søren Haubjerg

Borgerforeningens arrangementer
Lørdag d. 25/5-2019: 
Oprydning på legepladsen i stationsbyen kl. 10.00

Søndag d. 23/6-2019: 
Sct. Hans holdes på sportspladsen/anlægget i St. byen

Byfesten holdes d. 16-17/8-2019 (fredag + lørdag) sammen med Nr. On-
sild Forsamlingshus

Teaterforestilling: Benny med Sange af Benny Andersen, på Idrætsefter-
skolen mandag d. 18/11-2019 kl. 19.00. Idrætsefterskolen er efterfølgende 
vært med kaffe og kage.

Borgerforeningen har valgt en flad struktur, hvor vi hjælper hinanden og 
håber på, at der er nogle borgere, som har lyst til at melde sig, når der er 
behov for hjælp til praktiske arrangementer.

Medlemskab af Borgerforeningen: 
Pris for hele 2019: 50kr. for enlige – kr. 100 kr. for en husstand.
 

Du kan betale på mobile pay nr. 10 14 70 eller via bankoverførsel, -
bemærk nyt kontonummer Jutlander bank: 

Reg 9336     Konto 20 75 09 34 73

Hilsen Onsild Borgerforening
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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. 9336 -2075093473

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

Stafetfællesskab og kampen mod kræft 
Inden længe starter årets stafetsæson. Årets første stafet 
bliver Ikast, hvor de frivillige er ved at være klar og der 
allerede er tilmeldt 17 hold. Det bliver en uforglemmelig 
oplevelse, både i Ikast, men også på alle de andre stafetter 
over hele landet.

For Stafet For Livet er efterhånden mange steder rundt i landet, både i by-
erne og landsbyerne, i nord og syd, øst og vest. Og alle steder giver det god 
mening for frivillige, fightere og holddeltagere. Stafet For Livet er nemlig 
et fællesskab, hvor man går aktivt ind i kampen mod kræft og gør en for-
skel for både sig selv, ens nærmeste og de kommende generationer.

Stafetterne byder på masser af øjeblikke, som vi hver især husker længe fra 
nu. Nærvær, sorg, håb og fællesskab, men også masser af sjove oplevel-
ser gives i bytte for, at man for et øjeblik går aktivt ind i kampen. Og som 
holddeltager kan du selv være med til at forme stafetten og det du tager 
med hjem.

Så meld dig til en stafet – du finder den nærmeste her: https://www.stafet-
forlivet.dk/vaer-med/find-en-stafet-naer-dig/
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Pressemeddelelse:
Forstanderskift på Onsild Idrætsefterskole

Onsild marts 2019

Når et nyt skoleår skydes i gang på Onsild Idrætsefterskole søndag d. 11. 
august 2019, bliver det med en ny forstander ved roret.

Søren Haubjerg, som har varetaget opgaven på Onsild igennem de sids-
te godt fem år, starter den første august som ny forstander på Vesterlund 
Efterskole. Søren udtaler: ”For godt fem år siden var mit drømmejob at 
blive efterskoleforstander på netop Onsild Idrætsefterskole. Skolens profil, 
tilgangen til eleverne og den pædagogiske vinkel, var virkelig noget, jeg 
kunne se mig selv i. Jeg har i de år, jeg har været forstander på Onsild, lært 
utroligt meget af et helt igennem fantastisk personale. Deres måde at arbej-
de med eleverne på, og deres tilgang til dét at lave fed efterskole, har jeg 
lært utroligt meget af. De har været en kæmpe inspiration for mig”. 

Endvidere siger Søren: ” Jeg har altid haft en indre stemme, som igen og 
igen har sagt til mig, at jeg skal kæmpe for at nå mine mål. En tilgang som 
jeg også ofte har spredt ud over mine efterskoleelever og medarbejdere 
på Onsild Idrætsefterskole. At de skal sætte sig mål og kæmpe for at nå 
dem! Vesterlund var for mig et nyt mål, med ønsket om nye spændende 
udfordringer. 

Søren flytter efter planen med familien mod Silkeborg i løbet af 2019, 
og dermed er et kapitel på Onsild skrevet: ”Jeg kan ikke TAKKE Onsild 
Idrætsefterskole nok for, at de for godt 5 år siden viste mig den store tillid, 
at være forstander på Onsild. En helt fantastisk efterskole med et helt igen-
nem dedikeret, dygtigt, inspirerende og sjovt personale!! Det har været en 
spændende og udviklende tid med personalet, eleverne og alle de andre der 
er omkring skolen. AF HJERTET TAK TIL ALLE!

Bestyrelsen og personalet på Onsild Idrætsefterskole har i bestræbelserne 
på at lave den bedste og mest smidige konstruktion med en ny ledelse, 
besluttet at ansætte skolens nuværende viceforstander Jesper Kristensen, 
som ny forstander fra d. 1. august 2019.

Skolens formand Karen Høj Kjeldsen udtaler: ”Jesper har igennem de 
sidste mange år haft en forstander i maven, og bestyrelsen, såvel som de 
ansatte på skolen, bakker 100% op om Jesper som skolens nye forstander. 
Jesper er garant for, at skolens værdigrundlag og DNA lever videre. Det er 
vigtigt at kende sin skoles rødder, når man skal lede den forandringsproces, 
som Onsild Idrætsefterskole står overfor, med udvidelse af elevtallet fra 93 
til 105 i skoleåret 2020/2021”. 

Jesper Kristensen ser frem til at sætte sig i forstanderstolen: ”Jeg har i 
længere tid haft en spirende energi i maven i forhold til at prøve mig selv 
af som forstander. At muligheden for at det kan lade sig gøre på Onsild, er 
derfor helt perfekt – egentlig både for mig, men også for min familie. Vi 
bor allerede i forstanderboligen”. Jesper har været 20 år i efterskolever-
denen og været viceforstander på skolen siden 2011.

Den nye forstander har stor tro på, at Onsild Idrætsefterskole kan forsætte 
sin gode udvikling; dette både i forhold til et stabilt og godt elevoptag, men 
også i forhold skolens idrætsprofil, arbejdet med de forskellige elevgrup-
per og skolens pædagogiske sigte. I første omgang skal vi ud og finde en 
ny viceforstander, så holdet er klar til at møde elevhold 19/20 den anden 
søndag i august.

Jesper Kristensen Søren Haubjerg



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk

32

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 
 

 
 
 
 
 
 
 

Skt. Hans fest 
 

på Legepladsen i Nr. Onsild 
 

Lørdag d. 23. juni 2018 kl. 17.30 
 

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

sin egen mad. 
 

Grillen er tændt og der kan købes drikkevarer, kaffe og kage. 
 

Igen i år vil Astrid Klostergaard holde tale i 
forbindelse med bålet. 

 
 

Der er som altid gratis snobrødsdej til børnene. 
 
 

Bålet tændes kl. 19.00 
 
 

Alle er velkomne – kom og vær med til en hyggelig aften 
og et par sange omkring bålet. 

 
                                                                 
 

 
Legepladsudvalget i Nr. Onsild 

 

Søndag d. 23. juni 2019 kl. 17.30

Der kommer måske en bål taler... :-)

Annonce/bidrag priser:

Årligt - 4 blade -     500,-kr.
Dobbeltannonce      900,-kr.
4 blade tilsendt        100,-kr.

Ændring af annoncer til 
kettyogkurt@gmail.com

Bidrag til Kik og Lyt - Onsild Nyt 
kan indsættes på 5984 1004118

i Andelskassen  -  Hobro
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Onsild sangkor er flyttet i nye lokaler
Usikkerheden om hvad der vil ske på sigt med salget af Odinsgård, hvor 
Onsild sangkor har haft som øvebase den sidste sæson, har betydet at vi 
desværre har været nødt til at kigge os om efter et nyt sted fra efteråret 
2019.
Der er flere ting som helst bør være i orden for at et sangkor kan udvikle 
sig i en positiv retning. Lokaliteterne er meget vigtige, da den rigtige aku-
stik betyder at sangen bedre kan udfolde sig. Ud over kirkerne er der langt 
imellem de gode lokaler. Da det ikke var muligt at finde et egnet lokale 
i Onsild, som dels er ledig om formiddagen og dels der ikke pt. er kom-
met mere tilgang af lokale sangere, var det naturligt at rette kikkerten mod 
Hobro.

Blikket rettet mod Hobro
Derfor er det lykkedes at få en aftale i stand med Odd Fellow logen på 
Smedevej 25 i Hobro, som har særdeles gode rammer for hvad et sangkor 
har behov for.
Bygningen er fra 2012 og bliver benyttet rigtig meget til udlejning til 
møder, fester osv. Vi er rigtig glade for at sangkoret kan komme inden for 
her og dermed øge chancen for, at der kommer flere med i koret på sigt. Vi 
mangler især sopraner, men alle der har lyst og evne til at synge er meget 
velkommen.
Selvom vi flytter til Hobro, så vil Koret blive ved med at hedde ”Onsild 
sangkor”, for det er her koret har sine 40-årige rødder og der er fortsat 8 
sangere fra Onsild, som er med i koret. 

Forårskoncert i Suldrup & Stafet for livet.
Sangkorets øvedag bliver flyttet til onsdage fra kl. 10-12.00, da tirsdag be-
nyttes af logen. Sangkoret har allerede haft en øvegang i de nye lokaler og 
der fortsættes efter påsken frem til d. 8. maj, hvor der holdes en velfortjent 
sommerferie. Dog skal lige overstås en forårskoncert i Suldrup på
Himmerlandshave ældrecenter d. 9. maj. Onsild sangkor medvirker til
koncerten og koret på Himmerlandshave støtter op om 4-5 fælles sange. 
Begge kor havde en herlig øve sammen dag d. 23. april, hvor Onsild sang-
kor var på visit i Suldrup. Igen i år er Onsild sangkor også med til ”Stafet 
for livet”, hvor koret synger om eftermiddagen lørdag d. 15/6, på scenen på 
Ambu pladsen.
I den forgangne sæson har koret været en del ude og synge i foråret alle-
rede, bl.a. i Klejtrup, Møldrup, Skørring & Ulstrup og sluttede af med en 
dejlig forårsafslutning sammen med harmonikaspillerne for 3. år i træk i 
Tånum forsamlingshus. Her blev der hygget igennem en 5 timers tid med 
spisning undervejs og givet masser af gode musik og sangnumre for hinan-
den. 

Spændende Korstævner i vente
Sangkoret går således også en spændende sæson i møde til efteråret, som
starter onsdag d. 4. september. Allerede d. 9. oktober er vi med til korstæv-
ne i Hadsund sammen med andre Mariagerfjord kor. Men først skal vi i
september synge i Kulturhuset i Langå, til Rosengården i Hornslet i okto-
ber måned og i november synger vi i Hobro Kirkecenter.
Et planlægningsarbejde med Mariagerfjord korene er lige nu i gang med 
at få afholdt et fælles stort kor arrangement med dirigent og komponisten 
John Høybye, der vil lede os igennem en del af hans mange flotte korsat-
ser, hvor der afsluttes med en værkstedskoncert for interesserede sidst på 
dagen.

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

Bud efter sangkoret i 2020
Også allerede nu er der sat kryds i Onsild sangkors kalender i 2020, hvor 
vi i februar skal til Højvangen i Ørum og i marts til Klejtrup på Midtvej og 
synge.
Koret har meget forskelligt at byde på som favner meget bredt lige fra 
kendte og mindre kendte rytmiske og klassiske værker til højskolesange, 
salmer og Gospel. Der synges primært 2-3 stemmer, men kommer der flere 
med i koret så er 4 stemmigt også en kommende mulighed. Her er noget 
for enhver smag og du er velkommen til at blive en del af det. 

Kontakt korleder Dorte Rask Laursen, tlf. 24 81 00 60

Onsild Square Dancers
Efterårssæson 2019 starter torsdag den 12. september kl. 19.00. 
Vi danser i aulaen på Mariagerfjord Idrætsskole, Præstemarken 2, Sdr. 
Onsild.
Vi danser 10 gange i efteråret 2019 - Pris kr. 350.00.
Caller Asta Bredal

25 ÅRS JUBILÆUM

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00 fejrer vi Onsild Square Dancers
25 års jubilæum på Mariagerfjord Idrætsskole.

I anledning af jubilæet inviteres alle nuværende og tidligere medlemmer 
af klubben til en hyggelig aften, hvor der er mulighed for en dans på alle 
niveauer. 

Tilmelding til Ketty på: 29 24 86 49 eller på mail: kettyogkurt@gmail.com

På gensyn - Bestyrelsen

I forbindelse med forstanderskiftet på Onsild Idrætsefterskole 
vil vi gerne indbyde venner af skolen, samarbejdspartnere og 

nuværende forældre til en uformel reception 
fredag den 14. juni kl. 16-18.

Vi siger farvel til Søren Haubjerg som skal være 
ny forstander på Vesterlund Efterskole og velkommen 
til votil vores nuværende viceforstander Jesper Kristensen 

som fra d. 1. august er ansat som ny forstander 
her på Onsild Idrætsefterskole.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen på Onsild Idrætsefterskole

Forstanderskifte på 
Onsild Idrætsefterskole

Afskeds- og velkomstreception

Fredag den. 14. juni kl. 16-18

Onsild Idrætsefterskole
Præstemarken 7, Onsild

9500 Hobro

Tlf: 98 54 44 33
E-mail: kontor@onsild.dk

Kontortid
Man-fre kl 9:00-15:00
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Foreningsliste

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

39

Onsild Idrætsforening : Michael Loft 20 14 28 50
Onsild Hallen (omstilling) : Halinspektør 98 54 41 42
Onsild Idrætsefterskole : Søren Haubjerg 98 54 44 33
Onsild Husmoderforening : Lene Christensen 22 16 41 28
Sdr. Onsild Borgerforening : Janet Ishof Sørensen 40 83 69 48
Landsbyråd Sdr. Onsild : Ole Bech 98 54 49 14
Landsbyråd Nr. Onsild : Casper Sørensen 22 33 28 66
Nr. Onsild Legeplads  : Nick Aagesen 21 78 00 79
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
Onsild Præstegård : Astrid Klostergaard 98 54 40 12
Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd : Jørgen Lundsberg 61 61 52 29
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
Indsamling begravelse/bisættelse : Ellen Kruse     50 58 72 96 
 

Arrangør: Skolekredsen, til støtte for Mariagerfjord Idrætsskole

JULEFROKOST
9

NOVEMBER
2019

Musik:  

      

    + Dj

ONSILD HALLEN
18-01

kl.

Stand Up:  Nicolaj Lange

Julefrokost Restaurant 
buffet:  Bies Bryghus  

Billetter kan kun købes i forsalg

Køb din billet hos: 
OK Tanken Onsild • Find os på Facebook

Køb din billet fra 15. maj til 31. oktober

395 ,-kr. 
Stiger 1/9 til 

450 kr.

Early Bird
pr. person

Sdr. Onsild

MR 
Smedie &
Rørteknik

Restaurant 

Bies 
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