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Mail blad    kikoglyt@gmail.comOnsild byerne - hvor vi hellere giver end modtager

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

Redaktionsindlæg
Du bliver lykkeligere af at give end af at modtage.

Alle mennesker ønsker at være lykkelige. Men det er ikke alle, der forstår, 
at de bliver lykkeligere af at give end af at modtage. Det har blandt andet 
noget at gøre med, at vi høster, som vi sår. I relationer med andre er vejen 
ud af ensomhed også at give ud af det, som du selv oplever, så du derved 
deler dine interesser og glæder. Du kan også tage initiativer, der hjælper 
dig til ikke at spekulere så meget på din egen situation, men i stedet tænke 
på andre.

Her i Onsild Byerne er der mange sprudlende mennesker, som tager initia-
tiver. Det er et kæmpe arbejde at være i en forening og sætte arrangementer 
i gang, men det giver også livskvalitet at være med til at skabe noget for 
andre. Det skal vi sætte pris på og bakke op om. Mange af os har været 
med, da vi fik Idrætsefterskolen til at blive en realitet, da vi kæmpede for 
en børnehave her i området, og senest da vi ikke ville acceptere at skolen 
blev lukket, og derfor tog borgere her initiativ til en Friskole. Det er vi 
mange, der nyder god gavn af, da vores lille samfund ikke er i afvikling 
men i udvikling.

Selvfølgelig er det ikke alle, der har lige meget energi til at yde store 
indsatser i vores lokalsamfund. Men så kan vi bruge vores energi til opbak-
ning af det, andre har sat i gang. Derved er du med til at få arrangemen-
terne til at fungere.

Og jeg er helt sikker på, at du derved kan mærke lykken i dit indre.

Kirsten

Billetter til “Benny” kan købes på Himmerlandsbilletten.dk 
eller ved indgangen på Onsild Idrætsefterskole.

Prisen i Onsild 18. nov. er 125,00kr

Dilettanten 2020 er aflyst men sæt x ved fredag den 1. maj 2020
efter "Fru Sauterne" er der planer om en festlig aften.

Mere om salg af billetter kommer senere.

Tovholder på begge stykker: Lise Storm, tlf. nr. 21 65 98 92



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

Vi ved godt det er lidt træls...
...når vi blander os lidt - men vi vil bare så gerne have 

at Jeres indlæg kommer knivskarpt ud. :-)

Det er så træls at bruge en masse tid på at lave 
en flot indbydelse til et arrangement, 

for derefter at konstatere, at det er næsten ulæseligt i bladet.

Derfor henvender vi os nogle gange til Jer, 
i håbet om at skriftstørrelsen kan laves større, 

eller andre farver kan bruges, 
for det er heller ikke altid ligemeget 

når et farvet indlæg bliver trykt i sort/hvid. :-)

Vi plejer også at læse korrektur på de ting I sender ind.
Det synes vi er en god ting, 

da skrivefejl har det med at snige sig ind fra tid til anden. :-)

Vi kan også godt finde på at kontakte Jer, 
hvis der er dato sammenfald af flere arrangementer, 

men det er selvfølgelig Jer der i sidste ende bestemmer, 
hvornår Jeres arrangement finder sted. :-)

Husk at sende til Redaktionens mail:
kikoglyt@gmail.com

Vi kan godt risikere at overse det 
hvis indlæggene kun kommer til vores private mail.

Sidst men ikke mindst, så prøver vi også at tænke over, 
om der mangler nogle oplysninger i Jeres indbydelser - 

det kan være tid, sted osv.

Vi vil helst ikke blande os, men vi vil så gerne hjælpe... :-)

Med venlig hilsen 
Kik og Lyt´s Redaktion
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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 mandag
Tlf. 86 45 20 16

Bestilling skal ske senest SØNDAG
inden kl. 19.00

“Walk and talk” omkring Hitlerbroen

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

Så er ferien ved at være forbi og vi fortsætter vores gåture omkring Hitler-
broen.

Der er start fra Spejderhusets parkeringsplads
HVER mandag kl. 19 med opstart mandag den 12/8 til og med uge 41 :-)

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 :-)

Hilsen OHF - Onsild Husmoderforening
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MFI Skolen
Første skoledag
Vi havde en rigtig god første skoledag, hvor vi nyder stemningen med både 
elever og forældre. MFI har nu 183 elever og de fordeler sig således:

0. klasse – 19 elever
1. klasse – 22.elever
2. klasse – 18 elever
3. klasse – 18 elever
4. klasse – 19 elever
5. klasse – 19 elever
6. klasse - 21 elever
7. klasse – 18 elever
8. klasse – 21 elever
9. klasse – 8 elever
SFO’en – 57 børn 
Klubben – 34 børn

Ny juniorklub
MFI har startet en ny juniorklub op for 4.-7- klasse elever om eftermidda-
gen. Klubben er kommet godt fra start. Alt skal jo lige køres i gang, men 
vigtigste er stemningen – og den er i top.

Nyt personale
Bestyrelsen og skoleleder har arbejdet med en ny ledelsesstruktur og der 
etableres en ny viceskolelederstilling, der skal aflaste skolelederen. Det be-
tyder et farvel til Eva Nielsen, som har været en del af skolen siden starten. 
Hun stopper officielt på skolen 1. august og MFI ønsker hende held og 
lykke videre – og stor tak for indsatsen.

Ny viceskoleleder er Torben Czepluch, der er 55 år, bor i Aarhus. Torben 
har været efterskolelærer i 20 år, været afdelingsleder på Vindinge fri og 
efterskole, samt været ankermand i at starte Gørlev Idrætsefterskole op. 
Derudover har Torben været pædagogisk leder på Gymnastikhøjskolen i 
Ollerup, samt været konsulent og projektleder i GymDanmark, hvor han 
bl.a. har været stor igangsætter af flere gymnastikprojekter. Han har en dip-
lom i ledelse - og ikke mindst har han arbejdet med VIGGO i 3 år. Torben 
får i første omgang kontor sammen med Peter.

Mette Kræmer fortsætter med at være afdelingsleder for 0.-4. klasse.

Ny tysklærer og klasselærer. Britt Jepsen er ansat fra 1. august og skal 
primært undervise i udskolingen. Britt er 40 år gammel og bor i Randers 
med sin familie. Hun er uddannet i liniefagene dansk, engelsk, tysk, og har 
undervist i 12 år i både folkeskolen og på Voldumegnens friskole.

Ny pædagog i klubben. Jakob M.C. Deleuran er ansat til at igangsætte den 
nye klub. Jakob bor i Mariager og er 38 år gammel, samt uddannet pæda-
gog med fokus på bevægelse. Jakob har tidligere arbejdet som IT support-
er, men skiftede branche for 8 år siden og har en del erfaring, så han glæder 
sig til at møde klubbørnene, så de kan få bygget noget nyt op sammen.

Nye ting i årsplanen
I kalenderoversigten kan I bl.a. se kommende dato for Risengrødsfesten og 
andre vigtige datoer for året.

 - 2.-3. januar skulle være skoledage, men vi har omplaceret 
 dem således, at der er 2 lange dage d. 5. september i forbindelse   
 med Onsildløbet og 10. oktober i forbindelse med emneugen i   
 uge 41. Dvs. skolestart efter nytår er 6. januar, men SFO/klub har   
 åben 2. og 3. januar ved tilmeldinger.
 

 - Onsild løbet 5. september er i år obligatorisk – til gengæld er fyr-  
 katløbet et tilvalg, hvor MFI betaler for dem, der har lyst. 
 

 - 3 emneuger, dvs. en ny uge. Vi har evalueret på det faglige ud  
 bytte og for at tilgodese mere tværfaglig læring, så er der en   
 ekstra emneuge. Emneuger er uge 41, uge 49 og uge 6. 

Kalender:                
Her nedenfor kan I se, hvad vi foreløbigt har i kalenderen, - og oversigten 
bliver opdateret, når der kommer nye møder, arrangementer mm. 
                               

11. august  kl. 10-12 Første skoledag
19. august Forældremøde 2. og 3. klasse -ny
28. august  Forældremøde 7.,8. og 9. klasse

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

2. sept.  Forældremøde 0. og 1. klasse
5. sept.  LANG skoledag, der slutter med Onsildløbet - obligatorisk
9. sept.  Forældremøde 4. klasse – ny – husk tidspunkt
11. sept. Reformationsløb for konfirmander i 7. klasse med præsten.   
  Eleverne er hjemme kl.15.45
11. sept. Forældremøde 5. og 6. klasse
14. sept. Legeplads – arbejdsdag for forældre

Uge 41  Emneuge – fredag motionsløb – 9. klasse i praktik
  Torsdag i uge 41 er LANG skoledag til kl. 18
Uge 42  Ferie – SFO/klub er åben ved tilmelding

7. okt.  Åbent hus for nye forældre og andre interesserede

Uge 49  Juleemneuge
5. dec.  Risengrødsfest for alle om aftenen
20. dec. Ferie – SFO/klub åben ved tilmeldinger
21. dec-1. jan Lukket

2.-3. jan Ferie – SFO/klub åben ved tilmeldinger

Uge 6  Emneuge om trivsel – projektuge for 8. og 9. klasse
7. feb.  Fastelavn for alle elever
Uge 7   Ferie – SFO/klub åben ved tilmeldinger

2. marts Forældremøde for kommende 0. klasse
14. marts Opvisning i Onsild – obligatorisk
27. marts  DGI opvisning i Hobro – obligatorisk

6.-8. april Ferie – SFO/klub åben ved tilmeldinger
22. april  MFI generalforsamling
23. april Affaldsdag
25. april Arbejdsdag 2 for forældre

4.-7. maj Skriftlig eksamen for 9. klasse
14. maj Skolefest om aftenen for både forældre og elever
18.-20. maj Emneuge for kommende 0. klasse
20. maj Sidste skoledag for 9. klasse

fortsættes næste side

fortsat fra forrige side

20. maj  Idrætsdag på OEIS for 6.-8. klasse
21.-22. maj Skolen lukket efter Kr. Himmelfarts dag

4. juni  Fyrkatløb i Hobro– skolen betaler deltagelse for alle elever   
  – ikke obligatorisk i år
5. juni  Grundlovsdag – skolen lukket
24. juni Dimission for 9. klasse om aftenen
26. juni Sidste skoledag
27. juni Arbejdsdag 3 for forældre

Uge 27 og 28 SFO/klub åben ved tilmeldinger
Uge 29 og 30 Skolen lukket
Uge 31 og 32 SFO/klub åben ved tilmeldinger

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.

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

kl. 19 i konfirmandstuen
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Fyrkat gruppe  

August 2019 

Håber i alle har nyt sommerferien og er klar til et nyt spejder år.  

Først tak for en god kano tur i var nogle dejlige børn at have 
med. Også tak til de voksne for deres indsats det var hyggeligt.  

Torsdag den 22/8, spejdermøde. 

Byfest den 16 og 17 august 

Fra den 23 - 25 august uddeling af Onsildnyt og kirkeblade 

Torsdag den 29 spejder aflyst pga.. Koncert i Hobro 

Fredag den 30 skal vi gå med fakler til Ambu i9 Hobro vi mø-
des ved havnen kl. 20.15 . Husk at tage hele familien med.  

Søndag den 1/9  skal de store ned og server gule ærter.  

Torsdag den 5/9 , 12/9 . 19/9 . 26/9 spejdermøde 

UMA Weekenden den 14 og 15 september. 

Torsdag den 3/10, 10/10, 24/10, 31/10 spejdermøde 

Torsdag den 7/11, 14/11, 21/11. 28/11,Spejdermøder.  

Husk julemarked den 30/11 og 1/12 december 

                  Spejder hilsen Susanne 20637061 

 

 
Besøg vores Facebook side : Fyrkat–gruppe. 

Nyt fra dagplejen i Onsild
I dagplejen arbejder vi med nye læreplaner. Der er fokus på leg og legens 
betydning for barnets udvikling.

Heldagslegestue foregår i spejderhuset indtil uge 42. Derefter har vi lege-
stue i Onsildhallen. Legestue er om onsdagen på skift imellem dagplejerne. 

Her i efteråret og vinteren vil vi arbejde med sanglege og vores plan er, at 
vi vil lave sanghæfter, som vi også kan bruge efterfølgende. Vi glæder os 
til at arbejde med dette emne, da børnene godt kan lide sang og musik.

Vi er igen inviteret i kirke til sang og spændende oplevelser, og det er vi 
meget glade for og siger tak til Astrid og Marianne. Vi nyder det meget. 
Det er endnu ikke planlagt hvornår det bliver, men vi regner med at det 
kommer til at foregå fredag formiddage.

Dagplejerne skiftes til at besøge Onsild Børnehus et par timer om formid-
dagen på tirsdage i ulige uger.

Lene Christensen kommer tilbage den 26. august. Hun har haft orlov i et år 
og er nu pædagogisk assistent. Til lykke med det.

Ketty Nyrup Hansen går på pension til november efter 33 år som 
dagplejer i Onsild. 
Ketty vil gerne sige tak for lån af alle de dejlige unger der har været med til 
at give mange gode timer med sjove oplevelser  igennem alle årene.

Onsild Gruppen

Onsild Ungdomsklub
Opstart tirsdag 3. september kl. 19

Klubdage  tirsdag og torsdag mellem kl. 19oo og 22oo
i klublokalet på MFI skolen

Ny leder  Søren Hammer
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole
Den 11.august startede 49 piger og 43 drenge, i alt 92 elever på elevhold 
19/20. Det er elevhold nr. 35 i rækken siden starten i 1984. Skolen har fået 
ny forstander, da den tidligere forstander Søren Haubjerg har nyt job som 
forstander på Vesterlund Efterskolen. Skolens nye forstander er skolens 
tidligere viceforstander Jesper Kristensen, der har været ansat på skolen 
siden 2011. Han bor i forstanderboligen på Præstemarken sammen med 
sin familie. Jesper har mere end 20 års erfaring med efterskolelivet, så han 
føler sig godt rustet til opgaven, sammen med skolens øvrige ansatte klar 
til at give eleverne en oplevelse for livet.

Den første skoledag er præget af en vis grad af nervøsitet både fra elever-
ne, men også fra deres forældre, som måske for første gang skal sige farvel 
til deres barn og man kunne da også ane en lille tåre i øjenkrogen, da nogle 
forældre sagde farvel i døren.

Eleverne er på skolen de første 14 dage og skulle som noget af det første 
aflevere deres mobil telefon til deres kontaktlærer, som så vil ligge trygt 
og godt bag en låst dør. Det at fjerne mobilen giver mindre forstyrrelser i 
hverdagen og giver eleverne mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

I gennem hele den første uge er der fokus på at elevholdet lærer hinanden 
at kende på kryds og tværs. Eleverne bor på 4-mands værelser og er i 
kontaktgrupper på 8 til 9 stk., så navnene skal hurtigt blive lært. Alle elever 
bliver på skolen i weekenden hvor der er planlagt en masse spændende 
aktiviteter og så bliver der sovet længe søndag morgen, hvor eleverne skal 
møde til morgenmad kl. 8. :-)

I uge 2 skal de på tur ud under åben himmel med cykel, telt og bålmad. 
Første aften overnatter piger og drenge hver for sig, og den anden aften 
mødes de ved Birkesø mellem Viborg og Skive, hvor programmet kulmi-
nerer med sang rundt om bålet. 

Eleverne holder velfortjent forlænget weekend, så de er klar til, at deres 
skema starter med skolefag og selvfølgelig en masse idræt.

Idrætsefterskolen startede sidste år Onsild Løbet op og i år har vi igen et 
løb på programmet i samarbejde med MFI. Det finder sted torsdag den 5. 
september kl. 17, hvor der vil være 2 distancer. Vi glæder os til at se alle 
der har lyst til en god løbetur være klar på målstregen på Præstemarken. 
Mere information følger.

Til slut vil vi bede jer om at bakke op om Onsild Idrætsefterskole ved at 
melde jer ind i skolekredsen, det koster den nette sum af 25 kr. pr. år. Du 
kan kontakte os på 98544433 for at høre nærmere.

God sensommer til jer alle.

Med venlig hilsen
Forstander
Jesper Kristensen

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
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Tlf.nr. 98 54 40 55

  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt fra Menighedsrådet
Som tidligere meddelt er der i Hobro – Mariager provsti gennemført en 
struktur ændring, som betyder, at der bliver et fælles pastorat Glenstrup 
– Skjellerup – Sønder og Nørre Onsild. Det betyder at der fremadrettet 
bliver et større og tættere samarbejde blandt de 4 sogne, et samarbejde som 
allerede fungerer rigtig godt.

Strukturændringen er gennemført i forbindelse med at Astrid Klostergaard 
valgte at gå på pension. Der er hermed i en overgangsperiode oprettet en 
50% stilling.

Det var med stor glæde at Astrid var blandt ansøgerne til denne stilling. 
Astrid blev enstemmig valgt af alle tre menighedsråd. Denne stilling vil 
løbe over en periode. Astrid vil i vores sogne (Sdr-Nr. Onsild ) varetage 
gudstjenester, kirkelige handlinger såsom dåb, bryllupper og begravel-
ser samt konfirmandundervisning m.v. Minikonfirmand og salmeleg med 
dagplejen varetager kirkens øvrige personale under ledelse af  organist 
Marianne.

En stor TAK til Astrid for mange års betjening og samarbejde i vores 
sogne. Det er et godt, tydeligt og humoristisk samarbejde. Astrid er god til 
at tilpasse sig embedet, med de ændringer der jo altid vil være. 

I forlængelse med vores høstgudstjeneste i Nr. Onsild kirke søndag den 29. 
september, afholder menighedsrådet et arrangement i Nr. Onsild forsam-
lingshus, hvor vi markerer både Astrids afgang og tiltrædelse som vores 
”nye” sognepræst, og hvor menighedsrådet er vært ved et traktement.

På menighedsrådets vegne
Jørgen Lundsberg

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

www.kmfs.dk
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Onsild sangkor starter sæsonen op 
i nye lokaler i Hobro

Som annonceret i sidste udgave af Kik og Lyt så nåede Onsild sangkor at 
få lokaliteterne på plads inden sommerferien. Den nye sæson starter op 
onsdag den 4. september 2019 i Odd Fellow logen på Smedevej 25 i 
Hobro. Det vil som sædvanligt være kl. 10 - 12, at der øves. Vi synger 15 
gange før jul og 15 gange efter nytår med afslutning den 29. april 2020.

Vi kan fortsat bruge flere sangere, der ønsker at blive en del af  et godt sen-
ior kor, der vægter god sang kombineret med hygge og et godt fællesskab. 
Eneste betingelse er, at du ikke synger falsk. Så har du lyst til at være med, 
så kontakt undertegnede, gerne inden start.

Koret har allerede nu 6 optrædninger i bogen til den nye sæson, plus et par 
korstævner i oktober og januar i Hadsund sammen med andre sangkor fra 
Mariagerfjord.

Så Onsild sangkor går en spændende sæson i møde, som du
kan blive en del af.

Vi vil glæde os til at se dig.

Kontakt Korleder
Dorte Rask Laursen
Tlf. 24810060
www.onsild-sangkor.dk

 
Onsild idrætsforening 

Sæson 2019/2020 

 
Onsild Idrætsforening slår dørene op til et brag af en indendørs 
sæson! Vi glæder os til at se mange børn og voksne – både nye og 
kendte ansigter ☺  
 
Fodbold: Opstart uge 33  

Klassetrin Ugedag Tidspunkt og sted 
 0-3. klasse  
 

Tirsdag Kl. 17-18 
Boldbanen bag hallen 

 4-6. klasse 
 

Mandag Kl. 16-17.30 
Boldbanen bag hallen 

Indendørs fodbold afholdes om fredagen – mere info og tider følger 
senere. Hold øje med facebook eller hjemmesiden. 

 
Håndbold*: Opstart uge 38 

Alderstrin Ugedag Tidspunkt og sted 
0 – 3 kl. 
Trille-Trolle hold 2-5 år  

Onsdag 
Onsdag 

Kl. 15.30-16.25 - Hallen 
Kl. 16.30-17.15  
Efterskolens hal 

* Se opslag senere i Kik og Lyt 
 
Badminton: opstart uge 36 – baner bookes ved Elmo 

Ugedag Tidsrum  Sted 
Mandag 19-20 og 20-21 Hallen 
Onsdag 19-20 og 20-21 Hallen 
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Gymnastik: Opstart uge 38  
Hold Tidspunkt og sted Instruktør 
Forældre/barn: Holdet er for 
børn mellem 1-3 år, hvor både 
børn og forældre får sved på 
panden i både leg og på bane.  

Onsdag  
Kl. 16.30-17.15  
Hallen  

Louise 

Mikro:  
Dette hold er for børnehave 
drenge og piger, som har mod 
på at prøve kræfter med 
gymnastikken uden mor/far. 

Tirsdag  
 
Kl. 16.30-17.15  
 
Hallen  

Merete 

Mini:  
Dette hold er for piger og 
drenge i 0.-1.-klasse. Vi skal øve 
os i små spring, lege og rytme 
indenfor gymnastikkens verden.  

Mandag  
 
Kl. 17.30-18.30  
 
Hallen 

Merete 

Spring 1:   
Dette hold er for 2.-3.-klasses 
piger og drenge, hvor der bliver 
skruet op for spring og rytme.  

Onsdag 
kl. 17.15-18.15 
Hallen 

Louise 

Spring 2: 
Spring 2 er for alle drenge og 
piger i 4. klasse og opefter, som 
er klar på at blive udfordret i 
spring og rytme.  

Tirsdag  
 
Kl. 17.15-18.45 
 
Hallen 

Jacob  

Turboholdet: 
Dette hold er vores voksenhold, 
hvor der laves en blanding af 
rytme, spring, boldspil og 
hygge.   

Onsdag 
 
Kl. 19.30 
 
Skolens gymnastiksal  

Hanne 

- Der tages forbehold for eventuelle ændringer 

Som noget nyt:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støt Onsild IF – uden det koster dig en krone! Da vi har indgået 
sponsorkontrakt med OK Benzin, kan du med dit nuværende OK-
kort eller ved at oprette et nyt OK-kort, registrerer det som støtte til 
foreningen.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Elmo tlf.: 21754130 
 
Vel mødt!  
 
Med venlig hilsen  
Onsild Idrætsforening  
 
 
 
 
 

 

Lasagne-spring:  
Kom og vær med den 10/9, hvor vi skal lave en masse fed 
gymnastik i hallen!  
Vi skal SPRINGE! Vi skal have det sjovt, hygge, grine og 
ikke mindst spise lasagne! 
 
Dette finder sted d. 10/9 2019 kl. 16.30-19.00 i hallen og 
er for børn i 0.-9.klasse.  
 
Vi glæder os til at se en stor flok børn i hallen! ☺  

Kontingentpriser for gymnastik:  
Forældre/barn:  470 kr.  
Mikro:   470 kr.  
Mini spring:   490 kr.  
Spring 1:   490 kr.  
Spring 2:   520 kr.  
 
Turboholdet 450 kr./pr. halve sæson 
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Onsild Pensionistklub

Bemærk ændring af mødested

Vi spiller stadig banko og hygger os.

Start torsdag den 12. september 2019 kl. 15.00-17.00

derefter

torsdage i ulige uger – kl.15.00-kl.17.00

Konfirmandstuen Viborg Landevej 11
(p.t. så længe Odinsgård er under renovering,

 ved ændring opslag på O.K. Tank Sdr. Onsild)

Årligt kontingent 100,00 kr. (gratis kaffe/the og kage)
Eller 25 kr. for kaffe og kage -
Banko-plader 10.00 kr. pr stk. 

Kom evt. til en ”prøveeftermiddag” og få nogle hyggelige timer
Vi ses - alle er velkomne

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

 

Vi træner mandag kl 16.30 – 17.15. Opstart mandag d. 17. september i uge 38. 

Onsild IF byder velkommen til små bold-glade trolde i alderen 2-5 år (årgange 2017 til 2014). 

Træningen finder sted om onsdagen kl. 16.30 til 17.15 i efterskolens hal. Børnene skal minimum have 
en voksen med under træningen. 
Opstart onsdag den 18. september i uge 38. 

Jeg glæder mig til at se jer. Kontakt mig endelig hvis I har nogle spørgsmål. 

Med venlig hilsen Maibritt Ranch-Nielsen, tlf: 28265686 

Trille Trolle træning er et træningstilbud for vores yngste medlemmer (2-5 år) og deres forældre. Her er forældre og/eller 
bedsteforældre aktive sammen med børnene på gulvet. Det kræver ikke særlige håndboldkundskaber at deltage, - så tag dit 
barn/barnebarn i hånden og kom i håndboldklubben og få nogle rigtig gode og aktive timer sammen. 

Vi møder børnene på deres motoriske udviklingstrin og laver masser af aktiviteter som stimulerer og udfordrer dem motorisk. 
Derudover vil aktiviteterne give både smil på læben og sved på panden. 

Trille og Trolles gøren og færden er omdrejningspunktet for alle aktiviteterne. Så forbered dig på et sjovt trolde-univers, som både børn 
og voksne kan leve sig ind i og få sjove oplevelser og god træning. 

Vi ses i underskoven 
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Onsild Børnehus
I Onsild Børnehus er vi nu kommet i gang igen efter en dejlig sommerferie. 
Børnehuset har i sommerferien været lukket i 3 uger med fællespasning, 
hvor børn og personale har været i Børnehuset Stoldalen i Hobro.

Op til sommerferien var der OL på programmet i børnehaven. Her blev 
udfordret i aktiviteter som balance på sandkassekant, hockey, støvlekast, 
ringkast, længdespring og meget mere. Det var nogle gode uger med OL 
der sluttede med medaljeoverrækkelse. 
Til den årlige sommerfest blev forældrene udfordret i nogle af OL disci-
plinerne inden der var grill-selv. Det var en hyggelig aften med godt vejr 
og mange glade børn og forældre. 

Vi har haft bedsteforældredag med besøg af mange bedsteforældre der 
blandt meget andet kunne arbejde på træværkstedet og bage pandekager 
over bål. 
Vi har i sommermånederne været på udflugter til bl.a. Østerskoven, Krattet, 
Sildehagen, Arden Dyrepark, Naturgården, Røverknolden og på sejltur med 
Svanen. Til turene har vi været afsted i 
Dagtilbuddets egen bus. Der har også 
været afholdt cykledage hvor børnene 
har bestået en cykelprøve og fået di-
plom.

I august skal vi være en del på Natur-
gården, hvor vi skal passe kaniner, 
høns og kalkuner. Naturgården er et 
dejligt område med plads til udforsk-
ning og leg i landlige omgivelse. I en 
hel uge tager alle børn fra Onsild 
Børnehus hver dag på Naturgården og 
i de andre uger er det spiregruppen der 
tager afsted. 

Børnehavens bus

Naturgården

Sommerfest med OL

I Østerskoven fandt vi 
mange snegle.

Cykeldag

Besøg på skolens legeplads

Røverknolden i Rold Skov
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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 køkken i 

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 
Vi er gået i gang med et større og længe ventet projekt 
som omhandler nyt køkken i forsamlingshuset. 

Men det er et ret økonomisk omfattende projekt med dyre maskiner som ovn, 
komfur m.m. 

Så har du lyst til at støtte dette projekt økonomisk, er du mere end velkommen til at 
donere et større eller mindre beløb – alle beløb gør en forskel! 

Indbetal beløbet på følgende konto 9337-2074212363, 
eller mobile pay 25351 

Husk at påføre ”Køkken” og evt. navn ved indbetaling. 

Vi kommer også gerne efter en kontant donation evt. i forbindelse med kontingent 
betaling. Kontakt da formand Bente på mobil 27 64 37 97 

Vi håber, du har lyst og overskud til at støtte Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus i 
dette projekt. 

På forhånd tak for støtten! 

Bestyrelsen 

 

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 
Vil du være med til at passe på vores forsamlingshus og 
de grønne områder i Nr. Onsild? 

Så bliv medlem – det kan du gøre ved at betale et kontingent på 200,00 kr. 

Husk du får også 200,00 kr. i rabat, når du lejer forsamlingshuset, hvis du er medlem. 

Indbetal kontingentet på følgende konto 9337-2074212363, 
eller mobile pay 25351 

gerne inden d. 15. september 2019. 
Husk at påføre navn ved indbetaling. 

Vi håber, du vil være med til at støtte Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus. 

Bestyrelsen 
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Kirkens arrangementer
Introgudstjeneste for konfirmander:
Søndag d. 22. september kl.17.00 i Sdr. Onsild Kirke.
Vi byder velkommen til de nye konfirmander med en kort gudstjeneste,
som konfirmanderne står for. Derefter er der fælles spisning i konfirmand-
stuen, og vi håber, at mange, udover konfirmanderne og deres familier,
har lyst til at være med.

”Støt op om din kirke”:
Søndag d. 29. september kl. 10.30 i Nr. Onsild Kirke.
I forbindelse med vores høstgudstjeneste holder vi efterfølgende kirke-
frokost i forsamlingshuset. Her vil menighedsrådet orientere om det for-
gangne år i sognene, samt den økonomiske situation. Der vil også være 
mulighed for at stille spørgsmål.

Fyraftensgudstjeneste:
Fredag d. 15. november kl. 17.00 i Nr. Onsild Kirke. 
Gudstjeneste på en anden måde. Efter gudstjenesten er der fælles spisning 
for alle i forsamlingshuset. Aftenen er tilrettelagt i samarbejde med Lands-
byrådet og forsamlingshuset.

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 – fejrer vi Dannebrogs 800 års fød-
selsdag med besøg af fortællerduoen Høvsgaard og Harboe. Gennem 
fortællinger belyser de Dannebrogs betydning for den danske folkesjæl 
gennem de 800 år, der er gået siden flaget ifølge myten faldt ned fra himlen 
i år 1219.  

Onsdag den 20. november kl. 19.30 –kommer præst, sanger og foredrags-
holder Jørgen Gleerup med foredraget ” Da jeg var lille, og landbruget var 
stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark ”. En aften 
med erindringsbilleder fra livet på landet i 1950 -1960erne  krydret med 
viser og sange.

Syng sammen:
Mandag den 2. september  kl 14.00
Mandag den 23. september  kl. 13.30: ”ud i det blå”
Mandag den 21. oktober  kl.14.00

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.

Onsdag den 18. september 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 
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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
eller mobilpay nr. 101470

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

           
    

    
   

   
   

  V
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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

Kreativ gruppe
Kom og vær kreativ sammen med andre. Vi inspirerer og hjælper hinanden. 
Du må også gerne bare medbringe strikketøj og nyde samværet.

Sted: Spejderhuset – Rolighedsvej 8, Sønder Onsild. Medbring indesko.

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

Tid: Kl. 19 til ca. 21-22 – ca. hver anden onsdag.

Onsdag d. 25 september kl. 19: 
Vi mødes og laver i fællesskab programmet for efterårssæsonen. Program-
met kommer efterfølgende på facebook i gruppen: ”Dem der bor i Onsild”.

Vi starter 1.gang med ”Haloween” – vi udhuler græskar og laver efterårs-
dekorationer. Medbring hvad du har – havesaks, pyntegræskar, skål/fad, 
halmkrans, bindetråd… Foregår udendørs – så husk varmt tøj.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Else Sørensen 
40158641, Berit Otte 29258478 eller Susanne Christensen 20637061.

  

Efterårsfest 
og 

2 x Generalforsamling 
 

Nr. Onsild landsbyråd og 
Nr. Onsild Kultur- og 

Forsamlingshus 
afholder ordinær generalforsamling 

 

Fredag d. 4. oktober 2019 
Hhv. kl. 18.00 og kl. 18.30 

Dagsorden iflg. vedtægter 
Kl. 19.00 er der EfterårsFEST 

med musik, god mad og drikke 
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MFI – Skolekredsen
Søndag den 11. august startede det nye skoleår hvor skolekredsen deltog 
med servering af kaffe, vand, gulerødder og småkager.

Indbetaling af kontingent:
Ved starten af det nye skoleår er det tid til at forny sit medlemsskabet af 
MFI-Skolekredsen – det er også muligt for tilmelding af nye medlemmer.

Et personligt medlemskab koster 100 kr. årligt og følger skoleåret au-
gust 2019 – juli 2020. 
Beløbet indsættes på skolekredsens konto i Andelskassen: Reg. nr. 
5984 Konto nr. 1122282.
Husk ved indbetalingen at oplyse navn og adresse. 
Nye medlemmer bedes sende sin mailadresse til kettyogkurt@gmail.
com., da nyhedsbreve fra Skolekredsen udsendes på mail.

Evt. spørgsmål om medlemskab og lignende kan rettes til formanden: 
Ketty Nyrup Hansen, på tlf. 98 54 44 89/29 24 86 49 eller på mail: kettyo-
gkurt@gmail.com. 

Siden sidst:
Skolekredsen har været vagt ved 9-klasses skriftlige eksamener.
Tirsdag den 4. juni - Svævebanen blev overdraget til MFI-Skolen.
Torsdag den 23.maj - Skolefest: Skolekredsen stod for at lave kaffe og 
sælge kaffe og kage.
Torsdag den 6. juni – Fyrkatløbet: Skolekredsen udleverede numre til sko-
lens deltagere. MFI-Skolen var endnu en gang det største skolehold.

Større investeringer:
Så er svævebanen på plads på skolens legeplads. Den 4. juni 2019 blev 
svævebanen overdraget til skolen og modtaget af elevrådet og Mette 
Kræmer. Den blev straks taget i brug og er en stor succes.
Udover de penge der er samlet ind ved elevernes store indsats ved sponsor-
løb og indtægter fra salg af amerikansk lotteri ved Risengrødsfesten, har 
Skolekredsen desuden modtaget 10.000 kr. fra Cogétil – 30.000 kr. fra 
Sparekassen Hobro Fonden og 30.000 kr. fra ELRO Fonden hvilket vi 
og ikke mindst skolens elever er meget taknemmelige for.

Fremtidige arrangementer:

Den 9. november 2019: Julefrokost i Onsildhallen – se andet sted i Bladet.

Af praktiske årsager står Skolekredsen som arrangør af dette arrangement. 
Vi håber på stor opbakning fra såvel erhvervsdrivende som fra borgerne i 
Onsildbyerne og omegn. Overskuddet fra denne julefrokost tilfalder Skole-
kredsen og vil blive anvendt til gavn for skolens elever.
Evt. underskud vil blive dækket af flere af egnens erhvervsdrivende.   
                             

MFI-skolekredsen
Bestyrelsen

HALLOWEEN ARRANGEMENT

Kunne det ikke være (u)hyggeligt, at komme og 
være med til at lave en masse flotte og 
måske uhyggelige græskar hoveder, 

som vi kan sætte op i byen og pynte med... 

Tag mor og far med, og evt dit eget græskar.... 
Ellers kan du købe et billigt til arrangementet... 
Tag med hvad du skal bruge af skarpe knive. 
Skeer til at udhule med, har vi... :-)

Vi mødes nede ved Spejderhytten 
kl. 16.30 tirsdag d 29. oktober.

Se mere på vores Facebook side: 
“Onsild Borgerforening”, når vi nærmer os.... :-) :-)



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 
 

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

Birkebo - Odinsgaard
Når man ændrer ét sted i en organisation ændrer man hele organisationen, 
således siger en klog teoretiker om organisations teori.
Efter at have drevet Birkebo i 9 år, samt efter vi var så heldige at købe 
Odinsgård, tænkte vi, det var på tide at se lidt på det hele. Birkebo er igen-
nem de 9 år vokset betydeligt og vi har bestemt heller ikke fået mindre 
dokumentations arbejde. Så hvad finder man på.
 

Vi har på Birkebo igennem en længere periode arbejdet hen imod nogle 
ændringer, som følge af flere indskrevne unge i vores dagtilbud og bostøtte.
Vi har bl.a. besluttet at Janne, som har været ansat på Birkebo i 10 år, 
overtager ledelsen af botilbuddet Birkebo. Dette indebærer de 13 unge 
mennesker som bor på stedet. Dette er en opgave hun glæder sig rigtig 
meget til. Janne er en super kompetent pige, som har en Pæd. Pæd. Psyk. 
Kandidat uddannelse med sig. Alle unge kender Janne, hvorfor vi er helt 
sikre på, at denne overgang bliver særdeles lempelig for vores unge men-
nesker. Jannes værdier harmonerer rigtig godt med de værdier som Birkebo 
står for og alle dage har stået for. Janne er i første omgang konstitueret 
leder i 1 år.
Sus vil i stedet være Jannes stedfortræder og derudover stå for STU, dagtil-
bud og bostøtte sammen med Steffan som også kommer til at være en del 
af det nyindkøbte Odinsgaard. Odinsgaard, hvor der er 12 fantastiske lej-
ligheder, er tiltænkt de unge der skal fraflytte Botilbuddet og i stedet have 
bostøtte jf §85. Pr 1/10 vil der være flyttet 4 borgere ind på Odinsgaard.
De unge og personale-gruppen har taget så fint imod det og vi er ganske 
overbeviste om at denne løsning er super. Det der er vigtigst for os alle er, 
at bevare det gode der er skabt, de værdier, menneskesyn , udvikling og at 
Birkebo stadig er et ganske særligt sted.
Tilsyn Nord og vores bestyrelse har endvidere også taget fint imod æn-
dringerne og udtrykker ingen bekymringer, men at de har fuldstændig tillid 
til det vi gør.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer alle, og håber i tager lige 
så godt imod disse ændringer, som vores unge mennesker har taget imod 
det.
Vi ved, at alle i skønne Onsild borgere altid har taget godt imod vores 
unge, hvilket vi håber i forsat vil gøre.

Venlig hilsen Susanne Berg
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Onsild Messen & Julegavemarked 
gentages i 2019

Søndag den 8. december – 2. søndag i advent blændes der atter op for 
Onsild Messen i Onsild hallen, Præstemarken 2A., hvor vi glæder os til at 
se dig til en hyggelig dag med et forhåbentlig væld at stande, der bugner af 
alskens lækkerier og julegaveideer. Der åbnes for selve messen kl. 10.00 
og slutter kl. 16.00.

Med et flot besøgstal på 350 gæster i 2018 og et totalt udsolgt stande antal 
på 50 er det håbet, at det kan gentage sig og gerne med endnu flere besø-
gende.
Standene sidste år var både forskellige og af særdeles fin kvalitet, sådan 
som vi ønsker det for en messe.

Tilmelding til Messen inden 15.11.

Standholderne er så småt begyndt at melde sig til, men kender du nogen 
som er interesseret i en standplads, så del gerne budskabet til dem, du 
kender.
Prisen er billig - kun 250,00 kr. pr. stand.
Gå ind på hjemmesiden www.onsild-messe.dk og tilmeld via formularen. 
Vi vil meget gerne have kvalitet på Messen, da der skal være noget seriøst 
for folk at komme efter. Alle stande præsenteres på hjemmesiden med en 
separat side, så besøgende kan se hvilke stande, der kommer på Messen. 
Sidste frist for stand tilmelding er fredag den 15.11.

Gratis rundstykker og ost til de første 100 personer:
Det er en glæde at kunne meddele at OK plus Onsild v/René Greve samt
Mammen Ost igen i år er hovedsponsorer med gratis rundstykker og gratis 
ost til de første 100, der besøger Onsild Messen den 8. december 2019 fra 
kl. 9.00-10.00. Både rundstykkerne og osten er af særdeles god kvalitet, så 
vi er meget taknemmelige for denne sponsor støtte. Derfor husk at handle 
dine varer hos OK i Onsild i den fine og hyggelige butik samt besøg også 
ostebutikken i Tavl v/Bjerringbro, hvor Mammen Ost har sin flotte butik 
med et stort udvalg af lækre oste.

Lotteri på Messen:
Igen i år vil der være et stort præmiebord for børn og voksne med Ameri-
kansk lotteri, der sælges ved indgangen. Er der firmaer og private i områ-
det, der ønsker at donere en præmie til vores lotteri, så kontakt derfor mig 
gerne enten på tlf. 24810060 eller send en mail på onsild.messe@gmail.
com inden d. 15.11.
Adgang til Messen vil som sidste år være 25,- kr. for voksne og børn under 
12 år har gratis adgang. Øvrigt info omkring Messen kommer løbende på
hjemmesiden samt på facebook.

Inviter dem du kender til at besøge Onsild Messen, så den kan blive ved 
med at bestå – Det er så vigtigt for vores lille samfund i Onsild.

På gensyn til Onsild Messen 2019

Dorte Rask Laursen
Koordinator for Onsild Messen & Julegavemarkedet 2019
Tlf. 24810060
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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 : Jesper Kristensen 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 : Søren Hammer 22 16 70 40
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 

Der er godt gang i salget af billetter og husk prisen stiger den 1/9. Find os 
på facebook eller send en mail til julefrokostionsildhallen@hotmail.com

Så skynd dig og hiv fat i venner, naboer eller kollegaer og kom og vær 
med, til at lave en brag af en julefrokost i Onsild Hallen. 

Der er begrænset antal billetter - så skynd dig og få bestilt.
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