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Onsild byerne, hvor vi nyder fællesskabet med hinanden

Materiale til bladet i 2020 skal være os i hænde: 29/10 
Bladet udkommer 14 dage herefter
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Redaktionsindlæg
I TV så jeg mindeudsendelsen om Bent Fabricius-Bjerre, hvor han ærligt 
og oprigtigt fortalte om sit liv. Personlig var han beskeden hele vejen igen-
nem, hvilket var i dyb kontrast til hans målrettede arbejdsliv. 

Som mennesker i almindelighed havde han også forskellige op- og nedture. 
Hans kone døde af kræft som 49 årig, hvor han stod alene med 4 børn. Men 
han accepterede det, som den skæbne, han havde fået tildelt. 

Nogle gange bliver vi hårdt udfordret i livet, måske på helbredet, andre 
gange er det økonomien, eller det kan være relationer til andre mennesker, 
hvor det ikke går, som vi ønskede det. Men uanset hvad det er, så er det 
vigtigt at bevare troen på, at vi kan gøre det, vi har sat os for. Så giv 
aldrig op!! Bliv ved med at gå fremad og bliv ved med at tro på, at du kan 
gennemføre dine mål uanset om det er et nyt job, snitte en træskål, få ny 
kæreste eller komponere en smuk melodi.

Noget af det, der kan hindre os i at gå videre, er, at vi begynder at tvivle 
på os selv. På en måde handler det om noget følelsesmæssigt. Vi mangler 
vedholdenhed og troen på, at vi kan klare livets udfordringer. Vi begynder 
at tvivle på os selv, og så er det svært at gennemføre. 

Bent Fabricius-Bjerre havde evnen til at sætte sig et mål og gennemføre. 
Han kunne gøre det i kraft af, at han var vedholdende og havde et positivt 
syn på livet. Måske derfor nåede han at blive dybt forelsket flere gange, 
hvilket virkelig kan give kaos i livets struktur. Hans gener, positive sind 
og vedholdenhed gav ham et langt liv, og det gav os andre fantastisk smuk 
musik, som vi i mange år har nydt, og som fremover vil skabe glæde og et 
positivt pust ind i vores liv. 

Kirsten Bach

Kære foreninger, institutioner og 
samarbejdspartnere

Vi gør nu klar til at lave aktiviteter i efterårsferien. Der er faktisk ikke 
længe til, så det er allerede NU man som forening/institution skal ud af 
busken, hvis man har lyst til at lave en aktivitet.

Der er tilmeldingsfrist for aktiviteter d. 2. september 2020, så tilmeld jeres 
aktivitet på www.aktiv-ferie.nu under: ”Tilmeld Arrangør”

I får: 
Foreninger, der er med i Aktiv Ferie, vender positivt tilbage og fremhæver 
følgende:
• Gratis omtale i en pjece, der uddeles til samtlige skolebørn i 2. til 6. 
klasse.
• Samtidig laver kommunerne plakater, avisannoncer, pressemeddelelser 
og skaber omtale på Facebook, hjemmeside m.m.
• Økonomisk støtte til den aktivitet, I arrangerer. Der skal ikke aflægges 
regnskab. 
• Kommunen står for alt det praktiske omkring deltagertilmelding. I får 
digital adgang til en deltagerliste og skal kun koncentrere jer om at afholde 
jeres aktivitet.

Kultur og Fritid, Mariagerfjord kommune
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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, 

i Fårup og omegnen. 
Kører alle hverdage.

Tlf. 86 45 20 16

Bestilling skal ske dagen før 
inden kl. 12.00

Kom til hæklekursus i OHF ☺☺ 
Kurset forløber over 3 tirsdage, hvor Susanne Olesen med sine kyndige hænder, store 

erfaring og interesse for hækling, vil guide dem der er helt nye i hækleverdenen eller dem 

der lige har brug for at få genopfrisket ”hvordan var det nu det var”. ☺☺ 

Kurset afholdes i Susannes kreative værksted på Viborg landevej nr. 3 

følgende tirsdage fra kl. 19.00 - 22.00:  

25/8, 1/9 og 8/9. 

Pris for 3 x kursusaftner inkl. kaffe og brød er 75 kr. som betales ved tilmelding. 

 

For nemheds skyld, så tag et nøgle bomuldsgarn 8/4 og en hæklenål nr. 3 eller 3,5 med. 

Det vil give den nemmeste start på dit projekt. ☺☺ 

 

Der er max. 15 pladser på holdet, så tilmelding sker efter først til mølle princippet!! 

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

22164128. Betaling foregår kontant på første kursus aften. 
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Onsild sangkor starter ny sæson 2020/21 
onsdag den 26. august

Onsdag den 26. august 2020 tager Onsild sangkor hul på endnu en ny sæ-
son i Odd Fellow logen på Smedevej 25, Hobro. Tidspunktet er uændret fra 
10 - 12.

Sangkoret fik som alle andre en ufrivillig pause på grund af Corona ned-
lukningen midt i marts måned. Forinden nåede vi at være ude og synge 
både hos ældrecentret i Ørum og hos seniorklubben i Klejtrup, inden landet 
lukkede ned.
 
Heldigvis kunne vi så samles hele juni måned og fik 5 øvegange mere, 
inden vi kunne ønske hinanden god sommerferie. Selvfølgelig har vi holdt 
god afstand, når vi har sunget sammen og det vil vi også gøre fremadrettet 
ved den nye opstart.  Ligeledes vil der blive sprittet hænder af, når vi sam-
les og når vi går igen. Det skal være betryggende at gå til korsang hos os. 

Julekoncert tirsdag den 8. december  
I kalenderen har vi en julekoncert pt. hvor vi synger julen ind i Ørum Kirke 
tirsdag den 8. december 2020 kl. 19.30. Det glæder vi os meget til. Kender 
du nogen, som har ønske om at høre koret til en koncert i kirke, kultur 
center og ældrecenter på sigt, så hører vi gerne fra dig. 

Har du lyst til at komme med i et godt senior kor, så kan Onsild sangkor 
være noget for dig. Vi synger et bredt 3 stemmigt repertoire af både nye 
og ældre ting, lige fra højskolesange, salmer og gospel, til rytmiske og 
klassiske ting. Er vi ude og underholde, så vælger vi også ting, publikum 
kan synge med på. Ring gerne for tilmelding tlf. 24810060. Du behøver 
ikke kunne noder, men selvfølgelig er det en fin fordel at kunne. Korets 
medlemmer kommer fra et stort opland omkring Onsild. Odd Fellow logen 
har gode faciliteter, gode parkeringsforhold og det er let at finde til.  

Hygge i højsædet: 
Sidst men ikke mindst, så har Onsild sangkor et helt unik fællesskab med 
hyggelig samvær og hvor vi kommer hinanden ved.  
På glædelig gensyn og vi håber at se dig. Der er altid plads til én til.

Dorte Rask Laursen

www.onsild-sangkor.dk  

Onsild ungdomsklub 
åbner tirsdag d. 1. september 

og har fremover åben tirsdage og torsdage fra kl 19.00 - 22.00.

Leder Søren Hammer
Onsild ungdomsklub (MFI Skolen)

Præstemarken 2, Sdr. Onsild
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Kirkens arrangementer efterår 2020

Menighedsrådsvalg 2020
I henhold til ny lovbekendtgørelse omkring valg til menighedsråd, er der 
afholdt orienteringsmøde den 9. juni 2020. 

Efter den nye valgform afstemningsvalg (generalforsamlingsmodel) til 
menighedsrådet er det en fast dato på landsplan, som afholdes den 15. 
september 2020 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

For Sdr. og Nr. Onsild menighedsråd skal der vælges 10 personer, 5 fra 
Sdr. Onsild og 5 fra Nr. Onsild, samt stedfortræder for hvert sogn.

Der vil for Hobro – Mariager provsti være en fælles annonce omkring dette 
i Hobro avis.

Sønder – Nørre Onsild Menighedsråd
Jørgen Lundsberg

Konfirmation
Konfirmationen har vi fastsat til d. 30. august i håb om, at så mange som 
muligt igen kan få lov at fejre konfirmanderne. 

Tidspunktet er stadig kl. 9.00 i Nr. Onsild og 10.30 i Sdr. Onsild

Konfirmandstart den 8. september kl. 8.00 i konfirmandstuen.

Introgudstjerneste for konfirmander den 20. september kl. 17.00:

Søndag d. 20. 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.

Minikonfirmandstart: den 27. august starter det nye hold minikonfir-
mander. Det er et tilbud til 3. klasse, hvor de lærer kirken at kende. Vi 
fortæller nogle af de mange historier fra biblen, synger og tegner, og ikke 
mindst hygger os med saftevand og kage. Har I lyst til at være med. Det er 
sammen med Marianne, vores organist, og en lærer fra skolen. Der gives 
nærmere besked om tidspunkt, når skolen starter efter sommerferien.

Høstgudstjeneste den 27. september kl. 10.30 i Sdr. Onsild Kirke. 
Efter gudstjenesten inviterer vi til frokost i konfirmandstuen. Der er ind-
samling ved gudstjenesten til humanitære formål.

Sognetur - på grund af Coronakrisen ser vi os desværre nødsaget til at 
aflyse sogneturen i år.

Konfirmand Gospel: fredag den 23. oktober i samarbejde med MFI holder 
vi Gospel-dag for konfirmander og de store elever på skolen. Det hele 
foregår fra kl. 11.00 til 16.00 i Sdr. Onsild Kirke og afsluttes med en lille 
koncert kl. 15.00. Dagen holdes sammen af sangerinden Heidi Bisgaard, 
Aalborg og hendes pianist. Hun er uddannet fra Nordjysk Musikkonserva-
torium, og har optrådt både som solist i professionelle gospelkor og som 
backing for Søs Fenger, Erann DD. og Laura Kjærgaard

Syng sammen 2020:    
Mandag den 14. september starter vi med en tur i det blå kl. 13.30
Mandag den 19. oktober syng sammen kl. 14.00 

Fyraftensgudstjeneste fredag den 6. 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.

Den 7. oktober: Markering af 4. maj kl 19.30 i Sdr. Onsild Kirke



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

OHF kalder...    IGEN ☺☺ 

 

SÅ er vi klar igen efter CORONA og div. restriktioner, derfor indkalder vi igen til                                                 
PIGE-AFTEN i OHF for alle vores medlemmer. 

Fredag den 4/9-20 kl. 18.00 i aulaen på MFI skole :-) 
Program for aftenen: 

• Kl. 18.00: OHF byder velkommen og vi skal nyde en lækker TAPAS anretning fra 
Bitten slagter. 

• Kl. 19.30: Hanne, Hanne og Berit vil guide os igennem nogle begynder danse i Line-
dance - vi skal bare hygge og have det sjovt, så kom endelig uanset om du har 
prøvet det før eller ej. Du må også gerne komme og heppe på sidelinjen ☺☺ 

• Kl. 21.00: Dessert og kaffe – hygge mm. - sjove input modtages gerne  
• KL.24.00: Tak for i aften ☺☺ 

Hele denne herlighed koster 150 kr. I prisen er velkomstdrink, TAPAS, dessert, kaffe og 
snacks inkluderet. 

 

OHF sælger vin og sodavand hele aftenen til fornuftige priser: Sodavand 10 kr. Vin 75 kr. 

 

SU 28/8-2020 med bindende tilmelding med betaling kan ske til Lene på 22164128 eller 
på onsildhusmoderforening@gmail.com 

 

Betaling kan ske på MOBILPAY 359300 eller 5984 1158641 – Andelskassen – HUSK navn!!! 

Vi håber at se en masse glade og danselystne piger denne aften ☺☺ 
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Varm sensommer hilsen fra 
Dagplejen i Onsild og Handest

Vores forår/sommer har være meget anderledes pga. covid-19. Vi har ikke 
kunnet besøge hinanden og mødes som vi plejer. Heller ikke legestue, eller 
besøg i børnehave mm har været en mulighed. Nu må vi gerne mødes flere 
sammen på legepladser og vi regner med at legestuen så småt starter op i 
løbet af september.

Vi er blevet udtrukket til et 2-årigt forskningsprojekt. Vi er meget spændte 
på at komme i gang i løbet af efteråret. 

Projektet ”Pædagogisk kvalitet i dagplejen” (PKD) strækker sig over 2 
år og er et samarbejde mellem dagplejen i 11 kommuner og forskere ved 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og TrygFondens 
Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet samt Det nationale forsk-
nings- og analysecenter for velfærd (VIVE).
Projektet har afsæt i de pædagogiske principper fra en pædagogisk indsats, 
der hedder Abecedaian. Udgangspunktet er, at børn dannes og udvikler sig 
i samspil med andre børn og voksne, og at kvaliteten af barnets relationer 
og samspil med andre er afgørende for barnets trivsel og udvikling. Derfor 
er fokus i projektet at arbejde systematisk med fire pædagogiske kerneele-
menter, som handler om de samspil, det lille barn indgår i dagligt: Sprog, 
Omsorg, Leg og Kommunikativ læsning.

Vores gruppe vokser – i hvert fald har vi alle fulde huse pr. 1/9 og der er 
slået en ny stilling op i vores område pr. 1/10. Det er jo meget positivt :-)

Som noget NYT har Dagplejen Mariagerfjord fået lov til at ALLE vi dag-
plejere kan holde en fælles pædagogisk dag. Det vil fremadrettet blive 2. 
fredag i november. I år er det den 13/11. Denne dag forventes det, at man 
så vidt muligt, selv kan sørge for pasning. Der vil dog blive nødpasning – 
evt. i vuggestue eller børnehave. 

LEGEPLADS DAG
Søndag d 24/5 havde vi Legeplads 'forskønnelsesdag'. Denne gang var det 
pladsen ved kirken, der stod 
for tur. Vi fik ryddet godt op, på 
trods af, at vi kun var OBF og 
en frivillig fra byen. Efterføl-
gende har vi dog været så hel-
dige, at en far til et barn fra by-
en, har været i gang med at ud-
skifte 'træhesten' med nogle nye 
stammer, så den er blevet så fin 
og ligeså har været i gang med 
buskrydderen... Dejligt, tak for 
det. Ligeså har vi også modta-
get en ny babygynge, faktisk 2, 
da den første gik i stykker, så 
også tak for det.. Derudover har 
vi planer om, at skal have skif-
tet rammen rundt om sandkas-
sen, da den er helt færdig og 
også have lavet nye lege muligheder..
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  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 

 

For flere oplysninger; se hjemmesiden, hobro-egnens-skytteforening.dk  ---  eller ring 3098 3897. 

 
 
 
 
 

Tlf.nr. 98 54 40 55

MFI – SKOLEKREDSEN 
 
Søndag den 9. august startede det nye skoleår for 0. og 1. klasses elever. Skolekredsen deltog med 
servering af kaffe, vand og is til eleverne. 
 

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 august 2020 – juli 2021.  
Beløbet indsættes på skolekredsens konto i Jutlander Bank: Reg. nr. 9336 Konto nr. 
2075399785 eller via MobilePay til nr.606726.  
Husk ved indbetalingen til banken at oplyse navn og adresse. Ved nye medlemsskaber så 
sendt venligst jeres mailadresse på SMS til Annie Poulsen, på nr. 21 44 71 65, da 
skolekredsens nyhedsbrev udsendes via mail.  
 

Siden sidst: 
På grund af Corona har det været et meget stille forår og forsommer. 
 
Mandag den 22. juni lavede skolekredsen kaffe/the med småkager til MFI-Skolens 
generalforsamling. 
Lørdag den 27. juni lavede vi kaffe/the vand og serverede rundstykker for forældrene til børnene i 
den nye 0-klasse.  
 

Tirsdag den 11. august afholdt Skolekredsen en noget forsinket generalforsamling. 
 
Bestyrelsen er konstitueret: 
Formand: Jenny Dybdal Nielsen – Kærvej 8, Sdr. Onsild - tlf. 26 21 75 92 
Kasserer: Annie Poulsen – Frejasvej 14, Sdr. Onsild 
Mie Christiansen – Præstemarken 12, Nr. Onsild 
Annette Aasted – Høndrupvej 11, Hobro 
Signe Neimann – Søagervej 8, Sdr. Onsild 
Signe var suppleant og trådte ind i bestyrelsen da Ketty Nyrup Hansen valgte at trække sig. 
Suppleanter: Der var genvalg til Iben Bryde - Ellen Kruse blev valgt ind som ny suppleant. 
Der var også genvalg til Morten Sørensen- som revisor og Else Larsen som revisorsuppleant 
 
Fremtidige arrangementer: 
 

Den 2. og 5. september:   Arbejdsdage for forældre.  
 

Den 9. oktober:   Skolernes Motionsdag. 
 
Den 3. december:   Risengrødsfest.  
 
Hvis nogen fra skolekredsen har lyst til at give en hjælpende hånd ved et arrangement, er I 
velkomne til at kontakte Jenny for nærmere information.  
 
                                 

MFI-SKOLEKREDSEN 
Bestyrelsen 
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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

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.: 21 75 41 30

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
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BENTEs CORNER
TØJ · ACCESSORIES · BRUGSKUNST · HUDPLEJE

Bente Knudsen
Vester Skivumvej 2, Skivum  ·  9240 Nibe
Tlf. 2789 0681  ·  CVR-nr. 1596 0035

TØJ  •  FEST- OG BRUDEKJOLER
ACCESSORIES  •  BRUGSKUNST  •  HUDPLEJE

www.friendtex-benteknudsen.dk
www.bentescorner.dk

sekrass@post11.tele.dk

Onsild Pensionistklub 
 

Bankospil hver anden torsdag i ulige uger 

Start torsdag den 10/9  Kl. 14.30 - 16.30 
 
  konfirmandstuen Viborg Landevej 11, Sdr. Onsild  
 
Kom til en ”prøveeftermiddag” og få nogle hyggelige timer 

Banko-plader 10.00 kr. pr stk. 
Vi starter med kaffe/the som er gratis for medlemmer, 

og ellers kr. 5.00 
 

 OBS !!!For at undgå smitte af corona, 
  medbring selv brød til kaffen!!!!!  

Alle er velkomne 
 

Ved ændring på grund af corona situation, vil der være opslag 
 på OK Tank og Onsild Lægehus 

samt Facebook side ”os der bor i Onsild”  
 Yderligere oplysninger: Niels Kurt Jensen(formand) 99555258 

         Bente Andersen (kasserer) 98544288/30984088 
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37. elevhold er startet på 
Onsild Idrætsefterskole

Søndag den 9. august ankom 107 forventningsfulde elever og deres foræld-
re til starten på et nyt skoleår på efterskole. Elevhold 20/21 er det største i 
skolens historie og er en del af den udviklingsplan som bestyrelsen vedtog 
i 2018, hvor det var målet at gå fra de 93 elever til 107. En af forberedel-
serne til denne udvidelse var at forlænge en elevgang med 3 nye værelser 
og 1 baderum. Vi har også renoveret badeværelser i foråret. Planen var 
klar, elevværelserne skulle stå klar til første skoledag og det gjorde de, 
med nyt inventar og gode madrasser, så eleverne kunne føle sig hjemme 
allerede den første dag. Vi har også gang i byggeriet af en multisal bag 
vores nuværende foredragssal. Den er færdig til efterårsferien og kommer 
til at indeholde 2 undervisningslokaler, og en mobilvæg gør at det også kan 
være 1 stort lokale. Det glæder vi os til at tage i brug og udnytte de mange 
muligheder.

På grund af Corona forholdsreglerne kunne vi ikke som vanligt være i 
vores egen hal, men havde lavet en opdeling af græsset bag Onsild hallen, 
så vi kunne være samlet 350 personer på en forsvarlig måde. I vores hver-
dag har vi stor fokus på hygiejne og afstand, så vi er meget optimistiske 
med henblik på at kunne lave god efterskole for vores elever.

Nu er vi i gang med introugerne, hvor holdet skal rystes godt sammen og i 
uge 34 tager vi på 3 dages tur under åben himmel og håber at sommervejret 
også holder i den uge. Derefter går hverdagen i gang med faglig undervis-
ning og en masse idræt og bevægelse.

Vi er glade for vores samarbejde med MFI og har for 3. år i træk lavet 
Onsild Løbet sammen. Løbet er den 3. september kl. 17 med fælles op-
varmning i skolegården. Vi glæder os til at se mange fra Onsild og omegn 
komme og løbe med.

Med starten på et nyt skoleår godt i gang, flyttes blikket mod de kommende 
årgange og her ser optaget også fint ud, og vi forventer at være fuldt opta-
get til skoleåret 21/22 i løbet af september. Vi har en infoaften hver måned 
og der er 31 tilmeldt til den 26. august kl. 19, så vi ser lyst på fremtiden.

Husk det koster 25 kr. at blive medlem af vores skolekreds, det er bare at 
henvende sig på kontor@onsild.dk.

Første skoledag sang vi en smuk sang, der hedder ”hvor du sætter din fod”. 
En af versene lyder ”ved de veje du finder vil du snart plukker minder” 
vores elevhold 20/21 er godt i gang med plukke deres buket af minder.

Med venlig hilsen 
Jesper, 
Forstander
Onsild Idrætsefterskole
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Nyt fra Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus
Corona lockdown har været hårdt for forsamlingshuset rent udlejnings-
mæssigt. Fra at have en ordrebog med ok udlejninger i, gik vi til alt aflyst i 
omkring 3 mdr. Nu er der heldigvis kommet gang i udlejningen igen og her 
i august har huset været udlejet hver eneste weekend.

De 3 mdr. har heldigvis ikke været helt spildt. Vi har fået gjort hovedrent 
i hele huset. De store lamper i salen er også blevet gjort rent - hver og en 
af blomsterne er blevet tørret/vasket af. Et arbejde der taget 3-4 timer pr. 
lampe!
Der er sat nye væglamper op i salen, indgangen og herretoilettet.

Vi har været heldige at få tilskud fra kommunens forsamlingshus pulje til 
nye vinduer mod vejen og vinduerne i gavlen. Dem i gavlen er skiftet. Så 
må vi se hvornår der kan blive et hul i udlejningen så de sidste vinduer kan 
skiftes.

I forhold til de til enhver tid gældende corona restriktionerne, så er det 
lejer, der skal sørge for, at disse bliver overholdt.

Vi er rigtig glade for at der igen er kommet gang i udlejningen, men vi kan 
allerede nu se, at det bliver et travlt 2. halvår af 2020. Så tøv ikke med at 
booke huset, hvis I skal bruge det, måske er det for sent i morgen

God sommer til alle
formand Bente Kirketerp

Konfirmander

Asferg lørdag d. 22/8-2020 kl. 10.30
Josefine Dyrmose Andersen

Hobro lørdag d. 22/8-2020
Mille M Frandsen

Fårup søndag d. 23/8-2020 kl. 9.00
Esben Waldbjørn Christensen
Hjalte Leth Skov

Fårup søndag d. 23/8-2020 kl. 10.30
Mathias Pedersen Gravesen
Signe Linde Ovist

Nr. Onsild søndag d. 30/8-2020 kl. 9.00
Ida Oppelstrup Christensen
Lars Tougaard Kirketerp
Nikoline Ramlow Nikkelsen

Sdr. Onsild søndag d. 30/8-2020 kl. 10.30
Anton Emil Mejdal Lauritzen
Daniella Joensen
Emilie Overgaard Jørgensen
Magnus Hagested Lindum
Malte Aksel Madsen
Mikkel Bach Vistisen
Mille Ørbech Thomsen
Victor Manø Stisen

Det er denne liste vi har fået oplyst men der kan måske være flere.
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Sensommer-vandretur i Trinderup Krat i Onsild 
Lørdag d 12.september2020 kl. 10 til ca. kl. 14 
  

Er du glad for naturen? Er du glad for at gå tur i naturen? 

Vil du gerne høre mere om naturen, mens du går – så kom og vær med.  

Er du sikker på, hvordan du må færdes i en privat skov? 

Turen er aftalt med skovejeren hvor vi går sikkert på tilladte stier i skoven med 
respekt for dyrelivet. 

 

Turen guides af miljøvejleder og biolog Inger Taylor. 

Mødested: Kærvej 51, Sdr. Onsild. Parkering på gårdspladsen. 

ALLE er velkomne. Ingen tilmelding. Du møder bare op. Det er gratis☺☺ 

Husk drikkevarer hvis du har brug for det undervejs på turen. 

 

Arrangeret af OHF Onsild husmoderforening og Lokalhistorisk Forening i 
Onsild. 

 

 Håber vi ses ☺☺  

Inger Taylor og Anette Fedder 
                                                                           

 
 
 
 

Onsild idrætsforening 
Sæson 2020/2021 

 
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 torsdagen og fredagen – mere info 
og tider følger senere. Hold øje med facebook eller hjemmesiden. 

 
Håndbold: Opstart uge 37 

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 - Hallen 
 

Maibritt vil gerne have hjælp til håndboldtræning, interesseret 
henvend dig på 28265686 eller 21754130 
 
Badminton: opstart uge 36 – baner bookes ved Elmo  21754130 

Ugedag Tidsrum  Sted 
Mandag 19-20 og 20-21 Hallen 
Onsdag 19-20 og 20-21 Hallen 
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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  
 
 
 
 
 
 

Find os på Facebook: 
Onsild Idrætsforening 
Eller: www.onsildif.dk 
 
Sponsorer:  
 
       
 
 

Kontingentpriser : 
Forældre/barn- gymn: 470 kr.  
Mikro- gymn.:  470 kr.  
Mini spring- gymn.: 490 kr.   
Spring 2 – gymn. :  520 kr.  
Turboholdet 400 kr./pr. halve sæson 
Håndbold 0-3.kl. 490 kr. 
Håndbold Trille-Trolle 470 kr. 
Badminton 4 pr. bane 575 kr. 
Badminton 2 pr. bane 1150 kr. 
 

 
Gymnastik: Opstart uge 37  

Hold Tidspunkt og sted kontaktperson 
Forældre/barn: Vi har 
desværre ingen instruktør til 
dette hold i år, men går du 
og brænder for det så giv et 
kald til Mette - 23703186 

 Mette 

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 spring:  
Dette hold er for piger og 
drenge i 0.-1 – 2 - 3.-klasse. 
Vi skal øve os i små spring, 
lege og rytme indenfor 
gymnastikkens verden.  

Mandag  
 
Kl. 17.30-18.30  
 
Hallen 

Mette 

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. 17.30-19.00 
 
Hallen 

Jacob  

Rytme: 
Rytme er for pigerne fra 3 kl. 
og opefter. 

Torsdag 
Kl. 17.30 – 18.30 
Gymnastiksal på 
skolen 

Natasja 

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

Tirsdag 
 
Kl. 19.00-  ? 
 
Hallen 

Hanne 

- Der tages forbehold for eventuelle ændringer hold øje på facebook. 
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Hilsen fra Kanoturen d 20/6-20 
Vi mødtes på Kanogården i Hvornum kl. 9.00, derefter kørte vi i samlet flok til Tjele 
Langsø, hvor kanoer og kajakker blev sat i søen. Vi var 15 personer, 2 i kajakker og 
resten i kanoer. 

Det var meget smukt at padle/ro på denne sø. Vejret var med os på hele turen, 
overskyet, ca. 20 grader, to regndråber. 

Vi var nogle der var heldige med, at andre havde overskud og kræfter til at hjælpe os 
andre på ret kurs. Tak for det. 

Efter vi havde passeret ruser osv. på søen drejede vi ind til venstre i Hvornum å. Det 
var smukt, helt stille, træerne hen over os, vandplanter i kanterne, blåvinget 
vandnymfer i luften og dansemyg på åen. Senere kom vi ud på den bredere del af åen 
– som var vi på en lille flod. 

Efter ca. 3 timer holdt vi første pause med medbragte rundstykker og kaffe. 

             
Så gik turen videre ad den smukke og bugtede å. Stilheden og naturen var fortsat 
betagende. Vi forlod Hvornum å og fortsatte ad Skals å. Efter knapt et par timer hev 
vi kanoerne op igen – nu var vi i Onsild. I pausen fik vi sandwichs fra Bitten slagter, 
strakte ben – og så fortsatte vi mod Hvornum. Efter 1½-2 timer ankom vi godt brugte 
til Kanogården – hvor vi blev modtaget med kaffe og kage.  

Tak for billeder til Dorit.   

Flere gav udtryk for, at de gerne vil afsted igen til næste år – så lad os satse på en tur 
igen i 2021. 

Husk vandreturen 12/9-20 i Trinderup Krat – se Kik og Lyt. 

 

På vegne af OHF Onsild husmoderforening og Lokalhistorisk Forening i Onsild 

De bedste hilsner Anette Fedder 

SANKT HANS AFTEN
I år holdt vi som sædvanligt Sankt Hans, nede i St. Byen.
Vi havde, som vi plejer, tændt op i grill'ene, så man kunne tilberede sin 
medbragte mad og vi solgte øl og vand. De fornødne sikkerheds regler 
med afstand og håndsprit blev taget og vi havde en hyggelig aften. Der var 
ca 30 til spisning og ca 40 efterfølgende nede til bålet i anlægget, hvor vi 
hyggede med kaffe/kage og snobrød til børnene og sang om bålet.
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                           Projekt:  ’Gamle gymnastiksale - nye muligheder’ 

Mariagerfjord Idrætsskole er udvalgt som eksempelprojekt sammen med 9 andre skoler i 
Danmark, og gennem en kommende udviklingsproces, så skal der gives et konkret bud på, 
hvordan gymnastiksalen kan nytænkes og udnyttes bedre. Formålet er at få en ældre 
klassisk skolegymnastiksal moderniseret til nutidens og fremtidens behov. 

5 af projekterne skal derefter udvælges til et videre forløb med henblik på realisering. 
Projektet er i samarbejde med Dansk Skoleidræt og Danmarks Idrætsforbund samt Lokale & 
Anlægsfonden. 

Der er nedsat en lokal styregruppe med repræsentanter fra initiativtagerne til vores 
ansøgning til projektet:                                                                                                                      

Menighedsrådet: Jørgen Lundsberg (bjl@os.dk) og Signe Neimann (scnei@post10.tele.dk)                                                                                  

Onsild IF: Morten Sørensen (adm@tisselhaveagro.dk) og Merete Grove (meretegrove@gmail.com)                                                                                                                      

MFI bestyrelse: Michael Loft (michaelloft.ml@gmail.com)  og Jacob Bjerrum 
(lundbjergaard@godmail.dk)                                                                                                                        

MFI ledelse: Torben Czepluch (viceleder@mfiskole.dk) og Peter Otto Yde Thomsen 
(leder@mfiskole.dk) 

Tovholder og proceskonsulent er Johnny Kræmer (johnnykraemerjensen@gmail.com) mobil 
24599271 

I efteråret 2020 skal der afholdes en række interviews, mødeaktiviteter og workshops, som 
vi håber at mange brugere vil have lyst til at deltage i. Vi ønsker at aflevere en særdeles 
kvalificeret visionsbeskrivelse af vores projekt, så vi kan blive udvalgt til næste fase, hvor vi 
vil kunne få endnu mere rådgivningshjælp og hjælp til finansiering.  

SÆT DERFOR NU KRYDS I KALENDEREN VED TORSDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 18.30, 
hvor der er fælles Workshop i ”Gymnastiksalen” for alle, der kunne have interesse i at 
bidrage til projektet. Invitation sendes senere direkte til repræsentanter i vores lokale 
foreninger og til andre brugergrupper. Hvis du har særlig interesse som borger eller ideer til 
projektet, så er du meget velkommen til at kontakte styregruppen og ikke mindst 
procestovholder Johnny Kræmer enten på ovennævnte mail eller mobilnummer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vigtigt er det, at både Mariagerfjord Idrætsskole og lokale brugere oplever, at projektet er 
lokalt forankret samtidigt med at der skabes nye attraktive muligheder for at samles til 
mange former for aktiviteter. Vi vil gerne skabe mere inspiration og motivation til flere 
brugere til at benytte mulighederne i fremtiden. Vi ønsker at arbejde på at sikre bedre 

adgangsmuligheder og tættere tilknytning til skolens andre bygninger både fysisk og 
indholdsmæssigt. Selve klimaskallen/bygningen trænger til en opgradering med isolering. 
Derudover skal der ses på opvarmning og andet optimering for at skabe et bedre indeklima 
og mindske klimabelastningen. Vigtigt er ligeledes at lydforhold skal forbedres og dermed 
være mere brugbar til bl.a. koncerter, kor og foredrag i fremtiden. 

Gymnastiksalen bruges hver dag på skolen og også meget af foreninger, ungdomsklub, 
idrætsefterskolen og andre brugere. Vi er egentligt ret glade for gymnastiksalen og selve 
salens størrelse er god, men meget traditionel.  

Udfordringen er at kunne bevare noget af den værdi, som skolen og foreningerne i dag har i 
”gymnastiksalen”, både til idræts- og bevægelsesaktiviteter i tilknytning til faglig 
undervisning og til foreningsaktiviteter med mange forskellige formål – og til at skabe 
attraktive nye rammer, som kan give lokale foreninger og brugere lyst til at flytte flere af 
deres aktiviteter ind på skolen, så skolen, lokale institutioner og foreningsliv kan bringes 
endnu tættere sammen.                                                                                                                                                                                                               
Projektet, der løber i perioden 2020-2024, skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, 
gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale, så de kommer i 
øjenhøjde med nutidens behov. 

De 9 andre udvalgte eksempelprojekter er (kommune): Skolen ved Rønnebær Allé 
(Helsingør), Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen (Frederiksberg), Fjeldsted Harndrup 
Skole (Middelfart), Haldum Hinderup Skolen (Favrskov), Hou Skole (Odder), 
Søndervangskolen (Århus), Virring Skolen (Skanderborg) og Ahlmann-skolen (Sønderborg)  

Onsild square dancers 
starter efterårssæsonen

torsdag den 17.september 2020 fra kl 19-21 
i aulaen på Mariagerfjord Idrætsskole.

Vi følger myndighedernes corona instrukser
og sker der ændringer bliver dansen aflyst.

God sommer  -  Onsild Square Dancers
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Spejderne på Færøerne 
Denne sommer gik spejderturen til Færøerne. En tur vi i lang tid ikke regnede med blev til noget, 
pga. Covid-19-udbruddet. Det endte dog med at vi kom afsted. Inden skulle vi have taget en 
coronatest, så vi kunne påvise at vi var negative, når vi ankom til Færøerne. Det viste sig dog, at vi 
ikke kunne bruge vores negative tests til noget, da der et par dage inden vi skulle afsted, blev 
meldt ud, at vi skulle testes når vi ankom til lufthavnen på Færøerne. Herefter skulle vi tage direkte 
til hotellet og gå i karantæne, indtil vi fik svar. Vi kunne regne med at få svar senest kl. 12 den 
næste dag. Vores færøske guide sagde heldigvis, at vi ville komme på vores planlagte tur til 
Mykines dagen efter, uanset om vi havde fået et svar eller ej. 
 

Mykines 
Mandag morgen havde ingen af os endnu fået noget svar på coronatesten, og flere af os begyndte 
at spekulere i, om vi kun ville få en besked, hvis vi var positive.  
Vi kørte med bus til Sørvágur, hvor vi skulle med en 
lille færge for at komme til øen Mykines. En tur 
mange af os havde været lidt nervøse for, pga. Kurts 
skræmmehistorier fra sidste gang spejderne var på 
Færøerne, hvor bølgerne havde været store. 
Heldigvis var vejret med os, og vi kom sikkert til øen. 
Med et indbyggertal på 13 og ingen biler, var 
naturen det dominerende på øen. Hele dagen gik 
med at vandre rundt på øen og se den enestående 
natur og det fantastiske fugleliv. Vi fik også set øens 
helt store turistattraktion, søpapegøjer, på helt tæt hold, som til fleres overraskelse var meget 
små. Da vi kom hjem på hotellet igen omkring kl. 19, fik vi en sammenkogt ret med torsk, som alle 
med glæde spiste, selvom flere havde sagt, de ikke kunne lide fisk. Ingen af os havde fået svar på 
coronatesten, så vi gik ud fra at vi alle var negative. 
 

Klaksvik og Kunoy 
Tirsdag skulle vi på bustur mod de østlige øer. 
Undervejs fortalt vores guide os om de 
attraktioner vi kørte forbi og ind imellem blev 
bussen parkeret, så vi kunne stige ud og nyde 
udsigten over fjorde, fjelde og vandfald. Da 
Færøerne er en gruppe af 18 øer, kørte vi igennem 
en hel del tunneler, heriblandt den længste, som 
er omkring 6 km lang (alt for lang til at vi kunne 
holde vejret hele vejen) og udsmykket med 
lyskunst. Inden turen gik tilbage mod Thorshavn 
skulle vi en smut omkring garnbutikken Navia. 
Priserne på deres striktrøjer var dog lidt pebret, så de fleste valgte i stedet at købe nåle til 
spejderuniformen og magneter til køleskabet. I Thorshavn blev vi sat af ved et storcenter, hvor vi 

gik lidt rundt i butikker, inden vi spiste aftensmad på Sunset. Herefter gik vi hjem til hotellet, som 
viste sig at være en hårdere tur end vi havde regnet med, da det gik stejlt op ad det meste af 
vejen. 
 

Eysturoy og Streymoy 
Onsdag gik turen til øerne Eysturoy og Streymoy. Første 
stop var en bygd ved navn Saksun, som siges at være en 
af Færøernes smukkeste perler. Området var som taget 
ud af et eventyr, med charmerende græstægte huse og 
en fantastisk udsigt over bugten, som var omgivet af 
kæmpe fjeldsider med rindende vandfald.  
Herefter gik turen til Gjógv. Endnu en smuk bygd med 
farverige træhuse omgivet af klipper helt ud til havet. 
Bygden lå ved en kløft som fungerede som en 
naturhavn, og for enden af kløften var Marys bænk (et 
minde om Kronprinsparrets besøg i bygden). Her kunne 
vi nyde udsigten over det åbne hav og bølgerne der slog 
mod klipperne. Nogle vovede sig helt ud på klipperne, 
der lå ud til vandet, for at komme helt tæt på bølgerne. 
Da vi var færdige med busturen, blev vi igen sat af i 
Thorshavn. Her gik vi lidt rundt i byen og fik købt de 
sidste souvenirs inden aftensmad. Menuen stod på 
pulled pork burgere.  
 

Tidligt torsdag morgen gik turen så hjem til Danmark. Og på trods af de mange praktiske 
udfordringer vi havde inden rejsen (lukning af grænser, coronatests, mundbind osv.) havde vi en 
rigtig hyggelig tur, hvor vi fik set en masse skøn natur.  
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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

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
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BANKOSPIL I OHF 
 

 

 • Tag naboen og 
vennerne med til en 
hyggelig aften, hvor vi 
spiller 10 spil banko. 

• Der er flotte præmier 
købt / sponseret hos 
lokale 
erhvervsdrivende. 

• Vi sælger slik og 
sodavand. 

• Efter bankospillet 
sælges der kaffe/te, 
sodavand og kage samt 
amerikansk lotteri. 

Tirsdag den 15. september kl. 19.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 

Afholdes i aulaen på MFI Skole 
 

Bankoplader 10 kr. pr. stk. 
Amerikansk lotteri – én pakke med 10 stk. for 30kr. 

Kaffe/te med kagebord 30 kr. 
 

Håber vi ses ☺☺ 
 
 

OHF – Onsild Husmoderforening 
 

Sæt kryds i kalenderen til  julebanko 24/11-20 
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MFI skolen
Velkommen til de nye i 0. klasse og velkommen til alle til skoleåret 
2020-2021
Velkommen til forældre og elever for MFI – især velkommende til nye.
I er blevet en del af MFI, hvor vi arbejder for at skabe et spændende sko-
letilbud, hvor eleverne både skal dannes og uddannes og hvor fællesskabet 
er centralt.
Dette er MFIs 9. skoleår som privatskole og vi er stolte af, at vi for 3. år 
i træk er over 180 elever – og at vi i år har skolens største 9. klasse på 15 
elever.

Første skoledag 2020
Vi har fulgt udviklingen mht. forsamlingsforbuddet og derfor skrev vi ud, 
at søndag d. 9. august, da kan vi kun have 0. og 1. klasse.
Det betyder, at alle andre elever starter mandag d. 10. august kl. 8.05 uden 
forældre.

Program 0. og 1. klasse søndag d. 9. august.
Kl. 8.30 Fælles opstart i skolegården. 
  -Velkomst ved skolens formand Michael Loft og    
  skolelederen
  -Herefter flag allé for 0. klasse og opstart på en ny tradition,  
  hvor 0. klasse planter 2 japanske kirsebærtræer.
Kl. 9-10.00 Eleverne er i klassen og forældrene er i skolegården

Vi kan have 2 forældre for 0. klasse pr. elev og 1 forælder for 1. klasse pr. 
elev.
Ingen knus, kram eller håndtryk og opfordrer til at afstandskravet på 1m. 
overholdes til andre end sin egen hustand.

Spændende nye ting på MFI
I dette skoleår sker der er række spændende ting både for eleverne og sko-
len.
 -6.-9. klasse opstarter ”profilfag”, hvor de skal vælge 3 lektioner   
 mellem følgende idrætsfag: boldspil, krop & træning samt spring  
 gymnastik. 
 

 -Skolen har flyttet om, så 0., 1. og 2. klasse samt SFO og juniorklub  

 er samlet i det røde hus. SFO’en har fået mere plads og på loftet er
 der også blevet indrettet kreativt værksted, så symaskinerne og   
 andet grej kan stå permanent fremme. I den tidligere SFO flytter 7.   
 og 8. klasse ind. Medarbejderne har i den grad været med til   
 at få dette til at lykkes, men det er også blevet godt.
 

 -Samarbejde med OIES – Onsild Idrætsefterskole – er super godt   
 for begge parter og i dette skoleår udnytter begge skoler i stigende   
 grad hinandens faciliteter. 
 

 -9. klasse på skitur med Onsild Idrætsefterskole. Som en del af 
 samarbejdet med OIES har vores 9. klasse fået mulighed for at få   
 en 6 dages skitur til Hovden til februar. 
 

 -Gymnastiksalsprojektet – som vi blev en del af før sommerferien   
 – kommer til at fylde i efteråret, hvor vi sammen med menighedsrå- 
 det og Onsild IF, samt gerne flere af de lokale foreninger, skal have  
 udviklet en vision for gymnastiksalen. Denne vision skal være klar   
 til jul og vi har ansat Johnny Kræmer, som projektleder til at   
 holde sammen på dette.
 

 -Samarbejdet med Mariagerfjord kulturskole udvides, så Nana skal  
 have flere musiktimer for 2. og 3. klasse og 0, og 1. klasse vil også   
 møde hende. I starten af september starter koret for elever    
 fra 2. klasse og opad. Koret er gratis for SFO og klub elever   
 og koster 500 kr. for ca. 30 gange for andre.
 

 -I de næste uger besøge Mogens os, hvor han vil lave PR for et nyt   
 band. Det starter også i starten af september.

Buspriser
På generalforsamlingen blev der drøftet buspriserne. Bestyrelsen blev 
opfordret til at se på priserne i forhold til at give rabat til familier med flere 
børn. Bestyrelsen har i denne uge vedtaget, at fra 1. august 2020, så gælder 
følgende priser:

Barn 1: 350 kr.
Barn 2: halv pris 175 kr.
Barn 3: gratis.

fortsættes næste side
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MFI-folderen
Et nyt tiltag i år er ”MFI folderen”. Den samler en række informationer til 
forældre og andre interesserede og vi håber, at I vil bruge den løbende, som 
en ”bibel” eller ”håndbog”, så I oplever at få overblik og svar på mange 
store og små ting. 
Dette er første udgave og den vil blive udviklet hvert år. I får den til for-
ældre møderne i den kommende tid.

Corona og MFIs håndtering – en balancegang 
Hvor skal MFI lægge snittet her efter sommerferien? Ud fra de nye vejled-
ninger fra sundhedsstyrelsen, så er der en del ting, der er op til skolen selv 
at vurdere. Undervisningsministeriet har jo meldt ud, at de forventer, at vi 
underviser som før corona i forhold til undervisningens formål.
Derudover så følger vi også medierne, hvor vi kan se, at der heldigvis er 
minimal risiko i vores lokalområde, men at det er epicentre, der blomstrer 
f.eks. i Aarhus. Vi forventer, at hvis vores område bliver et epicenter, så 
går der en helt anden håndtering i gang og derfor er vores opgave, at sikre 
afstand og god hygiejne, samt mulighed for hurtig smitteopsporing.

Her er der lidt generelle retningslinjer og vedhæftet dette nyhedsbrev er de 
mere detaljerede retningslinjer.

Generelt
 • Generelt så skal vi overholdes 1 m. kravet, men vi kan dispensere  
 for dette af hensyn til et pædagogiske mål.
 

 • Generelt skal vi holde eleverne i samme grupper, men må gerne   
 lave holddeling på tværs af klasser.
 

 • Generelt skal vi have en god hygiejne og rengøring, hvor vi   
 fortsætter en stor del af det vi gjorde før sommeren.

Der løsnes lidt på adgangen til skolen, dog skal man vaske hænder eller 
spritte hænder ved adgang og man skal overholde 1 ms. kravet til andre 
end dem, der bor i egen husstand.

Forældre skal som hovedregel overveje om de skal ind på skolen og op-
fordres til at sende deres børn ind og hente uden for. Der må være op til 3

forældre i en garderobe, så hvis der er flere, så bedes man gå ud. Hvis ikke 
dette kan fungere, så bliver vi nødt til at forbyde forældre helt igen. Vi 
håber, at denne regel vil give forældrene mulighed for måske en gang om 
ugen at komme i garderoben og derfor ikke hver dag. 

Knus, kram, håndtryk osv. beder vi forældre og alle andre ikke gøre med 
andre end sin egen husstand på skolens område.

Ved arrangementer som f.eks. forældremøder, så vil der komme konkrete 
forholdsregler mht. sprit, afstand osv.

Hvis forældre har bekymringer vedr. vores retningslinjer, så kontakt klas-
selæreren eller ledelsen, så vi kan vurdere på det.

Personale nyt
Mia Mathiesen er ansat til støtte i 0. klasse. Mia er uddannet pædagog og 
har tidligere været på MFI og er nu kommet tilbage efter barsel. Mia vil 
være i 0. klasse 2 dage om ugen.

Marlene Kristensen, lærer der er på barsel og som skulle have startet efter 
efterårsferien har allerede nu meddelt, at hun ikke kommer tilbage. Det er 
også en nyhed for os og da vi har fin tid til at trække vejret, da vil vi i de 
næste uger vurdere, hvordan vi kan lave en ordentlig løsning i forhold til 
de opgaver, som hun skulle have haft.

Maria og Torben C skal hver især uddannes – Maria starter på et ekstra 
linjefag i faget dansk og Torben C en master i pædagogisk ledelse. Det 
betyder, at Maria er væk mandage og torsdage og at Torben er væk 6 dage 
i løbet af efteråret, Vi har indgået en aftale med Jobcenteret i Mariagerfjord 
kommune omkring jobrotation, således at vi kan få en kvalificeret vikar til 
at undervise i stedet for de 2, samt en række andre vikaropgaver. Derfor har 
vi ansat:

Martin Mølholm som jobrotaionsvikar. Martin har senest været på Mel-
lervangskolen i Aalborg og 2 år på Grønland, som gymnasielærer. Martin 
har pædagogikum og er uddannet i engelsk og idræt fra universitet. Martin 
bor i Aalborg. Han skal bla. have 8. klasse til engelsk, hvor han tidligere 
har haft elever i 9. klasse afgangseksamen.

fortsættes næste side
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Bestyrelsen på MFI
Herunder et billede af bestyrelsen på MFI. Fra venstre Charlotte, Susanne, 
Mette, Kent (næstformand), Jacob, Tina (nyvalgt) og Michael (formand).
 

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

Ændringer kan forekomme og de vil blive justeret i nyhedsbreve og i 
VIGGO kalenderen

9. august Første skoledag for 0.-7. klasse
10. august Førsteskoledag for 8. og 9. klasse
17. august Forældremøde 8. og 9. klasse
18. august Forældremøde 4. og 5. klasse
24. august  Forældremøde 2. og 3. klasse
25. august Forældremøde 6. og 7. klasse
30. august Konfirmation for dem, der ikke blev det i foråret
31. august  Forældremøde 0. og 1. klasse

2. sept.  Arbejdsdag for forældre
3. sept.  Onsildløbet i samarbejde med Idrætsefterskolen – obligato-  
  risk for elever. Forældre inviteres til at løbe med.
5. sept.  Arbejdsdag for forældre

Uge 41  Trivselsuge 0.-7. klasse
  8. klasse lejrskole København
  9. klasse i erhvervspraktik

9. okt.  Skolernes motionsdag. Stopper kl. 12. SFO/klub åben.
Uge 42  Efterårsferie – åben SFO/klub
23. okt. Gospel workshop arrangeret af kirken fra kl. 11 for 6,., 7.   
  og 8. klasse. Obligatorisk undervisning. Kl. 15 inviteres   
  forældre mv. til Gospel koncert i kirken

12. nov. Matematikfag dag
27. nov. Juleemneuge start – evt. inviteres bedsteforældre til juleklip/ 
  hygge i de mindste klasser.
30/11-3/12 Juleemneuge /terminsprøve for 9. klasse
3. dec.  Risengrødsfest for både elever og forældre samt byens   
  borgere
4. dec.  Fridag – SFO/klub åben
18. dec. Sidste skoledag før jul. Stopper kl. 12 – SFO/klub åben
21.-23. dec. Juleferie – SFO/klub åben
24. dec.-3. jan. Juleferie – skolen lukket
11.-18. jan Projektuge for 9. klasse

4.-11. feb. Ski-lejrtur for 9. klasse
8.-12. feb.  Fælles emneuge
12. feb. Fastelavn for hele skolen. Stopper kl. 12. SFO/klub åben
Uge 7  vinterferie – SFO/klub åben

1. mar.  Forældremøde for kommende 0. klasse
13. mar. Opvisning Onsild IF – obligatorisk.
Uge 11  Brobygning for 8. klasse
19. mar. Opvisning DGI I Hobro Idrætscenter om aftenen - Obliga-  
  torisk.
29.-31. mar. Påskeferie – SFO/klub åben

14.,15. og 16./4 Lejrskole 5. og 6. klasse
14. april Arbejdsdag for forældre
17. april Arbejdsdag for forældre
19. april Affaldsdag
21. april MFI generalforsamling
25. april Konfirmation i Onsild kirkerne
30. april St. Bededag

fortsættes næste side
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Onsild Børnehus
Vi er nu i gang igen efter en god sommerferie. Børnehuset var lukket i 3 
uger i juli, hvor der var både børn og personale med til fællespasning i 
Børnehuset Stoldalen i Hobro. 
I forhold til corona starter vi op efter sommerferien med knap så mange 
restrektioner end vi havde før sommerferien. Dog er der fortsat en del tiltag 
for at forebygge smittespredning. Det er fortsat fokus på at holde afstand, 
rengøring af kontaktflader og håndhygiejne. 

I perioden op til sommerferien havde vi ekstra personale tilknyttet for at 
kunne leve op til coronavejledningen. Dette gjorde vi i den periode havde 
en normering omkring den meget omtalte minimumsnormering med 1 
voksen til 6 børn. Det ekstra personale gjorde det muligt at være mere i 
små grupper, komme på flere ture ud af huset samt lave flere aktiviteter 
med børnene. Børn og personale har selvfølgelig været meget udenfor, 
hvor legepladsen nu har fået nogle farverige forbedringer i form af pynt, 
forhindringsbane og blomsterbed. Der har været temadage med indianer og 
mulighed for at tage kørekort hos ”sheriffen.”

Vi har fået nye fodbolde i Onsild Børnehus. 
Vi har været så heldige at boldene er blevet sponsoreret.
Boldene er sponsoreret af Sofie og Frejas farfar - Kloark og murermester 
Finn Sørensen og hans samarbejdspartner Handest Murer & Entre-
prenør Claus Østergaard.
 
August indeholder bl.a. udflugter til Røverknolden og Sildehagen. Foto-
grafen kommer også forbi børnehaven i august. I Uge 35 tager alle børn og 
personale hver dag på Naturgården ved Hørby. Her har vi fokus på natur, 
udeliv og science. Vi skal lave lege på det store område omkring gården, 
lave naturaktiviteter og passe gårdens dyr. I september starter vi igen med 
at tage i svømmehallen – det glæder vi os til. 

Med venlig hilsen
Personalet i Onsild Børnehus

Se billeder næste side

fortsat fra forrige side

5., 6. og 7. maj 2. og 3. klasse lejrskole
10.-12. maj Emnedage for kommende 0. klasse
13.-14. maj Kr. Himmelfart og skolen lukket fredag
21. maj Sidste skoledag for 9. klasse
24. maj 2. pinsedag

3. juni  Fyrkatløb. MFI betaler deltagelse for de elever, der vil med.  
  Der vil være ansatte med.
Uge 23  Terminsprøver for 8. klasse
22. juni Dimission for 9. klasse
25. juni Sidste skoledag for sommer. Stopper kl. 12. SFO/klub åben

Uge 26 og 27 SFO/klub åben
Uge 28 og 29 Skolen lukket
Uge 30 og 31 SFO/klub åben
8. august Første skoledag 2021-2022

Lokalhistorisk forening for Onsild byerne
Efter en corona pause er vi startet igen med at holde møde, og det er som 
det plejer, den første onsdag i måneden kl. 19.00 i konfirmandstuen. 

Vi håber på at der vil komme nogen og se hvad vi har, for vi mangler også 
nogen til at samle materiale, så der kan bygges noget på vores hjemmeside 
www.Onsild-lokalhistorie.dk
Den har været vores fælles kontakt mens vi ikke kunne samles, og den er 
også blevet flittig brugt med mellem 10 og 30 besøgende hver dag. 

For tiden er vi ved at samle noget om tørvegravning i Onsild og vi leder 
også efter gamle billeder af gårde i Sdr og Nr. Onsild plus meget andet. Vi 
lever i en tid hvor alting forsvinder så hurtig så det er vigtigt at få samlet så 
meget op som mugligt.

På foreningens vegne og god sommer 
Hilsen Ejgild 
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Indianer-temadag

Larven med Røverknolden
Der fanges vandmænd ved 
Sildehagen. 

Seje børn klarede den stejle trappe 
ved Panoramarutens start. 

Ved Røverknolden mødte vi blandt meget andet en 
stor edderkop.  

Billeder fra Onsild Børnehus
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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
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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
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Solgt

 Vi stater torsdag den 
14/8 kl,17 –19 

 
 Som Spejder får du unikt kammeratskab med de andre spejder.  

I arbejder sammen i grupper , hvor i lærer at samarbejde, tage ansvar ved de for-
berede aktiviteter, løse opgaver og tage på turer. 

Naturen spiller stor rolle i spejderarbejdet. Du lærer om naturen og hvordan du 
bruger den 

Bæverne: 0 –2 klasse                              
Bæverne er de mindste spejdere.               
Hos bæverne bruges meget tid på at lave 
små aktiviteter, lærer at samarbejde og løse 
små opgaver , laver bål lærer at bruge en 
dolk, og vi leger også. 

Ulvene / Juniorer 2—4 klasse 
Juniorarbejdet går ud på at lærer at kunne klarer sig i 
naturen at lærer om de forskellige spejderfærdighe-
der såsom knob, bygge med rafter, om vinteren lave 
sin egen dolk eller økse og samarbejder og  have     
ansvarsbevidsthed, 

Spejder: 5 klasse og op efter. 

Som spejder får man opgaver der er svære og man deltager i løb, begynder at tage 
kurser, møder med spejder fra andre lande, deltager i store lejre hvor der kommer 
spejder fra hele verden   

KFUM spejderne og De grønne pigespejder i Onsild 

Vi har spejder hus på : Rolighedsvej 8 Sdr Onsild  

Susanne Christensen 20637061 

Vi har møde torsdag kl. 17—19 i spejderhuset. 
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Foreningsliste

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

Onsild Idrætsforening : Morten Sørensen 51 41 16 05
Onsild Hallen : Elmo 21 75 41 30
Onsild Idrætsefterskole : Jesper Kristensen 98 54 44 33
Onsild Husmoderforening : Lene Christensen 22 16 41 28
Sdr. Onsild Borgerforening : Lise Storm 21 65 98 92
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
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 : Jenny Nielsen 26 21 75 92
Onsild Ungdomsklub : Søren Hammer 22 16 70 40
Indsamling begravelse/bisættelse : Ellen Kruse 50 58 72 96
Onsild Messe & Julegavemarked : Dorte Rask Laursen     24 81 00 60 
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Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro Tlf.: 98 51 11 01     Mobil: 22 58 06 13

www.kmfs.dk

  

En lærke letted’.. 
4. maj koncert den 7.oktober 19.30 i Sønder Onsild Kirke. 

 Her spiller ensemblet NB!jazz og Stine Bergø 
 

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse skulle denne koncert finde 
sted d. 4. maj, men blev aflyst på grund af coronaen. Nu spiller vi den så 

alligevel, med musik og sange fra tiden omkring befrielsen, eller som i det 
hele taget kredser om emnerne frihed, fred og håb. Ensemblet består af 

Poul Nyholm (bas), Johannes Berggreen (piano), Henrik Bergø Pedersen 
(trommer) og Stine Bergø (sang). 

 
Derudover medvirker sognepræst Astrid Klostergaard, medlemmer af 
menighedsrådet samt konfirmander for i ord og toner at afspejle lidt af den 
stemning, der prægede dagene omkring den 4. og 5. Maj. 
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