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Redaktionen:
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Onsild byerne hvor vi plejer venskaber

Materiale til bladet i 2021 skal være os i hænde: 14/1 - 8/4 - 12/8 - 28/10
Bladet udkommer 14 dage herefter

3

Redaktionsindlæg
Vi står foran at skulle ønske os noget til jul. Hvad kan det være? I løbet af 
året havde vi mange ønsker, men nu vi bliver spurgt, så er alle ønskerne 
pist væk. Det er selvfølgelig også kun materielle ting, som måske bare er et 
”overflødighedshorn”. For et venskab, en kæreste, et godt forhold til vore 
forældre eller et ønske om at børnene kommer på besøg, det kan vi jo ikke 
lægge under et juletræ. Eller kan vi? 

I vores aktive voksenliv har vi mange ønsker: Tænk hvis jeg fik dit og dat, 
så vil jeg blive lykkelig, og livet vil blive så godt. Vi knokler derud ad, 
vi får bygget store huse, 2 biler, og derfor må vi tjene penge til alle disse 
materielle goder. Vore børn skal køres til sport, spejder og musik undervis-
ning, så de bliver ”klædt på” til deres voksenliv. En hurtigt visit hos vore 
forældre kan vi godt nå. Vi får følelsen af, at vi næsten er nået i mål. Men 
hvorfor får vi så af og til følelsen af at være træt, trist, ensom og mangel 
på glæde over alt det, vi har skabt? Vi har jo fået alle vore ønsker opfyldt. 
Hvad er det så vi mangler? 

Inden vi ser os om, så er børnene flyttet hjemmefra. Vi har stadig travlt 
med karrieren, og vi skal samtidig have bygget huset om, så det pas-
ser til vores nye livsstil. Når børnebørnene kommer til verden, så bliver 
det et ”wake up call”, hvor vi kommer til at tænke på det, der virkelig er 
vigtig her i livet. Men nu har vore børn travlt med deres voksen liv, og 
børnebørnene skal ”klædes på” til de bliver voksne. 

En klog filosof udtalte engang; ”Det er i ungdommen, at man skaber sin al-
derdom”. Så vent ikke til du bliver gammel, bor alene eller på et plejehjem 
med at få øje på vigtigheden af relationer. Lær at elske livet her og nu. 
Brug tid på at skabe relationer, for det er dem, der skal give dig et godt liv. 
Familie og venner skal plejes som potteplanter, og de vil gøre det samme 
for dig. Så kan du tillade dig at lægge et ønske under juletræet: “Jeg 
ønsker mig et besøg en gang om måneden.”

Kirsten Bach

Onsild Pensionistklub 
 

På grund af Corona krisen – og efter regeringens anvisninger, 
 

er bankospil i november og december måned 
indtil videre 

 AFLYST  
 

Når vi starter igen efter nytår  
 (forhåbentligt torsdag den 21. januar 2021) 

 er alle velkomne  
i Konfirmandstuen Viborg Landevej 11, Sdr. Onsild  

 
 Ved ændringer vil der være opslag 

 på Ok Tank Sdr. Onsild og Onsild Lægehus 
samt Facebook side ”os der bor i Onsild ”  

 

Yderligere oplysninger:  

   Niels Kurt Jensen 98 55 52 58  

                     Bente Andersen 98 54 42 88 /30 98 40 88  

     
  Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår  
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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

Hilsen fra Sensommervandring 
 

Lørdag d. 12 september blev det mørkere og mørkere over Onsild. Lige da vi skulle stævne 
ud fra Kærvej 51 så kom regnen – og den blev ved. Vi var 9 der valgte at trodse vandet, så vi 
gik nogle timer i Trinderup Krat. Turen var aftalt med Lodsejeren og Skytte Mads Bay, som 
havde været meget hjælpsom med at anvise ruter for os.                                                                                                                                
Biolog og naturvejleder Inger Taylor var med, Inger fortalte om naturen – dyre og planteliv. 
Vi så insekter og dyrespor – men regnen gjorde, at det hele var lidt svært at se. Vi kunne se 
sporene der fortsat er i naturen fra Istiden. Vi talte om, hvad forskellene er på privat og 
offentlig skov. Vi hørte om tiltag der er lavet i Trinderup Krat til fordel for dyrelivet.                                                                                                     
Vi havde en god tur med ny viden – og nye indtryk. 9 ”vandrotter” afsluttede turen på 
Kærvej 51.  

Tak til Inger for en god tur, med mange gode ting man kan tænke over. 

Tak til Birgitte og Flemming for lån af P-plads. 

Vi har tanker på flere ture fremover: 

1. Ca. marts 2021 på vandring i Trinderup Krat med skytte Mads Bay, som vil fortælle om 
dyrelivet i Trinderup Krat, hvilke tiltag der er gjort for dette. Vi kommer steder hvor vi 
normalt ikke kommer i skoven inkl. til fodringspladser. Det er vigtigt, at vi accepterer, at der 
er områder hvor dyrene skal have fred. Vi hører om, hvordan det er bedst at færdes i en 
skov, hvis man vil se dyrelivet. 

2. Derudover håber vi på en tur til Trinderup Gods, med vandring derude – inkl. historien 
om Godset – og den nuværende drift. 

3. Ca. maj 2021 en historisk tur, hvor vi starter i Onsild og slutter i Lokes hede. 

4. OG når sommeren kommer prøver vi at holde fast i en kanotur.  

 

På vegne af Onsild husmoderforening OHF og Lokalhistorisk Forening i Onsild 

 

De bedste hilsner fra Anette Fedder, mobil 22438649 



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

7

Bies restaurant og bryghus

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

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

  
 
 

Nr. Onsild Kultur og 
Forsamlingshus holder 

 

Generalforsamling 
 

Søndag d. 22. november 2020 
kl. 13.30 

 
Vi overholder naturligvis alle corona-restriktioner. 

Dvs.: 
Mundbind, når man kommer og går 

håndsprit 
afstand 

fast siddeplads 
Bliv hjemme, hvis du er syg! 

 
 

Umiddelbart efter generalforsamlingen 
holder 

Nr. Onsild Landsbyråd 
 

Årsmøde 
 
 

Begrænset antal pladser - først til mølle! 
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole
Ved indgangen til november har vi 105 elever på årgang 20/21 i huset og 
vi har, på trods af coronaen, en hverdag, hvor vi kan gøre mange af de ting 
vi plejer, dog underlagt et regelsæt, hvor eleverne er inddelt i faste primær-
grupper på op til 30 stk., så vi har 2 grupper af hvert køn. Det er med den 
gruppe de spiser med, gør rent, tager bad, bor på værelse med, kort sagt de 
steder, hvor de tæt på hinanden.

I undervisningen skal der være 1 meters afstand i den boglige del, men i 
idrætten må de gerne være tættere, hvis det er en naturlig del af spillet. 

Vi har fordoblet vores rengøringsbudget, så vi holder en høj hygiejne og 
nedsætter smitterisikoen. Hvis eleverne udviser symptomer, bliver de sendt 
hjem til test og indtil nu har de alle været negative heldigvis. Nogle af de 
ting vi ikke kan er at have forældrene på besøg samlet, afholde info aften 
for kommende elever, lave kampe mod andre efterskoler eller tage ud af 
huset i det omfang vi plejer.

Men alt i alt skal vi ikke klage, der er områder der er betydeligt mere ramt 
også økonomisk end vi er på efterskolen og vi har en fyldt skole til næste 
skoleår og 20 på venteliste.

Vi er også blevet færdige med vores byggeri efter at vi har udvidet med 
14 elever til dette skoleår. Vi har renoveret badeværelser, lavet nye rum til 
vores fodboldudstyr og teatergrej, bygget en ny elevgang med 3 værelser 
og bad/toilet faciliteter. Sidst men ikke mindst har vi bygge et nyt multihus, 
der indeholder 2 store undervisningslokaler og en mobilvæg i midten kan 
skubbes til siden så der bliver 1 rum på 214 m², så det også kan bruges til 
bevægelse, så vi glæder os til at få huset med i vores hverdag.

Den 1/10 sagde vi velkommen til vores nye viceforstander Lena Lau 
Hyldgård. Lena kommer fra en stilling på Bavnebakkeskolen i Støvring, 
hvor hun har været i 19 år, først som lærer og senere som afdelingsleder. 
Hun bor i Skørping med sin mand og tre piger. Lena skal udover ledelses-
opgaverne bl.a. også være kontaktlærer og undervise i matematik. Lena 
glæder sig til at komme i gang med at lære skolen, medarbejdere og elev-
erne at kende. 

Det summer af liv på Præstemarken 7 og vi ser fortrøstningsfuldt på frem-
tiden og lever i håbet om, at efterskoleåret for vores unge mennesker ikke 
bliver ramt af for mange aflysninger, så vi kan lave arrangementer, komme 
på ski i Norge, lave nogle flotte gymnastikopvisninger, dyrke en masse 
idræt med andre efterskoler og sidst men ikke mindst kan sidde 17 sammen 
i den samme sofa, uden at skele til om, der skulle være anden risiko end 
nærværende hyggeligt fællesskab.

Jeg skal her til slut minde alle om at man kan melde sig ind i vores skole-
kreds, det koster 25 kr. pr. år og giver adgang til vores generalforsamling, 
hvor efterskolen er vært for et lækkert måltid og et spændende foredrag. 
Du skal sende en mail på kontor@onsild.dk og ansøge om medlemskab.

Tak for ordet.

Med venlig hilsen
Forstander
Jesper Kristensen.

Julebanko i OHF den 24/11-2020 – AFLYST!! 
Vi følger selvfølgelig retningslinjer ift. Corona og forsamlingsforbud. 

Vi har endnu ikke fastsat nye datoer for bankospil i 2021, men de kommer i næste udgave 
af KIK og LYT, når vi ved mere om nye restriktioner. 

Det vil kræve, at der må være større forsamlinger end 50 før vi starter op igen, samt vi skal 
sikre os, at vi har den fornødne afstand og plads til vores deltagere. 

 

PÅ OHF´s vegne,  

Lene Christensen 
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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 
 
 
 
Fredag d. 9. oktober blev den årlige motionsdag afviklet. Også i år løb eleverne fra 
0.– 3. klasse i Onsild Krat. Eleverne fra 4.–6. klasse cyklede, løb, gik på 
Præstemarken - en strækning på 1 km. I alt løb, cyklede osv. eleverne fra 0.– 6. klasse 
1.579,5 km, det er 411,7 km længere end sidste år. Det er rigtig godt gået, stort 
tillykke med det flotte resultat.  
De store elever cyklede fra Hobro og løb derefter ruten Præstemarken - Benshøj 
Industrivej.  
 
Indtægterne fra årets sponsorløb indgår i den pulje der bl.a. er øremærket til indkøb 
og opsætning af nye legeredskaber på skolens legeplads. 
  
Fornyelse af medlemsskab af MFI-Skolekredsen: 
Nu er skoleåret godt i gang og det betyder, at det er tid til at forny sit medlemsskab af 
MFI-Skolekredsen. Der er enkelte der tidligere har støttet op om Skolekredsens 
arbejde, som ikke har betalt dette års medlemskab, vi håber I stadig vil deltage med 
jeres bidrag. 
 
Vi er også meget interesseret i at få nye medlemmer, der vil være med til at støtte 
vores arbejde for skolen. 
Det er et stort aktiv for byerne at have en skole i Onsild – hvad ville Onsild byerne 
være, hvis vi ikke havde en skole? 
 
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 
Kontonr. 2075399785 BEMÆRK NY BANK, eller overfør beløbet via 
MobilePay til nr. 606726. 
Husk ved indbetalingen at oplyse navn og adresse. Nye medlemmer bedes sende 
sin mailadresse til anniejpoulsen@gmail.com da nyhedsbreve fra Skolekredsen 
udsendes på mail. 
 
Fremtidige arrangementer: 
 
Skolekredsen er igen i år behjælpelig ved afholdelse af risengrødsfesten, der dog 
på grund af corona, afvikles alene for skolens elever. 
 
En ting der ikke bliver ændret ☺☺: 
  
Sidste skoledag i 2020: Skolekredsen serverer æbleskiver til skolens elever og 
personale. 
                                 

MFI-skolekredsens bestyrelse ønsker alle en rigtig glædelig jul  
og et godt nytår med tak for den store opbakning og det gode samarbejde. 
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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
HUSMODERFORENING

ønsker alle
en rigtig glædelig jul

og et godt nytår

Til alle foreninger
Hvornår og hvordan skal foreningen sikre den rette smitteopsporing 
hvis et medlem testes positiv for Covid 19.
For at skabe bedst muligt overblik over hvordan I skal forholde jer hvis et 
af jeres medlemmer bliver testet positiv for Covid 19, har vi herunder for-
søgt at beskrive de handlinger I som forening skal tage. Udgangspunktet er 
det samme som vores dagpleje, daginstitutioner og skoler bruger, hvis der 
her konstateres et smittetilfælde blandt børn eller ansatte.

Smitteopsporing er et vigtigt element i bekæmpelsen af Corona, og derfor 
er det naturligvis vigtigt, vi alle handler ud fra de retningslinjer sundheds-
myndighederne anbefaler. Både for at sikre, at vi har en effektiv smitte-
opsporing, men også for at sikre, at vi får kontaktet de personer der er 
relevante i forhold til opsporingen, og dermed ikke får isoleret en masse 
personer uden det er nødvendigt.

Der er tre vigtige elementer i opsporingen, som er nærmere beskrevet ne-
denfor:
 • Hvem har været i kontakt med en smittet indenfor 48 timer fra   
   den smittede har fået symptomer, eller 48 timer fra testdagen hos   
   den smittede (hvis den smittede ikke har symptomer).
 • Hvem er de nære kontakter som bør isolere sig og blive testet.
 • Hvad betyder det at isolere sig.

Hvis et medlem testes positiv:
Hvis et medlem af jeres forening bliver testet positiv, er det vigtigt, at I 
får nogle præcise oplysninger, så I kan videregive de rette ting til resten 
af foreningen i forhold til, om de har været nære kontakter og skal tes-
tes. I skal derfor bede om, at hvis et medlem bliver testet positiv, så skal 
den smittede give besked til jer, hvis den smittede har været til aktivitet i 
foreningen indenfor 48 timer før symptomerne startede (ved symptomer) 
eller hvis der ikke er symptomer, 48 timer før test-tidspunkt (ikke svar-
tidspunkt). Det vil sige, at hvis man bliver syg tirsdag (eller testet positiv 
tirsdag), og har været i foreningen søndag, så skal I have besked. Bliver

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

man syg fredag (eller er testet positiv fredag), og har ikke været i forenin-
gen siden søndag, så behøver I ikke vide besked/ foretage jer yderligere.

Hvad er nær kontakt til en smittet:
Fra sundhedsstyrelsens beskrivelse: Nære kontakter vil typisk være dem, 
man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med. 
Det vil også være de få kolleger og venner, som man ikke har haft mulig-
hed for at holde afstand til, f.eks. hvis man har været nødt til at stå meget 
tæt på en kollega i længere tid, eller hvis man har rykket lidt for tæt sam-
men om et middagsbord med venner. For børn kan det være andre børn 
eller voksne i f.eks. daginstitution/dagpleje, skole og fritidsaktiviteter, der 
har været i nær kontakt med barnet, f.eks. direkte fysisk kontakt eller leget
sammen på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 min.

Hvornår vurderes man som nær kontakt til en smittet:
• Personer, der bor sammen med den smittede
• Personer, den smittede har haft direkte fysisk kontakt med (f.eks.    
ved kram, eller via idræts aktivitet)
• Personer, der har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige                 
sekreter fra den smittede (f.eks. ved at den smittede er kommet til at hoste        
eller nyse på dem.
• Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt med den smittede          
inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. ved en samtale med per-
sonen)
• Sundhedspersonale som har deltaget i pleje/behandling af den smittede, 
og ikke har benyttet de anbefalede værnemidler.

I en fritidsaktivitet vil en nær kontakt altså være en der har haft fysisk kon-
takt til en smittet, eller har haft ansigt til ansigt kontakt til en smittet i mere 
end 15 minutter.

Hvis man er nær kontakt til en smittet:
Hvis man vurderes som nær kontakt til en smittet, skal man isolere sig i 
hjemmet. Det betyder:

 • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med per-
   soner, som du ikke bor sammen med.
 • At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
 • At du skal være særligt opmærksom på at holde god hygiejne og   
   rengøring.

Man må komme i dagpleje, dagtilbud, skole, på job og til fritidsaktiviteter 
igen, når man har en negativ test, der er taget på 4. dagen efter, at man var 
udsat for smitte. Man skal stadig som en sikkerhed have en test på 6. dagen 
også.

Hvis man er udsat for smitte onsdag, så er det dag 0, dvs. at man kan testes 
søndag og tirsdag. Hvis man ikke testes, skal man være isoleret i 7 dage 
efter dag 0.

Mariagerfjord kommune

Kirkens arrangementer
Lucia søndag den 13.12.2020 kl. 16 i Sdr. Onsild Kirke
                                                               

Den 22. januar 2021 ”SLEEP-OVER”:
Det er efterhånden blevet en fast og i den grad fornøjelig tradition, at vi 
holder sleep-over med konfirmanderne. Det løber i år af stablen fra fredag 
d. 22. januar kl 20.00 til lørdag morgen kl. 9.00. Nærmere besked med 
konfirmanderne.

Syng sammen
Mandag den 16.11.2020 kl. 14.00
Mandag den 7.12.2020 kl. 14.00 juleafslutning
Mandag den 18.01.2021 kl. 14.00

Juleaftensgudstjeneste på en anden måde:
På grund af Corona flyttes gudstjenesten den 24. december 
2020, til Onsild Hallen.
Gudstjenesten starter kl. 15.00, og er fælles for både Sdr. og 
Nr. Onsild Sogn.

Arrangementer kan ændres pga corona. 
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Onsild Børnehus
Trods tiltagende corona restrektioner rundt omkring er der kun få nye æn-
dringer i dagligdagen i Onsild Børnehus. Forældrene har fortsat begrænset 
adgang og må kun komme i garderoben og som noget nyt afholder vi i den 
næste periode de fleste forældresamtaler via videomøder, ligeledes er alle 
arrangementer, hvor forældre plejer at deltage aflyst resten af året.  

Men dagligdagen for børnene fortsætter lige nu med halloween klip og det 
giver en uhyggelig udsmykket børnehave.
Mellemgruppen har været en uge på Naturgården, hvor de bland andet 
hjalp med at passe gårdens dyr (høns, kaniner og katte) samt forsøgte at 
indfange frøer og tudser. De var meget svære at fange - men det lykkedes. 
Det gav også udfordring at få hønsene tilbage i hønsegården efter de havde 
været på den daglige tur ude i det fri. 
En klassisk efterårs aktivitet: kreationer med kastanjer: der er lavet hal-
skæder, kastanjedyr, edderkopper og meget mere. 
På legepladsen er det fast arbejde at samle blade, men heldigvis er det ikke 
kun blade der falder ned af træerne også en masse lækre æbler. Børnene 
nyder at få et frisk plukket æble på legepladsen, de smager meget bedre 
end de æbler de får i frugtposerne. 

Med venlig hilsen
Personalet i Onsild Børnehus

Spiregruppen i en 
samarbejdsøvelse 
hvor store klodser 
skulle stables i et 
bestemt mønster. 

Se flere billeder på næste side :-)

Info fra dagplejen i Onsild/Handest. 
Så kom efteråret og vinteren nærmer sig med raske skridt. Det mærker og nyder vi til 
fulde, når vi dagplejere dagligt er ude med vores børn i naturen, hvad enten det er i 
haven, i skoven eller rundt i byen. 

 

Vi er stadig underlagt restriktioner ift. at mødes med flere kollegaer og i legestuen, 
børnehaven, kirken mm. så vi håber på at der kommer bedre tider på det punkt i det nye 
år.  

 

Vi har fået en ny kollega 1/10-2020 ☺☺                                                                       

Hun hedder Sabrina og bor sammen med sin mand og 2 piger i et nybygget hus, ude i 
skoven, på Viborglandevej i Sdr. Onsild st.by. 

Velkommen Sabrina – vi glæder os til et godt samarbejde ☺☺ 

 

Vi ønsker ALLE en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 

 

Fra alle dagplejerne i Handest og Onsild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Dagplejen er LUKKET 24/12, 25/12, 26/12 samt 31/12 og 1/1. 
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Onsild Børnehus har fået en vagthund, han hedder Preben. 
Børnene passer ham og han passer på børnehaven efter lukketid. 

Indsamling af blade på legepladsen.

Der laves edderkopper 
med kastanjer

Børnene har lavet 
uhyggeligt dørpynt.

Spiregruppen 
arbejder nu med 
affaldssortering 
og bliver junior 
miljøagenter. 
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Nyt fra borgerforeningen 
 
Som bekendt har Corona´en sat sine begrænsninger på aktiviteter med 
mange mennesker, og det har gjort, at borgerforeningen har måttet aflyse 
byfesten, og senest forestillingen om Liva Weel, som vi havde håbet kunne 
blive gennemført i efteråret – som bekendt blev den aflyst i foråret. 
 
Borgerforeningen har fået forbedret parkeringsmulighederne nede ved 
Skals å, hvor der er planeret, som det kan ses på billederne. Der kommer et 
læs muslingeskaller, som vil blive kørt ud på stien parallelt med åen og 
hen til bålpladsen ved shelteren og bord-bænkesættet. VAKS-teamet har 
hjulpet med at beskære grene på stien og reparere bord-bænke-sættet 
(endnu ikke færdige). TAK for jeres hjælp! 
 
Belysningen mellem Kirkebyen og Stationsbyen er nu kommet op, og det 
har givet en dejlig belysning på cykelstien. 
 
I skrivende stund ser det ikke ud til, at vi kan holde Fastelavnsfest, men 
skulle det blive muligt, kan man følge med på borgerforeningens 
Facebook side eller ”Dem der bor I Onsild eller har boet i Onsild ”, hvor 
vi vil holde borgerne opdateret! 
 

Planering ved Skals å i Stationsbyen

Ny belysning mellem Sdr. Onsild 
og Onsild Stationsby

Planering ved Skals å i Stationsbyen
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En god børnevenlig pebernødde opskrift 
375 g hvedemel
1 tsk krydderkage bagepulver
125 g smør - smørret skal være kold
125 g farin
1 tsk vaniljesukker
1 æg
4 spsk piskefløde

Mel og bagepulver blandes - det kolde smør hakkes/smuldres i melblan-
dingen til det er jævnt fordelt. Æg, farin, vaniljesukker og fløde piskes let 
sammen og blandes i melblandingen.
Det hele æltes sammen og dejen sættes på køl et par timer. 
Dejen kan stå i køleskabet i flere dage inden brug.

Dejen trilles til pebernødder og bages ved 200º i ca. 15 min ikke varmluft - 
pebernødderne skal være gyldenbrune.
Hold øje da de nemt bliver for mørke - smag jer frem.
Dejen kan også bruges til at udstikke kagefigurer.
Ungerne elsker både at lave og spise dem.

                      Projekt:  ’Gamle gymnastiksale - nye muligheder’ 

”Kæmpe engagement og opbakning til Workshop 5/11 i Onsild –            
- en aften med et tydeligt billede af vores stærke lokale fællesskab”  
Vores lokale projekt med at få nyt liv i byens gamle gymnastiksal er mere sprællevende 
end nogensinde. Styregruppen er meget taknemmelig og imponeret over det store 
engagement, som institutioner, foreninger og brugere har lagt ind i projektet. Fremtiden 
ser lys og lovende ud for nye fællesskaber.                                                                                                                                                              
Der har været fokus på stor brugerinddragelse og alle har engageret bidraget med 
fantastiske visioner. 

Vi har de største forventninger til, at vi kan lykkes med at få afleveret et solidt og visionært 
projekt til kampagnen, som Danmarks Idrætsforbund, Dansk Skoleidræt og Lokale & An-
lægsfonden har taget initiativ til og udvalgt Mariagerfjord Idrætsskole til sammen med 9 
andre skoler i Danmark. 5 projekter udvælges i starten af 2021 til det videre forløb med 
yderligere økonomisk støtte til arkitektbistand og med henblik på realisering & 
medfinansiering af Lokale & Anlægsfonden med 1/3 af byggesummen. 

Onsild landsbyerne har et særdeles enestående og mangfoldigt foreningsliv og mange 
ildsjæle, som ønsker i fællesskab, med dagplejere, børnehaven, ungdomsklub, Birkebo, 
menighedsråd, Efterskolen og Mariagerfjord Idrætsskole og med støtte fra Kultur og Fritid, 
Mariagerfjord Kommune, at skabe et unikt sted, hvor eksisterende idrætsaktiviteter for alle 
målgrupper i alle aldre får helt nye muligheder. Samtidigt skabe plads på skolens 
kvadratmeter til nye initiativer fra brugere, foreningsliv og ildsjæle, der styrker 
sammenhængskraften i vores lokalsamfund. 

Workshoppen blev afviklet dels online og dels i mindre grupper grundet Covid-19 
restriktioner, og aftenen var et tydeligt eksempel på, at der er engagement og 
menneskelige ressourcer i vores lille lokalsamfund. Repræsentanter i stort tal drøftede de 
mange spændende visionsforslag, som er fremkommet efter møder, interviews og samtaler 
gennem de sidste 3 måneder. Der kom mange bud og anbefalinger til styregruppen, som nu 
skal tage afgørende beslutninger inden projektet kan færdiggøre visionsbeskrivelserne, 
budgetterne og suppleret med arkitektens udspil til skitser og 3D tegninger. 

Workshoppen havde klart en vision om en sammenbygget sal og hal, som kan bruges til 
mange forskellige aktiviteter på samme tid. En multifunktionel sal som åbnes og 
omdannes til et inspirerende, lyst og tiltrækkende aktivitetsrum for hele byens idræts-, 
kultur- & foreningsliv. 

Det er nu styregruppens opgave at drøfte alle de spændende forslag, og holder tidsplanen 
så kan vores projekt her i udviklingsfasen præsenteres torsdag den 17.december kl.16.00.  

Endelig vil Styregruppen gerne takke Jutlander Fonden, Hobro for tilsagn om et meget 
stort beløb på 350.000 kroner, hvis vores projekt bliver udvalgt. Et tilsagn som vi er meget 
taknemmelige og beæret over, og som giver os tro på, at vores andre fondsansøgninger 
også vil være positive overfor projektet i Onsild på MFI.    
                          Mange hilsner fra styregruppen Menighedsrådet: 
Jørgen Lundsberg og Signe Neimann, Onsild IF: Morten Sørensen og Merete Grove, Onsild 
Borgerforening: Lise Storm, Onsild Idrætsefterskole: Jesper Kristensen                                                                                                     
Mariagerfjord Idrætsskole bestyrelsen: Michael Loft og Jacob Bjerrum                                                                                                                     
Mariagerfjord Idrætsskole ledelse: Peter Otto Yde Thomsen og Torben Czepluch                                                      
og Tovholder/Proceskonsulent: Johnny Kræmer (johnnykraemerjensen@gmail.com) mobil 
24599271 



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

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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Årsberetning 2020 Sdr. – Nr. Onsild menighedsråd 
 

Endnu et år er snart gået, det har som os alle bekendt været et år, der ikke har været som 
det plejer, et år hvor Corona situationen også har sat sit præg på det kirkelige liv og 
aktiviteter. Vi synes dog vi er kommet igennem året med stor forståelse, og hvor man har 
været gode til at tage hensyn til hinanden. 

I 2020 har vi som bekendt haft valg til menighedsrådet. Det var første gang med den nye 
valgordning, iht. lov herom startede vi med et orienteringsmøde den 9. juni 2020. Herefter 
blev der afholdt afstemningsvalg den 15. september for begge sogne i konfirmandstuen.  

Følgende blev valgt: 

Sdr. Onsild: Signe Neimann, Anna Lise Laursen, Stine Bergø Pedersen, Iben Bryde og Ejgild 
Simonsen. Stedfortræder Bente Andersen og Jørn Rasmussen.        

Nr. Onsild: Dorthe Kragh, John Christensen, Hanna Christensen, Dorit Laursen og Jørgen 
Lundsberg. Stedfortræder Tove Jensen og Henrik Soelberg. 

Menighedsrådet er sammen med borgerforeningen, idrætsforeningen m. flere med i en 
projektgruppe på skolen omkring ”Gamle gymnastiksale nye muligheder”. På landsplan er 
der udvalgt 10, hvor skolens gymnastiksal er en af dem. Ud af dem bliver der valgt 5 som 
pilotprojekter, som dermed får støtte. 

Fra menighedsrådet en Tak til skole, og alle foreninger for det gode samarbejde. 

På MHR vegne tak til alle for den positive opbakning / tilslutning der bliver vist. 

Tak til Bente og Tove for jeres arbejde i menighedsrådet gennem mange år. 

Til slut en tak til Astrid og hele personalet, samt menighedsrådet for arbejdet og det gode 
samarbejde. 

 

Menighedsrådet 

Jørgen Lundsberg                                                  
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MFI skolen
Efteråret er godt i gang og vi nærmer os vinteren. Bladene falder af træerne 
og farverne er skønne. Det lyder, som det ”plejer” og der er heldigvis 
mange ting, hvor vi kan gøre, ”som vi plejer”. Coronaen præger hverdagen 
og vi kan glæde os over, at I skrivende stund, så har skolen heldigvis ikke 
være ramt af, at en elev eller personale har fået virussen. Sygefraværet er 
godt nok steget, da det mindste symptom, så bliver man hjemme indtil en 
test har givet en negativt svar.

2 - 0. klasser næste skoleår
Bestyrelsen har på baggrund i 30 opskrevne elever valgt at optage alle 
30 elever. Dette er ikke en beslutning om, at gøre skolen 2 sporet, men et 
udtryk for, at der var 5 lokale børn, der ellers ikke kunne komme ind på 
skolen pga. ventelisten og skolens max på 22 elever i én klasse. Det er jo 
super dejligt, at det er sådanne udfordringer, der skal arbejdes med.
Alle de kommende forældre er inviteret til en snak med skolelederen, så vi 
får forklaret skolens tanker og får mødt forældrene omkring de tanker, som 
de gør for deres barn.

Gymnastiksalsprojektet – gamle gymnastiksale nye muligheder
Der arbejdes på højtryk for at blive klar til at aflevere et godt resultat til jul, 
hvor antallet af projekter i hele landet skal skæres ned fra 10 til 5 model-
projekter, der kan få økonomisk støtte til en realisering fra LOA, DIF og 
Dansk skoleidræt. Til projektet søger vi en del fonde og vi er super glade 
for at Jutlander fonden Hobro har bevilget 350.000 kr. til det samlede pro-
jekt.
Styregruppen bestående af Onsild IF, borgerforeningen, Onsild Idrætsefter-
skole og MFI er glade for alle de input mange foreninger og interessenter 
har givet til projektleder Johnny Kræmer.

Risengrødsfesten
Desværre så kan vi ikke invitere byen og forældre samt bedsteforældre til 
en fælles fest i hallen. I år gør vi det således, at vi laver en tilpasset Risen-
grødsfest i skoletiden, hvor vi stadig får risengrød og ikke mindst har un-
derholdning. Vi ser frem til, at vi forhåbentlig kan invitere igen til næste år.

Lidt fra hverdagen
 - Onsild IF og DGI satser på flere drenge til gymnastik

I hele landet er der fra DGI fokus på at få flere drenge til at gå til gymna-
stik i en idrætsforening.
Onsild IF, DGI og MFI har aftalt at torsdag d. 29. okt kommer DGI og
laver en workshop på skift for drengene i klasserne. Der vil således også 
være et program for pigerne.

 - Biden eller Trump?
Det er nok svært for de fleste ikke at opdage, at der er valg i USA. 8. og 9. 
klasse har arbejdet med emnet og laver ”valgaften” d. 3. nov. Det betyder, 
at onsdagens undervisning er flyttet til tirsdag aften med bl.a. besøg af en 
amerikansk udveksling studerende. Vi havde håbet, at de kunne få lov til at 
være her hele natten og følge valget, men da programmet ikke kan styres, 
så har vi desværre været nødt til at stoppe kl. 01.00. 

 - Gospel for 6.-8. klasse
Onsild kirkernes menighedsråd havde arrangeret en workshop med gospel 
for de klasser, hvor de enten snart skal eller lige er blevet konfirmeret. Det 
var 2 dygtige musikere, der dog var sat på en svær opgave, da arrange-
mentet var flyttet væk fra kirken til hallen og alle skulle holde 2 m. afstand. 
Kirkerummet og ikke mindst, at man må stå tæt løfter oplevelsen -og vi 
håber, at det kan lade sig gøre igen, da det bare er super godt at vise vores 
elever, hvad gospel kan.

 - Emneuge i uge 41 samt motionsdag
I uge 41 afholdte skolen emneuge med fokus på trivsel. Her kan vi skabe 
en sammenhængende uge omkring trivsel, hvor især klasselæreren er 
omdrejningspunktet. Det betyder jo ikke at der ikke skal arbejdes med 
trivsel hele året, men et fokus kan flytte og forebygge og det er også vores 
fornemmelse i år. Ugen sluttede med motionsløb, hvor skolekredsen havde 
sørget for, at der også var sponsorløb.

Nye ansigter på skolen
Kristian Juhl er blevet fastansat i stedet for Pia Pilgaard, der har valgt at 
sige op. Kristian var i forvejen timelærer og matchet med faglighed var 
super god og derfor var valget nemt. Kristian bor i Mariager og er 44 år.

Magnus Bojer er ansat som vikar for Robert på ubestemt tid. Robert er de-
sværre blevet ramt af en kræfttumor i hjernen og den er meget aggressiv. 

fortsættes næste side



30 31

fortsat fra forrige side

Det betyder desværre at Robert ikke kan få behandling og det går meget
stærkt og kun én vej. Roberts klasser og skolen har sendt de bedste hilsner 
til Robert og hans familie, der nu alle er i en svær tid.

Henriette Sørensen er vikar for Lasse, der indtil 1. februar er på forældreor-
lov. Henriette bor i Sdr. Onsild sammen med sin mand.

Lærke Lanng og Tine Kramer er nye tilkaldevikarer på skolen og en del af 
eleverne har allerede mødt dem.

Kristian Demuth har været i jobpraktik som pedel siden november sidste år 
for at afklare arbejdsevnen efter sygdom. Efter flere forlængelser er Chris-
tian nu blevet bevilget fleksjob og vi er glade for at kunne fortsætte samar-
bejdet med Christian - nu som ansat på skolen.

MFI har en ledig stilling til indskolingen. Den er netop slået op og kan ses 
på vores hjemmeside. 

Corona og MFIs håndtering – stadig en balancegang 
Vi har genbesøgt vores retningslinjer med de nye meldinger, der er kommet 
vedr. corona

Nyt siden sidste opdatering: 
 - 1 voksen pr. elev til forældremøder - og forældrene skal kigge i   
 samme retning
 

 - Alle forældre og andre der er på besøg i skolens åbningstid skal   
 have mundbind eller visir mens de bevæger sig rundt på skolen.   
 Ved et møde må man gerne tage det af, mens man sidder ned.
 

 - Afspritning af bord/stol mellem forældre til skole/hjem samtaler
 

 - Eksterne undervisere må gerne komme, men skal have særlig   
 information om vores retningslinjer
 

 - Fælles morgensamlinger aflyses
 

 - Alle sociale arrangementer aflyses
 

 - Personale tilbydes mundbind og visir

Se de samlede retningslinjer på https://www.mfiskole.dk/info/corona/  

   

 Vores nye legeplads i Nr. Onsild!! 
 

 
Virtuelt billede lånt af Vikingleg i Hobro 
 
Sådan kommer vores nye legeplads stort set til at se ud. 
 
I skrivende stund er den gamle legeplads ryddet og klar til genopbygning af en ny 
flot legeplads. Der skal søges byggetilladelse til sådan en legeplads og denne er i 
gang. 
 
Det er et projekt til 225.000. Vi har søgt og fået bevilliget 75.000 kr. fra 
”Sparekassen Hobro Fonden” og 125.000 kr. fra ”Her bor vi fonden”. Det er vi 
utrolig glade for. Der mangler jo lidt endnu, men det er vi sikre på, at vi nok skal 
løse hen ad vejen. 
 
Fremad skal der bruges en masse frivillige arbejdstimer til fundament-opbygning, 
opsætning af redskaber og færdiggørelse af udenomsarealer. 
 
Tidshorisonten må vi nok erkende er hen i foråret 2021, inden den står færdig. 
 
DET BLIVER SÅ GODT OG TIL GAVN OG GLÆDE FOR OS ALLE I ONSILD OMRÅDET 
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Onsild messe aflyst
Efter de seneste ugers tiltagende smitte tryk af Covid 19, kommer det sik-
kert ikke bag på nogen at Onsild messe og Julegavemarked er aflyst den 2. 
søndag i advent. 
Med et forsamlingsforbud nede på 10 personer er det så godt som helt 
umuligt at arrangere noget resten af 2020. 

Det handler nu om at passe godt på sig selv og hinanden og følge retnings-
linjerne, så vi kan gå ind i 2021 og få vores aktivitets niveau i Onsildby-
erne tilbage. 

Der er derfor lavet en “forsigtig” aftale med Elmo om leje af Onsild hallen 
til en forårs og helse messe lørdag den 20.3.2021. 

Vi håber også, at Onsild messe og julegavemarked kan vende tilbage i 
samme standard som tidligere den 5.12. 2021. 

Så sæt kryds i kalenderen uanset om du er udstiller eller publikum, så vi 
kan få et godt arrangement stillet på benene. 

God jul og godt nytår til alle og på glædelig gensyn til en ny Onsild Messe 
i 2021. 

Dorte Rask Laursen

Sangkoret 
holder pause også på grund af Corona situationen 

i foreløbig 4 uger. 

Derfor er koncerten den 8.12. i Ørum desværre også aflyst. 

 
Torsdag den 10 holder vi juleafslutning, husk en god og en dårlig pakke 
max til 20 kr. vi skal være ude så varmt tøj på . Vi må 
ikke være så mange inde ( Corona) 

 
 

Efter juleferien mødes vi forhåbentlig til nytårsparade  
(evt. spejdermøde på grund af Corona) 

Torsdag den 14 januar 2021 
 kl.17.00 Husk hele familien m.m. må gerne deltag.  

Vi går fakkel optog fra spejder huset op til kirken, hvorefter vi 
holder en lille gudstjeneste.  

 Derefter vil vi griller hjemme hos Anne Katrine og Martin.  

 Fiskevej 1 få meter fra kirken.  

Der kan købes pølser, brød. Øl og sodavand til 5 kr. pr del.  

julen  nærmer sig, og vi går en travl tid i møde.  
Vi holder julemarked, den 29 og 20 november 
 Holde juleafslutning den 10/12 Husk en god og dårlig pakke max 2o kr. 
 
Husk at have praktisk varmt tøj på. Da vi ikke må have spejderne inde 
i disse Corona tider 
 
Søndag den 15/11 kl. 10.00 skal vi ud og fælde Juletræer. Vi mødes 
på spejdergrunden kl. 9.30 Medbring evt. kaffe og en lille  bid brød. 
 

u

Fyrkat Gruppe november  2020 

             til februar  2021    

 
I Uge 48 fra den 23 til den 
27 november er vi i garagen 
fra kl. 9.00 vi laver deko-
rationer og adventskranse 
på Kærvej 16 
Så er der nogen der har tid 
og lyst til at hjælpe os er i 
velkommen. 

Vi vil igen i år sælge gløgg og æbleskiver  den sidste 
lørdag  inden juleaften den 22 december   

på Kærvej 16 fra kl. 10 –16.  

Så er der mulighed for at få de sidste juleindkøb  af 
dekorationer, juletræer og  kirkegårdspynt.. 

Corona service:  

vi levrer gerne varer hjem til jer, for 20 kr. 

Julen nærmer sig, og vi går en travl tid i møde.
Vi holder julemarked den 29. og 30. november.
Juleafslutning holdes den 10/12. 
Husk en god og dårlig pakke til max 20 kr.

Husk at have praktisk varmt tøj på, da vi ikke må have spejderne inde
i disse Corona tider.

Søndag den 15/11 kl. 10.00 skal vi ud og fælde juletræer. Vi mødes
på spejdergrunden kl. 9.30. Medbring evt. kaffe og en lille bid brød.

Vi vil igen i år sælge gløgg og æbleskiver 
den sidste lørdag inden juleaften den 22. 
december på Kærvej 16 fra kl. 10 –16.

Så er der mulighed for at få de sidste 
juleindkøb af  dekorationer, juletræer og 
kirkegårdspynt.

Corona service:
Vi leverer gerne varer hjem til jer for 20 kr.

Torsdag den 10. december holder vi juleafslutning. Husk en god og en dårlig 
pakke til max 20 kr. Vi skal være ude, så på med det varme tøj. Vi må
ikke være så mange inde. (Corona)

Efter juleferien mødes vi forhåbentlig til nytårsparade
(evt. spejdermøde på grund af  Corona)
Torsdag den 14. januar 2021 kl.17.00.
Husk hele familien m.m. må gerne deltage.
Vi går fakkel optog fra spejder huset op til kirken, hvorefter vi
holder en lille gudstjeneste.
Derefter vil vi grille hjemme hos Anne Katrine og Martin på
Fiskevej 1 - få meter fra kirken.
Der kan købes pølser, brød, øl og sodavand til 5 kr. pr del. 

I Uge 48 fra den 23. til den
27. november er vi i garagen
fra kl. 9.00. 
Vi laver dekorationer og ad-
ventskranse på Kærvej 16.
Er der nogen der har tid 
og lyst til at hjælpe os, er I 
velkommen.
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Kære borgere i Onsild områderne  
I inviteres herved til årsmøde i bladet  

”Kik og Lyt – Onsild Nyt” 
 

Mandag d. 18. januar 2021 kl. 19.00 afholdes årsmøde på Mariagerfjord 
Idrætsskole, hvor redaktionen orienterer om årets gang 2020. Alle er 
velkommen – både institutioner, foreninger samt private personer. 
 
Husk at tage kalenderen med, da vi på dette møde koordinerer det 
kommende års arrangementer, så foreninger undgår sammenfald af datoer. 
Derved kan bladets redaktion være på forkant med indlæg til bladet. Vi vil 
opfordre alle foreninger til at sende en repræsentant eller flere til mødet. 
Borgere i almindelighed kan få et indblik i det, der vil ske i det kommende år. 
 
Dagsorden 
Kirsten  - Byder velkommen – og beretter om årets gang 2020        
Ketty      - Fremlægger regnskabet 2020 + budget 2021   
Charlotte  - Koordinerer arrangementer – og modtager materiale   
 
Vi byder på kaffe og the, og vi håber på et stort fremmøde, så foreningerne 
fortsat kan koordinere aktiviteter i Onsild byerne. 
 
Hilsen Redaktionen  
Ketty - Bente – Charlotte – Kirsten   
 
 

Landsbyråd Sdr. Onsild: 
 

Indkaldelse til årsmøde 
 

18. januar 2021 kl. 20.00 på Mariagerfjord idrætsskole. 
 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
• Der er udbetalt tilskud til opdatering af Lokalhistorisk 

forenings hjemmeside. 
• Arbejdet med stabil grus i det grønne område ved åen 

er afsluttet. 
3. Fremlægning af regnskab  
4. Indkomne forslag  
• Intet. 

5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet 
    Ole Bech er på valg 
6. Valg af revisorer 
    Kirsten Bach og Lise Storm er på valg 
7. Eventuelt. 
     

På Landsbyrådets vegne. 
Ole Bech 
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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
Solgt

40 19 54 41

Hæklekursus 
hos mig på 
Granly. 

Det var nogle meget modige 
kvinder der trådte ind i mit 
værksted den aften i september 
til, for nogle, deres første møde 
med en hæklenål.  

Jeg var i sagens natur, vældig 
spændt på hvad aftenen ville 
bringe. Hvad var forventningerne 
og ville jeg kunne hjælpe alle?  

Nogle havde heldigvis prøvet den spændende hæklekunst før, mens 
andre skulle pakke deres første hæklenål ud af æsken.  

Jeg svedte noget, den første aften, men alle fik garn på nålen og derefter 
også masker der rent faktisk kunne holde. Og så gik det ellers derudaf. 
Allerede på aften nr. 2 var der nogle der var startet op på nye projekter. 

Den sidste aften kørte det for vildt, vi var ved at være i tidsnød og 
forskellige masker og hæklemetoder skulle nås at blive prøvet af, men jeg 
tror og håber at alle kom i mål. 

Måske kun 1. delmål, for måske vi til foråret når vi atter går mod lysere 
tider, på både den ene og den anden måde, skulle prøve at lave lidt flere 
aftener med hæklerier. 

Jeg er i hvert tilfælde ikke afskrækket og er gerne klar til at prøve igen. 

God efterår og vinter til jer alle, Susanne fra OHF. 
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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 
 

39

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

www.kmfs.dk

Dagsorden for generalforsamling   
i OHF - Onsild Husmoderforening 

Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00 i aulaen på MFI skole. 

 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning 
3. Kassereren fremlægger regnskab 
4. Valg til bestyrelsen: 

På valg er: 
- Helle Bach Vistisen  
- Helle Christiansen  
- Signe Iversen - revisor 

5. Eventuelt 
 

Vi håber, at rigtig mange kommer og bakker op om vores arrangement.  

OHF er som sædvanlig vært med kaffe, boller og lagkage. ☺ 

 
 
 
 
Vi ønsker ALLE KIK og LYT´s læsere en glædelig jul og et godt nytår.  
Vi håber at 2021 bliver et år hvor der er flere aktuelle arrangementer 
end aflysninger – men det vigtigste er, at vi alle står sammen – og 
passer godt på hinanden i denne tid hvor coronaen raser. 
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