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Vi respekterer ikke nej til reklamer

Vinter i byen...
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Redaktionen:
Ketty Nyrup  29 24 86 49      kettyogkurt@gmail.com - annoncer
Kirsten Bach  25 39 75 74      kirsten@2xbach.dk 
Bente Kirketerp 27 64 37 97     boghkirketerp@gmail.com
Charlotte Aarup 61 10 02 53 charlottepk@hotmail.com
Mail blad    kikoglyt@gmail.com

Onsild byerne – hvor vi passer på os selv og hinanden….

Materiale til bladet i 2021 skal være os i hænde:  8/4 - 12/8 - 28/10
Bladet udkommer 14 dage herefter
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Redaktionsindlæg
Det er en kold tid, som vi lever i - alle går rundt og fryser….

Ja vi fryser på mange måder. Det er vinter, og det er mørkt, koldt, regn og 
blæst udenfor. Vi har været igennem en lang periode med corona nedluk-
ning, hvor vi ikke har kunnet mødes med vores familie og venner bl.a. i ju-
len og nytåret. De syge og ældre har skullet passe ekstra meget på, hvilket 
har skabt en ensom tilværelse. Vi har ikke kunnet tage på tilfældige besøg 
og kramme dem, vi holder af, da vi skal være i vores egen ”boble”.. og nu 
kun ses med 5 personer. 

Men der er lys forude.  Der er kommet hvidt sne, og solen skinner fra en 
skyfri himmel. Vi mødes på kælkebakken, hvor alle leger og griner. Stierne 
bliver trådt flade rundt om i Onsild Byerne bl.a. grusvejen fra Grydehøj til 
Skydebanen. Jeg kan se, at der er glæde og håb i de ansigter, jeg møder. 

Vaccinationerne er kommet i tusindtal, og vi kan se en mulighed for, at 
også vi kan være blandt dem, der nu bliver beskyttet mod denne elen-
dige ”gæst”, der er kommet til hele verden. Personer smiler endda (under 
masken), når de mødes på sygehuse og samlingssteder, hvor de skal have 
”et fremmed element” sprøjtet ind i armen.

Lige pludselig kan vi se muligheder og ikke begrænsninger. Vi kan se lyset 
for enden af tundelen. Foråret og sommeren er foran os. Vi glæder os til 
at genoptage det tabte. Men corona har lært os at spritte af og passe på. Vi 
har prøvet at være bange for at miste os selv og vore kære. Nu skal vi til at 
genoptage venskaber og traditioner. Vi skal være noget for hinanden. Børn 
kan igen lære social kompetence i skolen, og specielt de unge skal lære at 
knytte tætte bånd, så de på en naturlig måde kan finde sig en kæreste og 
danne par. 
 
Vi skal igen skabe positive tanker og følelser, da netop det giver livet 
energi.

      Kirsten Bach

Af hjertet tak 
for den store opmærksomhed der er blevet vist mig og min familie i 

forbindelse med Gretes pludselige og tragiske bortgang.

Tak for alle blomsterne fra alle. 
Når vi igen kan mødes i større forsamlinger 

vil jeg gerne samle byen for at mindes Grete. 

På vegne af 
børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn 

Jens Chr. Juel Hansen
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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

Onsild Nyt – Annonce betaling 
 
Som noget nyt i 2021 sendes der regninger ud i stedet for girokort.  
Vores konto er stadig Reg. 5984 Konto 1004118 i Andelskassen.  
Husk at skrive navn på indbetalingen til banken.  
Husk at tjekke jeres annonce og give os besked ved ændringer.  
 
 
Årsberetning fra bladet Kik & Lyt - Onsild Nyt 2020 
 
Det har været et meget specielt år 2020, da mange arrangementer er blevet aflyst pga. corona 
epidemien. Foreninger har været i konstant beredskab, da de ikke vidste, om deres 
arrangement kunne lade sig gøre. Disse blev flyttet 1- 2 - 3 gange, for til sidst at blive helt 
aflyst. 
 
Corona har påvirket både os redaktørers arbejde, men også bladets indhold. Vi har måttet 
kontakte foreninger, om de havde et indlæg, selv om vi vidste, at det nok ikke kunne lade sig 
gøre de næste 3 måneder. Men bladet har også været en informationskilde til at få 
aflysninger bragt ud til Onsild borgerne. Vi har endda også haft redaktionsmøde via de 
digitale medier. Bladene i 2020 har alligevel været på 44 – 36 – 48 – 40 sider, hvilket vi har 
været utrolig stolte af.  
 
Regnskabet for 2020 ser ud som følger: 
27.552,50 kr. kostede det at lave bladet. 
2.201,20 kr. billigere end året før. 
28.426,69 kr. havde vi i indtægter ved annoncer. 
+ 874,19 kr. gav bladet i overskud.  
19.037,61 kr. var saldoen på bankbogen den 31/12 2020.  
9,84 kr. er prisen pr. blad 
 
Regnskabet balancerede med budgettet. Skønt vi har mistet nogle sponsorer, så har vi stadig 
en bankbeholdning på ca. 19.000,- kr., så vi har økonomi til produktion af blade i 2 kvartaler, 
hvilket er vores mål.  
 
Har I et firma eller har tilknytning til området, så vil vi gerne, at I annoncerer i Onsild Nyt. 
Derved støtter I bladet og vi / befolkningen støtter jer ved at benytte jeres firma. Pris pr. år 
for 1/8 side er 500,- kr. og for en 2 spaltet (1/4 side) 900,- kr. Kontakt Ketty eller send en 
mail til kikoglyt@gmail.com  
 
Da vi ikke ved, om vi kan holde et årsmøde, så har vi valgt at sende årsberetningen ud på 
denne måde. Det er stadig vores håb, at kunne holde et årsmøde sammen med Landsbyrådet 
mandag den 29/3 2021. Hvis denne dato bliver aflyst, så vil I få nærmere besked gennem 
Facebook siden ”Os der bor i Onsild”. 
 
 
På redaktionens vegne / Ketty, Bente, Charlotte og Kirsten 
 



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

Dagsorden for generalforsamling   
i OHF - Onsild Husmoderforening 

OBS!!!       NY DATO!!! 
 

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00 i aulaen på MFI Skolen 

 
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 generalforsamling 

OHF er som sædvanlig vært med kaffe, boller og lagkage –  
hvis Corona-reglerne tillader det. 

 

OBS!!!!!!!! 

Generalforsamlingen aflyses/udsættes, såfremt Regeringens restriktioner vedrørende 
Corona fortsætter.  

I så fald vil vi informere via FB siderne, ophæng på  
OK Tanken og via mail. 

........................................................................................................................................... 
 

INFO vedr. BANKO i OHF!! 
 

Vi må desværre også sætte vores bankospil på pause, indtil vi igen er på et 
forsamlingsforbud på 100 personer.  

Pladsen i aulaen bliver hurtigt fyldt op, når bankospillene oftest  
tiltrækker 40-50 personer. 

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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Projekt:  ’Gamle gymnastiksale - nye muligheder’ 

”I SKRIVENDE STUND HAR VI ENDNU IKKE FÅET SVAR OM HVORVIDT VORES 
PROJEKT ER PRIORITERET OG FUNDET VÆRDIG TIL STØTTE FRA LOKALE & 
ANLÆGSFONDEN…” 
Vores lokale vision for projektet blev færdigbearbejdet og sendt afsted i dagene inden 
juleferien. Nu venter vi spændt og lidt utålmodig på svar fra kampagnen. Trods nedlukning 
pga. Covid-19, så forventer vi, at når I læser dette indlæg i KIK og Lyt – Onsild Nyt, så har vi 
fået besked om vedr. hvilke 5 projekter, der er udvalgt til det videre forløb med yderligere 
økonomisk støtte til arkitektbistand og med henblik på realisering & medfinansiering af 
Lokale & Anlægsfonden med 1/3 af byggesummen. 

Vi døbte i første omgang projektet med denne titel:  ”Turbinen på MFI - fyldt med Energi” 

(men at vi påtænker at igangsætte en navne-konkurrence  

blandt alle brugerne hvis vi bliver udvalgt) 

 

Vision– udgangspunktet er en unik landsby, hvor der er skabt plads til alle  

➢ I 2025 har Onsild landsbyerne et unikt og fleksibelt skole- & bevægelsesmiljø, som 
inspirerer og motiverer til læring, bevægelse, fællesskab - og skaber 
sammenhængskraft i hele lokalområdet.  

➢ Faciliteterne tager udgangspunkt i en helhedstænkning, hvor alle har en plads – og 
hvor synergien, de enkelte brugere imellem, skaber et trygt og attraktivt 
samlingssted.   

➢ Den skærpede vision:  
o Projektet skal øge det idrætsfaglige, diversiteten og kvaliteten af vores liv i 

skole, forening og landsby med udstrakt hånd til selvorganiseret idræt og 
aktiviteter 

➢ med  
o en flerfunktionel sal hvor m2 omdannes til et inspirerende, digitalt og 

tiltrækkende aktivitetsrum for at styrke mangfoldigheden i byens idræts-, 
kultur- og foreningsliv.  

 

Styregruppen vil gerne konkludere afslutningsvis, at det har været meget værdifuldt for os 
at deltage i ”Gymnastiksals” kampagnen. Vores hensigt med at gennemføre en grundig 
brugerinddragelsesproces blev vellykket og understregede med al tydelighed, at det er 
vigtigt for vores lokalsamfund at blive inddraget og opleve invitation til ejerskab. Projektet 
har naturligvis begrænsninger, og vi har løbende taget beslutninger og prioriteret blandt de 
mange forskellige bidrag. Styregruppens drøftelser har ofte givet udtryk for forskellige 
perspektiver og vi har skulle finde en balance i vores mangfoldighed for bl.a. dette 
fantastiske projekt. Balancen mellem at deltage i ”Konkurrencen” overfor ”Vores reelle 
behov”, Balancen mellem ”Frivillige kræfter” overfor at ”Mariagerfjord Idrætsskole løfter 
projektet”, Balancen mellem ”Gymnastiksalen” og ”Udearealet”, Balancen mellem 
”Idrætsfaglighed” og ”Andre funktioner” samt endelig balancen mellem ”Mariagerfjord 
Idrætsskole” overfor ”Andre brugere”...  

Endelig vil Styregruppen gerne endnu en gang takke Jutlander Fonden, Hobro for tilsagn 
om et meget stort beløb på 350.000 kroner, hvis vores projekt bliver udvalgt.  Siden sidst 
har vi modtaget tilsagn på 100.000 kr. fra vækstpuljen fra Norlys og 23.000 kr. fra 
Andelskassen med tilsagn om yderligere støtte. Styregruppen er meget taknemmelige og 
beæret over de økonomiske tilsagn, som giver os tro på at projektet kan finansieres, hvis vi 
bliver udvalgt, samt at vi også får positive tilsagn på andre ansøgninger.  
 

På styregruppens vegne    

Johnny Kræmer (johnnykraemerjensen@gmail.com) mobil 24599271 

En lille skriv fra OIF
Vi er desværre hårdt ramt af Covid 19 ligesom alle andre idræts og gym-
nastik foreninger. Det gør at vi er blevet lukket ned og har ikke kunnet 
starte op efter juleferien.
Vi ved desværre ikke noget om de næste måneder,  men vi følger naturlig-
vis anbefalingerne nøje.
Vi lader selvfølgelig høre fra os, så snart vi har nyt.

Med venlig hilsen 
Onsild idrætsforening, Gymnastik
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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

Lokalhistorisk forening for Onsild Byerne
På grund af coronaen er det svært at holde de møder vi plejer d. første ons-

dag i hver måned og det bliver måske det samme med vores 
generalforsamling. Hvis det ændrer sig så skriver vi det på nettet. 

Der er også det der med afstand, så vi håber medlemmerne vil betale 
kontingentet på mobil pay til 24796546.   

25 kr for enlige og 50 kr per husstand eller til banken 9336 2075034116.

Vi håber alle at coronaen snart forsvinder så det bliver normalt igen.
På foreningens vegne hilsen Ejgild

                                                                           
 

Babysalmesang i Glenstrup kirke 

Babysalmesang er for dig med en baby i alderen 0-6 mdr. Vi mødes i kirken og synger, leger, 
laver remser og hygger os sammen i en nær og nærværende stund.  

Vi mødes onsdage kl. 9.30 vinter/forår 2021 

Opstart så snart det kan lade sig gøre, men man kan løbende melde sig til 

 
Vi drikker en kop kaffe/te/vand over en 
lille hyggesnak til sidst. 
 
Det koster ikke noget at deltage og er for 
alle, der har lyst.  
 
Tilmelding/info: Lotte Føns: 20820514 / 
lotte@fons.dk 
 
Tilmeldingsoplysninger på mail: 
 

• Dit eget for- og efternavn samt 
mobilnummer 

• Dit barns kaldenavn og 
fødselsdato 

 
Et forløb er på ca.10-12 gange.  
Meld dig til nu, og du vil blive  
Kontaktet, når vi begynder. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se nærmere på 
 

www.glenstrupkirke.dk 
 

www.skjellerupkirke.dk 

 

OBS pga. af corona har vi små hold, hvor vi lægger vægt på afstand og gældende 

forholdsregler, også i forbindelse med sang. Der vil være afstand imellem alle deltager-

par og instruktør. Max antal på holdet er pt 6 babyer med en voksen. Det er først-til-

mølle-princippet.  

 



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk

39A N N O N C E R

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
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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

G-CYKLER
V/Kim Kristoffersen

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

Gcykler@gmail.com
www.silverbacklab.com

MFI – SKOLEKREDSEN 
 

Skolekredsen afholder generalforsamling  
Onsdag, den 14. april 2021 kl. 19.00 på MFI-skolen 

 
Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolekredsens vedtægter. 
 
Evt. forslag til vedtægtsændringer eller punkter som ønskes taget op på generalforsamlingen skal 
fremsendes til anniejpoulsen@gmail.com, senest den 22. marts 2021. 
 
Er du ikke medlem af Skolekredsen, kan du blive det på generalforsamlingen, eller ved henvendelse 
til Annie Poulsen på tlf. 21 44 71 65 eller via mail til anniejpoulsen@gmail.com – Personligt 
medlemskab koster 100 kr. årligt og følger skoleåret. 
 
Medlemskabet indbetales på MobilePay nr.: 606726 eller på vores konto i Jutlander Bank nr. 
9336 2075399785 (husk at oplyse navn og adresse). Skolekredsens nyhedsbrev udsendes via mail, 
så fremsend venligst din mailadresse til anniejpoulsen@gmail.com.  
 
Der er enkelte som tidligere har støttet op om Skolekredsens arbejde, som endnu ikke har betalt 
medlemskab for skoleåret 2020/21, vi håber I forsat vil deltage med jeres bidrag. 
 
Siden sidst: 
 
Det årlige sponsorløb, som blev afviklet den 9. oktober 2020, har givet en samlet indtægt på  
kr. 16.887,00. Det er rigtig flot – tak for det.  
 
Den 27., 30. november, og 1., 2. og 3. december var vi eksamensvagter ved 9. klasses 
terminsprøver.  
 
På grund af Corona var det ikke muligt at afholde Risengrødsfest i 2020. Men eleverne skulle ikke 
snydes for risengrød, så fredag den 4. december blev der serveret risengrød for alle elever og 
”nissen” var rundt med slikposer. Vi siger mange tak til sponsorerne: Mammen Mejeri for mælk og  
A.B. Catering for risengryn, tilskud til slikposer og for myslibarer til sponsorløbet. 
Også en stor tak til Britta på Onsild Idrætsefterskole, som igen i år kogte risengrøden. 
  
Da skolen i december pludselig fik besked på at lukke ned for de store elever, blev der serveret 
æbleskiver for 5., 6., 7., 8. og 9. klasserne onsdag den 16. december.  
Resten af klasserne, som stadig var i skole, måtte vente med at få æbleskiver til deres sidste 
skoledag fredag, den 18. december. 
Det var som altid populært. 
 
Fremtidige arrangementer:  
 
Fredag den 12. februar 2021:  Skolekredsen serverer fastelavnsboller for skolens elever og  
                                                 personale. 
Onsdag, den 14. april 2021:    Skolekredsen afholder generalforsamling. 
  

MMFFII  --  SSKKOOLLEEKKRREEDDSSEENN  
Bestyrelsen 
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Så er det tid til fornyelse af medlemskab af Borgerforeningen for 2021. 
Prisen er fortsat kr. 50 for enlige og 100 kr. for en husstand. 

Du kan betale på mobilpay 101470 eller bankoverførsel til Jutlander reg. 
9336 konto 2075093473. 

Vi håber fortsat på Jeres opbakning i denne svære tid

Fastelavnsfesten er vi desværre nødt til at aflyse i år. Vi behøver vist ikke 
skrive hvorfor, vi håber bare på at alt snart åbner op igen.  

Onsild Borgerforening Fortællingen omkring Hitlerbroen fortsætter
Arbejdsgruppen under Onsild Borgerforening har nu fundet en mulig frem-
tidig sti til erstatning for ”Hitlerbroen rundt”.

Lodsejerne har alle givet accept på, at der kan laves den nedenunder skit-
serede sti, og kommunen vil tage kontakt til Bane-DK, for at føre stien ind 
gennem skovområdet, som Bane-DK ejer.
Stien bliver en officiel sti og skal fremgå af matrikelkortene, hvilket vi 
håber kommunen vil sikre.

Stien vil komme til at gå på Nordsiden af banen, startende overfor hvor 
cykelstien begynder. Man vil gå langs jernbanesporene over mark, igen-
nem krat og skov indtil man støder på den sti, man kom op på, når man gik 
over Hitlerbroen fra sydsiden.  Derefter fortsætter turen ad den velkendt 
rute ned ad Ulstrupvej.

I Teknik og Miljø arbejder man med sagen, så den kan forelægges politik-
erne, som skal sige god for planen.

Vi håber på velvilje fra politisk 
hold, da vi savner vore gode 
vandrerute MEGET.

Vi tror, der er håb forude !!!

Henning Børgesen, Jenny Nielsen 
og Lise Storm

Generalforsamling i OBF
Onsild Borgerforening vælger at udskyde generalforsamlingen til april 
måned, i så fald at forsamlingsforbuddet til den tid er lempet. Nærmere 

dato bliver oplyst på vores Facebook side, - Onsild Borgerforening og lige-
ledes på siden, - Dem der bor i onsild. Derudover vil der blive sat et opslag 

op på OK tanken om hvilken dato i april.
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Program Februar 2021 

Håber i alle har det godt, i denne her tid hvor vi ikke kan 
komme til spejder.  

Vi vil gerne takke alle dem som har støttet spejderne her i 
jul, vi havde et godt salg, både til julemarked og efter.  

Jeg håber vi snart må starte op igen, vi stater når i må 
komme i skole igen, I vil modtage en maile eller læse på 
vores side på; Facebook. Fyrkat– gruppe. 

Vi glæder os rigtigt meget til at se jer igen. 

spejder møderne er torsdag kl. 17—19 

BRUG AF SPEJSEGRUNDEN: 

Alle er velkommen til at bruge spejdergrunden som ud-
flugts sted. 

 HUSK at rydde affald op, rydde sand sager i kassen 
igen , samle hundelorte op . 

 

Spejder Hilsen leder ved Fyrkat gruppe 

Susanne 20637061 

Fyrkat gruppe 

Håber I alle har det godt i denne her tid, hvor vi ikke 
kan komme til spejder.

Vi vil gerne takke alle dem, som har støttet spejder-
ne her til jul. Vi havde et godt salg, både til julemar-
kedet og bagefter.
Jeg håber vi snart må starte op igen. Vi starter når 
I må komme i skole igen. I vil modtage en mail eller 
man kan se det på vores Facebook side - Fyrkat – 
gruppe.

Vi glæder os rigtigt meget til at se jer igen.
Spejder møderne er torsdage kl. 17—19

  
Ny legeplads i Nr. Onsild godt på vej 

 

 
Som tidligere skrevert her i Kik og lyt og på Facebook, så har vi været heldige at 
modtage penge til vores nye legeplads fra to fonde. 
 
Nemlig fra ”Nordea Fonden – Her bor vi” og fra ”Sparekassen Hobro Fonden”. 
Vi har fået bevilliget hhv 125.000 kr og 75.000 kr. fra de to fonde. Tusind tak for det!! 
 
Derudover har der været en stor lokal opbakning 
- som sædvanligt og tusind tak for det! 
 
Selvom tiden har været meget præget af 
Corona, har vi alligevel formået at holde et par 
byggemøder med Vikingleg fra Hobro og så kan 
meget jo heldigvis klares over en pc. 
 
Legepladsen er godt på vej takket være stærke 
lokale kræfter, og vi forventer, den står færdig til 
sæson-start 1. april 2021. 
 
Vi håber, rigtig mange vil få glæde af den nye 
legeplads i mange år fremover. Vi har gået efter 
så lidt vedligehold som muligt - dvs stål og 
plastik og faldunderlaget bliver gummifliser, hvor 
der næsten ikke kan vokse ukrudt i – håber vi! 
 
I Nr. Onsild vil vi nemlig meget hellere nyde end 
yde, når vi har sat noget i værk! 
 
Når legepladsen står klar til brug skal det selvfølgelig fejres på behørig vis for alle 
interesserede. 
 
På bestyrelsens vegne, Bente 
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Fibernet i Nr. Onsild og opland 

 

 
 
 

 Vigtigt - del budskabet! 
 
Som I nok har set, er de begyndt at lægge kabler i jorden. Vi har undret os over, at 
vi intet har hørt fra Nordlys - derfor har vi kontaktet dem, se svaret neden under 
dette. Der er også kopi af folder fra dem. Det er ude af vores hænder, hver 
husstand skal selv kontakte den udbyder, de vil bruge. Kopi af svar fra Nordlys: 
 
Tak for din mail. 
Som I muligvis har bemærket, så er vi påbegyndt gravearbejdet i området, ligesom 
adresserne er ”frigivet til salg”. Det betyder, at den enkelte adresse bør rette 
henvendelse til sin ønskede indholdsleverandør på det åbne fibernet (læs mere i 
vedhæftede dokument eller på www.norlys.dk/fritvalg ) og aftale hvilke produkter 
man ønsker at købe. 
Indholdsleverandøren vil ligeledes specificere hvilke tidspunkter man kan blive 
opkoblet på. 
Med venlig hilsen 
Simon Elgaard Jensen 
Specialist, Sales Operations Manager, Norlys 

 
Dorthe Andersen, mobil: 25 27 05 93 

 

 
 

 

 
Fibernet i Nr. Onsild og opland 
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MFI skolen
Godt nytår til kik og lyt´s læsere.

Vi savner besøg på skolen og i hallen fra jer alle sammen. En skole er bare 
nogle bygninger, når der ikke er liv og sådan føles det i disse tider her i 
januar. 

Frem til jul kunne vi næsten gennemføre en normal hverdag omkring un-
dervisningen, men fællesskaber og det sociale er bare en central del af MFI 
og det kunne vi godt mærke manglede en del. 
Først lidt om efteråret på MFI:

Vores lærer Robert døde i november
Det var med stor sorg, at vi fik meddelelsen om, at Robert døde i starten 
af november efter 2 måneders sygdom. Robert blev sygemeldt i starten 
af september og det gik hurtigt op for familien og os, at det var meget 
alvorligt. Han blev ramt af en aggressiv kræft i hjernen, der desværre var 
meget fremskredet, da det blev opdaget. De klasser, der har haft Robert – ja 
tidligere elever – nåede at få sendt Robert en hilsen, hvilket hans familie 
var utroligt glade for.

Æret være Roberts minde.

Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, så fik vi ansat Magnus Bojer, som vikar 
for Robert og vi var så glade for ham, at han nu er blevet fastansat på sko-
len.

Juleemneuge
Årets juleemneuge havde temaet ”julens fortællinger”. Ugen startede med 
at klasserne hver især havde besøg af vores præst Astrid Klostergaard, hvor 
hun på en involverende og varierende måde fik fortalt en af de største jule-
fortællinger – juleevangeliet.

Hver klasse havde efter Astrids fortælling fået den opgave, at de skulle 
male en del af juleevangeliet på 1x1 m. lærred, som kunne anvendes til 
julegudstjenesten juleaften i Onsild hallen (desværre blev den jo aflyst). 
Vi var meget imponeret over de flotte resultater, som man vil kunne se på 
vores facebook side.

Juleemneugen sluttede i en intern Risengrødsfest for eleverne, hvor vi

mødtes med god afstand i hallen og så hinandens små forestillinger. Her-
efter gik eleverne i klasserne for at spise Risengrød og hygge. Køkkenet på 
Idrætsefterskolen lavede risengrøden og MFI skolekredsen serverede og 
andre praktiske ting. Tak både til efterskolen og skolekredsen.

En del af juleemneugen var også at få afviklet terminsprøver for 9. klasse, 
samt at 8. klasse prøvede at være til madkundskabseksamen. For alle 8. 
klasser i Danmark er det i år noget nyt, at de skal til deres første eksamen 
og på MFI har vi valgt madkundskab. Eleverne var super gode og mad-
kundskabslæren Maria følte at de var klar til eksamen i januar. Dog kort 
inden jul skrev undervisningsministeriet, at eksamener i januar var aflyst 
pga. corona og det måtte vi så gøre. I praksis betyder det at deres stand-
punktskarakter bliver ophøjet til eksamenskarakterer.

Gudstjeneste i hallen
Nogle kommuner var begyndt at lukke ned for skolerne før jul og vores 
ældste elever blev hjemsendt 2 dage før juleferien. Det var på et hængende 
corona-hår at de mindste klasser gik til julegudstjeneste i Onsild hallen og 
hvor vi kunne opleve 3. klasse gå Lucia. Menighedsrådet havde virkelig 
gjort meget ud af udsmykningen, så det var klar til juleaften… og vi var 
glade for at vi nåede at få oplevelsen.

Nye ansigter på skolen
Skolen gør brug af en jobrotationsordning, hvor vi kan få støtte af kom-
munen til ansættelse af en uddannet vikar i jobkøen, når vi sender person-
ale på ETCS-point godkendte uddannelser. Det betyder, at vi får kvalifi-
ceret arbejdskraft ind og kan give mulighed for at vores personale udvikler 
sig. Bagsiden er, at vi skal skifte vikar hver 6. måned. Vi har derfor sagt 
farvel til Martin, der heldigvis er blevet ansat på Nørresundby gymnasium 
som gymnasielærer og vi har nu sagt goddag og velkommen til Mike Sv-
endsen. Mike er uddannet lærer og har bl.a. været ude i verden og underv-
ist på skoler og har senest været tilknyttet som lærer på en udfordret elev. 
Mike kommer direkte fra et andet jobrotationsvikariat.

22. februar siger MFI goddag og velkommen til en ny fastansat lærer Lone 
Slater, der primært skal være ved de yngste børn på skolen. Lone kommer
fra en tilsvarende stilling på Arden skole og har tidligere været lærer, vice
skoleleder og skoleleder på Havbakkeskolen. Vi får derfor en erfaren lærer

fortsættes næste side
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www.jlmteknik.dk - 98 57 60 60

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 
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fortsat fra forrige side

ind, som vi håber kan være med til at styrke skolens faglige og sociale pro-
fil og ikke mindst idrætsprofil, da hun også er idrætslærer.

Corona og MFI´s håndtering her i januar/februar.
Vi kunne godt fornemme, at det nok blev en anderledes start på 2021 al-
lerede da vi gik på juleferie. 

Vi må konstatere, at MFI har 

 • Seje elever, der er omstillingsparate
 • Seje forældre, der i stor stil bakker deres børn op, så vi som skole  
 kan skubbe så meget undervisning afsted som muligt
 • Seje ansatte, der er løsningsorienteret og fokuseret på eleverne og  
 hvad de kan gøre for dem.

Vi vidste jo godt, at de var seje!!! Men i denne meget mærkelige situation, 
hvor det normale er væk, så ser man styrken af det, der omgiver én. Både 
det man savner, men også dem, der er omkring en, der gerne vil hjælpe. 

MFI havde allerede en del erfaringer at stå på fra sidste gang, hvor vi lave-
de online undervisning. Denne gang har vi i højere grad prioriteret, at også 
de mindste klasser skulle mødes online med kammerater og lærere. Dette 
har vi jo ikke øvet, hverken med elever, forældre eller lærere, og på dag 2, 
så kørte det bare bedre end forventet. Målet har været, at lærerne i højere 
grad skulle kunne hjælpe eleverne, så presset kom væk fra mor og far. Det 
er dog alligevel udfordrende for alle og ikke holdbart i lange perioder, men 
det kan dog noget.

For at skubbe skoledagen i gang, så vi alle forsøger at holde en normal 
rytme, så har klasselæreren online morgensamling hver dag med sin egen 
klasse.

På skolen er der etableret en nødpasningsordning, hvor vi har de mindre 
elever, da forældrene er på arbejde. Det er et sted mellem 10 og 20 elever 
fra 0.-4. klasse, der bruger dette.

Normalt har vi emneuge i uge 6, men denne har vi aflyst i år, så vi kan 
bruge tiden på en mere faglig undervisning. 
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Kære borgere i Onsild områderne  
I inviteres herved til årsmøde i bladet  

”Kik og Lyt – Onsild Nyt” 
 

Mandag d. 29. marts 2021 kl. 19,00 afholdes årsmøde på Mariagerfjord 
Idrætsskole, hvor redaktionen orienterer om årets gang 2020. Alle er 
velkommen – både institutioner, foreninger samt privat 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 
 

29. marts 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 (omkring Shelteren) ved åen er afsluttet og 

tilskud udbetalt. 
• Ny landdistrikts koordinator – Jonathan Linnemann som afløser for Jens Lykke. 
• Der arbejdes med, at afholde Landdistrikts Årsmødet i ny form, der er ikke sat dato på pga. 

Corona. 
• 6. april 2021 ar der ansøgnings frist til Landdistrikts puljen. 
• I 2021 bliver der startet op med, at lave lokale udviklings planer for 2 lokal områder (ikke 

udpeget endnu). 
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 

 

Konfirmander 2021
Konfirmationerne er blevet udskudt til efter sommerferien, og i skrivende 

stund kender vi ikke datoerne. Mere herom i næste blad.

Sdr. Onsild Kirke
Andreas Borup Christensen
Bertram Rold
Caroline Dybdal Christensen
Elias Reimer Sørensen
Jonathan Kassander Byrial Korsgaard
Julia Wandkær Glenstrup Christiansen
Oskar Lajer Vad
Simon Marker Christensen
Sophie Hoffmann Rasmussen
Valthemar Lund Hansen
Victoria Guldager

Det er denne liste vi har fået oplyst men der kan måske være flere.
Hvis der er andre må man gerne henvende sig inden næste blad.

Nr. Onsild Kirke
Emil Lundsberg Bjerrum
Freja Schou
Laura Tougaard Kirketerp

Hvornum Kirke
Magnus Nørlem

Mariager kirke  
Jeppe Skjoldager Hansen

Onsild Pensionistklub
På grund af Corona krisen – og efter regeringens anvisninger,

er bankospil og hygge eftermiddage indtil videre

 AFLYST 
Når vi igen starter, 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 
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Onsild Børnehus
Onsild Børnehus er fortsat åben. Trods store dele af samfundet er lukket 
ned, er det fortsat muligt at få børnene passet i børnehaven. En del forældre 
har fulgt opfordringen til, om muligt, at holde deres børn hjemme og nogle 
giver deres børn nogle ekstra fridage. Det hjælper personalet til at opret-
holde en hverdag for de fremmødte, trods de mange retningslinjer der skal 
overholdes. 
Forældre har kun meget begrænset adgang i huset, børnene er opdelt i 
grupper og legetøjet skal vaskes hver dag. 

Onsild Børnehus er nu kommet på AULA. Det er vores kommunernes nye 
kommunikationsplatform som forældre kobles på allerede fra dagplejen, 
gennem børnehaven og er på helt indtil barnet går ud af folkeskolen. Der er 
altid opstartsvanskeligheder og tilvænninger når man tager et nyt system i 
brug, men vi har tiltro til at AULA er et godt system, og vi oplever det har 
flere funktioner og muligheder end det tidligere system. 

Vi fortsætter hverdagen med aktiviteter, så 
godt vi kan. Dog er svømmesæsonen afsluttet 
før tid, så ingen ture i svømmehallen før til 
september. Vi har i årets første to uger passet 
dyrene på Naturgården. Hver dag har en 
gruppe børn været på Naturgården, hvor de 
har hjulpet med at fodre katte, kaniner og 
høns. Der har også været tid til leg i de skønne
omgivelser. 
Der er endeligt kommet sne og dermed 
mulighed for at bygge en snemand og få en 
sneboldkamp. Flere fredage har der i de tidlige 
morgentimer været bål på legepladsen. 
Her har børnene skulle orienterer sig i lyset 
fra bålet og med de medbragte lommelygter. 
Der blev serveret varm kakao varmet over bålet. 
Det er nogle super hyggelige morgener som børnene ser frem til. 

Venlig hilsen Personalet i Onsild Børnehus

Sneleg ved Naturgården

Kaninerne fodres på 
Naturgården

Morgenbål på legepladsen

Forårsmesse
Covid 19 spænder forsat ben for at lave arrangementer. Derfor kan vi hel-

ler ikke lave en Forårsmesse, som vi forsigtigt snakkede om i sidste 
nummer af Kik og Lyt. 

Der er kun at håbe på, at Onsild Messe og Julegavemarkedet kan arrange-
res den 2. søndag i advent 2021. Vi ser situationen an i løbet af sommeren 

og vender tilbage senere om arrangementet. 

Mvh. Dorte Rask Laursen

Sdr. – Nr. Onsild Menighedsråd
Konstituering efter valg til Menighedsrådet 

Formand: Jørgen Lundsberg
Næstformand og kontaktperson: Signe Niemann
Kasserer: Iben bryde
Kirkeværge Sdr. Onsild: Ejgild Simonsen
                       Nr. Onsild: John Christensen
Sekretær: Anna Lise Laursen

Formand valgbestyrelse: Dorthe Kragh Andersen
Øvrige Medlemmer: 
Dorit Laursen, Hanna Christensen og Stine B. Pedersen
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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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OHF – Onsild Husmoderforening  
har 80-års fødselsdag 

                               

Grundet Covid19 har vi desværre ikke mulighed for at fejre dette. 

I stedet kan vi sammen mindes vores 75-års jubilæumsfest,  
hvor vi inviterede vores medlemmer til middag hos Bies Bryghus. 

Det var en fantastisk aften med masser af snak, grin, hygge, sang, 
underholdning og lækker mad.  

I kan se billederne på www.ihobro.dk og søg under marts 2016. 

                        

                   

De bedste hilsner fra OHF – Onsild Husmoderforening 
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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

Juleaftensgudstjeneste 2020 som vi måtte aflyse

Vi havde forberedt og glædet os til at afholde årets juleaftensgudstjeneste 
i Onsildhallen, men sådan skulle det ikke være. Corona situationen tog til, 
der kom ændrede restriktioner omkring afholdelse af gudstjenester den 23. 
dec. om aftenen og på den baggrund så vi os nødsaget til at aflyse 
gudstjenesten. Det var nødvendigt, men også ærgerligt, da alt var gjort klar. 
Der var blevet lagt et stort stykke arbejde med planlægning, indretning og 
pyntning af Hallen.  

Tak til Elmo, menighedsrådet og personalet for det store arbejde. Tak til 
skolens elever som i deres juleemne uge havde lavet nogle fantastiske 
inspirerende malerier omkring juleevangeliet.

P.M.V.
Jørgen Lundsberg

Billede af planlagt juleaftensgudstjeneste
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