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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:  12/8 - 28/10
Bladet udkommer 14 dage herefter
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Redaktionsindlæg
Vi er stadig midt i en corona tid, hvor mange aktiviteter er gået i stå. Noget 
af det gode, vi har lært af denne periode, det er måske den dejlige fred, vi 
har i vores hverdag. Men lige nu har vi sikkert ”fået fred nok”. Vi savner 
aktivitet, samvær med familie og venner, være til koncert / i teateret eller 
blot det at være i en stor menneskemængde med masser af larm :-). 

Tidligere var en fredelig hverdag noget familien skabte i hjemmet. Det 
gjorde de bl.a. ved aktiviteter og hygge omkring spisebordet, men også 
ved at sætte begrænsninger til, hvor meget barnet og de voksne måtte gå 
til. Men for at leve i et moderne samfund, så var vi nød til at leve op til de 
krav, der kom udefra. Vi var nød til at deltage i alt muligt.. tidlig i vug-
gestue, så børnehave, skole, hurtig til videregående uddannelse, et job så 
vi ikke fik ”fjumre år” og derved spildte tiden. Vi skulle være effektive. Vi 
accepterede ikke ”at kede os”. Lydbøger blev populære, så vi både kunne 
læse en bog og gøre hele huset rent på samme tid. Ofte kørte radio eller TV 
hele dagen, eller computeren sendte serier ud i stuen, som vi fulgte med i, 
mens vi lavede noget andet.

Men hvor var den ro, som gav os en indre fred. Med alle disse dobbelt ak-
tiviteter, så oplevede vi ofte en uro i kroppen, ængstelse eller bekymring på 
grund af de mange indtryk, vi fik i løbet af dagen. Hvad var det, vi skulle 
nå? Havde vi for høje forventninger til os selv? Hvilken standard skulle 
vi følge, så vi synes, at vi var gode nok? Folkesygdommen blev stress hos 
både børn, unge og voksne. 

Det er nogle af de tanker, der har strejfet mig i denne corona tid. Skal vi i 
fremtiden sætte hastigheden lidt ned og fjerne nogle af de fredsforstyrrende 
elementer? Har denne ”corona-pause” lært os noget om ro i hverdagen, så 
vi passer bedre på os selv. Har tiden lært os om indre værdi, så vi accepte-
rer os selv, som vi er, fremfor at se, hvad andre forventer af os. Forhåbent-
lig har tiden lært os at ignorere presset udefra, så vi kan passe bedre på os 
selv som menneske.  
      Kirsten Bach

MFI – SKOLEKREDSEN 
 
Siden sidst: 
 

Skolekredsen og Onsild Borgerforening har været så heldige at modtage en anonym 
pengegave fra en gavmild onsildborger. 
Pengene vil blive anvendt til gavn for såvel skolen som for byens borgere. 
 
Vi er meget taknemmelige og glade for dette og vil hermed gerne sige mange tak. 
 
Fredag den 12. februar skulle vi have serveret fastelavnsboller for skolens elever og 
personale, men da ikke alle elever var tilbage på skolen på det tidspunkt valgte vi at 
aflyse dette. 
Eleverne vil blive betænkt på et senere tidspunkt, når alle igen er samlet.  
 
 
Vigtige datoer: 
 

Onsdag d. 14. april: Skolekredsens generalforsamling er udskudt til det igen bliver 
muligt at mødes mere end 5 personer. 

 
Maj måned: Vi forventer at være eksamensvagter til de skriftlige prøver.  
 
Torsdag d. 3. juni: Årets Fyrkatløb – er desværre aflyst 

      
Søndag d. 8. august: Det nye skoleår starter – Skolekredsen står for forplejning.   
 

MFI-SKOLEKREDSEN 
Bestyrelsen 
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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

 
 

 

 

Gymnastikforeningen tilbyder forskelligt motion for 
voksne hen over foråret og sommeren  

Tilbuddene er som udgangspunkt udenfor, men i 
tilfælde af dårligt vejr - og hvis myndighederne tillader 
det, flyttes arrangementet til Onsild hallen. 

Aktiviteterne starter kl. 19 - og varer 1-1½ time. 

Man møder bare op til det enkelte arrangement. 
Prisen er 30,- kr. pr. gang, som betales med MobilePay. 

Medbring selv måtte/underlag. 

Der vil være mulighed for at købe vand, øl og sodavand. 

Der er plads til alle uanset erfaring, form og figur. 

Kalender: 
Dato Aktivitet Sted  Instruktør  
20. april Cirkeltræning Præstens Have Mette/Hanne 
26. april Linedance Skolegården Jane 
4. maj Udstrækning/ Yoga Præstens Have Hanne 
11. maj Cross Fit Boldbanen v. hallen Maria  
18. maj Kropstræning/Pilates Præstens Have Mette 
25. maj Cross Fit Boldbanen v. hallen Maria 
31. maj Linedance Skolegården Jane 
8. juni Cirkeltræning Præstens Have Mette/Hanne 
14. juni Linedance Skolegården Jane 
21. juni Udstrækning/Yoga Præstens Have Hanne 

 

Mvh. Onsild Idrætsforening - gymnastik 

   



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

7

Bies restaurant og bryghus

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

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

Vestermarken 7    9500 Hobro    Tlf. 98 51 28 38
E-mail:info@onsildelteknik.dk  CVR: 25976630

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS

Forårs-vandretur i Onsild 
Vi går gennem Trinderup Krat  

til Lokes Hede 
Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 10 til ca. kl. 14 

  

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

Vil du gerne høre mere om historien i Onsild? – vi går bl.a. forbi Onsilds gamle 
bro og Odins alter. 

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

Turen guides af Niels Gundersen, Hobro. 

Mødested: Kærvej 51, Sdr. Onsild. Parkering på gårdspladsen. 
Hvis man går til Lokes Hede og retur til Kærvej 51 er turens længde 14 km. 

Vi går så alle kan være med – MEN hvis man ikke kan gå mere end 7 km, kan man måske 
aftale med nogle at blive hentet på Lokes Hede, eller aftale med nogle at man sætter en 
bil på Lokes Hede før start.  

PAUSE: Når vi kommer til Lokes Hede er der en spejderhytte, hvor vi spiser madpakker og 
drikker kaffe. Husk man skal selv have madpakke med. Husk drikkevarer til turen. 

 

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

 

Arrangeret af Lokalhistorisk Forening i Onsild. 

                                                           Håber vi ses ☺☺  

                                        De bedste hilsner fra Anette Fedder 

                                                                           



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
Cykel værksted

gcykler@gmail.com
Tlf. 27 41 00 33

MFI skolen
Her er en optimistisk forårs- og corona hilsen fra MFI. 
Det har givet personalet en kæmpe energi at få eleverne fysisk tilbage i 
skolen – selvom 5.-9. klasse kører på en 50% fremmøde ordning, hvor 
de må være her hver anden uge og efterfølgende har en online uge der-
hjemme. Eleverne skal lige lære at være sammen igen og lærerne har haft 
meget fokus på trivsel.

Vi har ikke (endnu) måtte lukke ned pga. smittespredning. Der har været 
elever og deres familier, der har været corona-smittet, men forældrene har 
været utrolig gode til at reagere og blive hjemme indtil et testsvar viser et 
resultat. Den ansvarlighed for fællesskabet har være formidabel og skulle 
det ske med en lokal nedlukning, så ved vi at alle har gjort deres bedste i 
lang tid.

Testning
Elever over 12 år med samtykke fra forældre og ansatte har et tilbud på 
skolen om at blive testet 2 gange om ugen i skoletiden. I starten var Lise 
Storm vores frivillige hjælper, så vi kunne komme hurtigt i gang. Tak for 
det! I dag er det ansatte fra kommunen, der laver testene i pusterummet 
i hallen og kommunen skal have stor ros for det stykke arbejde. Vores 
sekretær har fået et login til SSI, så hun direkte kan rapportere testresul-
tater, så de fremgår på sundhed.dk. Det er jo super, at vi også kan det, så vi 
kan bruge det til f.eks. frisøren.

Friheden som privatskole
I denne omskiftelige hverdag, så nyder vi en frihed i planlægningen som 
fri- og privatskole, hvor vi hurtigt kan reagere og omstille os. Beslut-
ningsgangen er ikke så lang fra en idé til beslutning og det er en kæmpe 
styrke især i en coronatid, men helt sikkert også MFIs helt store styrke i en 
normal hverdag. Derudover er MFI ikke en kæmpe skole, så vi kan lave 
løsninger, der passer til de udfordringer, der er og de elever vi har.
Hvis I skal have et par argumenter for at forældre skal vælge MFI, så er det 
 • løsningsorienteret tæt på den enkelte elev i et stærkt fællesskab
 • faglighed, der udfordrer og passer til den enkelte elev
 • meget idræt, leg og bevægelse

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

I denne coronatid, hvor mange har siddet stille hjemme, så har MFI i hvert 
fald et skoletilbud, hvor vi får bevægelsen og den fysiske aktivitet sat i vej-
ret – bare fordi vi ikke kan lade være. Så kender I et barn, der trænger til at 
få kroppen i gang, så kontakt os endelig. Vi har én klasse, der er helt fyldt 
op, men der er pladser i alle andre klasser.
Det koster jo at gå på en skole som MFI. Forskellen for et barn, der også 
har fuldtids SFO er 354 kr. pr. måned i forhold til prisen for SFO i Mari-
agerfjord kommune.

0. klasse x 2
I marts havde vi online forældremøde med de 2 kommende 0. klasses 
forældre. Selve klasserne bliver først dannet, når vi har fået overlevering-
erne fra børnehaverne til sommer, så det var et stort fælles møde. Det bliver 
2 klasser med 14-15 elever i hver klasse, hvilket giver en mulighed for 
tæt opfølgning på det enkelte barn og muligheden for at lave faste fælles 
aktiviteter på tværs af begge klasser. Vi håber faktisk, at vi får eleverne til 
at opleve, at de får gode venner i begge klasser. Magnus og Tina skal være 
klasselærere. Tina giver sig selv og Magnus er fastansat på skolen og har 
tidligere haft en 0. klasse i nogle måneder.
 

Legepladsen har fået en ”Amfi scene” eller måske bare en bakke på plænen
Én af forældrene i bestyrelsen Jacob Bjerrum har hjulpet med at fjerne 
cykelbanen, der ikke blev brugt ret meget og som var svær at holde for 
pedellerne. Jorden er brugt til en bakke, hvor der opsættes en rutchebane, 
der er indkøbt af MFI skolekredsen.

Klargøring til afgangsprøverne for 9. klasse
9. klasse er i slutspurten frem mod afgangsprøverne til sommer. Det er jo 
indtil videre MFIs største afgangsklasse på 14 elever, der afslutter til som-
mer. 
Efter påske havde de projektopgave, der tæller på afgangsbeviset og i 
starten af maj har de skriftlige prøver.
Da de ikke skal op i så mange mundtlige fag – kun dansk og engelsk – da 
forlænger vi undervisningen, så de får en kortere læseferie. For at holde 
motivationen oppe, så giver lærerne først årskarakter, når de går på læsefe-
rie, hvilket betyder, at de jo kan nå at give den en ekstra skalle.

Nye ansigter
Vi har ansat Puk Søltoft i stedet for Kristian Juhl, der har opsagt sin stil-
ling. Puk bor i Svenstrup, er 53 år, gift, 3 børn og et barnebarn. Hun er ud-
dannet lærer i 1996 i dansk (0.-6. kl.) og billedkunst – og dengang var der 
en bred palette af fag: Matematik, samfundsfag, kristendom, idræt, form-
ning og musik. Hun har efteruddannet sig i dansk udskoling, håndværk 
og design samt i idræt. Derudover har hun en AKT uddannelse (Adfærd-
kontakt-trivsel).

Hun har stor erfaring med dansk og de kreative fag, samt AKT fra både 
Gug skole og Højvangskolen i Aalborg. Bl.a. har hun tidligere kørt 9. 
klasse til eksamen (både dansk og idræt) og har haft de mindste i dansk. 
Hun har også været klasselærer i mange år og har også erfaring med ord-
blinde og dansk som andet sprog. Derudover er hun uddannet til yoga.

Vi har også ansat Sandy Jørgensen som jobrotationsvikar frem til som-
merferien. Han erstatter Mike Svendsen, der har fået et fast job i en spe-
cialskole i Randers kommune. Sandy har en kandidat i idræt og psykolog 
og er derudover  ved at uddanne sig til lærer om aftenen og er færdig med 
linjefaget matematik.

GENERALFORSAMLING  OBF
På grund af forsamlings restriktionerne, kan vi desværre endnu ikke sætte 

en dato på hvornår vi afholder vores generalforsamling.
Vi satser på, at det bliver i maj måned,- evt som et udendørs arrangement.

 

 Vi vil i så fald give besked på vores Facebook side:  
Onsild Borgerforening og på siden: Dem som bor i Onsild. 

Ligeledes vil der komme opslag på tavlen på OK Tanken med info. 

Vh OBF

Sdr. Onsild Landsbyråd
På grund af Corona situationen, har bestyrelsen i 

Sdr. Onsild Landsbyråd valgt, ikke at afholde Årsmødet i 2021.

Det forventes, at vi kan mødes igen i 2022.

På bestyrelsens vegne Ole Bech
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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

Fyrkat gruppe holder spejder møde hver torsdag kl. 17 –19. 

Husk at have tøj på efter vejr og vind. 

Husk at have tøj på der må blive beskidt. 

Spejder hilsen Susanne 98544435/ 20637061 

 Sommerlejren er i uge 26 hvis vi kan holde det for Corna smitte talen.                
vi har ikke planlagt noget endnu om det bliver hele ugen eller nogle dag. Det vil 
i hører nærmer om. 

PROGRAM MAJ—AUGUST 2021 

Torsdag den 6/5 spejdermøde 

Torsdag den 13 spejder aflyst på grund af Kristi himmelfartsdag 

Torsdag den 20/5 spejdermøde 

Torsdag den 27/5 spejdermøde  

Torsdag den 3/6 spejdermøde 

Torsdag den 10/6 spejdermøde 

Torsdag den 17/6 Grill aften kl. 17.30 er den stor 
grille tændt og alle spejder inviter deres forælder og søskende til grille 
aften. I får en tilmelding seddel (alt i forbehold omkring smittetalen )  

 

Så er det ved tiden der skal deles blade ud den 23 –25 april husk der er en nem 
måde at tjene penge på, så man kan komme billiger på lejer. Næst år er der jo 
landslejre hvor der kommer spejder fra 30 lande og 20.000 spejder samles. Det 
er den 23—31 juli 2022. 

Sommerlejren er i uge 26, hvis vi kan holde det for Corona smitten.
Vi har ikke planlagt endnu, om det bliver hele ugen eller nogle dage.
Det vil I høre nærmere om.

Så er det ved tiden der skal deles blade ud. Den 23.- 25. april. Husk 
det er en nem måde at tjene penge på, så man kan komme billigere 
på lejr. Næste år er der jo landslejr hvor der kommer spejdere fra 30 
lande og 20.000 spejdere samles. Det er den 23. - 31. juli 2022.
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Onsild Pensionistklub, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Niels Kurt Jensen, Carolinevej 9, Skellerup 98 55 52 28
Kasser: Bente Andersen, Engsvang 4   98 54 42 88
        30 98 40 88
Øvrige medlemmer: 
Margit Pedersen, Viborg Landevej 5, 9500 Hobro
Lisbeth Jensen, Sdr. Ringvej, 9500 Hobro 
Karin Lauersen, Læstenvej 9, 8990 Fårup

MFI-Skolekredsen, generalforsamling i april måned:
Formand:  Jenny Dybdal Nielsen, Kærvej 8  26 21 75 92
   bjarne317@hotmail.com
Kasser:  Annie Poulsen, Frejasvej 14  21 44 71 65
   anniejpoulsen@gmail.com
Øvrige medlemmer: Mie Christiansen, Præstemarken 12 60 80 53 26
   miehobro@hotmail.com
   Annette Aasted, Høndrupgårdsvej 11 50 92 75 14
   annetteaasted@gmail.com
   Signe Neimann, Søagervej 8

Onsild vandværk Amba, generalforsamling i marts måned: 
Formand:   Lars Kristensen, Søtofte 6,     
    lars@cogetil.dk   40 54 84 11
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, elmo.plougstrup@mail.dk   21 75 41 30
Claus Schmidt Christensen, otm-onsild@mail.dk
Carsten Richter, Engsvang 9
Johnny Kræmer Jensen, Lokesvej 6

Onsild Husmoderforening, generalforsamling i februar:
Formand:  Lene Christensen, Åvej 2  98 54 41 24
   kritterlene@email.dk   22 16 41 28
OHF´S mail  onsildhusmoderforening@gmail.com
Kasser:  Helle Bach Vistisen
   helle.bach.vistisen@hotmail.com 40 99 96 39
Øvrige medlemmer: 
Helle W. Christiansen   Susanne Olesen

SANK HANS
Med forbehold for Corona situationen til den tid, håber vi i Borgerforenin-
gen, at kunne afholde vores hyggelige Sankt Hans tradition, på legepladsen 
og efterfølgende nede ved åen, i Onsild St.by.

Se mere på vores Facebook side Onsild Borgerforening og på siden “Dem 
der bor i Onsild” og ligeledes på opslag ved OK Tanken.
Der vil selvfølgelig være håndsprit og afstand mellem bordene. :-)

Vh og god sommer OBF

Onsild borgerforening arrangerer: 

 

ved anlægget i Onsild stationsby 

onsdag d. 23. juni 2021 

 

Vi starter med fællesspisning på legepladsen kl. 17.00 

Medbring selv maden – vi sørger for at grillen er tændt.  

Der vil være mulighed for køb af øl og sodavand. 

 

Da vi i Onsild Borgerforening rigtig gerne vil bibeholde vores Sankt Hans 
tradition, har vi valgt at flytte bord/bænke sættene, så vi har større afstand til 

hinanden…  

Derudover vil vi rigtig gerne, at de folk der har mulighed for selv at medbringe 
evt. campingbord og stole, selv tager med, da vi ikke skal fylde bænke sættene 

op som vi plejer…            

 

Kl. 18.30 tænder vi for bålet – her vil det være lidt nemmere at holde 
afstand… 

Efter midsommervisen vil der være mulighed for køb af kaffe og kage. 

Der vil desuden være mulighed for at lave snobrød            

Husk pind til dejen  

Vi håber på, at der bliver lige så stor tilslutning fra byen, som der plejer. 

 

Med venlig hilsen Onsild Borgerforening 
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Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd:
Formand:   Jørgen Lundsberg, Rævebakken 9  98 52 57 86
   bjl@os.dk
Næstformand:   Signe Neimann, Søagervej 8
Kasser:   Iben Bryde, Rolighedsvej 5
Sekretær:  Anne Lise Laursen
Kirkeværge Sdr. Onsild: Ejgild Simonsen, Søkærvej 8
Kirkeværge Nr. Onsild: John Christensen, Nr. Onsildvej 40
Formand valgbestyrelse: Dorthe Kragh Andersen

Øvrige Medlemmer: 
Dorit Laursen, Hanna Christensen og Stine B. Pedersen

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

Onsild Idrætsforening, generalforsamling i marts:
Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret grundet Corona situationen.
Kontaktperson: Elmo Plougstrup, Lokesvej 2,  21 75 41 30
   elmo.plougstrup@mail.dk
Formand:  Morten Sørensen, Sdr. Ulstrupvej 23 51 41 16 05
   gammelgd@live.dk
Øvrige medlemmer:
Carsten Christensen, Åvej 2, kritter69@gmail.com  22 90 78 18 
Dan Christensen, Kærvej 21, christensendan79@yahoo.dk 27 28 44 35 
Merete Poulsen, Væggedalen 4, meretegrove@gmail.com 29 27 73 14 
Michael Loft, Væggedalen 1, michaelloft.ml@gmail.com 20 14 28 50 
Lise Schmidt Soelberg, Væggedalen 2, lhsoelberg@gmail.com  20 41 93 30
Hanne Nielsen, Frejasvej 18A, hanne.nielsen40frejasvej@gmail.com
        61 10 59 28

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

Sdr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Ole Bech, Frejasvej 8   98 54 49 14
   obech@email.dk
Øvrige medlemmer:
Ketty Nyrup, 29 24 86 49    Rikke Bech Kristensen, 26 28 41 63

Nr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i november:
   Vivi Stevnhoved, Væggedalen 8  40 43 74 87
   vivi.stevnhoved@gmail.com
   Lars Sørensen, Bymosen 6  22 86 73 14
   ls@rsstaalteknik.dk  

Nr. Onsild Forsamlingshus, generalforsamling i november måned:
Formand:  Bente Kirketerp, Nr. Onsildvej 44 27 64 37 97  
    boghkirketerp@gmail.com   
Næstformand:  Simon Klith
Kasser:  Lars Sørensen
Øvrige medlemmer:
Søren Andersen  Casper Sørensen Vivi Stevnhoved
Lisbeth Huus  Finn Sørensen  

Forsamlingshuset
Booking +  Lisbeth Huus    91 53 93 58
nøgle/aflæsning:	 nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com	 	 	

Onsild Squaredance, generalforsamling i marts:
Kasserer:  Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49
Øvrige medlemmer:
Annie Poulsen, Frejasvej 14 Anni Pedersen, Villavej 1, Læsten

Lokalhistorisk Forening, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    gerberg@simonsen.mail.dk
Øvrige medlemmer:
Dorrit Laursen, Nr. Onsildvej 46  Ove Neimann, Ulstrupvej 28
Leo Jensen, Præstemarken 22  Børge Nielsen, Præstemarken 17
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Sdr. Onsild Borgerforening, generalforsamling i februar måned:
Formand:  Lise Storm, Kærvej 5
   lise.storm.onsild@gmail.com  21 65 98 92
Kasser:  Henrik Hvid Laursen, Kærvej 4,  24 97 63 06
   hhl@lmo.dk   
Øvrige medlemmer:
Rene Holst, Kærvej 6, rholst75@gmail.com   42 21 62 37
Martin Hansen, Frederiksberg 4, mh110289@gmail.com 61 12 26 51
Janet Ishof, Frederiksberg 1, janetishof@hotmail.com  40 83 69 48

INFO fra OHF – Onsild Husmoderforening 

Coronaen er stadig over os      Derfor har vi valgt at holde lav profil indtil 
efter sommerferien med hensyn til arrangementer i OHF. 

 

Vi afholder udendørs generalforsamling tirsdag, den 1. juni på legepladsen 
i Nr. Onsild. 

Vores bankospil kommer igen til efteråret - det bliver til september og 
november. 

Vi håber også at vi finder en ny dato til vores pige aften. 

Se datoer i Kik og Lyt til august. 

Vi håber, at I alle er ved godt mod og passer godt på jer selv og hinanden.  
 
Så skal vi nok komme godt ud på den anden side       
 

En lille sød historie, som fortæller lidt om det vejr vi har haft i april  

 

             Bestyrelsen i OHF            

Anonym pengegave til MFI-Skolekredsen og Onsild Borgerforening 
 

MFI-Skolekredsen og Onsild Borgerforening har været så heldige, at modtage en anonym 
pengegave fra en gavmild onsildborger. 
 
Pengene vil blive anvendt til gavn for såvel skolens elever som for Onsilds borgere. 
 
Begge foreninger er meget glade og taknemmelige for borgerens gavmildhed og vil 
hermed gerne sige TUSINDE TAK.  
 

MFI-Skolekredsen  Onsild Borgerforening 
Bestyrelsen  Bestyrelsen 

Onsild Lokalhistorisk forening 
vil gerne sige tak til alle der har betalt kontingentet online. 

Det har været en stor hjælp i de her corona tider. 
Vi håber at vi stille og roligt kan starte vores møder i arkivet op igen. 

Jeg har været deroppe hver gang den første onsdag i måneden i konfir-
mandstuen kl 19.00.

Det er op til hver især om de mener det er forsvarligt at møde op. 
Vi er jo ikke så mange. 10 personer siger forsamlings forbudet. 

Når det blivet normalt igen bliver der tid til at tænke på generalforsamling.
  

På bestyrelsens vegne ønskes I en god sommer  
Ejgild
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Luftfotos på Facebook med 50.000 fotos 
af huse og gårde fra 1948-1968

I marts 2021 stiftede jeg bekendtskab med Facebook siden ”Luftfotos 
på Facebook”, som Thorkild Dalsgaard barnefødt i Overlade, nu bosat i 
Søborg ved KBH., har etableret for at gøre det muligt at søge efter gamle 
luftfotos af vore barndomshjem eller nuværende boliger, sådan som de så 
ud i 40´erne til 60´erne.
 

Han har således fundet en del fotos fra Sdr. Onsild og Nr. Onsild by og 
dertil omegnen af gårde, som kan være interessant for os at komme ind 
og se på hvordan det tog sig ud i f.eks. 1950. Derfor opfordres I til, ved 
interesse, at blive medlem af Facebook gruppen ”Luftfotos på Facebook” 
og evt. meget gerne bidrage med kommentarer, såfremt man ved noget om 
ejendommene. Thorkild er også behjælpsom med at finde ejendomme, hvis 
man kender adressen på den.

Jeg har bedt Thorkild Dalsgaard om at fortælle til ”Kik og Lyt bladet” om 
hvordan han kom i gang med 
projektet og det kan der læses
om i det efterfølgende.

Jeg har fundet et par billeder 
til at trykke med i Kik Og 
Lyt, blandt andet fra Køb-
mand Wasehuus i Nr. Onsild, 
Pigernes kro og Smeden samt 
Onsild Trævarefabrik i 
Onsild. 

Samtlige gårde i f.eks. 
Sparrehuse området er også 
med i Luftfotos fra dengang.

God fornøjelse.
Dorte Rask Laursen, 
Kærvej 4.

Sådan startede jeg med gruppen   
”     Luftfotos på Facebook”.

I 1999 var jeg inde på det Kongelige Bibliotek for at finde lokalhistoriske 
billeder fra Overlade.

Jeg måtte kun se deres (få) fotos med bomuldshandsker på, måtte ikke af-
fotografere noget, men måtte gerne købe en affotografering af et luftfoto, 
der kostede cirka 500 kr. Det syntes jeg var træls.

Jeg kom i gang med luftfotos på Facebook ved at jeg hørte om at billederne 
ville blive vist på internettet omkring 2015, men i starten var der kun fra 
Sjælland plus et luftfoto som var fejlanbragt, som jeg havde relationer til 
fra min hjemegn.

Efter års venten kom der lidt fra Vesthimmerland. Jeg kiggede i bunken 
af uidentificerede luftfotos, og fandt et luftfoto i bunken fra Aars, som var 
mejeriet i Overlade. Og så kunne jeg med den viden og lokalkendskab be-
gynde at identificere flere luftfotos i serien.

Jeg fortalte om disse uiden-
tificerede luftfotos i flere 
Facebook grupper og fore-
slog andre at hjælpe med 
identificeringen, men næsten 
ingen reaktion. Med mere 
erfaring, kunne jeg efter-
hånden identificere luftfotos 
for områder jeg ikke kendte, 
og begyndte at publicere 
luftfotos i Facebook grup-
per jeg var medlem af, bl.a. 
gruppen "Du ved du er fra 
Aars når ......"

Jeg lavede en menings-
måling i Aars- gruppen og 
spurgte om man ønskede

fortsætter næste side
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fortsat fra forrige side

flere luftfotos i gruppen, og 90 % ville gerne, men efter nogle luftfotoal-
bummer ønskede administratorerne ikke flere luftfotos og antydede at de 
ville slette dem jeg allerede havde postet.

Så begyndte jeg at bruge min egen luftfoto-gruppe, først for Løgstør om-
rådet, og udvidede den gradvis omkring Løgstør egnen, til nu Vesthimmer-
land godt og vel.

Og det tror jeg er den bedste løsning. Kun dem som gerne vil se er med i 
gruppen uden at andre belemres med luftfotos.

Gruppen vokser for tiden med over 5 % om måneden, og indeholder snart 
over 50.000 identificerede luftfotos. Når milepælen nås, vil jeg fejre det 
ved at opdatere profilbilledet i gruppen. :-)

Sidste portion luftfotos fra Det Kongelige Bibliotek kom omkring august 
2020, og der kommer ikke flere. Men jeg ved der findes flere luftfotos, for-
di jeg har set luftfotos af min fødegård som ikke findes på Det Kongelige 
Bibliotek. Link til info om frigivelse:

http://www5.kb.dk/da/nb/materialer/luftfoto/komgodtigang.html 

Extract fra dette link:

Publicering

Må jeg bruge luftfotos på min webside, eller trykke dem i en artikel 
eller bog?

Det må du! Alle luftfotos på Danmark set fra luften - før Google må bruges 
frit mod at kreditere Det  Kgl. Bibliotek samt fotografen – f.eks.: Sylvest 
Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Må	jeg	ændre	på	et	foto,	jeg	vil	offentliggøre?

Du må gerne ændre kontrast eller lysforhold, så længe det ikke ændrer 
selve billedet. Du må også gerne fjerne eventuelle prøvestempler og notater 
skrevet med kuglepen, da det alt sammen er noget, der er påført senere, og 
ikke en del af det oprindelige billede. Vi kan derimod ikke give tilladelse 
til, at du fjerne biler, bygninger, mennesker eller andet, der er en del af det 
oprindelige billede.

   

 Ny legeplads i Nr. Onsild! 
 

 
 

Så er vores nye flotte legeplads endelig officielt færdig! 
Vi er meget stolte af, at det har kunne lade sig gøre i vores lille samfund. 
Vi har, som tidligere skrevet, modtaget støtte fra #JutlanderbankFonden 
på 75.000 kr. og fra #Herborvipuljen på 125.000 kr. 
Derudover har der igen, igen været støtte og opbakning fra lokale 
erhvervsdrivende samt beboere. Det er vi selvfølgelig superglade for! 
Vi kan kun opfordre andre i vores lokalsamfund til at søge midler 
forskellige steder. 
Legepladsen er godkendt af kommunen og er frit tilgængelig for alle. 
Vi har blot en opfordring til alle brugere: behandl venligst 
legeredskaberne ordentligt, så rigtig mange kan have glæde af dem i 
mange år fremover og husk at rydde pænt op efter jer selv  
 

Bestyrelsen for Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus, Legepladsen 
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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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 - BREAKING NEWS - 

 
Vi har lige fået bevilliget 54.000 kr. til 4 bordbænkesæt og ny kæmpegril 
til legepladsen. Den gavmilde giver er igen #JutlanderbankFonden 
Endnu engang tusind tak for det! 
 
Bestyrelsen for Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus 

 

   
   

   
 Indvielse af Nr. Onsild Legeplads 

Fredag d. 14. maj 2021 kl. 15.00 
 

 
 
Alle er velkomne. Vi håber på godt vejr, så det bliver en god 
eftermiddag i fællesskabets tegn. 
Der bliver snoreklip af rød snor. Desuden pølser fra ny gril og 
drikkevarer. 
Vel mødt, 
Bestyrelsen for Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus 
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Konfirmander	2021
Sdr. Onsild Kirke d. 29. august
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 d. 29. august
Emil Lundsberg Bjerrum
Freja Schou
Laura Tougaard Kirketerp

Hvornum Kirke d. 20. juni
Magnus Nørlem

Mariager kirke d. 22. august
Jeppe Skjoldager Hansen

Dagsorden til generalforsamling i 
OHF – Onsild Husmoderforening 

Tirsdag en 1. juni 2021 kl. 18.00  
på legepladsen i Nr. Onsild 

 

I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indendørs i forsamlingshuset 

 

• Valg af ordstyrer og referent 
• Formandens beretning 
• Kassereren fremlægger regnskab 
• Valg til bestyrelsen: 

På valg er: 
 Helle Bach Vistisen 
 Helle Christiansen 
 Signe Iversen (revisor) – ønsker ikke genvalg 

• Eventuelt 
 

Vi håber at rigtig mange kommer og støtter op om vores generalforsamling.  
Vi har valgt at afholde det udendørs på grund af Corona. Samtidig kan vi så nyde synet af 
den nye legeplads og måske blive inspireret til at tage familien med dertil en dag. 
 

I anledning af vores 80-års fødselsdag vil vi servere sandwich med en øl/sodavand samt 
en muffin til kaffen. 

Derfor er der denne gang tilmelding på grund af indkøb af maden. Svar udbedes senest 
torsdag den 27. maj 2021 på SMS:   22164128       eller 
   Mail:   onsildhusmoderforening@gmail.com 

 

Reserver gerne til flere personer på en gang       

 

HUSK at vi meget gerne vil se/høre indslag denne aften, hvis nogen har en sjov historie 
om vores forening gennem tiden. 
 

På gensyn  
            Bestyrelsen i OHF            

God pinse fra Onsild Pensionistklub
Vi ser frem til vi igen kan starte vores hygge eftermiddage med

BANKOSPIL M.M.
  Da vi ikke kender tilladt antal deltagere i indendørs aktiviteter

på nuværende tidspunkt, vælger vi… AFLYST indtil videre. 

 Ved ændringer vil der være opslag  på OK Tank Sdr. Onsild og Onsild 
Lægehus samt Facebook side ”os der bor i Onsild ”.

Medlemmer der normalt deltager i aktiviteter bliver kontaktet

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

Menighedsrådet
Indtil videre er næsten alle kirkens arrangementer aflyst, dog ikke 
gudstjenester. Vi forsøger dog med aftensang den 4. maj kl. 19.30 

i Sdr. Onsild kirke – Danmarks Befrielse. Præcis hvordan det kommer til 
at foregå, ved vi endnu ikke, men der kommer besked på Facebook.

Vi håber på at kunne afholde sommermatine 2. pinsedag kl. 19.30 i Sdr. 
Onsild. Besked følger også her.
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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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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole april 2021 
Efter at have været hjemsendt siden nytår, vendte vores 103 elever hjem igen den 2. marts, 
så de kunne genoptage det efterskoleår, som de har været i gang med siden august. I 
nedluknings perioden har de ansatte gjort en stor indsats for at skabe rammerne om såvel 
den faglige del online, men også det sociale liv er af vital betydning. Januar og februar har 
budt på morgensang, bankospil, vis mig dit køleskab, vores udgave af Mads og monopolet, 
vinterbadning i sø og hav og mange andre ting, der tilsammen har været med til at vi fik alle 
103 elever retur. 

Det de er kommet tilbage til er stadigvæk, som i resten af samfundet underlagt tests, 
rengøring og afstandskrav, som vi som efterskole skal forvalte i en fin balancegang mellem 
elevernes trivsel og en garanti for at vi gør hvad vi kan for at holde smitten fra døren. 

I de første 14 dage har vi fået hjælp af Falck, der har næsetestet 2 gange per uge. Den 
første gang havde vi en ”falsk positiv”, der medførte, at vi måtte isolere alle elever på deres 
værelser i 18 timer, før vi havde et negativt svar på PCR-test, som eleven fik taget 
efterfølgende. 

Nu er det os selv der står for at teste og det er elever og ansatte, der tester sig selv under 
supervision, så alt går rigtigt til. 

En af de steder coronaen har sat sit aftryk er på rengøringens kontoen, hvor vi har 3 doblet 
vores årlige budget til de materialer vi bruger og vi er selvfølgelig også nødt til at have 
rengøring på programmet flere gange i løbet af dagen. 

Ellers regner vi med, at tiden indtil eleverne fra årgang 20/21 skal hjem den 26. juni, får 
bedre og bedre muligheder for at vi kan lave flere af de ting vi plejer, i takt med at 
samfundet lukkes op igen og vi får større bevægelsesfrihed. 

Vi har haft alle pladser besat til næste års elevhold siden september 2020, så vi mærker en 
stigende interesse for at komme på idrætsefterskole i Onsild. 

Vi har fået udvidet vores grund, da vi har købt ca. 5000 m² af vores genbo Lars parallelt med 
Klejtrupvej. De første idéer med det nye område er en beachvolleybane og plads til 
udendørsaktiviteter som fitness, boldspil og udeliv. 

Vores efterskoles grundlag er skolekredsen og medlemmer bliver indkaldt til vores 
generalforsamling (dato endnu ukendt). Her bliver de også opkrævet årskontingentet på 25 
kr. Hvis I ikke er medlem kan I blive det ved at skrive en mail til kontor@onsild.dk. 

Tak for ordet. 

Med venlig hilsen 

Jesper 

Forstander, Onsild idrætsefterskole 
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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 
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Onsild Børnehus
I Onsild Børnehus er der fortsat mange corona retningslinjer at efter-
leve. Børnene er delt i de to stuer og må kun i ydertimerne være sammen, 
legetøjet vaskes hver dag efter brug og forældrer bærer mundbind. 
Op til påsken blev der lavet nogle flotte påskesten som blev lagt rundt om i 
Onsild. Børnene har været rundt med deres forældre for at tælle de mange 
påskesten. 

Vi arbejder i større grad i fokusgrupper hvor en voksen går fra med en 
mindre gruppe børn. I en fokus gruppe er omdrejningspunktet eksempelvis 
sprog, motorik, turtagning, koncentration og relationer. I en fokusgruppe 
får personalet i højere grad lejlighed til at arbejde med det enkelte barns 
nærmeste udviklingszone.

De kommende skolebørn har i en periode arbejdet med førstehjælp og er 
nu eksperter i at sætte plaster på og ved hvordan man ringer efter hjælp. 
Spiregruppen er nu i gang med et fokus på trafik og skal også have egne 
cykler med for at øve sig i trafikreglerne.  

Indretningen i huset har vi lavet lidt om på bla. har vi nu indrettet et sanse-
rum med mulighed for slappe af til stille musik mens loft og vægge lyses 
op af skiftende sanselys og stjerner. 

Med venlig hilsen 
Personalet i Onsild Børnehus
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