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Onsild Borgerforening inviterer til alletiders 
Èn dags Oktoberfest den 2. oktober 2021 

 
 Hvor: Fodboldbanen i Onsild Stationsby, hvor der er 

Traktortræk fra kl. 11.30 – 18.00. Indvejning starter kl. 10.30. 
 På pladsen vil der også være mini-golf, kongespil og fodbold 

til børnene. 
 Der sælges øl, vand, grillede pølser med brød, kaffe og kage og 

spejderne sælger Wok-mad. 
 

Fest i Onsild hallen kl. 19.00-01.00 
 Menu v/Bitten Slagter: Wienerschnitzel med citron, benfri sild, 

kapers og revet peberrod, dertil brasede kartofler, smørsovs, 
lune grønne ærter, Mix grøn salat med dressing og 
hjemmelavede frankfurter og godt brød.  Dessert: Islagkage.  

 Borgerforeningen sælger drikkevarer på aftenen. 
 Herefter musik og dans (Sir Juke) 

 
Tilmelding og betaling: senest d. 15. sept. Pris: 175,00 kr. pr. pers. 
MobilePay: 101470 eller bankoverførsel: 9336-2075093473.  
OBS! Husk at skrive navn ved tilmelding. 

 

 

Redaktionsindlæg
I hele mit liv har der været krig et eller andet sted i verden. Den 11/9 2001 
foretog Al-Queda terrorangreb mod World Trade Center og Pentagon, 
hvilket bevirkede, at USA og bl.a. Danmark gik i krig mod Afghanistan. 
Det er nu 20 år siden, og tropperne har lige trukket sig ud, da Afghanske 
styrker burde være ”klædt på”, til at forsvare deres eget land mod Taliban. 
Afghanistan har ikke forsvaret sig, og i løbet af kort tid har Taliban erobret 
hele landet. Hvorfor! Har USA og Vesten misforstået befolkningens øn-
sker? Kan vi overhovedet forstå dette folks måde at tænke og leve på?

Hvis vi bare ser på mennesker i Danmark, så tænker og lever vi også for-
skelligt. Vi kan ikke altid forstå, hvorfor andre mennesker handler, som de 
gør. Ofte kommer andre til at såre os, uden de måske selv er bevidste om 
det. Måske kommer vi også selv til at dømme og såre andre, uden vi ved 
af det. Det nu engang nemmere at få øje på andre menneskers fejl og be-
grænsninger, end det er at få øje på vore egne.

Men det kan også være bevidst, som da USA gik ind i Afghanistan. Måske 
var magt på spil her. Bevidst handling hos os kan også være en slags magt 
i form af mobning og bagtale. Dette trives hos folk, der brænder inde med 
evner og ikke føler sig værdsat. Det trives kun blandt mennesker, der ikke 
er der, hvor de gerne selv vil være i livet. Måske har de ikke haft en god 
opvækst, måske er de ikke i det rigtige job, eller måske er vennerne ikke 
gode for dem. Men det er kun én selv, der kan gøre noget ved det. Vi kan 
ikke skabe et bedre liv ved at hævde os og ”stå på andre”. Vi skal behandle 
andre mennesker, som vi gerne selv vil behandles. I et sundt samfund ac-
cepterer og respekterer vi både os selv og andre.

Kronprinsesse Mery har udtalt; ”Alle har lov og ret til at være, den man 
er”. 

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

Er der nogle som kunne tænke sig at prøve at være med , og er fyldt 5 år, er i meget 
velkommen. Vi har en ordning med 4 prøve torsdag og derefter skal man meldes ind og 
betale 100 kr. hvor man får udleveret et tørklæde. Derefter koster 250 kr. hver halve år 

Spejder hilsen på ledernes vegne Susanne  20637061 

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

med mange spændene ting på programmet. Husk at have tøj på efter vejret og 
noget der kan tåle at blive beskidt vi er mest ude 

PROGRAM AUGUST— NOVEMBER 2021 

Torsdag den 19/8 stater vi efter sommerferien                                                                          
og holder spejder hver torsdag fra kl.17—19. 

Fredag den 27/8 til den 29/8 uddeling af Onsild nyt og kirkeblade 

Lørdag den 4/9 arbejdsdag på spejdergrunde kl.10 –15 

Lørdag den 11/9 Uma løb 

Torsdag den 16/9 aflyst pga. Onsild  løb 

Lørdag den 25/9 jubilæum fra kl.10.00  

 

 

Så er det ved tiden der skal deles blade ud den 27 –29 august. 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. 

Så er det ved tiden der skal deles blade ud den 27 - 29 
august. 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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Arrangementer - menighedsrådet
Konfirmation
Konfirmandtimer inden konfirmation, den 17. og 24. august kl. 8.10 i kon-
firmandstuen.

Konfirmationen har vi fastsat til d. 29. august i håb om, at så mange som 
muligt igen kan få lov at fejre konfirmanderne.

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

Nye Konfirmander
Konfirmandstart d. 7. september kl. 8.10 i konfirmandstuen.

Introgudstjeneste med de nye konfirmander: søndag d. 19. september kl. 
17, i Sdr. Onsild Kirke

Fyrkatløb: d. 22. og 23. september – besked følger fra skolen.

Sleep-over d. 20. og 21. august i Sdr. Onsild Kirke.
Forældre inviteres til at deltage fra kl. 19.30 – 20.00.
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. 20. august kl. 20.00 til lørdag morgen kl. 9.00. Nærmere besked med 
konfirmanderne.

Minikonfirmand: Starter medio september – besked følger fra skolen.

Høstgudstjeneste d. 26. september kl. 10.30 i Nr. Onsild Kirke 
Efter gudstjenesten inviterer vi til frokost i Nr. Onsild Forsamlingshus. Der 
er indsamling ved gudstjenesten til humanitære formål.

Syng sammen 2021    
Mandag den 6. september kl. 14
Mandag den 20. september kører vi en tur ud i det blå. 
(tidspunkt meddeles senere)
Mandag den 4. oktober kl. 14
Mandag den 8. november kl. 14

Fyraftensgudstjeneste: 
Fredag d. 12. november kl. 17.00 i Nr. Onsild Kirke.
Gudstjeneste på en anden måde. Efter gudstjenesten er der fælles spisning 
for alle i forsamlingshuset. Aftenen er tilrettelagt i samarbejde med Lands-
byrådet og forsamlingshuset.

Sogneaften den 28. oktober 2021 kl 19.30 med Joop Vos (Holocaust-
overlever) i samarbejde med Idrætsefterskolen, Mariagerfjord Idrætsskole 
og Borgerforeningen. Arrangementet foregår på Idrætsefterskolen. Vi er så 
heldige, at Joop Vos, der nu er 85 år, har indvilliget i at komme en tur til 
Onsild, hvor han vil fortælle om sine oplevelser, 76 år efter han som uden-
landsk krigsbarn kom til Danmark.

Han kom til Danmark som 9- årige, via Red Barnet, i september 1945.
Joop og hans forældre kom i kz-lejren, Bergen-Belsen i 1943.
Det var et tilfælde at de som hollandske jøder kom i arbejdslejren Bergen- 
Belsen, og ikke i udryddelseslejren Auschwitz, hvor 200 af Joops familie-
medlemmer mistede livet.

I anledning af 75-året for hans ankomst til Danmark modtog Joop Red 
Barnets hæderspris for sit mod og stædige fastholdelse af, hvor vigtigt det 
er, at fortælle de yngre generationer, om de forfærdelige ting, der skete 
dengang.

Prisen blev overrakt af Kronprins Frederik
Vær velkommen til en uforglemmelig aften

Onsild ungdomsklub 
holder åbent fra september måned, 

hver tirsdag og torsdag fra 19:00 - 22:00, 
for 7. klasse elever og op.

Venlig hilsen
Søren Hammer

Klub koordinator



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
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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

RS Stålteknik A/S
Sjællandsvej 20
DK-9500 Hobro

Tlf. 98 54 73 00

NYT fra dagplejen       
Så er vi alle efterhånden kommet tilbage fra sommerferie og ser frem til et 
efterår, hvor vi igen må mødes på kryds og tværs gruppen imellem. 

Vi starter i legestue i hallen igen fra september – det bliver skønt at kunne 
samles fast igen, så børnene blandt andet får styrket deres læring omkring leg, 
fællesskab og relationer i en ny kontekst. Også vi voksne har manglet den 
sparring med kollegaer, som man nemmere har, når vi mødes fast ugentligt eller 
hver 14. dag.  

Vores kollega Michelle i Handest har fået en skøn dreng lige før sommerferien, 
så hun er på barsel indtil næste sommer       

Ann-Kristine er startet som barselsvikar og det går rigtig godt.      Vi håber, at 
det bliver muligt at der er plads til Ann-Kristine når Michelle er tilbage igen. 

 

Den 14/9 skal Onsild gruppen på tur til Hobro Minizoo – vi glæder os.       

 

Vi har én el-cykel i vores gruppe. Den er gået lidt på skift her hen over 
sommeren. Vi ønsker os brændende en mere til gruppen, så vi kan cykle fra 
Handest til Onsild og omvendt for at besøge hinanden – eller bare at kunne køre 
på tur ud i det blå. Desværre er der lange udsigter til en mere fra kommunen. Så 
er der nogen der vil sponsere en cykel eller give tilskud dertil, vil vi meget gerne 
høre fra dig/jer. Denne cykel vil tilhøre Onsild by – og vi vil selv skulle afholde 
diverse udgifter til reparationer mm. Ved interesse kan du/I kontakte Lene på 
22164128. 

 

Sensommerhilsner fra dagplejen               

                                                                 

         



10

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

11

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

38. elevhold er startet på Onsild Idrætsefterskole 
Søndag den 8. august ankom 107 forventningsfulde elever og deres 
forældre til starten på et nyt skoleår på efterskole. Elevhold 21/22 
består af 56 piger og 51 drenge. På elevholdet er der 2 elever med 
synshandicap, 3 med cerebral parese (en muskellammelse i ben eller 
arm, så der er nedsat bevægelighed) og 3 med diverse udfordringer 
mentalt og socialt. Det er en forskellighed vi er stolte af, da vi mener, 
at alle kan få noget ud af et efterskoleophold, med den rette støtte og 
lur mig om ikke alle elever får noget med sig hjem på denne baggrund. 

De Corona forholdsreglerne vi har drevet efterskole med de sidste 1,5 år er heldigvis 
blevet minimeret meget ved starten af dette skoleår, da 100 ud af vores 107 elever er 
vaccineret og de sidste bliver det inden udgangen af september. Det betyder, at vi 
har fået vores normale hverdag tilbage og vi ikke har truslen om at skulle sende alle 
elever hjem hængene over hovedet. Det betyder rigtigt meget for den samlede 
oplevelse for de ansatte, eleverne og deres forældre. Vi har holdt fast i en høj 
standard på hygiejne og rengøring. 

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

Vi er glade for vores samarbejde med MFI og har for 3. år i træk lavet Onsild Løbet 
sammen. Løbet er den 16. september kl. 17 med fælles opvarmning i skolegården. Vi 
glæder os til at se mange fra Onsild og omegn komme og løbe med. 

Med starten på et nyt skoleår godt i gang flyttes blikket mod de kommende årgange 
og her ser optaget også fint ud. Vi forventer at være fuldt optaget til skoleåret 22/23 i 
løbet af september og er godt med til 23/24. Vi har en infoaften hver måned og der 
er tilmeldt 26 stk. til den 25. august kl. 17, så vi ser lyst på fremtiden. 

Husk det koster 25 kr. at blive medlem af vores skolekreds, det er bare at henvende 
sig på kontor@onsild.dk. I skolekredsen bliver du indbudt til vores forskellige 
arrangementer og har stemmeret på vores generalforsamling. 

Første skoledag sang vi en smuk sang, der hedder ”hvor du sætter din fod”. En af 
versene lyder ”ved de veje du finder, vil du snart plukker minder” vores elevhold 
21/22 er godt i gang med at plukke deres buket af minder. 

Med venlig hilsen Jesper  

Forstander på Onsild Idrætsefterskole 

Bestil dine varer på 
www.helsam.dk

og få fragtfri levering 
til butik.Velvære for sjæl og sanser

Adelgade 25C, 9500 Hobro. Tlf. 98510003
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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

                                                                           
 

Babysalmesang ved Glenstrup kirke 

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

Vi mødes tirsdage kl. 9.30 på et efterårshold 2021 

Første gang er tirsdag d. 7/9, men der er løbende tilmelding  

 
Forløbet varer ca. 30-40 minutter. 
Herefter drikker en kop kaffe/te over en 
hyggesnak, hvis man har tid og lyst. 
 
Selvom man kommer ind midt i forløbet, 
kan man sagtens få noget godt ud af det. 
 
Det koster ikke noget at deltage og er for 
alle. Dog opfordres man til at købe et 
rasleæg og et tørklæde, som skal bruges 
i undervisningen. Kan købes på stedet. 
 
Tilmelding/info: Lotte langkjær: 
20820514 / lottelangkjar72@gmail.com 
 
 
Tilmeldingsoplysninger på mail: 
 

• Dit eget for- og efternavn samt 
mobilnummer 

• Dit barns kaldenavn og 
fødselsdato 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se nærmere på 
 

www.glenstrupkirke.dk 
  

eller 
 

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 underviser. Det 

er først-til-mølle princippet.  
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MFI – SKOLEKREDSEN 
 
 

Indbetaling af kontingent: 
Ved starten af det nye skoleår er det tid til at forny sit medlemskab af MFI-Skolekredsen – 
det er også muligt for tilmelding af nye medlemmer. 
 
Et medlemskab for husstanden koster 100 kr. årligt og følger skoleåret august 2021 – 
juli 2022. Vær opmærksom på, at vi fra dette skoleår ændrer medlemskabet, så det 
ikke er personligt, men omfatter hele husstanden.  
Beløbet indsættes på skolekredsens konto i Jutlander Bank: Reg. nr. 9336 Konto nr. 
2075399785. 
Husk ved indbetalingen til banken at oplyse navn og adresse. Ved nye medlemsskaber - 
send venligst jeres mailadresse på SMS til Annie Poulsen, på nr. 21 44 71 65, da 
skolekredsens nyhedsbrev udsendes via mail.  
 
Siden sidst: 
Som sidste år har det været et meget stille forår og forsommer pga. Corona. 
 
Torsdag, den 27. maj afholdt skolekredsen generalforsamling – der var genvalg til alle og 
de bebudede vedtægtsændringer blev vedtaget.  
 
Bestyrelsen er konstitueret:  
Formand: Jenny Dybdal Nielsen - Kasserer: Annie Poulsen - 
Mie Christiansen – Annette Aasted – Signe Neimann. 
 
Onsdag den 16. juni serverede Skolekredsen kaffe/the og chokolade til MFI-Skolens  
generalforsamling. 
 
Søndag den 8. august startede det nye skoleår - i år med to 0-klasser. Skolekredsen deltog 
med servering af kaffe til forældrene og is til eleverne. 
 
Fremtidige arrangementer: 
 

Den 16. september:    Onsild løbet - Vi bager gnaveboller.  
 

Den 15. oktober:  Skolernes Motionsdag – Vi serverer frugt. 
 

Den 1. december: Bedsteforældredag. 
 

Den 9. december:  Risengrødsfest- Vi laver kaffe og sælger amerikansk lotteri.  
 
Hvis nogen fra skolekredsen har lyst til at give en hjælpende hånd ved et eller flere 
arrangementer, er I velkomne til at kontakte Jenny for nærmere information. Tlf.: 26 21 75 
92 eller Mail: bjarny317@hotmail.com.  
                                

MFI-SKOLEKREDSEN 
Bestyrelsen 

2 mio. kr. til uddeling fra LAG
LAG Himmerland leder efter nytænkende og vilde ideer. Projekter, der vil 
noget andet end det, de ’plejer’ at se. Noget, der giver sug i maven, skaber 
opmærksomhed, og inspirerer andre til at sætte projekter i søen. Meget 
gerne ideer på tværs af foreninger og grupper – som trækker på samarbejde 
og fælles energier. 

Fokus er også mere og mere på grønne, bæredygtige og biodiverse initia-
tiver. 

Fristen er d. 27. september kl. 12.00.

Interesserede kan tage fat i LAG koordinatoren i god tid for at få en af-
klaring af deres ideers chancer ift. LAG-midlerne og reglerne. Ydermere 
kan de få sparring på evt. uudforskede sider af projektet, som kan styrke 
det i ansøgerfeltet.

Anne Odgaard Ritman, LAG Koordinator, 
Fast: 9711 3508 / mobil: 2928 1083

Onsild Pensionistklub 
Kom til hyggeligt samvær med bankospil 

Efter sommerferien starter vi igen  

Torsdag den 19. august 2021 kl. 14.30 

og derefter torsdage i ulige uger fra kl. 14.30-16.00 
 

Corona pas eller gyldig test er påkrævet  

 I konfirmandstuen – Viborg Landevej 11, Sdr. Onsild - 9500 Hobro  

Plader koster 10.00 kr. inkl. kaffe/the    Medbring selv brød 
  

ALLE ER VELKOMNE          Kom evt. til en ”prøveeftermiddag” 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 

Niels Kurt Jensen, formand, tlf. 98 55 52 28 eller Bente Andersen, kasserer tlf. 98 54 42 88  



16 17

Lokalhistorisk forening for Onsild byerne afholder 

Ordinær generalforsamling i konfirmandstuen 

D.22-9-2021 Kl. 19.00  

Efter en noget stille tid i lokalhistorie prøver vi at komme på sporet igen. Vi holder 
generalforsamlingen og herefter regner vi med, at det langsomt bliver normalt igen. 
Vi klarer os uden hjælpepakke, men vi vil gerne have lidt støtte, fordi det har været 
noget så ensomt at sidde alene når der var møde. Vi skulle jo gerne holde liv i 
Onsild lokalhistorie. 

  

  

Kommunalvalg den 16. november 2021 

 

 

Bor på Sønder Ulstrupvej, tæt på kirken. Arbejder som controller hos Eurowind Energy, 
Hobro på 11. år. Er 59 år. 

Har 2 voksne drenge (studerende og tømrer). De har gået i dagpleje i Onsild, gået i Onsild 
Børnehave og gået på Onsild Kommuneskole. De har haft meget glæde af de mange 
fritidstilbud som Onsild kan tilbyde, gymnastik, badminton, fodbold, spejder m.v. som 
mange aktive aktører i lokalområdet i fællesskab har skabt. 

Jeg har med glæde deltaget i: 

Forældrerådet i SFO i 2 år. Skolebestyrelsen i Onsild Skole i 8 år, heraf 3 år som formand.  

Bestyrelsen i Onsild Hallen i 10 år, som kasser. Hjælpetræner i Onsild Gymnastikforening i 3 
år.  

Turneringsudvalget i Volstrup Golfklub i 12 år, heraf 4 år som formand.  

Hjulpet til forældremøder, bagt kage, samlet aviser for spejderne, kørt til fodboldkampe 
m.v. Været en del af det hyggelige fællesskab i Onsild. 

Jeg vil arbejde for:  

*Positiv udvikling i landsbyerne* 

*Forsat udvikling af ældreområdet 

*Støtte til unge der har behov for ekstra hjælp 

*Et sundhedshus i Hobro 

*Flere uddannelsesmuligheder i kommunen 

*En sund økonomi der skaber handlemuligheder 

*Det gode samarbejde på tværs af partierne 

Stem personligt, stem lokalt   venstremariagerfjord 

Pigernes kro åbner igen
lørdag d. 4. september kl. 20

Kim & Hallo kommer og spiller op til et brag af en fest 
på første aften for alle de danseglade.

Dørene åbner kl. 19 - pris 150 kr. 

Se mere på www.facebook.com/events/210989364232305/

Så nærmer vi os kommunalvalget og jeg vil igen være at finde 
som nr. 2 på Dansk Folkepartis liste over kandidater.  

Jeg er 56 år, politiassistent og bor i Arden. Tidligere boede jeg en årrække i 
henholdsvis Onsild Kirkeby og Nørre Onsild og en af mine sønner bor nu på 
Friggsvej, hvorfor jeg er ret bekendt med området og byerne. I forrige 
valgperiode sad jeg i Mariagerfjord byråd da man besluttede, at udnævne 4 
hovedbyer i kommunen, Hobro, Hadsund, Arden og Mariager.  

Jeg mener, at vi skal passe på ikke at glemme de mindre byer og landsbysamfund rundt om 
i kommunen. Jeg støtter derfor også op omkring de høringer og borgermøder, der bliver 
afholdt når der er emner på dagsordenen, som berører kommunens borgere. Vi skal sætte 
borgerne i centrum og lytte til de forskellige ønsker og holdninger der rør sig.  

Jeg går ind for at sidde med ved forhandlingsbordet. Kun ved at deltage i debatten og tage 
dialogen med politiske modstandere har man en mulighed for at trække tingene i den 
retning man ønsker. Man får efter min mening ikke noget ud af at stille sig op på ølkassen 
og råbe højt omkring de ting man ikke bryder sig om. Man flytter kun noget ved at 
samarbejde og ved at begge parter er lydhøre.    

Igennem min godt 30 år i Politiet har jeg set både for- og bagside af samfundet og set, hvor 
der kunne gøres mere for vore svage borgere. Vi skal tidligere ud og have fat i og hjælpe de 
unge der er på vej ud i stofmisbrug og kriminalitet eller ressourcemæssigt ikke formår at 
følge deres uddannelse.  

Jeg sad tidligere i Udvalget for Sundhed og Omsorg, hvor blandt andet ældreområdet er 
vigtigt. I Mariagerfjord skal vi fortsætte det gode arbejde der allerede bliver gjort og have 
fokus på, hvor vi kan forbedre forholdene for borgere og pårørende. Områder som demens 
og ensomhed er vigtige emner i den sammenhæng. Vi vil fra Dansk Folkepartis side være 
med til at sikre kernevelfærden for vore svage borgere, og holde øje med om de penge der 
bliver tildelt fra Staten nu også bliver brugt det rigtige sted.  

Kan du nikke ja til noget af ovenstående, vil jeg blive rigtig glad for et kryds ud for mit navn 
på stemmesedlen til november.  

Hans Henrik 
Sørensen 
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Onsild idrætsforening 
Sæson 2021/2022 

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

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

 
Trille-Trolle (Håndbold): Opstart uge 36 

Alderstrin Ugedag Tidspunkt og sted 
2-5 år  
Børn skal have min. en 
voksen med under 
træningen. 

Onsdag Kl. 16.30-17.15  
 
Hallen 

 
Håndbold : Opstart uge 36 

Alderstrin Ugedag Tidspunkt og sted 
0.-2. klasse Onsdag Kl. 15.15-16.15 

Hallen 
3.-4. klasse  Onsdag 17.30-18.30 

Hallen 
Damesenior/Old Girls – Spiller kun kampe Henvendelse Pia Ritter 22540854 
 
 
Badminton: opstart uge 35 – baner bookes ved Elmo 

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

 
Få ledige baner  mandag 20-21 

Nyt fra Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus 

 
 

Så er vi online med booking – præcis som du kender det fra hoteller og fly mv. 

Der er en online kalender, som altid er opdateret, så du hvor som helst, 

når som helst kan se, om huset er ledigt på en given dato. 

Det, synes vi, er fedt og en opgradering i service. Det er hurtigt og nemt for både dig og os. 

Booking siden finder du her: https://nuento.dk/p/nr-onsild-forsamlingshus 

Eller via vores facebookside https://www.facebook.com/nronsild 

på den blå knap ”Læs mere” i højre side under billedet i toppen. 

 

Vi håber, I tager godt imod dette tiltag, da det letter os for meget arbejde og 
administration, samtidig med det gerne skulle være nemmere for jer at booke huset til 

netop jeres fest. 

Er der problemer med systemet eller har du spørgsmål til booking-siden eller 
forsamlingshuset, står vi selvfølgelig stadig til rådighed på telefon 91 53 93 58. OBS! ingen 

sms på dette nr. 

Læg i stedet en besked med navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt. 
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Gymnastik: Opstart uge 38  

Hold Tidspunkt og sted Instruktør 
Forældre/barn: Holdet er for børn 
mellem 1-3 år, hvor både børn og 
forældre får sved på panden i både 
leg og på bane.  

Tirsdag  
Kl. 16.30-17.15  
MFI’s gymnastiksal 

Louise 
Sophie 

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

Tirsdag  
 
Kl. 16.30-17.15  
 
Hallen  

Merete 
Tina 
Mads 
Camilla 

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

Mandag  
 
Kl. 17.30-18.30  
 
Hallen 

Rasmus 
Ida O 
Maya 
Carolina 
Merete 

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

Tirsdag  
 
Kl. 17.30-19.00 
 
Hallen 

Jacob  
Ida L 
Michael 
Morten 
Leif 

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

Tirsdag 
 
Kl. 19.00 – ca. 21.00 
 
Hallen  

Hanne 

 
 
- Der tages forbehold for eventuelle ændringer 

 
 
 
Vel mødt!  
 
Med venlig hilsen  
Onsild Idrætsforening 
 
 
 
 

 
 

Børnehåndbold for 0.-2. klasse.  
Vi træner onsdag kl. 15.15-16.15 i Onsild hallen 
Vi glæder os til at se en masse børn, der vil komme og spille bold 
sammen med os. Vi skal hygge os med en 
masse boldlege og øvelser, skyde på mål, 
lære at kaste med en bold fra højt og lavt 
leje. Lære hvad holdspil er og forhåbentlig 
bliver vi så mange, at vi kan komme ud at 
spille mod børn fra andre klubber.  
Jeg og mine medtræner glæder os rigtig meget til at bruge en masse 
tid i hallen sammen med jer. 

Træner Maibritt Ranch-Nielsen 

 
 
 
 
 
Håndbold for U-9 (3.-4. klasse).  
Vi træner onsdag kl. 17.30-18.30 i Onsild Hallen 
Vi glæder os til at se dig og dine kammerater i hallen, hvor vi skal spille 
en masse håndbold. Vi fortsætter med fokus på holdspillet, men skal til 
at øve flere individuelle teknikker, så vi alle kan gøre hinanden 
bedre. Vi skal lære hvad en playmaker, back, streg og fløj kan og 
hvad det betyder for spillet.  
Det vigtigste er dog, at vi har det rigtig sjovt, når vi er sammen i 
hallen. Og forhåbentlig skal vi ud at spille en masse kampe. 
Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til en ny sæson! 

 Træner-teamet Jakob Kaas og Maibritt Ranch-Nielsen 
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Onsild IF byder velkommen til små bold-glade trolde i alderen 2-5 år (årgange 
2019-2016) 
Træningen finder sted om onsdagen kl. 16.30 til 17.15 i Onsild hallen. Børnene 
skal minimum have en voksen med under træningen.  
Opstart onsdag den 8. september. 
Jeg glæder mig til at se jer. Kontakt mig endelig hvis I har nogle spørgsmål. 
Med venlig hilsen Maibritt Ranch-Nielsen, tlf: 28 26 56 85 

Indbydelse. 

PROGRAM: 
Kl 10.00: Flaghejsning og åbent hus. 

 

 

                          
I anledning af:  Spejderhusets 10 års jubilæum 

                            Susannes 60 års spejder jubilæum. 

                            De Grønne pigespejderes 80 års jubilæum 

Indbyder Fyrkat Gruppe til jubilæum i spejderhuset 

Rolighedsvej 8, Sdr Onsild: 

                          Lørdag den 25. september 2021 
Spejderhilsen og på gensyn Grupperådet og Støttegruppen ved Fyrkat Gruppe. 

 

Tiill  ddeellttaaggeellssee  ii  jjuubbiillææeerrnnee  iinnvviitteerreerr  vvii  hheerrmmeedd::  

MMeeddlleemmmmeerr  oogg  ffoorræællddrree  

AAllllee  ffrriivviilllliiggee  hhjjæællppeerree  oogg  ssppoonnssoorreerr  

TTiiddlliiggeerree  mmeeddlleemmmmeerr  

BByyrrååddeett  

SScctt..  GGeeoorrggss  GGiillddeerrnnee  

VVeennnneerr  aaff  FFyyrrkkaatt  GGrruuppppee  

AAnnddrree  SSppeejjddeerr  ggrruuppppeerr  

FFoorreenniinnggeerr  oogg  BBoorrggeerree  ii  OOnnssiilldd..  

  
  

                                  Ordet er frit. 

  Kl 11.15: Aktiviteter for børn: hoppeborg, bål, snobrød mv. 

               Udstilling af gamle minder. 

  Kl 12.30: Traktement 

  Kl 16.00: Officielt slut. 
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MFI skolen
Første skoledag – for 10’ende gang
Dette er 10. gang at MFI slår dørene op som privatskole og vi er stolte af, 
at vi for 4. år i træk er over 180 elever. Året bliver et jubilæumsår, hvor vi 
til de eksisterende arrangementer vil markere det igennem året. 
Vi havde en rigtig god første skoledag, hvor vi nyder stemningen med både 
elever og forældre. I år har vi ekstraordinært to 0. klasser og 29 elever 
startede dermed i 0. klasse. I oversigten herunder kan I se, at der er ledige 
pladser i de fleste klasser. Vi kan se at de kommende år også ser rigtige 
fine ud og 2 ledige pladser tilbage til 0. klasse næste år i 2022 og 5 pladser 
ledige i 2023. 
 
 
 0. A klasse – 15 elever
 0. B klasse – 14 elever
 1. klasse – 18.elever
 2. klasse – 17 elever
 3. klasse – 22 elever
 4. klasse – 18 elever
 5. klasse – 14 elever
 6. klasse – 19 elever
 7. klasse – 20 elever
 8. klasse – 16 elever
 9. klasse – 14 elever
 SFO’en – 61 elever 
 Klubben – 29 elever

Hverdagen og coronaen
Coronaens påvirkning er lille for skolens hverdag (lige for tiden). Vi har 
ikke fælles morgensamlinger endnu, hvilket er vores eget valg. Vi følger 
lige situationen lidt endnu før vi sender alle elever til morgensamling. 
Derudover har vi valgt at have stor fokus på håndhygiejne og generelt øget 
hygiejne og det er nok tiltag, som er kommet for at blive. Testning af per-
sonale og elever kører på skolen september måned ud. Test er ikke et krav 
men en mulighed, som vi opfordrer til.

Nyt ansigter
Karoline Marie Sørensen er 
blevet ansat som årsvikar for 
Jens. Karoline er uddannet 
lærer fra Aalborg seminarium 
og har parallelt med uddan-
nelsen arbejdet som vikar og 
haft et års studiepause, hvor 
hun har arbejdet fuld tid som 
lærer. Karoline skal være 
klasselærer i 6. klasse, hvor 
Lasse også deler klasselærer-
funktionen.
Kim Stilling Nørremark er blevet ansat som jobrotationsvikar og vi har 
aftalt, at han er på MFI hele skoleåret. Kim kommer fra Skive egnen og har 
læst til lærer på Aalborg seminarium. Kim har været gymnastikinstruktør 
og fodboldtræner i en del år og arbejdet som landmand i Australien. 
Cilje Christensen er ansat som løsvikar. Hun er lige blevet færdig som stu-
dent på Mariagerfjord Gymnasium.
Karl Søndergaard er ansat som ny buschauffør på MFI bussen i stedet for 
Mogens Dam Jørgensen. Mogens var desværre nødt til at stoppe pga. en 
sygdom, hvor han har fået forbud mod at køre bus. 

Bestyrelsen
Herunder et billede af bestyrelsen på MFI. Fra venstre Charlotte Manø Sti-
sen, Susanne Berg Sørensen, Mette Veng Kristensen, Kent Mathiesen, Ja-
cob Bjerrum, Tina Højbjerg (ny næstformand) og Michael Loft (formand)

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

Kalender
Her nedenfor kan I se, hvad vi foreløbigt har i kalenderen. Ændringer kan 
forekomme og de vil blive justeret i nyhedsbreve og i VIGGO kalenderen

8. august Første skoledag
23. august Forældremøde 1., 2 og 3. klasse
24. august Forældremøde 6. og 7. klasse 
29. august Konfirmation for 8. klasse (udsat fra i foråret)
30. august 8. klasse blå mandag
31. august  Forældremøde 4. og 5. klasse

1. sept.  Forældremøde 8. og 9. klasse
1. sept.  Arbejdsdag for forældre
4. sept.  Arbejdsdag for forældre
6. sept.  Forældremøde 0. klasse
13. og 15./9 4. klasse skole/hjem samtale
16. sept. Tysk fagdag. Der vil være undervisning indtil kl. 17
16. sept.  Onsildløbet kl. 17. Obligatorisk for eleverne og alle for-                                             
             ældre inviteres til at deltage. 
             Der vil være forskellige distancer. 
17. sept. Eleverne har fri kl. 11.30 (kort dag)
27. og 29. sept. 3. klasse skole/hjem samtaler
27/9-1/10 9. klasse brobygning

4., 5.,6. og 7. okt. 0. klasse skole/hjem samtale
11/10-15/10 Emneuge med fokus på trivsel. 8. klasse har fællesfagligt   
  forløb. 9. klasse er i erhvervspraktik.
12. og 13. okt. 6. klasse skole/hjem samtale
15/10  Skolernes motionsløb for 0.-8. klasse. Skolekredsen vil   
  arrangere et sponsorløb som en del af arrangementet. 
  Eleverne har fri kl. 11.30
Uge 42  Efterårsferie – SFO og klub vil være åben, hvis der er   
  tilmeldinger

1. og 3. nov. 8. klasse skole/hjem samtale
1. og 3. nov. 5. klasse skole/hjem samtale

8. og 10. nov. 9. klasse skole/hjem samtale
26. og 27. okt. 2. klasse skole/hjem samtale
9. nov.  Dansk fagdag for 3.-7. klasse – besøg af en forfatter.
18. nov. Matematikfagdag
23.,24 og 25. nov. 7. klasse skole/hjem samtale
Uge 47+29/11 9. klasse projektuge

1. dec.  Bedsteforældredag. Juleudsmykning af skolen.
6.-9. dec. Fordybelsesuge med et fælles tema på tværs af alle klasser.
9. dec.  Risengrødsfest hvor eleverne viser et show til forældre,   
  bedsteforældre og byens borger
10. dec. Skolen er lukket /SFO og klub er åben
17. dec. Sidste skoledag før jul. Dagen slutter kl. 11.30
Uge 51  juleferie – SFO og klub åben ved tilmeldinger
Uge 52  juleferie – helt lukket også for SFO/klub

Uge 2  Terminsprøver for 9. klasse
17. jan  Tværs emnedag 1. 
26. jan.  Tværs emnedag 2

2. feb.  Tværs emnedag 3
10. feb. Tværs emnedag 4
11. feb.  Tværs emnedag 5 – fastelavn. Dagen slutter kl. 11.30
Uge 7  Vinterferie – SFO(klub er åben ved tilmeldinger

7. marts Engelsk fagdag
19. marts OIF Gymnastikopvisning i Onsild hallen – obligatorisk

1. april  DGI Gymnastikopvisning i Hobro Idrætscenter – 
  obligatorisk
6. april  Børnehavedag – nyt initiativ. Vi inviterer et par børnehaver   
  til en MFI aktivitetsdag.
8. april  Forældrerådsdag. Vi håber at lokke forældrerådene til at   
  lave et program enten på skolen eller et andet sted for egen   
  klasse. 
  Dette vil give mulighed for at de pædagogiske medarbejdere  
  kan få en temadag.

fortsættes næste side
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Formandsberetning ved ordinær generalforsamling 
i Onsild Borgerforening d. 8/6-2021 

 
23/2-2020:   Fastelavnsfest i Onsild Hallen. Vellykket arrangement.   
 
  3/3-2020:   Generalforsamling i Borgerforeningen med genvalg af Janet og Lise 
 
24/5-2020:   Legepladsdag, hvor er blev ryddet godt op på legepladsen i Kirkebyen og 
                    i Stationsbyen, hvor der blev kasseret en del ødelagt plastiklegetøj. 
 
23/6-2020:   Sct. Hans aften i Stationsbyen med håndsprit, spisning, hvor ca. 30 personer 

deltog, og ved det efterfølgende bål i anlægget deltog ca. 40 som hyggede sig 
med sang, kaffe og kage samt snobrød. 

 
Festen i august blev aflyst p.gr. af corona ligesom det ikke blev muligt at gennemføre det 
udskudte teaterarrangement med Længe leve Liva. 
 
Sept. 2020 tilsagn fra Mariagerfjord Kommune til at stabilisere P-pladsen ved Skals å ved 
anlægget i Stationsbyen, hvor der var bevilliget 15000,00 kr. fra Landdistriks-rådets pulje og 
5000,00 kr. fra Landsbyrådet. 
 
Årets øvrige aktiviteter har været aflyst p.gr. af Corona. 
 
2021:  Aflyst fastelavn og dilletant. 
 
Valg til bestyrelse: Genvalg af Rene og Henrik.  Svetlana Pape: suppleant. 
 
Lise Storm 

fortsat fra forrige side

11.-13. april Skolen lukket på til påske /SFO og klub er åben ved til-  
  meldinger
25. april Affaldsdag
25. april MFI generalforsamling
27. april Arbejdsdag for forældre
30. april Arbejdsdag for forældre

1. maj  konfirmation 7. klasse
Uge 18  skriftlige prøver for 9. klasse
27. maj Fredag efter kr. himmelfart. Skolen er lukket.

22. juni Dimission 9. klasse
24. juni Sidste skoledag før sommer. Eleverne har fri kl. 11.30

SFO årlig sommer tema  
Traditionen tro blev der i Mariagerfjord Idrætsskoles SFO afholdt sommertema. I år var temaet vikinger. 
Børnene var med til at lave udklædning i form af kappe, sværd og hjelm og som afslutning blev der afholdt 
vikingefest for alle børnene i SFOen. Her blev der lavet spareribs, majs og flutes på bål, dystet i forskellige 
dyste mellem klasserne. Klasserne blev delt op i forskellige borge, herunder Nonnebakken, Trelleborg, 
Aggersborg og Fyrkat. Børnene dystede i forskellige dyste blandt andet Hammerkast, Træk skindet, 
plyndringstogt, æde konkurrence og meget andet. Alt i alt var det en god dag med hygge, højt humør, gode 
aktiviteter og fantastisk vejr. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sdr. Onsild Borgerforening, generalforsamling i Juni måned:

Formand:   Lise Storm, Kærvej 5 
   lise.storm.onsild@gmail.com 21 65 98 92 
Næstformand:  Janet Ishof Sørensen, Frederiksberg 1 
     janetishof@hotmail.com 40 83 69 48 
Kasserer:   Henrik Hvid Laursen, Kærvej 4 
   hhl@lmo.dk 24 97 63 06 
Øvrige medlemmer:  René Holst Kærvej 6 
           rholst75@gmail.com 42 21 62 37 
Suppleant:   Svetlana Pape
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Onsild Børnehus
Vi har nu sendt en flok børn afsted i skole og vi ønsker dem alle god vind 
fremover. Vi kommer til at savne dem og har derfor inviteret dem på et 
gensynsbesøg, når de har prøvet at gå i skole i et stykke tid. 

Vi har nu fået frokostordning i Onsild Børnehus – vi får derfor hver dag 
leveret smørselv-rugbrød, gnavegrønt og en lille ekstra ret. Der er en meget 
høj grad af økologi og danske råvarer. Så nu er det slut med at have 
madpakker med i børnehave – i hvert fald de næste par år. Vi har efter en 
coronapause også genindført vores frugt- og brødordning til eftermiddags-
maden – så forældrene kun en gang ugentligt har en pose frugt med og lej-
lighedsvis medbringer brød. Vi håber efter en periode med madordningen i 
børnehaven, at kunne konstatere at børnene er blevet mere mad-modige. 

På legepladsen er vores pedeller ved at opføre et nyt skur til vores lege-
cykler. Vi har inden sommerferien afholdt rejsegilde og skuret nærmer sig 
nu det færdige resultat. Skuret har fået en ny placering på legepladsen og 
der bliver anlagt en lille bakke på legepladsen, hvor det gamle skur står. På 
den lille bakke kan børnene rulle ned og måske til vinter tage en kælketur. 

Alle børn fra Onsild Børnehus var i uge 33 på Naturgården. Vi kørte hver 
dag i dagtilbuddets bus og var afsted det meste af dagen. På Naturgården 
har vi altid fokus på læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Vi lavede 
forskellige naturaktiviteter med bevægelse og legede på det store indhegn-
ede område omkring Naturgården.   

I september starter vi igen med at tage i svømmehallen i Hobro Idrætscent-
er – det glæder vi os meget til. 

Med venlig hilsen, Personalet i Onsild Børnehus

Flagermusleg ved 
Røverknolden i Rold Skov

Vi spiller musik ved Røverknolden

Drenge i leg med sej lastbil

Rejsegilde ved nyt skur
Wellness dag med fodbad

Generalforsamling
i Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus 

søndag d. 21/11-21 kl. 14. 
Vedtægter i følge dagsorden.
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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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OHF kalder til PIGEAFTEN   

igen-igen-igen ☺☺ 

 

SÅ er vi klar igen efter CORONA og div. restriktioner, derfor indkalder vi igen 
til PIGE-AFTEN i OHF for vores medlemmer – er du endnu ikke medlem, kan du 
nå det endnu.  

Fredag den 29/10-21 kl. 18.00 på MFI Skole :-) 
Program for aftenen: 

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

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

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

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

 

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

 

SU 28/9-2021 med bindende tilmelding med betaling kan ske til Lene på 22164128 eller 
på onsildhusmoderforening@gmail.com 

 

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

Vi håber på at se en masse glade og danselystne piger denne aften ☺☺ 
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Onsild sangkor starter ny sæson 2021/22 den 8. september 

Onsdag den 8. september tager Onsild sangkor hul på endnu en ny sæson i Odd Fellow 
logen på Smedevej 25, Hobro.  Tidspunktet er uændret fra 10-12.00.  

Har du lyst til at komme med i et godt senior kor, evt. efterlønner/pensionist, så kan 
Onsild sangkor være noget for dig.  Vi synger et bredt 3 stemmigt repertoire af både 
nye og ældre ting, lige fra højskolesange, salmer og gospel, til rytmiske og klassiske 
ting. Er vi ude og underholde, så vælger vi også ting, der kan synges med på for 
publikum.  

Sangkoret fik som alle andre en ufrivillig pause på grund af Corona nedlukningen. Men 
fik dog før sommerferien alligevel 7 øvegange, hvilket var tiltrængt for alle. Vi synger 
rundt regnet 30 onsdage om året. 

Selvfølgelig har vi holdt god afstand, når vi har sunget sammen og det vil vi også gøre 
fremadrettet ved den nye opstart. De fleste i koret er også vaccineret. Ligeledes vil 
der blive sprittet hænder af, når vi samles og når vi går igen. Det skal være 
betryggende at gå til korsang hos os. 

Julekoncert Onsdag den 1. december i Ørum kirke. 

I kalenderen har vi en julekoncert pt. hvor vi synger julen ind i Ørum Kirke onsdag den 
1. december 2021 kl. 19.00. Koncerten blev aflyst i 2020, så nu glæder vi os meget til, 
at det kan blive aktuelt.  Der er sammensat et meget spændende program. 

Kender du nogen som har ønske om at høre koret til en koncert i kirken, kultur- og 
ældrecenteret på sigt, så hører vi gerne fra dig. 

Ring gerne for tilmelding til kor på tlf. 24810060. Du behøver ikke kunne noder, men 
selvfølgelig er det en fin fordel at kunne, samt at være vandt til at synge. Vi vil rigtig 
gerne have lidt flere med i koret, specielt mænd og alter, da vi desværre er ved at 
være lidt for få. Alle stemmer er dog velkommen Korets medlemmer, som pt. tæller 
24 medlemmer, kommer fra et stort opland omkring Onsild. Så det skal ikke afskrække 
nogen fra at komme med. Odd Fellow logen har gode faciliteter, gode 
parkeringsforhold og det er let at finde til.  

Hygge i højsædet: 

Sidst men ikke mindst, så har Onsild sangkor et helt unik fællesskab med hyggelig 
samvær og hvor vi kommer hinanden ved.  

På glædelig gensyn og vi håber at se dig. Der er altid plads til én til. 

Dorte Rask Laursen, tlf. 24810060. 

www.onsild-sangkor.dk  

 

Onsild 
sangkor

BANKOSPIL I OHF 

 

 

 Tag naboen og vennerne med til en 
hyggelig aften, hvor vi spiller 10 spil 
banko. 
Der er flotte præmier købt / sponseret 
hos lokale erhvervsdrivende. 

Vi sælger slik og sodavand. 

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

Tirsdag den 21. september kl. 19.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 

Afholdes på MFI Skole 
 

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

Kaffe/te med kagebord 30 kr. 
 

Håber vi ses ☺☺ 
 

OHF – Onsild Husmoderforening 
 

Sæt kryds i kalenderen til julebanko tirsdag den 23/11-21 



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
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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

Onsild messe & Julegavemarked den 5. december 2021

Det er en stor glæde at kunne meddele at Onsild Messen 
genopstår efter en lang ufrivillig Corona pause. Derfor 
vil dørene igen blive åbnet for Messen søndag den 5. 
december 2021, 2. søndag i advent i Onsild hallen fra 
kl. 10.00 til 16.00.
Jeg håber, at Onsild Messen kan fortsætte i samme gode stil som før Co-
rona med god opbakning fra Onsild byerne. Der er åbnet for tilmelding via 
hjemmesiden www.onsild-messe.dk og sidste frist for tilmelding er 15.11. 
2021.
Så en opfordring til de lokale, hvis man har lyst til at bidrage med lækre 
salgs ting af god kvalitet, så meld venligst til. 
Messen er ikke et loppemarked og vi forsøger også, at der kun skal være 1 
udstiller af hvert produkt, dvs, der kommer feks. ikke 5 Tupperware el-
ler Aloe vera forhandlere. Det vil være dejligt, hvis vi igen kan trække så 
mange forskellige udstillere med kvalitetsting og gaveideer til julen og 
andet, at vi må melde om totalt udsolgt af stande, som det var tilfældet i 
2019.
Der er plads til i alt 60 stande/borde og der er mulighed for både enkelt og 
dobbelt stande. Priser og øvrig info om standpladser er også at finde på 
hjemmesiden. 
Invitationer til tidligere deltagere bliver snarest sendt ud og der bliver lavet 
en del reklame via de sociale medier og aviser for Messen i den kommende 
tid. De tilmeldte stande bliver omtalt på hjemmesiden med en special side 
til hver, så de kan kontaktes både før og efter Messen.
Forhåbentlig er vi til december helt ude af alle restriktioner omkring Co-
rona, men opstår der nye ting i forbindelse med smitten vil der selvfølgelig 
følges retningslinjer herfor, så at det er trygt at besøge Messen. Diverse 
info kan følges ved jævnligt at besøge 
hjemmesiden. Mere nyt kommer også i 
næste Kik og Lyt bladet om status på 
Onsild messen. 

Glade Messehilsner fra 
Dorte Rask Laursen, 
Koordinator for Onsild Messen. 
Tlf. 24810060 – onsild.messe@gmail.com
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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                www.nuento.dk/p/nr-onsild-forsamlingshus       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 20 63 70 61
Onsild Squaredance: : Ketty Nyrup Hansen 29 24 86 49
Hobroegnens Skytte Forening : Jens Arne Abildgaard 30 98 38 97
Onsild Sangkor : Dorte Rask Laursen     24 81 00 60 
Dagplejen : Lene Christensen 22 16 41 28
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

Borgerforeningen 
afholdt som sædvanligt Sankt Hans fest den 23 juni, og selv om der var lidt 
færre deltagere end tidligere år, havde alle en hyggelig aften med spisning 
og senere bål, kaffe og kage, og i modsætning til tidligere år, var det ingen 
problem at få bålet tændt. Heksen havde fået indopereret 4 heksehyl, og 
intet var overladt til tilfældigheder, da vi igen havde en tidligere læge til at 
foretaget indgrebet. 
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