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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.comOnsild byerne - hvor vi er nærværende

Materiale til bladet i 2022 skal være os i hænde: 31/3 - 11/8 - 27/10 
Bladet udkommer 14 dage herefter (dog 3 uger efter d. 31/3)
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Kære medlemmer af lokalhistorisk 
forening for Onsild byerne

Nu er det tid til at tænke på at få medlems kontingentet betalt. 
Det er stadig 50 kr. for en husstand og 25 kr. for enlige.

 
Vi beder jer om at betale dem på Mobil Pay til 24 79 65 46 

eller til banken 9336 2075034116

Der afholdes ordinær generalforsamling 
onsdag d. 16-3-2022 kl 19.00 
i konfirmandstuen ved præstegården

Viborg Landevej 11

Hilsen på foreningens vegne  Ejgild

Redaktions indlæg
Året 2021 er nu slut, og mange af os har skrevet julebreve med refleksion 
over året, der gik. Vi fornemmer gennem refleksionen, hvad vi har ople-
vet, og hvor vi har lyst til at bevæge os hen. Tanken om det nye år giver os 
energi, og vi sætter nye mål, så vi føler, at vi virkelig lever.

Nu er restriktionerne omkring Corona ophævet, og vi kan igen komme til 
at leve et almindeligt liv. Hvad kan 2022 komme til at indeholde? Skal vi 
til festival, bliver der fredagsbar på gymnasiet, eller er det nu, den store 
sølvbryllups fest skal foregå. 

Giv dig derfor tid til at mærke efter, hvad du virkelig har brug for. Nærvær 
er det der giver dig evnen til virkelig at være til stede i livet. Uden nærvær 
er vi måske ude i fremtiden, i drømme, hos bekymringer eller i fortiden. 
Øv dig også i at være nærværende med dig selv, og tænk med kærlighed 
på alt det du rummer. Så kan du stille dig selv det spørgsmål, om hvad der 
egentlig er vigtig for dig i dit liv? Hvad vil du ændre i det nye år, og hvad 
drømmer du om? Uanset om dit liv er nemt eller svært, så er det en god 
måde at gøre status på. 

Tænk over det, du har nu eller der har været godt for dig, og tænk over 
miraklerne i dit liv, som du måske tager for givet. Tænk over kærligheden, 
som bliver dig skænket, over dine børn, som både giver dig bekymringer 
og glæder, over gode venskaber, over solen som giver dig varme og kraft, 
over skovens lysegrønne blade… ja tænk over alt det, du er en del af, og 
tænk med kærlige og medfølende tanker om dig selv og dine medmen-
nesker. 

Når vi sørger for fred i sindet, så hjælper vi også verden til at være et 
bedre sted at leve.  

Kirsten Bach
Husk årsmødet den 28/3 kl. 19.00 på MFI skolen.

Gymnastikopvisning

Så er det nu I skal sætte kryds i kalenderen
LØRDAG D. 19 Marts

Til årets gymnastikopvisning i Onsild hallen.
Kom og se vores dygtige gymnaster – de glæder sig til at vise 

hvad de har lavet i denne sæson.

Hilsen
Onsild Idrætsforening
Gymnastikudvalget
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MFI skolen
Efteråret betød næsten en helt almindelig skolehverdag, hvor vi til sidst 
indførte fælles morgensamlinger igen. I løbet af november begyndte coro-
na-spøgelset igen at vise sit ansigt og fik en betydning for hverdagen. Vores 
emneuge og nye bedsteforældredag måtte vi aflyse sammen med risen-
grødsfesten. De sidste dage op til jul og de første dage efter nytår havde vi 
hjemmeundervisning, hvilket var lidt svært at motivere sig til…igen! 

Fra onsdag d. 5. jan. kom eleverne fysisk i skole igen, men med en række 
tiltag, der først og fremmest er klassevis adskillelse. Mange elever har 
været skiftevis syge eller nærkontakt og enkelte dage har vi haft over 15% 
fravær. Personalet har også været ramt, men vi har indtil videre kunne be-
mande hele vejen rundt.

Erstatning af risengrødsfesten til april
Vi var kede af at aflyse risengrødsfesten for 2. år i træk og vi arbejder på en 
erstatning torsdag d. 7. april. Vi skal nok ikke spise risengrød til den tid – 
og når vi kommer lidt længere i planlægningen, så sender vi en invitation 
ud.

Gymnastiksalen
Før jul fik vi tilsagn om 300.000 kr. i støtte fra LAG midlerne til renove-
ringen af vores gymnastiksal. Sammen med fondsmidler fra Sparekassen 
Hobro fonden, Nordeafonden, Andelskassen, Herdis Mygind og Svend 
Nielsens fond, Norlys vækstpulje, Lokale og anlægsfonden og Elro fonden 
har vi nu samlet næsten 1.25 mio. kr. ind. Det betyder, at vi kan renovere 
gymnastiksalen i løbet af det næste halve års tid, hvor vi nu skal til at tage 
tilbud ind osv. Det glæder vi os til. Målet er at være færdig 1. august 2022.

”Vi” er i denne sammenhæng MFI, Onsild Idrætsforening, Onsild Borger-
forening og Onsild kirkernes menighedsråd. Derfor bliver salen og det 
gamle omklædningsrum tilført muligheder som kultursal med vinduer i 
jordhøjde, anrettekøkken, og et ankomstområde. 

Kommende 0. klasse
19 elever er skrevet op til at starte i den kommende 0. klasse til sommer. 

Det er super dejligt, at vi kan få en god størrelse klasse. Vi har allerede 19 
elever skrevet op til sommeren 2023 og da vi har max antal i klassen på 22 
elever, så er der hhv. 3 ledige pladser til sommer og næste sommer. 
1. marts er forældrene til den kommende 0. klasse til sommer inviteret til 
det første forældremøde. Det er altid en dejlig og forventningsfuld aften.

Tværsdage
I år har vi bredt en emneuge ud på enkeltdage, så der er lidt tid ind imellem 
til at fokusere indholdet. Det er tænkt, at parvis klasser arbejder sammen, 
således at en af de ældre klassetrin arbejder sammen med de yngre klasse-
trin. Vi har justeret det til, at de stadig samarbejder bare uden at være sam-
men. Parvis får de et årti, hvor de skal lære om årtiets mad, kultur, historie, 
politik osv. Det er årtier fra 1920’er til 1960’erne. Vi håber, at forældrene 
kan få mulighed for at se en udstilling op mod vinterferien.
Sidste dag i tværsdagene er fredag før vinterferien. Her er det fastelavn, 
hvor alle skal klædes ud, så I kan godt begynde at tænke i kostumer og lede 
i gemmerne:-)

9. klasse skitur med efterskolen i uge 6
9. klasse tager med Idrætsefterskolen på skitur i uge 6. Som alt andet lige 
nu, så er der hvis og hvis og hvis. Vi krydser fingre for, at det lykkes at 
komme afsted, da 9. klasse glæder sig til at komme afsted.

Ordblinde elever
En af skolens indsatsområder er ordblinde elever. Det kræver ofte en er-
kendelse for den enkelte elev, at de er ordblind og at der er en vej videre i 
livet. I efteråret samlede vi de ordblinde elever omkring nogle temaer, hvor 
vi bl.a. viste dem en aktuel dokumentar fra TV. 
Vi har her i januar haft besøg af en ordblind mand, der læser til pædagog. 
Han fortalte 7.-9. klasses ordblinde elever, hvordan han havde bøvlet med 
at erkende det – og hvordan han havde fundet en vej til hans drømmestu-
die. 

Chromebooks
Bestyrelsen på MFI har sammen med skolekredsen fået støtte fra en række 
lokale virksomheder til at indkøbe et nyt klassesæt med chromebooks. Sko-

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

len og skolekredsen siger stor tak til Cogetil, Birkebo, MR Smedie, Onsild 
Smedie, Finn Sørensen kloak og murer, Kurt & Carlo Kristensen, Valsgård 
VVS og gårdejer Claus Neimann.

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.

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 at de pædagogiske    
  medarbejdere kan få en temadag.
11.-13. april Skolen lukket op til påske /SFO og klub er åben ved   
  tilmeldinger
25. april Affaldsdag
25. april MFI generalforsamling

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

7. august Første skoledag kl. 10-12

   Onsild Pensionistklub

   OBS - OBS

Der er banko og hygge, hver anden torsdag i ulige uger

Vi forventer start torsdag den 17. februar  2022
I konfirmandstuen Viborg Landevej 11 kl 14.30

Vi starter med gratis kaffe/the, tag selv brød med-
Pladerne koster 10 stk.

Alle er velkomne 

Vi afholder ordinær generalforsamling 
torsdag d. 3. marts kl. 14.30

i konfirmandstuen Viborg landevej 11

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

Kom evt. til en ”prøveeftermiddag” og få nogle hyggelige timer

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

Ungdomsklubben 
genåbner for fuld blæs tirsdag d. 1. februar, efter en periode 

med Covid-19 restriktioner og nedlukning.

Vi mødes tirsdage og torsdage fra kl. 19-22

Venlig hilsen Søren Hammer Sørensen



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk
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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

Onsild sangkor starter forårssæsonen
Den 2. februar er Onsild sangkor klar igen til at starte på ny efter en lang 
julepause. Vi synger fortsat i Odd Fellow logen på Smedevej 25, Hobro, 
onsdage kl. 10-12.00. Vi har det hyggeligt i vores kor samtidig med, at vi 
er seriøse og gerne vil lære noget nyt. Der er højt til loftet både i ord og 
billeder og har du lyst til at komme med i et godt kor, så er chancen der nu. 
Eneste betingelse er at du kan synge rent og har et godt humør. Vi anvender 
og kigger på noder for at støtte sangen bedst muligt og det lærer du også at 
håndtere hen af vejen uden at behøve at kunne noder.

Desværre blev vores julekoncert i Ørum kirke aflyst to gange. Først på 
grund af Kong Vinter satte ind den 1.12. og dernæst aflyst igen den 16.12 
på grund af stigende Coronasmitte. Den 8.12. skulle vi have været på Borg-
vold Golfsalonen i Viborg og synge for Rødekors og omkring 180 men-
nesker. Dette blev også aflyst på grund af Corona. 

Vi håber at det kommende år vil bringe mere med sig og færre aflysninger. 
Allerede den 17.3. håber vi at kunne gæste Center Åbakken i Øster Tørslev 
med musik og sang.

Interesserede i korsang er velkommen til at kontakte mig inden start på tlf. 
24810060. Musikalske hilsner og Godt nytår fra Dorte Rask Laursen

Kærhave 3
Onsild st. By
9500 Hobro 
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  HOBRO  EGNENS 
SKYTTEFORENING 

 
 
 
   

               Træning inde: 
              (periode fra midt sept. til midt april) 
       Riffel:   hver onsdag  fra 18.30 til 21.00 og 
                     hver lørdag   fra 13.00 til 14.30 
       Pistol:   hver mandag fra 19.00 til 21.00 
 

                        Træning ude: 
              (periode fra midt april til midt sept.) 
Riffel: hver onsdag fra 18.00 til 21.00 eller solnedgang 

 

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

 
 
 
 
 

Tlf.nr. 98 54 40 55

MFI – SKOLEKREDSEN 
 

Skolekredsen afholder generalforsamling  
Onsdag, den 6. april 2022 kl. 19.00 på MFI-skolen 

 

Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolekredsens vedtægter. 
 
Evt. forslag til vedtægtsændringer eller punkter som ønskes taget op på generalforsamlingen 
skal fremsendes til bjarny317@hotmail.com senest den 16. marts 2022. 
 
Er du ikke medlem af Skolekredsen, kan du blive det på generalforsamlingen, eller ved 
henvendelse til Jenny Nielsen på tlf. 26 21 75 92 eller via mail til bjarny317@hotmail.com. 
Medlemskab for hele husstanden koster 100 kr. årligt og følger skoleåret. 
 
Medlemskabet indbetales på vores konto i Sparekassen Danmark nr. 9336 2075 399 785 
(husk at oplyse navn og adresse). Skolekredsens nyhedsbrev udsendes via mail, så fremsend 
venligst din mailadresse til bjarny317@hotmail.com.  
 
Der er enkelte som tidligere har støttet op om Skolekredsens arbejde, som endnu ikke har 
betalt medlemskab for skoleåret 2021/22, vi håber I forsat vil deltage med jeres bidrag. 
 
Siden sidst: 
 

Det årlige sponsorløb, der blev afviklet den 15. oktober 2021, har givet en samlet indtægt på 
kr. 18.687,50. Det er rigtig flot – tak for det.  
 
Den 1. december var der planlagt en Bedsteforældredag, men på grund af Corona måtte 
denne dag desværre aflyses. Eleverne blev dog ikke snydt for æbleskiver.   
 
Den 9. december skulle der have været afholdt Risengrødsfest, men her kom Corona også i 
vejen, så festen desværre også måtte aflyses.  
  
Da skolen i december pludselig fik besked på at lukke ned for alle elever den 14. december, 
blev der serveret æbleskiver for alle inden eleverne gik på juleferie. 
Det var som altid populært. 
 
I uge 2 2022 var vi eksamensvagter for 9. klasses elever, der var til terminsprøver. 
 

Fremtidige arrangementer:  
 

Fredag den 11. februar 2022:  Vi forventer at vi kan genoptage traditionen med 
fastelavnsboller til skolens elever og personale inden de  
går på vinterferie. 

 

Onsdag, den 6. april 2022:  Skolekredsen afholder generalforsamling. 
 

Mandag den 25. april 2022:  MFI afholder generalforsamling, hvor skolekredsen vil 
være repræsenteret 

  
MMFFII  --  SSKKOOLLEEKKRREEDDSSEENN  

Bestyrelsen 

Annonce/bidrag priser:

Årligt - 4 blade -     500,-kr.
Dobbeltannonce      900,-kr.
4 blade tilsendt        100,-kr.

Ændring af annoncer til 
kettyogkurt@gmail.com

Bidrag til Kik og Lyt - Onsild Nyt 
kan indsættes på 5984 1004118

i Andelskassen  -  Hobro
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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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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

Bestil dine varer på 
www.helsam.dk

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

Adelgade 25C, 9500 Hobro. Tlf. 98510003

Dagsorden til generalforsamling i 
OHF – Onsild Husmoderforening 

Tirsdag, den 1. marts 2022 kl. 19.00 i aulaen på MFI-skolen 
 

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

På valg er:  
Lene Christensen 
Susanne Olesen 
Janet Ishof Sørensen (aktiv suppleant) 
Bente Andersen (revisor)  

5. Eventuelt 
 

Efter generalforsamlingen kommer Bente Børgesen, ejer af MEDISIS og fortæller om 
hendes produktion, og om hvordan hun startede op med denne        

-MEDISIS har siden 1985 designet og produceret kropspleje- og massageprodukter. 
-MEDISIS massage og kropspleje er fremstillet af rene råvarer og med så få ingredienser som overhovedet muligt. 
-MEDISIS produkter er milde og hudvenlige og kan anvendes af alle uanset køn og alder. 

Vi serverer som altid kaffe m/ boller og lagkage under/efter fortællingen fra Bente.  

På gensyn, bestyrelsen i OHF            
 

Til de nye i byen, som ikke ved hvad vi foretager os i foreningen, kan vi her nævne nogen af de aktiviteter 
som vi har arrangeret i løbet af tiden: OHF’s efterårsmesse/Onsild Messen/Mini Messen, medhjælp til 
byfesten, førstehjælps kursus, udflugter til bl.a. Galleri Kvisten, Asmild Plantecenter, Hvirvelkærgård, Neder 
Kjærsholm Hovedgård, Gerts Kunst- og konditormuseum, Aalborg Zoo, Etly Klarborg, byflou.com, bankospil, 
foredrag med f.eks. HtS, Politiet, ”Børns 5 kærlighedssprog”, Sanse motorik, Luksusvagabonden, 
Clairvoyanterne Hanne og Niels fra Hvilsom og Lola Jensen. 
 

HUSK at forny eller opstarte dit medlemskab for 2022: 

Det koster 100 kr. årligt og kan ske på følgende måder: 

− Indbetaling til vores konto:  5984 – 0001158641 eller på MobilePay 
359300 

HUSK at oplyse dit navn og eventuelt adresse som overførselstekst – så meget der nu 
kan stå   

− Til vores arrangementer – gerne i foråret 
− Ved at kontakte Helle Bach Vistisen på tlf.: 4099 9639 

 

Nye medlemmer kan som altid henvende sig til Helle Bach Vistisen på 4099 9639 eller skrive 
på vores mail: onsildhusmoderforening@gmail.com.  
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Onsild Messe & Julegavemarkedet 2021 
klarede skærene med knap 300 besøgende

Det var på et hængene hår, at Onsild Messen ikke blev aflyst som følge af 
den seneste tids udvikling af Corona. Var Messen planlagt en uge senere 
var vi blevet tvunget til at aflyse. Corona var helt klart skyld i at flere des-
værre blev hjemme og gik glip af en messe i topklasse. 

Vi fik en kvalitetsmesse op at stå, hvad angår de særdeles flotte ting, som 
de 50 udstillere bidrog med søndag den 5.12. 2021. Hallen var booket helt 
af de maximale 60 borde, hallen kan bidrage med. Med flere måneders 
planlægning med at få arrangementet på benene var det derfor dejligt at vi 
nåede afviklingen. Udstillerne kom langt vejs fra som bl.a. Hurup ved Thy, 
hvor Inger Jensen stillede op med ikke mindre end 8000 smykker. Hun og 
27 andre var nye udstillere i forhold til 2019. En af de Hobros lokale nye 
udstillere var Søren Hammer Sørensen med firmaet Martillo, som gør sig 
gældende inden for smedeting af fineste karat. Også Krims Krams fra 
Banegårdsvej i Hobro var med første gang og bød på unikke flotte hjem-
melavede ting fra kreative sjæle, der kommer i huset.

I selve Onsild bakkede de lokale også godt op lige fra Duelunds kniplerier, 
Toves Tupperware, Naumanns design, Ymens club II, Kirkens Korshær til 
Onsild Lokalhistorie, hvor alle var Onsild borgere som stod på standene. 

Endnu en ny udstiller, nemlig Viborg Bryghus, Vocatus havde medbragt 
hjemmelavet mjødgløgg, som høstede megen ros. 

Ellers bød standene bl.a. også på smedejern med lyskæder, pileflet, patch-
work, flotte malerier, professionelle plakater til hjemmet, kreative kort 
og indbydelser, lækkert børnetøj, garn i massevis, strikkede sokker mv., 
Perkunst og design af egne perlemønstre, Blomsterkranse og dekorationer, 
El- Scootere, Flettede hjerter og stjerner, Velkomststen, glaskunst i fin stil, 
vin og ølgaver, smykker i massevis, heraf også grønlandske, Tupperware, 
Kranio Sakral Terapi, skindprodukter, keramik og hjemmelavede julekrea-
tioner. Udenfor kom Per fra Stoholm og lavede brændte mandler og der var 
også pyntegrønt fra John i Tils. Kontakt til standene kan stadig fås ved at 
besøge hjemmesiden www.onsild-messe.dk 

En tradition om smukkeste stand fortsatte også i år og det blev Svend 
Nielsen fra Løgstrup med 8 point som vandt det smukke julehjerte med 
gravering om ”Smukkeste stand 2021”. De øvrige smukkeste vindere blev 
nr. 2 med 6 point Karen Meyer fra Bjerringbro og hendes patchwork stand. 
På en 3. plads fulgte Martillo v/Søren Hammer Sørensen med 5 point og 
sin smedestand. En delt 4. plads kom der hele 3 med 4 point. Y´s mens 
club II Hobro, Margits pileflet fra Mejlby og Det lille blå hus fra Mariager. 
Sammen med stemmesedlerne for smukkeste stand var igen en 
marketingsundersøgelse i gang om bl.a. hvorvidt folk ønskede at besøge 
Onsild Messen igen på baggrund af det de så. Det var dejligt at se at 
næsten alle lå i den gode ende med ”Absolut ja” til et gensyn. 

Både udstillerne og en del lokale erhvervsdrivende havde skænket gaver 
til vores store lotteri, så at der blev over 100 gevinster samt flere gevinster 
også på indgangsbilletterne. Så herigennem en stor tak til alle sponsorer. 
Onsild Borgerforening hjalp godt til i løbet af dagen med afvikling af 
Onsild Messen samt medlemmer fra Onsild sangkor hjalp på forskellige 
poster for at messen skulle fungere. Især muligheden for at udstillerne kan 
komme og stille an i Onsild hallen om lørdagen er et kæmpe plus, som 
giver meget mere ro på situationen søndag morgen. Igen i år havde Mariag-
er bageri, Onsild OK Tanken og Mammen Mejerierne skænket rundstykker 
og ost til de morgenfriske inden Messen åbnede. 

Allerede mandag morgen tikkede den første sms ind fra en udstiller om at 
det havde været en super god og veltilrettelagt messe. Det giver fornyede 
kræfter til at afvikle Onsild Messen næste år igen 2. søndag i advent på 
trods af lidt svigtende publikum og Corona i 2021.
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Menighedsrådet
Arrangementer:

Den 29. marts 2022 i Sdr. Onsild Kirke kl 19.30:
ALL YOU NEED IS LOVE
- en collage bestående af sang og oplæsning -

I 2006 blev der præsenteret et nyt tiltag i Sct. Nicolai kirke i Svendborg: 
”Salmer fra en Beat-tid”, som siden med stor succes har været på turné 
rundt i landets mange kirker.  
”All You Need Is Love” fra 2009 er efterfølgeren, som indeholder musik 
udelukkende af The Beatles. 
En salme er en sang om Gud - Gud er kærlighed. 
Koncerten forsøger at finde klangbund for nye tanker i en tidsperiodes 
sange, som er lagret i en fælles bevidsthed hos adskillige generationer. 
Samtidig er den en bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en 
utilsigtet, men mulig tvetydighed i sangteksterne - akkurat ligesom der i 
skønlitteraturen er adskillelige emner, motiver og tendenser, der kan stå i 
forbindelse med kristendom og derved kaste nyt lys over kendt bibelstof og 
vice versa. 
Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går ’fra ensomhed til kærlighed’; 
netop på baggrund af et sammenfald i hippiebevægelsens og kristendom-
mens budskaber.  
Teksterne til første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra Det 
Gamle Testamente. 
Tilsvarende omhandler teksterne til anden halvdel kærlighed og er hentet 
fra Det Nye Testamente.

Syng sammen 2022
Mandag d. 21 febr. kl. 14.00
Mandag d. 21. marts. kl. 14.00
Mandag d. 25. april. kl. 14.00
Mandag d. 16. maj. kl. 14.00
Mandag d. 30. maj. ”Ud i det blå” (tidspunkt aftales senere!)
 

Konfirmander:
Vi håber på at kunne afvikle konfirmandernes Sleep-Over i Sdr. Onsild 
Kirke fra fredag d. 25. februar kl. 20 til lørdag d. 26. kl.9. Mødetid og 
nærmere information senere.
Tirsdag d. 22 marts får vi besøg af unge fra øen Zanzibar, der vil fortælle 
om det at være ung og kristen i et overvejende muslimsk samfund.
Tirsdag d. 5. april tager vi på studietur til Århus. Vi besøger Moesgård og 
Domkirken. Nærmere information senere. 
Vi håber på at kunne afvikle en Gospel-Dag i Sdr. Onsild Kirke fredag d.8. 
april. Mødetid og nærmere information senere.
Konfirmandafslutning i uge 16! Nærmere information senere.  

Menighedsrådet ønsker alle et godt nytår, tak for 2021 samt tak for den 
interesse og samarbejde der bliver vist kirken.

I 2021 blev vi jo også mødt med nogle Corona restriktioner. Vi håber og 
ser frem til at 2022 bliver et mere normalt år. 

Vi har nu modtaget tilladelse til fjernelse af nogle træer på kirkegården i 
Sønder Onsild, vi forventer det kan udføres her i januar / februar.

Vi forventer her i foråret godkendelse af automatisk ringning i Nørre On-
sild. 

Vores Kirkesanger Lene Roursgaard har valgt at stoppe her pr. udgangen af 
januar 2022. Vi takker Lene for hendes flotte arbejde, og ønsker hende held 
og lykke fremover.

Menighedsrådet Jørgen Lundsberg

Onsild IF afholder
Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 19.30
I Onsild Hallens ”Pusterummet”.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

På Bestyrelsens vegne.
Elmo Plougstrup
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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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Info fra OHF
Vi har tidligere informeret om, at vi planlagde at holde en fest i anlednin-
gen af vores forsinkede 80 års fødselsdag lørdag den 2/4-22.

Vi har valgt at udskyde denne fest, da vi havde søgt midler fra Jutlander-
fonden til musik/underholdning og leje af lokaler. Vi har desværre fået 
afslag på vores ansøgning. Dette samt hele Corona situationen, som ville 
kunne gøre det nødvendigt med en aflysning og dermed en økonomisk 
usikkerhed, har gjort at vi ikke så anden udvej.

Vi vender tilbage, når vi får noget NYT i støbeskeen :-)

MVH. Bestyrelsen i PHF – Onsild husmoderforening

Pigernes kro

åbner op igen lørdag d. 5. februar 
hvor Petmics kommer og spiller op til dans

Dans hver lørdag fra 19-01

Viborg landevej 56,
Onsild st. by

Kik og Lyt
sender regninger ud til alle annoncører i løbet af februar 2022.

Hvis der er ændringer af noget må man gerne kontakte Ketty på 
tlf.nr. 29 24 86 49 eller på kikoglyt@gmail.com

Priser lille annonce 500,- og dobbelt 900,- årligt (4 blade )
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Kære borgere i Onsild områderne  
I inviteres herved til årsmøde i bladet  

”Kik og Lyt – Onsild Nyt” 
 

Mandag d. 28. marts 2022 har vi endelig mulighed for at holde bladets årsmøde. Vi 
mødes på Mariagerfjord Idrætsskole kl. 19.00, hvor redaktionen orienterer om årets 
gang 2021. Alle er velkommen – både institutioner, foreninger samt privat personer. 
 
Husk at tage kalenderen med, da vi på dette møde koordinerer det kommende års 
arrangementer, så foreninger undgår sammenfald af datoer. Derved kan bladets 
redaktion være på forkant med indlæg til bladet. Vi vil opfordre alle foreninger til at 
sende en repræsentant eller flere til mødet. Borgere i almindelighed kan få et indblik 
i det, der vil ske i det kommende år. 
 
Dagsorden 
Kirsten   - Byder velkommen – og beretter om årets gang 2021        
Ketty      - Fremlægger regnskabet 2021 + budget 2022   
Charlotte  - Koordinerer arrangementer – og modtager materiale   
 
Vi byder på kaffe og the, og vi håber på et stort fremmøde, så foreningerne fortsat 
kan koordinere aktiviteter i Onsild byerne. 
 
Hilsen Redaktionen  
Ketty - Bente – Charlotte – Kirsten   
 
 

Landsbyråd Sdr. Onsild: 
Indkaldelse til årsmøde 

28. marts 2022 kl. 20.00 på Mariagerfjord idrætsskole. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlægning af regnskab  
4. Indkomne forslag  

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

På Landsbyrådets vegne. 
Ole Bech 

 

Generalforsamling
Onsild Vandværk AMBA. afholder

Ordinær Generalforsamling.
I Onsild Hallens Cafeteria.

Tirsdag d. 3. maj 2022. kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

På bestyrelsens vegne.
Elmo Plougstrup 

www.onsildvand.dk

Borgerforeningen afholder
Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 19
I MFI skolens aula

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Borgerforeningen serverer kaffe og kage.



22 23

Onsild Børnehus
I Onsild Børnehus var vi midt i januar meget hårdt ramt af corona. Det 
ramte en meget stor del af både børn og medarbejdere. De tilbageværende 
medarbejdere fik hjælp fra kollegaer i Dagtilbud Hobro Syds øvrige børne-
huse, for at kunne holde åben for de børn der fortsat mødte frem. De fleste 
smittede havde heldigvis et mildt sygeforløb, der var dog en del spredning 
i hjemmene, hvor også andre familiemedlemmer blev smittet. Men alle 
var gode til at tage til test og gå i isolation, så vi forholdsvis hurtigt fik det 
stoppet igen. 

Vi har netop opstartet en ny Papegøjegruppe – som er et forløb hvor en 
mindre gruppe børn på en fast ugedag arbejder målrettet med den sprog-
lige udvikling. Forløbet er superviseret af en tale/hørekonsulent fra PPR, 
hvor medarbejderne løbende får sparring. Det er meningen, at erfaringerne 
skal bruges til at videreudvikle det arbejde i små fokusgrupper som vi al-
lerede er i gang med, så erfaringerne kommer alle børnene til gode.  

I spiregruppen er de kommende skolebørn gået i gang med et forløb med 
fokus på børnenes bevægelsesglæde og motoriske udvikling. Her skal de 
blandt andet træne balancesans, kaste/gribe og krydskoordination.  

På personalesiden har en medarbejder fået en anden stilling tættere på sit 
hjem, så vi vil I nærmeste fremtid slå den ledige stilling i Onsild Børnehus 
op. 

Med venlig hilsen

Personalet i 
Onsild Børnehus

Opdelingen af stuerne pga. Corona, gjorde at julens luciaop-
tog - blev til to luciaoptog, et på hver stue. Forældrene måtte 
nøjes med at se video optagelser af deres dygtige børn. 

Vi var i december til en 
lille julegudstjeneste 
i kirken, inden vi gik 
tilbage i børnehaven og 
fik risengrød. 
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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 ………
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Babysalmesang ved Glenstrup kirke 
Babysalmesang er for dig med en baby i alderen 0-8 mdr. ved forløbets begyndelse. 
ALLE - uanset hvor I bor – er velkommen. Vi mødes i kirken. Her synger, leger, laver vi 
remser og hygger os sammen i en nær og nærværende stund.  

Vi mødes tirsdage kl. 9.00 på et vinter-/forårshold 2022 

Holdet er i gang, men man kan sagtens nå at være med  

 
Forløbet varer ca. 30-40 minutter. 
Herefter drikkes en kop kaffe/the 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 
rasle æg 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 efter først-til-

mølle-princippet.  

Første gang er tirsdag d. 18/1, om alt går efter planen. 
Kontakt Lotte for nærmere info. 

 

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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Forårs-vandretur i Trinderup Krat i Onsild 
Lørdag d. 23. april 2022 kl. 10 til ca. kl. 14 
  

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

Vil du gerne høre om hvordan dyrene fodres, hvilke tiltag man har gjort i Trinderup skov for 
at bedre forholdene for dyrene. Vi følger med Mads rundt og hører om skoven, dyrenes liv 
og fodringspladser.  

Vi respekterer hvor vi må gå sikkert i skoven med respekt for dyrelivet. 

 

Turen guides af skytte Mads Bay 

 

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

 

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

 

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

 

Arrangeret af Onsild Lokalhistorie. 

 

   På glædeligt gensyn i det tidlige forår.                                         

                                                            De bedste hilsner fra Anette Fedder 

                                                                           

 
Program Februar og marts 2022 

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

13/1 havde vi  nytårsparade, tak for at der var så mange der støtte 
op om vores spejder start 2022. 

Spejder møderne er torsdag kl. 17—19. HUSK varmt tøj vi er meget 
uden for  

Uge 7 vinterferie torsdag den 17/2 

4 til 6/2 Uddeling af Onsild nyt og kirkeblade.                                    
Februar til maj kan i sælge lodsedler salgsprisen er 25 kr. i tjener 14 
kr. pr styk så i har mulighed for at tjene penge til jeres sommerlejr. 

Spejder oplevelser 2022: 

Mus lejer den 10—12 juni for spejder i alderen 5 til 11 år. 
På Thorup Hede spejder center. 

Spejdernes Lejer den 23—31 Juli for spejder fra 10 år  

UMA Weekend i september. 

Følg os på Facebook: Fyrkat-gruppe 

Fyrkat gruppe 

Spejder Hilsen Fyrkat gruppe Susanne                     
mobil nr. 20637061 

Vi vil gerne takke alle dem som har støttet spejderne her til 
jul. Vi havde et godt salg, både til julemarkedet og bagefter.

13/1 havde vi nytårsparade. Tak for at der var så mange der 
støttede op om vores spejder start 2022.

Spejder møderne er torsdage kl. 17—19. HUSK varmt tøj. Vi 
er meget udenfor.

Uge 7 vinterferie torsdag den 17/2
4 til 6/2 Uddeling af Onsild nyt og kirkeblade.

Februar til maj kan i sælge lodsedler. Salgsprisen er 25 kr. 
I tjener 14 kr. pr. styk så I har mulighed for at tjene penge til 
jeres sommerlejr.

Spejder oplevelser 2022:

Mus lejr den 10—12 juni for spejdere i alderen 5 til 11 år. 
På Thorup Hede spejder center.

Spejdernes Lejr den 23—31 Juli for spejdere fra 10 år 

UMA Weekend i september

Følg os på Facebook: Fyrkat-gruppe
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BANKOSPIL I OHF 
 

 

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

Vi sælger slik og sodavand. 

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

Tirsdag den 26. april kl. 19.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 

Afholdes i aulaen på MFI Skole 
 

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

Kaffe/te med kagebord 30 kr. 
 

Håber vi ses ☺☺ 
 

 
OHF – Onsild Husmoderforening 

 
Sæt kryds til banko igen 27/9-22 og julebanko 29/11-22 

Nr. Onsild forsamlingshus
Bestyrelsens beretning fra generalforsamling d. 21/11-21
Bente kom med en meget kort beretning.

Endnu et år med corona og diverse påvirkninger heraf. Vi har implemen-
teret online bookning via Nuento, og dette fungerer bare supergodt. Det 
er nemt og hurtigt at booke. Man kan som lejer se med det samme om den 
dato, man har tænkt sig at leje huset, er ledig. Men ikke mindst er det nemt 
og hurtigt for os som udlejer at håndtere en udlejning med betaling og 
depositum.

Legepladsen og Forsamlingshusets regnskab er lagt sammen.

Forsamlingshuset fik 20.000 kr. fra kommunen i Corona hjælp.

Der har været godt gang i udlejningen her hen over sommeren og efteråret.

Det kommende år
I 2022 vil vi i bestyrelsen arbejde på at få frisket ”fortovs-siden” op ved 
huset. Vi har et ønske om at lave et decideret ”fortov” langs huset, så det 
bliver mere synligt/tydeligt om man er på vejen eller på fortovet. Måske 
med en ”kant” med lys og hegn parallelt med huset. Så vi skal have gang i 
ansøgning om økonomisk hjælp til dette projekt.

Der blev også fremsat forslag om, at bestyrelsen kunne sende sms´er ud 
med forskellige vigtig ting, der sker i huset/på legepladsen for at give en 
reminder til folk. Dette kræver selvfølgelig, at vi har mobilnumre på dem, 
der ønsker denne service-ordning. Det vil vi også samle op på i 2022.

På bestyrelsens vegne, 
Bente Kirketerp, Formand

Rengøring på legepladsen i Nr. Onsild
Fredag d. 22/4-22 fra kl. 15.00

Legepladsen er efterfølgende vært ved lidt godt til ganen.

Konfirmander 2022

Kender du navne på nogle af de konfirmander der har tilknytning til On-
sild, så send meget gerne en mail til kikoglyt@gmail.com, så vi kan få en 
liste med i næste blad.

Kik og Lyt´s Redaktion
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Nyt fra Borgerforeningen
Borgerforeningens sti arbejdsgruppe har længe arbejdet med en erstat-
ningssti for ”Hitlerbroen rundt”.

Alle landmændene som ejer jord på nordsiden af Banen har sagt JA til, at 
vi må lave en trampesti fra Viborg Landevej, hvor togene kører over broen 
og hen til den gamle skovsti, som gik ned til Hitlerbroen.
Problemet er at Bane DK vil have 10.000,00 kroner i leje årligt, hvis vi 
skal gå gennem den strimmel skov, som ligger overfor spejderhytten. (Ja vi 
er også meget rystede over, at Bane DK, som er os alle sammen, forlanger 
penge).

Det vil blive en rigtig dejlig tur, og arbejdsgruppen er gået i tænkeboks for 
at finde mulige løsninger på dette økonomiske problem.

GODE IDEER MODTAGES GERNE

M.v.h
Lise Storm, Borgerforeningen

Stirute i Onsild
Oversigtstegning over stiforløb i Onsild

Tidspunkt:07-12-2021 12:48:44
Udskrevet af: Anders Lynge Haagensen
Målestoksforhold: 1:12000

Ulstrupvej

Viborg Landevej

Jernbanen

Stat.by

S. Onsild

Rød streg 
= stiforslag

Ved du hvor aktiv en by Sdr Onsild Stationsby var dengang der var 
Station i byen og forretninger gennem hele hovedgaden. 

 
Vil du høre mere om det – så kom til byvandring  

Onsdag d. 4. maj kl. 19 
Vi går gennem byen og hører om, hvad der har været i de forskellige huse – og 
hvem der boede der. 

Vi har brug for alle der kan være med til at bringe den gode historie videre – 
måske give nye ideer. SÅ MØD OP og DELTAG i dette møde. 

Karl Erik Kornum kommer og fortæller undervejs – men vi vil gerne have mange 
andre med til at fortælle om byen. 

Mødested: Parkeringspladsen bag mejeriets kontor (den gamle Andelskasse), 
mejerivej 2. 

Gratis – så mød op  

Kaffe – Hvis det bliver muligt så får I en kop kaffe på et tidspunkt. 

 

Arrangeret af Onsild Lokalhistorie. Kom og nyd en forårstur i din by. 
                                      De bedste forårshilsner fra Anette Fedder  



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

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS

 

Nyt fra Dagplejen i Onsildgruppen           
Godt nytår til alle. 
Igen er der forstyrrelser i vores program pga. Corona, så vores besøg i kirken, børnehaven 
og ikke mindst legestuer er sat på standby indtil videre. 

Vi havde arrangeret fælles juleafslutning for alle dagplejere og børn den 15/12-21, hvor 
Ketty skulle komme og lave risengrød til os alle sammen. Vi havde også hørt at julemanden 
ville komme forbi. Men det var vi desværre nødt til at aflyse. 

Øv øv, nu var vi endelig kommet så godt i gang med legestuen igen.                                  
Men... heldigvis må vi mødes udenfor - dog i mindre forsamlinger, så vi må prøve at mødes 
med hinanden stadigvæk på denne måde. Vi håber, at der snart bliver åbnet op for vores 
aktiviteter igen.       

Vi nåede at få lidt sne før jul, men vi håber på endnu mere, så vi kan hygge os med det i 
årets første måneder. Ellers vil mange af os nok også have ”fugletema” på programmet, 
hvor vi jo skal fodre fuglene i haven, læse og synge om dem osv. Det er et HIT hvert år       

Fastelavn ved vi endnu ikke hvordan bliver afholdt– men planen er, at vi ALLE skal holde 
fælles fastelavnsfest i legestuen enten uge 8 eller 9, hvis vi må mødes så mange til den tid. 

Vigtige datoer: 

Dagplejedag onsdag den 11. maj 2022 – program kommer senere. 

Dagplejen er lukket fredag den 27. maj 2022 – dagen efter Kr. Himmelfartsdag. 
                                                                    

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mel: I en skov en hytte lå – ellers læses som rim 

Bies restaurant og bryghus

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

Kontakt:
- Tlf 98525298
- info@biesrestaurant.dk
- biesrestaurant.dk
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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 : Mette Juul Mathiassen    22 58 58 58
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 
håber at alle er kommet godt og sikkert ind i det nye år. Også i 2021 blev 
vi generet en del af coronaen, der satte en stopper for bl.a. fastelavnsfesten. 
Dette er desværre også tilfældet her i år, men ellers håber og tror vi på 
at kunne gennemføre alle andre arrangementer resten af året.
 
I 2021 fik vi bl.a. afholdt Sankt Hans fest, traktortræk og som noget 
helt nyt fik vi arrangeret Oktoberfest i hallen den 2. oktober. Vi fik lavet 
ophalerbro nede ved åen, sat flag op til påske, pinse og konfirmation. Sam-
tidig har vi fortsat en del omkostninger til græsslåning af de 2 legepladser 
ved kirken og i Stationsbyen. I oktober havde vi et særdeles spændende 
foredrag med Joop Vos på Idrætsefterskolen. Også julebelysningen for-
søgte vi at gøre lidt hyggelig ved de 2 byskilte og ved Pigernes Kro.
 
Vi håber derfor at du også i 2022 vil støtte vore aktiviteter og være 
medlem. Prisen er fortsat blot 100 kr. for en husstand og 50 kr. for enlige. 
Betaling på mobil pay 10 14 70 eller ved bankoverførsel til reg. 9336, 
konto 20 75 09 34 73
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