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Vi respekterer ikke nej til reklamer

"Vores savnede Hitlerbro ved Sdr. Onsild."

Vinderbilledet fra Naturstyrelsens konkurrence: 
”Et særligt sted i Skalså-dalen”

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

Onsild byerne - hvor vi hver især er unikke

Materiale til bladet i 2022 skal være os i hænde: 11/8 - 27/10 
Bladet udkommer 14 dage herefter
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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 

                                                                           

Redaktions indlæg
Vi er hver især unikke. Der findes ingen præcis som dig. Netop dette gør, 
at vi hver især kan byde ind med noget forskelligt til vores fællesskab. 
Nogle kan byde ind med nye ideer, andre kan bage en kage, og andre igen 
er de praktiske, der kan udføre ideerne. 

Vi skal være åbne for andres måde at indgå i et fællesskab. Vi har forskel-
lige evner, og derfor er det vigtigt at få øje på disse og værdsætte dem. Når 
man yder en frivillig indsats, så gør man det af et godt hjerte. Vi får ingen 
penge for det, men vi får æren. Og æren skal helst være positiv. Vi kan 
selvfølgelig snakke om, at en indsats kunne være gjort på en anden måde, 
men den person, som har udført en frivillig indsats, har netop valgt den 
måde, som han/hun synes var bedst – og det må vi respektere og værd-
sætte.

Alle i Onsild byerne skal føle sig set, hørt og respekteret. Derved skaber 
vi et godt og aktivt fællesskab, og vi får vores foreninger og samfund til at 
blomstre.

Kirsten Bach

Onsild Pensionistklub
Vi spiller banko og hygger torsdage i ulige uger – kl. 14.30

Konfirmandstuen Viborg Landevej 11

Årligt kontingent 100,00 kr.     Gratis kaffe/the - medbring selv brød 
Eller 10 kr. for kaffe/the     Banko-plader kr. 10 pr. stk. 

Kom evt. til en ”prøveeftermiddag” og få nogle hyggelige timer
Vi ses - alle er velkomne

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

Rengøring/oprydning på legepladsen og i forsamlingshuset 

Fredag d. 22/4-22 fra kl. 15
Legepladsen er vært ved pølser og drikkelse efter endt arbejde.

Kom og giv en hånd med, så vi kan passe på vores fine legeplads og hus.

Vel mødt, Bestyrelsen
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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 

Årsberetning fra bladet Kik & Lyt - Onsild Nyt 
 
Det har været et meget specielt år 2021, da mange arrangementer er blevet aflyst pga. 
Corona epidemien. Foreninger har været i konstant beredskab, da de ikke vidste, om deres 
arrangement kunne lade sig gøre. Disse blev flyttet 1- 2 - 3 gange, for til sidst at blive helt 
aflyst.  
 
Corona har påvirket både os redaktørers arbejde, men også bladets indhold. Vi har måttet 
kontakte foreninger, om de havde et indlæg, selv om vi vidste, at det nok ikke kunne lade sig 
gøre de næste 3 måneder. Men bladet har også været en informationskilde til at få 
aflysninger bragt ud til Onsild borgerne. Bladene i 2021 har alligevel været på 32 – 32 – 40 – 
44 sider, hvilket vi har været utrolig stolte af.  
 
Digitalt sender vi blade ud til alle i Mariagerfjord Byråd og til Mariagerfjord Idrætsskole. 
Derved kommer vores information længere ud. Lokalt afleveres bladet via KFUK/M 
spejderne og pr. bil til alle ejendomsmæglerne og Biblioteket i Hobro by samt OK Tanken i 
Sdr. Onsild. 
 
Regnskabet for 2021 ser ud som følger: 
25.587,75 kr. kostede det at lave bladet. 
2.264,75 kr. billigere end året før. 
27.500,00 kr. havde vi i indtægter ved annoncer. 
+ 2.212,25 kr. gav bladet i overskud.  
21.249,86 kr. var saldoen på bankbogen den 31/12 2021.  
9,03 kr. er prisen pr. blad 
 
Regnskabet balancerede med budgettet. Vores mål er at have penge på bankkontoen til 
produktion af blade i 2 kvartaler, hvilket vi har. 
 
Har I et firma eller har tilknytning til området, så vil vi gerne, at I annoncerer i Onsild Nyt. 
Derved støtter I bladet og vi / befolkningen støtter jer ved at benytte jeres firma. Pris pr. år 
for en lille annonce er 500,- kr. og for en dobbelt er 900,- kr.  
Kontakt Ketty eller send en mail til kikoglyt@gmail.com  
 
Som noget nyt i 2021 sendes der regninger ud i stedet for girokort.  
Vores konto er stadig Reg. 5984 Konto 1004118 i Andelskassen.  
Husk at skrive navn på indbetalingen til banken.  
Husk at tjekke jeres annonce og give os besked ved ændringer.  
 
På redaktionens vegne / Ketty, Bente, Charlotte og Kirsten 
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Forårshilsner fra OHF            
SÅ er foråret for alvor skudt i gang.  

Vi havde generalforsamling den 1. marts, hvor vi så fint kunne synge foråret velkommen       

Vi havde besøg af Bente Børgesen – ejer af MEDISIS på Kærvej, som fortalte om hendes 
proces ift. at gå fra at være farmakonom på apoteket til at være selvstændig producent af 
cremer mm. 

Bente havde flotte ”Goodiebags” med til alle deltagere – tusind tak for det            

 

Vi har desværre været nødt til at aflyse vores påsketur pga. for få tilmeldinger.  

 

Vi vil meget gerne have forslag til spændende arrangementer, ture, foredrag mm. Det er 
ved at være lidt trist med alle de aflysninger, så vi håber at I vil kunne komme med nogle 
spændende emner.  

Skriv forslag til onsildhusmoderforening@gmail.com eller kontakt Lene på 221641028. 

Vi håber på at vi ser rigtig mange til vores bankospil den 26. april       

 

Forårshilsner på vegne af OHF 

Lene Christensen 

 

 

 

Konstituering af vores bestyrelse 2022: 

Lene Christensen – formand 
Helle Bach Vistisen - kasserer 
Susanne Olesen – menigt medlem 
Helle Christiansen – menigt medlem 
Janet Ishof Sørensen - aktiv suppleant  
Else Bonde Sørensen - suppleant 
Bente Andersen -revisor 
Kirsten Bach - revisor 

Onsild sangkor satte højt humør på Åbakken i Ø. Tørslev

Torsdag den 17. marts 2022 drog 14 glade sangere fra Onsild sangkor til
Øster Tørslev, nærmere betegnet Plejecentret Åbakken. Det blev en fest
uden lige med ca. 50 tilhører, som på bedste vis fandt melodien sammen
med sangkoret.
Så går to timer ret hurtigt, når man er i godt selskab. Der blev fra korets
side sunget et bredt repertoire af både kendte og mindre kendte værker.
Ind i mellem blev den røde sangbog også fundet frem til lidt ønskekoncert.
Lydbilledet var helt i top på Åbakken og det lød virkelig som om vi var det
dobbelte til at synge. Vi kunne høre hinanden og musikken kom godt ud
i rummet. Det var en dejlig fornøjelse at opleve.
Harmonikaen er et sikker hit hver gang, som hurtigt får folk med på en
omgang syng med. Når kaffen er rigelig indtaget og snakken godt i gang,
så er harmonikaen altid et godt alternativ til at bygge stemningen op til
næste afdeling. For koret synger som regel af to omgange. En slut
bemærkning som kom fra en mandlig tilhører var: ”Det her er ligegodt
den bedste underholdning, jeg længe har hørt.”
Ja så kan man kun blive rørt og glad over at have nået ud med budskabet
til publikum, nemlig at sang og musik gør alle mennesker glade.

HUSK !!! Sang i Onsild stationsby mandag den 25. april kl. 19.00 –
20.00

Med Koordinator for syng sammen i de 10 landsbyer Christina Grønfeldt
Ladefoged har jeg haft lidt dialog om at årets sangaften afholdes på
Sportspladsen i Onsild Stationsby. Så mød gerne talrig op om en hyggelig
sangaften i Onsild. Der er jo tradition for at man også fra andre byer
kommer og hører lidt om byens gøren og laden. Mon ikke det også vil
være aktuelt i år.

Onsild sangkor medvirker til sangaften i Klejtrup 15. juni kl. 19.00

Menighedsrådet i Klejtrup arrangerer sangaften ved søen i Klejtrup, hvor
Onsild sangkor er inviteret med til at give nogle numre. Det glæder vi os
meget til og jeg er da sikker på at alle som holder af sang og musik er
velkomne.
Du er altid velkommen til at komme med i et godt kor. Kontakt korleder
Dorte Rask Laursen, tlf. 24810060 – www.onsild-sangkor.dk

Folkeafstemning d. 1. juni
"Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske
samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU- forsvarsforbe-
holdet? "

Det nuværende forbehold betyder at Danmark ikke deltager i dele af
EU`s udenrigs og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.

Vi deltager ikke i EU`s militære operationer, vi finansierer dem ikke og vi 
stiller ikke med soldater og militært isenkram til EU ledede konfliktom-
råder.

Danmark har ikke stemmeret i Ministerrådet når forsvarspolitikken be-
handles men vi deltager i de mere bredere og generelle diskussioner
af den europæiske forsvarspolitik (Kilde : Folketinget)
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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

Kærhave 3
Onsild st. By
9500 Hobro 

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  

Din LOKALE samarbejdspartner, 
når det gælder grafisk opsætning 

og tryk...
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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

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

Referat fra 3. borgermøde om udviklingsprojekt i 
Skalsådalen d. 8/3-2022. 

Ref: Lise Storm. 
 
                                             Oplæg ved: 
 
1. Naturstyrelsen ved Jørgen Bistrup: 

 
Tørvejord sætter sig 
Biodiversitets krise 
Klimakrise 
Befolkningens ønsker om rekreative områder. 
 
 
2. Rasmus Fuglsang biolog Mariagerfjord Kommune 

 
Rasmus havde en fortælling om muligheder i landskabet fremover, og hvordan landskabet 
kan ændre sig. 
F.eks. så storken ikke skal leve i menneskeskabte reder men lave sin egen rede i store 
egetræer. Den skal have et levested, så den kan få unger og mad. 
 
 
                                  Fælles Vision for området: 
 
Skalsådalen med plads til natur og god adgang for mennesker til landskabet, plads til 
effektivt landbrug med mindre klima og miljøaftryk. 
Fællesskab og samarbejde udvikler ådalen og gør området til et bedre sted at bo. 
 
Arbejdsgrupper:   Natur og biodiversitet 
                             Stier, broer og forbindelser. 
                             Friluftsliv og rekreation. 
                             Græsningsmodeller. 
                             Kultur og formidling. 
                             Landdistriksudvikling 
 
                                   Arbejdsgruppen med stier: 
 
Formål: Officielle stier i området omkring Onsild med stiforløb til Lindum og Handest og 
Vorning langs med åen og med de historiske fortællinger fra området. 
 
Tilladelser til broer over åen. Tilladelser til stier langs åen. Tilladelser fra lodsejere. 
 
Søge penge i forskellige fonde. 
 
Arb. gruppe i Onsild: Lise Storm, Jenny Nielsen, Henning Børgesen, Kirsten Bach og 
Annette Fedder 
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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

MFI – SKOLEKREDSEN 
 

Onsdag, den 6. april 2022 blev der afholdt generalforsamling 
 

Udover bestyrelsen deltog 6 personer i generalforsamlingen. TAK til de fremmødte. 
Mie var desværre fraværende p.g.a. sygdom. 
  
På valg til bestyrelsen var: Jenny Nielsen 
   Mie Christiansen 
   Annie Poulsen  (ønskede ikke genvalg – hun er desværre  
   flyttet fra området) 
Mie og Jenny blev genvalgt og så blev Hanne Rank valgt ind i bestyrelsen. Som suppleanter 
blev Ellen Kruse genvalgt og Hanna Christensen blev nyvalgt. Skolekredsens trofaste revisor 
Morten Sørensen blev genvalgt, ligesom Else Larsen også blev genvalgt som revisor-
suppleant.   
 
Der blev vedtaget uændret kontingent kr. 100,- pr. husstand, og medlemskabet følger som 
bekendt skoleåret august – juli, så HUSK at forny medlemskabet til august. 
 
 
Siden sidst: 
 
Lørdag den 19. marts: Skolekredsen stod for salg af pølser, drikkevarer, slik, kaffe, kage 

m.v. i forbindelse med gymnastikopvisningen. 
 
Torsdag den 7. april: MFI Skole afholdte påskefrokost for skolens elever, deres søskende 

og forældre samt skolens personale. Dette var erstatning for 
risengrødsfesten som desværre måtte aflyses p.g.af Corona. 

  Skolekredsen solgte amr. lotteri og lavede kaffe til arrangementet. 
 
Mandag den 25. april:  MFI afholder generalforsamling, hvor skolekredsen vil være 

repræsenteret og servere lidt godt til ganen sammen med kaffe og te. 
 
I uge 18 og 19 vil skolekredsen være behjælpelig ved skolens afvikling af eksamen for 9. 
klasse og terminsprøver i 8. klasse. 
 

MMFFII  --  SSKKOOLLEEKKRREEDDSSEENN 
Bestyrelsen 
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Nyt fra Menighedsrådet
I 2022 forventer vi en godkendelse af automatisk ringning i Nr. Onsild 
kirke, en ansøgning der skal via Stiftet til Kirkeministeriets konsulenter 
herunder KGL. Bygningskonsulent.
Konsulenten har nu været på besøg, og det vurderes at der skal en ny 
klokke til.
Nr. Onsild Kirkes klokke er støbt i 1300-tallet af en anonym klokkestøber. 
Det er et fornemt støbearbejde, og  klokken er nævnt i F. Uldahls værk 
”Danmarks middelalderlige kirkeklokker”, hvor den dateres til 1300- tal-
lets midte. Klokken er udsmykket med 4 medaljoner, og er i øvrigt velbe-
varet, dog med små skår i slagringen.
Konsulenten vurderer at den nye klokke skal være lidt større end den 
gamle, og der er taget  kontakt til et støberi i Holland.
Det er  meningen at den gamle klokke skal blive, og den nye  klokke skal 
hænge ved siden af. Dette kræver dog, at det undersøges om bjælken kan 
bære to klokker, eller denne skal fornyes med en ny bjælke af eg.
Alt dette er naturligvis en stor omkostning, og vi er nu i gang med at søge 
fonde.
Et stort, men spændende arbejde, som vi håber lykkedes, og vi glæder os 
til, forhåbentligt inden længe, at kunne præsentere ny klokke og automatisk 
ringning i Nr. Onsild.

Sommermatinè 2. pinsedag mandag d. 6. maj kl. 19.30
Byder vi på Sommermatinè i Sdr. Onsild kirke. Sandsynligvis udenfor.
Vær med til at synge dejlige og lyse sange og salmer og byde sommeren 
velkommen. 
Vi slutter af med et køligt glas hvidvin og pindemad.  

Den nye klokke i Sønder Onsild Kirke blev indviet 
d. 29-3-2015

Sognetur søndag d. 19. juni kl. 9.00
Vi begynder årets sognetur for alle interesserede i sognene, med morgen-
sang i Sdr. Onsild Kirke. Derefter er der rundstykker og en kop  kaffe i 
konfirmandstuen, inden afgang. Hjemkomst sidst på eftermiddagen.

Syng sammen 2022        
Mandag d. 25. april. 14.00
Mandag d. 16. maj. 14.00
Mandag d. 30. maj. ”Ud i det blå” (tidspunkt aftales senere!)
Mandag d. 22. august kl. 14.00

LEGEPLADS DAG 
Lørdag d. 14/5  kl 10-15

Så er det tid til at vi får gjort vores 2 legepladser i byen fine.
Vi starter på den i kirke byen kl 10, hvor vi forhåbentligt får den shinet lidt 
op. Derefter tager vi den i stationsbyen og fortsætter der.

Der vil være kaffe og kage og saftevand til børnene, så i skal bare med-
bringe arbejdshandskerne og det gode arbejdsomme humør 🤩 og gerne lidt
haveredskaber, f eks skuffejern/rive...

Vi håber på et godt fremmøde, specielt fra børnefamilierne i byen, men alle 
er meget velkomne. 🤩 

Glade forårs hilsner fra
Onsild Borgerforening 🤩 🤩 

MFI skolens kalender
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
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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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Onsild Pensionistklub, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Niels Kurt Jensen, Carolinevej 9, Skellerup 98 55 52 28
Kasser: Bente Andersen, Engsvang 4   98 54 42 88
        30 98 40 88
Øvrige medlemmer: 
Margit Pedersen, Viborg Landevej 5, 9500 Hobro
Lisbeth Jensen, Sdr. Ringvej, 9500 Hobro 
Karin Lauersen, Læstenvej 9, 8990 Fårup

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

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

Onsild Husmoderforening, generalforsamling i februar:
Formand:  Lene Christensen, Åvej 2  98 54 41 24
   kritterlene@email.dk   22 16 41 28
OHF´S mail  onsildhusmoderforening@gmail.com
Kasser:  Helle Bach Vistisen
   helle.bach.vistisen@hotmail.com 40 99 96 39
Øvrige medlemmer: 
Helle W. Christiansen   Susanne Olesen
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Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd:
Formand:   Jørgen Lundsberg, Rævebakken 9  98 52 57 86
   bjl@os.dk
Næstformand:   Signe Neimann, Søagervej 8
Kasser:   Iben Bryde, Rolighedsvej 5
Sekretær:  Anne Lise Laursen
Kirkeværge Sdr. Onsild: Ejgild Simonsen, Søkærvej 8
Kirkeværge Nr. Onsild: John Christensen, Nr. Onsildvej 40
Formand valgbestyrelse: Dorthe Kragh Andersen

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

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

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

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

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

Nr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i november:
   Dennis Jørgensen, Nr. Onsildvej 26 31 52 51 51
   dennisjoergensen5@hotmail.com
   Lars Sørensen, Bymosen 6  22 86 73 14
   ls@rsstaalteknik.dk  

Nr. Onsild Forsamlingshus, generalforsamling i november måned:
Formand:  Bente Kirketerp, Nr. Onsildvej 44 27 64 37 97  
    boghkirketerp@gmail.com   
Næstformand:  Simon Klith, Nr. Onsildvej 11  22 47 57 79
Kasser:  Lars Sørensen, Bymosen 6  22 86 73 14
Øvrige medlemmer:
Dennis Jørgensen Casper Sørensen Vivi Stevnhoved
Lisbeth Velling  Finn Sørensen  

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

Sdr. Onsild Borgerforening, generalforsamling i marts måned:
Formand:  Lise Storm, Kærvej 5
   lise.storm.onsild@gmail.com  21 65 98 92
Næstformand:  Janet Ishof Sørensen, Frederiksberg 1 40 83 69 48
   janetishof@hotmail.com
Kasser:  Henrik Hvid Laursen, Kærvej 4,  24 97 63 06
   hhl@lmo.dk   
Øvrige medlemmer:
Rene Holst, Kærvej 6, rholst75@gmail.com   42 21 62 37
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Lokalhistorisk Forening, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    gerberg@simonsen.mail.dk
Øvrige medlemmer:
Karsten Madsen Anette Fedder
Leo Jensen  Dorit Laursen  

Onsild Børnehus
Nu er vi tilbage til helt normale tilstande igen efter nu flere år med restrek-
tioner og retningslinjer. Vi har nu igen forældrene med inde på stuen og er 
langt om længe begyndt at afholde forældrearrangementer igen.  

I hverdagen i Onsild Børnehus nyder vi, at vejret nu tillader, at vi kan være 
mere ude. Vores legeplads er dog fortsat under ombygning. I nærmeste 
fremtid kommer der snart nyt tag på bålhuset som i den forbindelse får 
mere funktion som et stort legehus. På den nye bakke på legepladsen ven-
ter vi at græsset skal vokse op. Pedellerne er i gang med at lave nyt 
sandområde til vores gyngestativer og halvtaget ud mod hovedvejen om-
bygges til et lukket skur til opbevaring. 

I spiregruppen er temaet førstehjælp, så de kommende skolebørn er nu ud-
dannede i selv at sætte plaster på. I papegøjegruppen, hvor den sproglige 
udvikling er i fokus, arbejdes med eventyret om de tre bukkebruse. 

Dette bliver mit sidste indlæg i KIK OG LYT i denne omgang, da jeg fra 
1.4.22 har fået nyt arbejde som pædagogisk leder i den nybyggede institu-
tion BørneUniverset i Hobro Nord. Jeg har haft 6 gode og spændende år 
som pædagogisk leder i Onsild Børnehus. Jeg har været glad for samarbej-
det med og om alle de børn der har gået i Onsild Børnehus. Vi har i Onsild 
Børnehus et godt samarbejde med bla. Mariagerfjord Idrætsskole, dagple-
jen, kirken og ikke mindst forældrene. Jeg siger tak for samarbejdet. 

Med venlig hilsen

Thomas 
Pædagogisk leder i Onsild Børnehus

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

Husk at have tøj på efter vejr og vind. 

Husk at have tøj på der må blive beskidt. 

 Den 21 maj skal vi holde Bacon dag på spejdergrunden. Det er en dag hvor bacon skal in-
de gå i alle måltiderne, samme dag skal vi rejse telte og finde rafter. 

PROGRAM MAJ—AUGUST 2022 

Mandag den 25/4 skal de store lave mad til Y Mens klubben  

Torsdag den 28/4 spejdermøde 

Torsdag den 5/5 spejdermøde 

Torsdag den 12/5 spejdermøde 

Torsdag den 19/5 spejdermøde 

Lørdag den 21/5 bacon dag 

Torsdag den 26/5 spejdermøde  

Torsdag den 2/6 spejdermøde 

Torsdag den 9/6 spejdermøde 

10/6 til den 12/6 Mus lejr 

Torsdag den 16/6 Grill aften kl. 17.30 er den stor grille tændt og alle spejder inviter deres foræl-
der og søskende til grille aften. I får en tilmelding seddel 

      Spejder Hilsen Susanne 206307061 

Så er det ved tiden der skal deles blade ud den 22–23april . Husk det er en måde at tjene 
penge til jeres rejse konto. De mindste skal på mus lejer og spejderne på landslejr som er 
den 23—31 juli 2022. Vi skal have spejder fra Østrig boende i vores lejer, der forventes der 
kommer 40 000 spejder fra 30 lande. 

Den 23/7 til 31/7 
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Døstrup  
 

 

 

 

Ved et klyngemøde blev det besluttet at oprette en sanggruppe, 

hvor vi samtidig oplever den skønne natur i landsbyklyngen. 

Alle er velkomne. 
 

 

 

 

Hørby Kirkeby  

 
Brøndum  

Nørre Onsild  

Sønder Onsild  

Hvornum 

Klejtrup 

Snæbum/
Hannerup 

Hvilsom 

Stenild 

”Kom og syng med” 

Det er gratis at deltage. Tidsrum: mandage kl. 19-20. 

 Sdr. Onsild  ....................... 25/4-22 Stenild  ................................ 4/7-22 

 Hvornum  ........................... 9/5-22 Døstrup ............................. 18/7-22 

 Snæbum/Hannerup  ........ 23/5-22 Hørby Kirkeby ................... 1/8-22 

 Klejtrup  ............................. 6/6-22 Brøndum........................... 15/8-22 

 Hvilsom  ............................ 20/6-22 Nr. Onsild ......................... 29/8-22 

Hvis der findes en lokalsang, begynder vi med den + evt. en fortælling om byen. 

 Kulturelle hotspots findes overalt i landsbyklyngen, de sjove, skæve og ikke mindst der hvor vi mindes!     
Ved Mindekorset i Tobberup, mandag d. 22/8-22, fra kl. 19, kan du høre om shalburgtagerne 

foretaget af tyske håndlangere i ’44 og ’45, i alt 20 ofre. Jenny Lyngå fortæller. 
Ambulancekomiteen stod bag opsættelsen af mindesmærket og det blev indviet i ’47.  

 

Kom og syng med
Mandag d. 25/4-22 kl. 19-20 er der fællessang for alle, i Sdr. Onsild.
Arrangementet er gratis. Vi mødes i det fri, for at synge danske sange.
Lise Storm holder et kort oplæg, om kommende lokalplaner for naturstier 
mv. for Onsild.
Måske ses vi, på Sportspladsen i Stationsbyen. Parkering på Sportsvej 1, 
9500 Hobro.
Er vejrguderne ikke med os, er arrangementet aflyst.

Konfirmander	2022

Bigum Kirke 23/4:
Laura Buus Frandsen

Nr. Onsild kirke den 1. maj kl 9.00:
Mads Loft
Mikkel Emil Sørensen

Sdr. Onsild Kirke d. 1. maj kl. 10.30:
Camilla Sønderlev Sand Kristensen
Ditte Ravn Kristiansen
Emma Barthels Langdoff Holst
Frida Offersgaard Lynggaard Serup
Maya Wurtz Jepsen
Natasja H.K. Henriksen
Silje Ravn Kristiansen

Asferg Kirke:
Alexander Hovmand Sørensen
Sebastian Andersen
Simon

Det	er	denne	liste	vi	har	fået	oplyst	men	der	kan	måske	være	flere.

Hvornum Kirke 24/4:
Elias Vagn Ræbild

David Ramlow Nikkelsen
Jacob Libach
Jonas Blauenfeldt
Karl Kristian Gjelstrup
Magnus Nehls
Sander Ramsdal Jørgensen
Sebastian Rødsgaard
Villads Veng Kristensen

Fårup Kirke:
Emma Karlov Jørgensen
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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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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 
 

Landsbyråd Sdr. Onsild: 
 

Referat fra årsmødet 
 

28. marts 2022 på Mariagerfjord Idrætsskole. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
    Ole Bech blev valgt. 
2. Formandens beretning. 
    På grund af Corona restriktioner var det ikke muligt at afholde 
   Årsmøde 1. halvdel af 2021, derfor valgte bestyrelsen, at udsætte det 
   til 2022. Grundejerforeningen Lokesvej har søgt om tilskud til  
   renovering af legepladsen, arbejdet forventes færdigt i 1. halvår 22. 
   Andelskassen indførte et månedsgebyr (125 kr.) på vores konto pr. 
   august 21. Det resulterede i at jeg undersøgte andre pengeinstitutter. 
   Bestyrelsen blev enige om at arbejde videre med en flytning af  
   kontoen til Jutlander Bank (er sket i starten af 22).  
   Beretningen blev godkendt. 
 
3. Fremlægning af regnskab.  
    Regnskabet blev godkendt. 
4. Indkomne forslag.  
    Intet. 
5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet. 
    Ole Bech blev genvalgt for 2 år. 
    Ketty Nyrup og Rikke Kristensen blev genvalgt for 1 år,  
    da der pga. Corona, ikke blev afholdt møde/valg i 2021.   
6. Valg af revisorer. 
    Kirsten Bach og Lise Storm blev genvalgt. 
7. Eventuelt. 
    Intet 
     

På Landsbyrådets vegne. 
Ole Bech 
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UDVIKLINGSPROJEKT I SKALSÅDALEN 
  
Naturstyrelsen Himmerland samt Randers, Viborg og Mariagerfjord Kommune har igangsat 
et stort udviklingsprojekt i området omkring Skalsådalen, hvor de tre kommuner mødes, og 
i den anledning blev der afholdt et borgermøde i Nørbæk Efterskoles idrætshal den 8. marts 
2022. Alle borgere i projektområdet var inviteret og omkring 65 borgere deltog. Der har 
været afholdt flere møder de sidste to år, men forløbet har været afbrudt af Corona. På 
mødet blev præsenteret en vision for området og der blev nedsat arbejdsgrupper for 
forskellige temaer der er defineret på baggrund af borgernes input på tidligere 
borgermøder (se nedenfor). Visionen, som er formuleret ud fra input fra tidligere 
borgermøder, lyder: 
 
 
Tag 
del i 

Skalsådalens fremtid 
Projektet bliver kun en succes, hvis lokale har lyst til at tage ejerskab og engagere sig i 
udviklingen af landskabet og nærområdet. Flere har allerede tilkendegivet, at de gerne vil 
byde ind i arbejdet med de forskellige temagrupper, som aftaler det videre arbejde internt. 
 
Du kan nå det endnu!! 
Der arbejdes på tværs af kommunegrænserne, så hvis du gerne vil være med og komme 
med dine ideer og erfaring, så send en mail eller ring til kontaktpersonen for temaet. 
  
Temagrupper med kommunale kontaktpersoner 

- Natur og biodiversitet: Lars Sandberg, Randers Kommune,  
lars.sandberg@randers.dk tlf. 89 15 18 56 

- Stier, broer og forbindelser: Rasmus Fuglsang Frederiksen, Mariagerfjord Kommune, 
rafre@mariagerfjord.dk tlf. 97 11 36 19 

- Friluftsliv og rekreation samt Kulturhistorie og formidling: Karen Hingkjær Carol 
Glerup-Nielsen, Viborg Kommune, khg@viborg.dk tlf. 87 87 52 21 

- Græsningsmodeller: Eva Christensen, Viborg Kommune,  
echr@viborg.dk tlf. 87 87 55 71 

  
Du kan se mere information om projektet på Viborg Kommunes hjemmeside. 
Multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen - Viborg Kommune 

Skalsådalen – et sted med plads til både natur og mennesker   
Vi er i kanten af vores kommuner, men centrum af vores liv og historier. 
Skalsådalen er det, der samler os. 
Vi ønsker at Skalsådalen i fremtiden er et sted med god adgang til landskabet. 
Her er mulighed for at opleve og udforske en rig og varieret natur – og for at 
storken kan komme tilbage, hvis den vil. 
Her er plads til et effektivt landbrug, som tager aktiv del i naturforvaltningen og 
har et mindre klima- og miljøaftryk. 
Gennem fællesskab og samarbejde udvikler vi ådalen og gør den til et endnu 
bedre sted at bo. 

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde 
Projektlederne i Viborg, Randers og Mariagerfjord Kommuner og Naturstyrelsen 
Himmerland.  
  
  

 
  
  

PROJEKTET ER FINANSIERET AF:                 
 
 

Teatret Optimis
Aakjær - forestilling

”Jeg bærer med smil min byrde”

Forestilling på Onsild Idrætsefterskole 
torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 19.00

i samarbejde med Menighedsrådet, Skolerne og Borgerforeningen.
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Generalforsamlingen 15/3-2022.    Formandsberetning. 
 
Pga. Coronaen blev generalforsamlingen i 2021 først afholdt d. 8/6-21. 
 
1.    Første arrangement herefter var Sct. Hansfest i anlægget med spisning og 
efterfølgende bål. Der var god stemning og pænt fremmøde. 
 
2.    10/9-2021 blev ophaler broen ved Skals Å / Viborg Landevej indviet med 
dagplejebørn, borgere og 6 kanoer med elever fra Idrætsefterskolen. 
Borgerforeningen var vært ved arrangementet, hvor der blev serveret sodavand 
og grill pølser til de fremmødte. 
 
3.    2/10-2021 var der traktortræk i anlægget i stationsbyen. Der var mange små 
og store traktorer, og borgerforeningen solgte grillpølser, øl og vand. 
Der var en hyggelig stemning og et økonomisk overskud på kr. 7500,- 
 
4.    2/10-2021 om aftenen var der oktoberfest i Onsildhallen. Det blev en 
hyggelig aften med ca. 80 deltagere og menu fra Bitten Slagter i form af 
Wienerschnitzel. Vi syntes, at det var et vellykket arrangement og overvejer 
om det skal erstatte festen i forbindelse med Dilletant. 
 
5.    28/10-2021 var der mellem Menighedsrådet, Borgerforeningen, 
Mariagerfjord Idrætsskole og Idrætsefterskolen et fælles arrangement med Joop 
Vos, som er en af de sidste overlevende fra koncentrationslejren Bergen-Belsen. 
Det var et meget tankevækkende foredrag, og der var pænt fremmøde. 
Idrætsefterskolen var vært ved det efterfølgende kaffebord. 
 
6.    30/11-2021 var der borgermøde om udviklingsprojekt i Skalsådalen. 
 
7.    5/2-2021 var der Onsild Messe, som Dorte Rask Laursen stod for. 
Borgerforeningen hjalp til med nogle få praktiske opgaver, hvorfor overskuddet 
fra det Amerikanske lotteri blev doneret til Borgerforeningen. 
 
8.  Borgerforeningen sørger for lidt julebelysning i Kirkebyen og Stationsbyen. 
 
9.  Regnskab ved Henrik. Årsregnskabet sluttede med et underskud på kr. 
7200,- primært pga., at ophaler broen pga. prisstigninger blev dyrere end 
forventet. 
 
Lise 

 
 

Den 15. 03.2022 afholdte Onsild Borgerforening generalforsamling                    
           

Udover bestyrelsen - Lise Storm, Henrik Laursen, Rene Holst og  
Janet Ishof - deltog 3 af byernes borgere. 

  

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg. 
3. Regnskabsaflæggelse 

  4. Indkomne forslag 
  5. Valg iflg. lovene. 

6. Eventuelt. 
 

Ad pkt. 1 Janet styrede mødet og Jenny Nielsen blev valgt til referent.  
 

Ad pkt. 2 Lise gennemgik afholdte aktiviteter i 2021 (kopi vedlagt) 
 Arbejdsgruppen, som arbejder med stisystemer i Onsild området, er fortsat i 

dialog med kommunen, og tror på positivt udfald, vi har fortsat STORE 
udfordringer i forhold til Bane Danmarks område i forbindelse med ”den nye 
sti”. 

 

Ad pkt. 3 Henrik gennemgik regnskabet. Borgerforeningens egenkapital pr. 31.12.2021 kr.  
82.619,03,  en lille nedgang i forhold til resultatet pr. 31.12.2020. Der er p.t. ca. 
70 betalende medlemmer. Man håber naturligvis at mange flere borgere får 
interesse for foreningen.   
Kontingent uændret kr. 50,- for enlige, kr. 100,- husstand. 

 

Ad pkt. 4 Ingen  
 

Ad pkt. 5 Begge bestyrelsesmedlemmer på valg, modtog genvalg for de kommende 2 år,  
Bestyrelsen består således af:4 (medlemmer p.g.af manglende kandidater) 
  Lise Storm        2022-2024 
  Janet Ishof       2022-2024 
  Henrik Laursen      2021-2023 
  Rene Holst       2021-2023 

 Svetlana Pape blev genvalgt for 1 år som suppleant 
 Revisor Jørgen Skoven blev ligeledes genvalgt for 1 år. 
 

Ad pkt. 6 Det blev tilkendegivet, at ophalerbroen giver et meget positivt indtryk, når man 
kommer ind til Onsild Stb. fra Viborg.  

 Projektet Skalsådalen blev drøftet, og den tdl. omtalte arbejdsgruppe deltager i 
projektet omkring mulige stier. 

 

Og så var der kaffe og masser af kage til ALLE de fremmødte 
 
Som referent, Jenny Dybdal Nielsen  



3130

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

Håndboldsæsonen 2021/2022
er nået til vejs ende. Vi sluttede sæsonen af med fællesspisning og over-
rækkelse af trøjer til alle spillere, som tak for den veloverstået sæson. 

I denne sæson har vi været så heldige at udvide vores ungdomsafdeling fra 
3 til 5 hold. Det betyder at vi har tilbudt håndbold til børn i alderen 3 til 
11 år, hvilket vi er glade og stolte over. Fra U6 har holdene været ude til 
stævner, hvor vi har spillet mange kampe mod andre klubber. De har været 
virkelig gode og spillerne har lært noget hver gang. 

Nu er der sommerpause og efter sommerferien starter vi op igen, hvor vi 
håber at kunne tilbyde håndbold til flere årgange. Så har du et barn med 
lyst til at spille håndbold og være en del af et godt holdfællesskab, eller 
ønsker du at bidrage med at udfylde en trænerrolle eller på anden måde 
hjælpe, så står vi klar til at byde dig/jer velkommen. 

Tak for nu på håndboldafdelingens vegne 

Mette Borup, Jakob Kaas og Maibritt Ranch-Nielsen. 

Billeder fra 
håndboldafslutning



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

Sæt X i kalenderen...
Sommerfest d. 27/8
Banko OHF d. 27/9

Julebanko OHF d. 29/11
Julemesse d. 4/12

Onsild borgerforening arrangerer: 

 

ved anlægget i Onsild stationsby 

torsdag d. 23. juni 2022 

 

Vi starter med fællesspisning på legepladsen kl. 17.00 

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

Der vil være mulighed for køb af øl og sodavand. 

 

Kl. 18.30 tænder vi for bålet  

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

Der vil desuden være mulighed for at lave snobrød            

Husk pind til dejen  

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

 

Med venlig hilsen Onsild Borgerforening 

Pigernes kro
Dans hver lørdag fra 20 - 01 

Dørene åbnes kl 19 
Der kan reserveres bord.

Viborg landevej 56 , Onsild 
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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 :  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

Nyt fra Dagplejen i Onsildgruppen            
SÅ er det blevet forår – vi har hurtigt vænnet os til det gode lune vejr, som så lige her op til 
påsken slog om til regn og sne. Det er den charme foråret giver. 

 

Vi glæder os til forår og sommer som giver os nogle helt særlige muligheder ude i 
naturen       hver årstid sin charme.       

 

Vi har fået en ny ”gammel” kollega i vores gruppe. Mai bor i Andrup og havde et par år en 
”afstikker”, hvor hun hørte til Hobro Syd. Vi er glade for at Mai er kommet HJEM igen.       

 

Vi har igen fået tilbudt et forløb med ”salmeleg” i kirken. Det glæder vi os til.       

 

Til maj rykker vores legestue ned i spejderhuset på Rolighedsvej. Her skal vi være indtil 
oktober, hvor vi vender tilbage til Onsild Hallen. 

I spejderhuset får vi god mulighed for at være udendørs det meste af dagen, gå på 
opdagelse og studere forskellige kryb og kravl.       

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer: 

Salmeleg:  

22/4, 6/5 og 20/5 

Dagplejedag:  

onsdag den 11. maj 
2022. 

Dagplejen er LUKKET 
fredagen efter Kristi. 
himmelfartsdag 27/5 
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