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Vi respekterer ikke nej til reklamer

Høsttid er en dejlig tid :-)
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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 udviser tålmodighed...

Materiale til bladet i 2022 skal være os i hænde: 27/10 
Bladet udkommer 14 dage herefter
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Lokalhistorie 
starter op igen efter sommerferien 

d. 7. september i konfirmandstuen kl 19.00

Tur i lokalområdet bliver d. 24/9 - se side 7

Redaktions indlæg
Tålmodighed giver en bedre atmosfære :-)

Hvis vi alle udviser mere tålmodighed, så ville verden være bedre at leve 
i. Tænk bare på en person, som brokker sig ved supermarkeds kasse. Både 
ekspedienten og kunderne i køen bliver stressede. Tænk også på den far, 
der står ved sidelinjen på en fodboldbane og skælder sit barn ud, fordi 
barnet ikke ramte målet. Eller den bilist der hele tiden kører i ydrebanen på 
motorvejen og blinker med lygterne.

Alle disse stress situationer formerer sig som ”ringe i vandet”. Ekspedi-
enten bliver sur og vrisser af den næste kunde, jeg (fra køen) går hjem og 
sparker til katten, drengen bliver sur på sine kammarater, og faderen og 
sønnen får en dårlig dag efterfølgende. Men pågældende bliver også selv 
stresset med fare for forhøjet blodtryk, blodprop mm.

Svend Brinkmann udtaler, at vi lever under et konstant pres om at skulle 
udvikle os. Men det risikerer at gøre os syge. I stedet skal vi stoppe op og 
nyde nuet.

Vi skal være bedre til at være tålmodige. Vi kan sige trøstende ord til eks-
pedienten som; ”bare rolig, vi når det nok” eller ”flot sønnike, den var der 
næsten”. Derved bliver udtalelsen positiv, og det giver en bedre atmosfære 
for alle.  Du skaber atmosfære med dine ord. Det gælder for andre omkring 
dig, men du skaber også en atmosfære i dit eget indre, hvis du bevidst 
vælger at tale positivt, mens du venter. 

Tålmodighed er ikke kun at vente… Tålmodighed er at skabe en god 
atmosfære omkring dig, mens du venter :-)
      Kirsten Bach

Sønderjysk kaffebord i Nr. Onsild
Vi tænkte at pladsen her i byen bliver brugt for lidt 

og vi møder folk i byen for lidt :)
 

Så nu prøver vi at arrangere et sønderjysk kaffebord 
lørdag den 27. aug. kl. 14

Så kom ned på pladsen, Bymosen 3B, 
med en kage/småkager/flødeboller, kiks 

eller hvad I nu synes der skal på et kagebord :) 

Så sætter vi det hele sammen og så kan alle gå og smage lidt af det hele :)

For at undgå der er nogle enkelte personer der skal stå for forberedelse, 
oprydning og drikkevarer, så medbring alle gerne en kande kaffe, 

sodavand, mælk, juice eller hvad I nu gerne selv vil drikke til kage :) 

Håber det er noget I har lyst til at deltage i :)
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SPEJDERNES LEJR 2022 
Denne sommer var vi på landslejr i et 
naturområde kaldet Hedeland som 
ligger i Høje-Taastrup, Greve og 
Roskilde kommune. På lejren var vi 
samlet omkring 32.000 spejdere fra 
Danmark og udlandet (fra 37 
forskellige lande).  

De første dage gik med opbygningen af vores lejr: Opsætning af telte, bygge indgangsportal, 
spisebord og køkkenbord, lave bålplads og grave ud til fedtfælden. Da vores lejr var 
etableret skulle vi ned til den store scene sammen med de resterende 32.000 spejdere, 
hvor der var åbningslejrbål med underholdning og forskellige lejrbålssange.  

Dagene gik med forskellige aktiviteter, vi 
havde meldt os til hjemmefra. En af de 
første dage var vi alle sammen på en 
aktivitet kaldet ’Lav dit eget mester-
værk’. Her skulle vi være kreative og lave 
en menneskelignende figur ud af en 
blanding af skrot og naturmaterialer. 
Nogle fandt hurtigt noget genbrugs-
materiale og begyndte at lime stof, øjne 
og snore på, mens andre lige skulle 
bruge lidt tid på at tænde for den kreative hjerne. Det endte dog med at vi alle fik kreeret 
en masse flotte menneskelignende mesterværker.  

En anden dag var junior og trop spejderne på en aktivitet, hvor der skulle opklares et 
mysterium omkring spejdere, der én efter én bukkede under for ondt i maven. Der skulle 
laves forsøg, regnes og samarbejdes for at åbne for de mange ledetråde. Det skulle vise sig 
at være en meget krævende aktivitet 
for de små grå, ja selv lederne, der var 
med på aktiviteten, blev udfordret. 
Efter 3 timer og en del hjælp fra dem 
der stod for aktiviteten, fik vi dog 
endelig løst mysteriet.  

En af dagene var vi sammen med de 
øvrige spejdere fra underlejr Roskilde 
samlet i en stor grusgrav. Her var der 
stillet en masse aktiviteter op, som vi kunne gå rundt til. Der var b.la. en stor labyrint, hvor 
der skulle findes koder, som herefter skulle løses, en forhindringsbane, hvor der skulle 
samarbejdes om at bygge en Lego figur, samt magnet fiskeri, hvor der skulle samarbejdes 
om at fiske forskellige madvarer fra kostpyramiden op. 

Ud over de mange aktiviteter, gik dagene 
også med forskellige praktiske gøremål 
på vores lejrplads, såsom at lave mad, 
hugge brænde, hente vand, opvask osv. 
Noget af tiden blev også brugt på det 
store torv, hvor butikkerne 55˚nord og 
spejdersport lå, samt et minimarked, 
hvor der hovedsageligt kunne købes slik. 
Derudover gik meget af tiden også med 
at gå, da alle ting (aktiviteter, store torvet, den store scene) generelt lå langt væk fra vores 
lejr. I gennemsnit blev der nok gået mellem 15.000 – 20.000 skridt hver dag. 

Vi var generelt heldige med vejret. Der var dog en dag, hvor vi lige var blevet færdige med 
at spise aftensmad, og pludselige ud af det blå, begyndte at regne og blæse helt vildt. Flere 
telte på lejrene omkring os fløj op i luften, og vi skyndte os over til vores egne telte, og 
forsøgte at holde stængerne, sådan det ikke også ville ske for vores telte. Efter 5-10 
minutter stoppede den kraftige blæst og 
regn heldigvis, og alle vores telte stod stadigt 
sikkert på jorden.  

Den sidste aften skulle alle 32.000 spejdere 
igen samles ved den store scene til fælles 
afslutningslejrbål efterfulgt af to koncerter. 
Den første koncert var med et band kaldet 
’Luftens Helte’, som spillede forskellige 
Disney sange, mens den anden koncert var 
med bandet ’Jung’. 

Søndag gik turen hjemad. Efter 9 dage på spejderlejr trængte vi alle sammen til at komme 
hjem i bad og få en ordentlig nats søvn i vores egen seng. Mon ikke meget af mandagen 
også blev tilbragt henslængt på sofaen godt mættet af en uge fyldt med gode 
oplevelser.       
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Udviklingsprojekt omkring Skalsådalen
I forbindelse med det store udviklingsprojekt omkring Skalsådalen (se 
Viborg Kommunes hjemmeside) i de tre kommuner, Viborg, Randers og 
Mariagerfjord Kommune, blev der nedsat en række arbejdsgrupper ved 
seneste offentlige borgermøde på Nørbæk Efterskole i marts. En af disse 
arbejdsgrupper er optaget af at udvikle de lokale muligheder for mere og 
bedre adgang til naturen og landskabet, samt nye muligheder for oplevelser.

Tirsdag den 24. maj var der møde i netop denne arbejdsgruppe. Gruppen er 
sammensat af lokale fra det store område i og omkring Skalsådalen mel-
lem Lindum, Sdr. Onsild, Holmgård, Glenstrup, Handest, Fårup, Nørbæk, 
Hvidding, Vorning og Sjørring. Arbejdsgruppen er ikke en lukket gruppe, 
men åben for deltagelse af alle, der har lyst til at medvirke konstruktivt til 
at udvikle de rekreative muligheder i lokalområdet.

I forløbet frem til nu, har det handlet om at få en masse gode ideer frem 
i lyset. Disse ideer handler om alt muligt fra nye lokale stier, længere 
tværgående forbindelse, cykelstier, shelterpladser, kanoophaling osv.
Den gode dialog med lodsejere og landmænd er helt i centrum i gruppen. 
Man har fuld fokus på, at lodsejerne skal være med ved bordet, når nye mu-
ligheder overvejes. Derfor vil der heller ikke ske noget omkring nye stier 
e.l. uden at berørte lodsejere er med ombord.

De tre kommuner understøtter gruppens arbejde 

På adressen https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/udvikling-og-plan-
er/udvikling/vi-udvikler-natur-og-klimaprojekter/multifunktionel-jordforde-
ling-i-skalsaadalen/ kan man læse mere om projektet, som bl.a. indeholder 
mulighed for multifunktionel jordfordeling, naturindsatser mv. Projektet er 
støttet af LIFE Natureman (https://life-natureman.dk/).

Har du lyst til at deltage i gruppens arbejde, eller har spørgsmål, er du 
meget velkommen til at kontakte projektleder Rasmus Fuglsang Frederik-
sen, Mariagerfjord Kommune, på rafre@mariagerfjord.dk.

Vandretur i dit lokalområde 
Du har chancen for at få mere at vide om, hvordan Sdr. Onsild Kirkeby har udviklet sig. 

Vi har alle brug for at vide hvilke skuldre vores egn står på. 

Kom og deltag 

LØRDAG d. 24. SEPTEMBER kl. 13   
Vi går en runde i kirkebyen. 

Vi har fået Niels Jørgen Laursen og Karl Erik Kornum til at guide og fortælle. Begge har et 
meget stort lokalt kendskab.  

MØDESTED: Sønder Ulstrupvej 24, Sdr Onsild Kirkeby (her bor Niels Jørgen Laursen).                                                                                          
Vi må parkere på gårdspladsen. 

GRATIS – Så du skal bare møde op. 

Efter vandreturen er der kaffe og kage. 

 

Arrangereret af Onsild Lokalhistorie.   

På glædeligt gensyn. De bedste hilsner Anette Fedder 
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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 

Din LOKALE samarbejdspartner, 
når det gælder grafisk opsætning 

og tryk...

Birkebo 25 års jubilæum
Der er nu snart gået 25 år, siden Lene og Torben Kirketerp fik ideen om at 
starte et dejligt sted på landet for unge mennesker, med forskellige pro-
blemstillinger.

De startede et sted op med hjerterum, omsorg, praktisk arbejde og skabte et 
hjem for en flok dejlige unge mennesker. 

For 12 år siden overtog vi og ser tilbage med stolthed på, hvordan Birkebo 
har videreudviklet sig, og fortsat er lige præcis det sted som både vi, såvel 
som Lene og Torben drømte om. Vi er 
endda så heldige, at en af vores medar-
bejdere har været med i alle 25 år. Der-
udover har vi en flok stabile, skønne og 
meget dygtige medarbejdere, som altid 
møder engagerede op på sit arbejde.

Når vi ser tilbage på de sidste 25 år, er 
der sket meget på Birkebo. Vi er stille og 
roligt vokset, både de fysiske rammer, 
men også med antallet af unge vi skaber 
en hverdag for. Der er lige nu 50 unge 
mennesker og 16 medarbejdere som har 
sin daglige gang i forskelligt omfang på 
Birkebo.

Vi har i alle 25 år følt os taget rigtig godt
 imod af alle i Onsild, det være sig både 
når vi deltager i byfest, naboskab, har brug for praktikpladser til vores 
unge, i idrætsklubben og generelt bare når vi bliver mødt rundt om i byen. 
Det betyder meget for os men selvfølgelig allermest for de unge – Tak for 
det Onsild. 

Vi fejrer dagen fredag d. 9. september kl. 12 med reception på Birkebo 
om dagen, og fest for de unge og deres pårørende i hallen om aftenen. En 
stor dag alle glæder sig til, forbereder underholdning til, og i det hele taget 
knokler for at få til at gå op i en højere enhed.

Sus og Steffan
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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

Onsild sangkor starter ny sæson 
onsdag den 7.9.2022

Efter en lang sommerferie starter Onsild sangkor op igen onsdag den 7.9. 
2022 i Odd Fellow logen på Smedevej 25, 9500 Hobro kl. 10.00-12.00.
Helt fri havde koret dog ikke haft siden maj måned, for der kom pludselig 
med kort varsel bud efter koret til at underholde Sankt Hans aften ved Kle-
jtrup sø. Vejret var helt perfekt og lunt den aften og ca. halvdelen af koret 
var istand til at møde ind og synge for de ca. 300 fremmødte. Efter sang 
og båltale fik koret en tår kaffe og hjemmebagt kringle mens bålet brændte 
ned ude på søen. Det er en af sådanne spændende opgaver man i Onsild 
sangkor kan komme ud for, når man er medlem af et godt og alsidig kor, 
som vi forsøger at være.
For år tilbage kunne vi prale af at have 11 mænd med i vores kor. Des-
værre er mændene også hos os nu blevet en mangel vare. Så især mænd er 
særdeles velkommen. Men alle, der elsker at synge i kor skal ikke holde sig 
tilbage med at melde sig til. Vi har også allerede en opgave med en spæn-
dende Julekoncert i Ørum kirke den 15.12.2022, som desværre blev aflyst 
sidste år af to omgange. Dels på grund af snestorm og Corona. I år håber vi 
den bliver gennemført.
Så derfor hvis du går rundt med en sangfugl i maven, så ring til mig og lad 
os få en snak om koret er noget for dig. Nodekendskab ingen betingelse, 
men dejligt hvis du har det.

Musikalske 
hilsner fra
Korleder 
Dorte Rask 
Laursen
Tlf. 24810060
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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

Onsild Pensionistklub
2. halvår 2022

Vi spiller Banko og hygger 
hver anden torsdag - alle ulige uger

Start torsdag den 18. august kl. 14.30
Konfirmandstuen Viborg Landevej 11

Årligt kontingent kr. 100,00 
(kr. 50,00 halvårligt)/ gratis kaffe/the
Eller 10 kr. for kaffe/the – pr. gang 

Banko-plader 10.00 kr. pr stk.
 

Vi spiller 8 spil – præmie på række og fuld plade  
Kom til en ”prøveeftermiddag” og få nogle hyggelige timer

Alle er velkommen

Yderligere oplysninger: Niels Kurt Jensen tlf. 98 55 52 58 
eller Bente Andersen tlf. 98 54 42 88 /30 98 40 88 
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Har du set det? 
 

Vi har startet ny vejbod på 
Kordamgård i Nr. Onsild 

 
Du finder os på Nr. Onsildvej 44, 9500 Hobro 

 
Vejboden er åben alle dage kl. 10.00-20.00 

 

 
 

 
Inden længe er der også ny-slynget honning fra 

egen bigård og æg fra egne høns 
 

Alle produkter er af egen avl, dyrket efter 
økologiske principper på vores økologiske jord 

lige ved gården 
 

Der kan betales med både kontant og mobil pay 
 

Vi arbejder ihærdigt på større og bedre faciliteter snarest 
 

Følg os på Facebook: Kordamgård 
 

 

 

Udbuddet vil variere 
efter årstiden 

 
Lige nu er der: 

* kartofler – 1 kg – 15 kr. 
* rødbeder – 1 stk. – 5 kr. 
* alm. Løg – 2 stk. – 10 kr. 
* rødløg – 2 stk. – 10 kr. 

* gulerødder – 1 kg – 10 kr. 
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Kære foreninger, institutioner mv.
 
Vi skal til at tage fat på planlægningen af Aktiv Ferie i efterårsferien – uge 
42. - Skal I være med?
 
I får:
 • Gratis omtale i en pjece, der uddeles til samtlige skolebørn i 2. til   
 6. klasse.
 • Samtidig laver kommunerne plakater, avisannoncer, pressemed-  
 delelser og skaber omtale på Facebook, hjemmeside m.m.
 • Økonomisk støtte til den aktivitet, I arrangerer. Der skal ikke   
 aflægges regnskab. 
 • Kommunen står for alt det praktiske omkring deltagertilmelding   
 mv. I får digital adgang til en deltagerliste og skal kun koncentrere
 jer om at afholde jeres aktivitet.
 
Aktiv Ferie i efterårsferien løber af stablen i uge 42. Alle foreninger og 
institutioner i Mariagerfjord Kommune kan byde ind med aktiviteter for 
børn i denne uge. En aktivitet kan vare mellem 1-5 dage. Aktiviteten skal 
som minimum vare 4 timer om dagen, og der skal være ansvarlige voksne 
til stede under hele aktiviteten.
 
Gratis for børnene – tilskud til jer
Aktiviteterne er gratis for børnene at deltage i, men I får et fast tilskud pr. 
deltagende barn i målgruppen.
  
Tilmelding af aktiviteter
Fristen for at tilmelde en aktivitet er allerede den 29. august kl. 9.00, så 
det er lige om lidt. Læs mere om tilskudsmuligheder og tilmeld din akti-
vitet nederst på denne side: Tilmeld Arrangør (aktiv-ferie.nu)
 
Kontakt mig for en snak om mulighederne…
Hvis I har spørgsmål eller ønsker en snak om mulighederne i Aktiv Ferie, 
er I velkommen til at kontakte mig.
 
Venlig hilsen Maria Grønhøj Bisgaard, Administrativ medarbejder
Telefon direkte: +45 97113506   mabis@mariagerfjord.dk

Nyt fra Dagplejen i Onsildgruppen            
Så er vi alle ved at være kommet i gang igen efter en dejlig sommerferie.       Vejret har vist 
sig fra flere sider – for de mindste er der altid vejr til at komme ud – her handler det bare 
om påklædningen.       Heldigvis havde rigtig mange ferie de par dage hvor der regulært var 
HEDEBØLGE – mon ikke de der var i dagpleje, fik lov til at få en is eller 2 i disse dage.       
 

Vi starter med legestue igen fra uge 33. Vi fortsætter hvor vi slap i Spejderhuset, hvor vi skal 
være indtil oktober. Derefter skal vi igen være i Onsild Hallen frem til påsken næste år.       
 

Onsdag den 31. august skal vi ALLE i Onsild Gruppen på udflugt til Boldrup Museum. Det 
glæder vi os til, da det for flere børn og dagplejere er første besøg derude.       
 

Vores kollega Michelle er startet op igen efter barsel pr. 1/8, så nu har vi igen 2 dagplejere i 
Handest. VELKOMMEN tilbage Michelle.       
 

I mange dagplejehjem vil temaet for den kommende periode helt sikkert handle om HØST. 
Om det er marken der bliver høstet, grøntsagerne i køkkenhaven eller frugterne i 
frugttræerne er forskelligt fra hjem til hjem. Men der vil helt sikkert blive kigget langt efter 
de mange maskiner, som vi kan møde på vejen den kommende tid.       

 

Hilsner fra Onsild gruppen 

 

Sang:  ”Traktoren kører” – 

Melodi: Bjørnen sover  
 
Traktoren kører, traktoren kører hele dagen lang  
Først med gyllevognen  
Så med vendeploven  
Traktoren kører traktoren kører hele dagen lang  
 

Mejetærskeren kører, Mejetærskeren kører hele dagen lang                                                                             
Først på hvede-marken                                                                                                                                                           
Så på havre-marken                                                                                                                                                     
Mejetærskeren kører, Mejetærskeren kører hele dagen lang 
 
Traktoren kører, traktoren kører hele dagen lang  
Den får korn i vognen,                                                                                                                                                   
Kører det i ”graven”                                                                                                                                                     
Traktoren kører, traktoren kører hele dagen lang  
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38. elevhold er startet på 
Onsild Idrætsefterskole

Søndag den 7. august ankom 107 forventningsfulde elever og deres for-
ældre til starten på et nyt skoleår på efterskole. Elevhold 22/23 består af 
52 piger og 55 drenge. På elevholdet er der 1 elev med synshandicap, 2 
med cerebral parese (en muskellammelse i ben eller arm, så der er nedsat 
bevægelighed), 1 med et høretab 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 2,5 år 
er heldigvis væk igen. 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. Vi 
er på 3 dages tur under åben himmel ved Hald Sø vest for Viborg og som-
mervejret har vist sig fra den fine side. Derefter går hverdagen i gang med 
faglig undervisning og masse idræt og bevægelse.

Du kan se billeder og video på vores facebookside.

Vi er glade for vores samarbejde med MFI og har for 3. år i træk lavet 
Onsild Løbet sammen. Løbet er den 15. september kl. 17 med fælles op-
varmning 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 er fuldt optaget til skoleåret 
23/24 med 130 på venteliste og forventer at melde udsolgt til 24/25 i løbet 
af september. Vi har en infoaften hver måned og der er tilmeldt 33 stk.  til 
den 24. august kl. 17, så vi ser lyst på fremtiden.

Vi har til dette skoleår ansat ny viceforstander. 
Thomas Ottesen kommer fra en stilling som vi-
celeder på en privatskole og har før det været 
ansat på Thorsgård efterskole i 11 år. Der var 
han også viceforstander. På lærersiden har vi 
fået 3 nye ansigter, hvor den ene har bosat sig i 
Onsild.

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 22/23 er godt i gang med plukke deres buket af minder fra 
deres efterskoleliv.

Med venlig hilsen 
Jesper
Forstander, Onsild Idrætsefterskole
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Menighedsrådet
Arrangementer
Konfirmandstart:
Tirsdag den 6. september kl. 8.10 i konfirmandstuen, nærmere besked 
følger fra skolen.

Minikonfirmander:
Start den 17. august 2022, nærmere besked følger fra skolen.

Konfirmandløb:
Onsdag den 21. september og torsdag den 22. september 2022. Nærmere 
besked følger fra skolen.
 
Fyraftensgudstjeneste:
Fyraftensgudstjeneste i Nr. Onsild Kirke fredag den 18. november kl 17.00. 
Herefter vil der være en kort orientering om menighedsrådets arbejde, samt 
fællesspisning i forsamlingshuset. Alle er velkomne.
 
Syng sammen – efterår  2022:
Mandag den 22. august kl. 14  i konfirmandstuen
Mandag den 19. september kl. 14 i konfirmandstuen
Mandag den  31. oktober kl. 14. i konfirmandstuen
Mandag den 21. november kl. 14. i konfirmandstuen
Fra oktober har Bente Andersen lovet at være  ”tovholder” på syng sam-
men arrangementerne.
Tak til Bente for dette
 
Sogneaften 
27. Oktober 2022 kl. 19.00 – Jeppe Aakjær aften.
I samarbejde med Borgerforeningen og Onsild Idrætsefterskole afholder vi 
en Jeppe Aakjær-aften.
Jeppe Aakjær er mest kendt for en række smukke, danske sange som: Jeg 
bærer med smil min byrde – Ole sad på en knold og sang – jeg er havren – 
stille hjerte, sol går ned – nu er dagen fuld af sang samt Jens Vejmand.
Jeppe Aakjærs sange viser klart hans store sociale indignation.

I denne forestilling er ”Manden med Leen”, en galgenhumoristisk 
charmetrold, dukket op i gården Jenles have for at høste Jeppe Aakjær. 
Inden leen kommer i brug, får Aakjær dog gennemtrumfet, at han må lade 
sit liv passere revu.
Kabaret-portrættet er sammensat af Jeppe Aakjærs fortællinger, selvbio-
grafi og ikke mindst hans fantastiske sange. 
Arrangementet finder sted på Onsild Idrætsefterskole og koster kr. 125,00 
pr. person. Billetsalg ved indgangen. Idrætsefterskolen er vært ved kaffe og 
brød.

Nyt fra menighedsrådet
Status ny klokke Nr. Onsild
Ny klokke Nr. Onsild kirke med automatisk ringning.
A.P. Møller fonden har bevilget støtte til ny klokke i Nørre Onsild kr. 
150.000.
Projektet er nu sat i gang, som vi forventer vil være afsluttet ca. ultimo 
marts 2023.

Afsked Astrid Klostergaard
Astrid har efter 40 år som præst i Sønder og Nørre Onsild sogn, med ud-
gangen af september 2022 valgt at stoppe og nyde tilværelsen med fami-
lien.
 Astrid har været en god og stabil præst for vores kirker. Ligeledes har hun 
været en vellidt præst for lokalbefolkningen, hvor hun har sat sit personlige 
og positive præg på kirkens liv.

fortsættes næste side

Jeppe Aakjær – jeg bærer med smil min byrde……
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fortsat fra forrige side

I disse 40 gode år, har Astrid som præst forstået at tilpasse tidens foran-
dringer til sit kirkelige arbejde på en god måde, noget som vi alle kun kan 
være stolte over at have været en del af. 
Vores sogne, lokalbefolkningen, kirkens personale og Menighedsrådet 
ønsker Astrid og hendes familie alt godt fremover. 
Astrid holder afskedsgudstjeneste i Sønder Onsild kirke søndag den 25. 
september kl. 11.00. Der vil efterfølgende være et traktement på skolen i 
Sønder Onsild.
Af hensyn til spisning, er tilmelding nødvendig, senest den 15. september 
2022 til Jørgen Lundsberg tlf. 61615229  – gerne sms – eller mail: bjl@
os.dk

Vikar
Fra den 1. oktober 2022, betjenes sognene af tidligere Domprovst Arndt 
Jessen Hansen. Vi byder Arndt velkommen, og glæder os til samarbejdet. 

Sønder – Nørre Onsild Menighedsråd

 
 

Onsild idrætsforening 
Sæson 2022/2023 

 
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:  
Nærmere informationer og tider følger senere. Hold øje med Facebook 
eller hjemmesiden.  
 
 
Håndbold: Opstart uge 36 

Alderstrin Tidspunkt og sted Trænere 
Trille-trolle (2-5 
år)  
Børn skal have 
min. en voksen 
med under 
træningen. 

Onsdag Kl. 16.15-
17.00  
 
Hallen 

Kristian og 
Maibritt 

0.-2. klasse  
U6, U7 og U8 

Onsdag Kl. 15.15-
16.15 
Hallen 

Mette, Kristian og 
Maibritt 

3.-4. klasse  
U9 og U10 

Onsdag kl. 17.00-
18.15 
Hallen 

Martin og Maibritt 

5.-7. klasse  
U11 og U13 

Onsdag kl 18.00-
19.15  
Hallen 

Jakob, Heidi og 
Maibritt  

 
 

Vandretur i Trinderup krat
D 23. april 2022 havde vi en fantastisk vandretur i Trinderup Krat. Vi så 
næsten at bøgen sprang ud.

Skytte Mads Bay var turguide. Mads fortalte meget om naturen – flere af 
os blev forbavsede over den flotte sø der også er i Krattet. Vi hørte om 
de forskellige dyr, deres levemåde – og levevis. Så fodspor fra de forskel-
lige dyr, så på træerne hvordan de forskellige dyr brugte dem. Så fodrings-
pladserne – og hvad der blev fodret med.

Det var en fornøjelse, at se og høre om livet her – også for skytten. Tak til 
Mads – som er med på, at arrangere en tur igen til næste år. 

Tak til Birgitte og Flemming for lån af p-plads.

Arrangeret af Onsild Lokalhistorie
Anette Fedder



2524

 
Badminton: Opstart uge 36 – baner bookes ved Elmo 

Ugedag Tidsrum  Sted 
Mandag 19-20 og 20-21 Hallen 
Onsdag 19.15-20.15 og 

20.15-21.15 
Hallen 

 
Gymnastik: Opstart uge 36  

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 og 
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, 
Anita, 
Camilla 
og Mads 

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 

Jeppe, 
Joachim, 
Fie, Maya 
og 
Morten 

Springholdet: 
Springholdet 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, Leif 
og 
Michael 

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

Tirsdag 
 
Kl. 19. 
 
Hallen  

Hanne 

- Der tages forbehold for eventuelle ændringer 
 
 

 
Støt Onsild IF – uden det koster dig en krone! Da vi har indgået 
sponsorkontrakt med OK Benzin, kan du med dit nuværende OK-kort 
eller ved at oprette et nyt OK-kort, registrerer det som støtte til 
foreningen.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Elmo tlf.: 21754130 
 
 
 
 
 
Vel mødt!  
 
Med venlig hilsen  
Onsild Idrætsforening  
 

Lasagne-spring:  
Kom og vær med den 30/8, hvor vi skal lave en masse fed 
gymnastik i hallen!  
Vi skal SPRINGE! Vi skal have det sjovt, hygge, grine og ikke 
mindst spise lasagne! 
 
Dette finder sted d. 30/8 2022 kl. 16.30-19.00 i hallen og er for 
børn i 0.-9.klasse.  
 
Vi glæder os til at se en stor flok børn i hallen! ☺  
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Onsild IF byder velkommen til små bold-glade trolle i alderen 2-5 år (årgange 2020-2017) 
Træningen finder sted om onsdagen kl. 16.15 til 17.00 i Onsild hallen. Børnene skal minimum have en 
voksen med under træningen.  
Opstart onsdag uge 36 
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 

TAPAS aften i OHF            
Tirsdag den 20. september 2022 kl. 17-21.30 

I skolekøkkenet på MFI Skole 

 
Vi har allieret os med Henrik fra Henriks køkken til denne 
aften. Henrik vil fortælle lidt om historien bag TAPAS inden vi 
deles op i hold, hvor vi skal fremstille forskellige klassiske og 
nye tapasretter med forskelligt tilbehør. Henrik lover, at vi 
laver rigeligt, så der er til madpakken dagen efter            
 
Pris for Tapas og tilhørende vin er 300 kr. som betales til OHF 
på mobilpay 359300 eller bankoverførsel 5984-0001158641 
ved tilmelding.  
 
OBS!!!  Der er 15 pladser til denne aften og dette arrangement 
er KUN FOR MEDLEMMER.  
 

Bindende tilmelding med betaling efter ”først til mølle-princippet ” 
til  Lene Christensen på 22164128 senest 12/9-2022. 
 

Vi glæder os til en spændende aften            
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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 2022 

Torsdag den 18/8 stater vi efter sommerferien   

Vi har spejdermøde hver torsdag kl. 17 til 19.                                                                           

Fredag den 26/8 til den 27/8 uddeling af Onsild nyt og kirkeblade 

Fredag den 26/8 fakkel optog vi mødes på havnen i Hobro kl.19.30  

Hele familien er velkommen til at deltage 

Torsdag den 15/9 spejder aflyst pga. Onsild  løb 

Lørdag  og søndag den 17 og 18/9 Uma weekend 

Torsdag den 5 oktober er 2-3-5-6 og SC på lejer skole i der er spejder for resten. 

PS. Er der nogle forældre eller andre der kunne tænke sig at hjælpe til spejder møderne 

Vil det være dejligt vi kan godt bruge nogle ekstra hænder ( man behøver ikke at kende       
noget til spejder)  

Så er det ved tiden der skal deles blade ud den 26 –28 august. husk der er en nem måde at 
tjene penge på, så man kan komme billiger på lejer. 

Håber I alle har nydt sommerferien og er klar til et nyt spejder år 
med mange spændende ting på programmet. 
Husk at have tøj på efter vejret og noget der kan tåle at blive 
beskidt. Vi er mest ude.
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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 
 

MFI – Skolekredsen
Så er det 10 år siden Mariagerfjord Idrætsskole så dagens lys. Det markeres 
fredag d. 23. september. Hold øje med evt. opslag/info.

Her ved starten af det nye skoleår er det tid til at forny sit medlemskab af 
MFI – skolekredsen. Medlemskabet følger et skoleår.
Medlemskab for hele husstanden er 100,- for et år. Beløbet sættes ind på 
Sparekassen Danmark på konto nr: 9070 2075399785. Husk at oplyse 
navn(e) og adresse. 

Det er jo som altid muligt for nye medlemmer at tilmelde sig.
Nyhedsbrevet bliver sendt ud på mail til medlemmer, så hvis du er nyt 
medlem, send os lige din mailadresse til bjarny317@hotmail.com.

Fremtidige arrangementer ud over d. 23. september er ikke helt fastlagt 
endnu.

MFI – skolekredsen
Bestyrelsen

Indsamling i forbindelse med 
begravelse/bisættelse i Onsild

Ellen Kruse, Præstemarken 3, Sdr. Onsild 
har igennem flere år stået for indsamling til bårebuket/pengegave 

ved begravelse/bisættelse af Onsildborgere.

Det er nu muligt at betale via mobilpay.

Hvis I har ønske om at være med i en indsamling – 
send en SMS til Ellen på 50 78 72 96 

med angivelse af navn og adresse.

I vil herefter blive kontaktet.



32 33

 

Onsild Borgerforening inviterer til allertiders 
Oktoberfest den 8. oktober 2022 

Fest i Onsild hallen kl. 18.30 – 01.00 
 

Menu v/Henriks køkken:  
 Øl marineret svinekam, Grillet kyllingefilet med urter 
 Flødebagte kartofler med porre, Ovnstegte petitkartofler 
 Dertil rødvinssauce, Rustik salat med spidskål, bagte 

rodfrugter og perlebyg. 
 Dessert: Islagkage.  
 
Borgerforeningen sælger drikkevarer på aftenen. 
Musik og dans ved DJ Tommy Madsen, Vorning 

 
Tilmelding og betaling: senest d. 20.9 2022 

Pris: 180,00 kr. pr. pers.  
MobilePay: 101470 eller via bankkonto: 9070-2075093473. 

OBS! Husk at skrive navn ved tilmelding. 

 

 

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. 

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

Tirsdag den 27. september kl. 19.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 

Afholdes i aulaen på MFI Skole 
 

Bankoplader 15 kr. pr. stk.  3 stk. 40 kr. 
Amerikansk lotteri – én pakke med 10 stk. for 40 kr. 

Kaffe/te med kagebord 30 kr. 
 

Håber vi ses ☺☺ 
 

 
OHF – Onsild Husmoderforening 

 
Sæt kryds i kalenderen til julebanko 29/11-22  
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40 års jubilæum fejret på Onsild skole
Den 25.4.2022 var det 40 år siden at min klasse fra Onsild skole blev 
konfirmeret. Det synes jeg skulle fejres med et gensyn af klassen. Det blev 
fejret søndag den 24.4. hvor en del af klassen endelig blev forenet igen
på skolen. Der blev krammet og hygget godt igennem i flere timer.
Vi fik en fantastisk rundvisning af Mette Kræmer fra MFI skolen, der 
fortalte om overgangen og udviklingen af MFI til det den er idag. Sko-
legården, som vi jo mest legede i dengang, var blevet malet og frisket godt 
op.

Konfirmationsbilledet er fra 1982. Vores præst dengang i Onsild hed Kaj 
Hansen og vi var det sidste hold at han konfirmerede i Onsild.

Jeg havde i hemmelighed fået fat på fire lærer vi havde dengang og det 
kom som en overraskelse for de øvrige. Det drejede sig om Agnete Dam-
gaard, Susanne Vester, Anna Søgaard og Ellen Kruse.

Til lejligheden var der bestilt kagemand og vi hyggede os på lærerværelset 
med kaffe og kage, mens vi hver især fortalte om hvad vi lavede idag.
Erik Røgild kom og tog fine billeder ved rundvisningen, som kan ses på 
hans hjemmeside www.ihobro.dk

Efter et par dejlige timer på skolen tog vi afsked med lærerne og vi elever 
fortsatte til Bowlingcentret i Hobro og hyggede os med bowling og god 
mad. Det blev sent inden de sidste fik snakket af. Vi fik aftalt at der ikke 
skal gå 40 år inden vi mødes igen, men gerne allerede om et par år, så vi 
kan få resten af klassen samlet med os.

Tak til Sally Grann Koop, Tina Pedersen Damgaard, Randi Nielsen, Anette
Rønnow, Chalotte Knudsen, Vivi Krogh Christensen, Per Kjær Justesen, 
Henrik Norup og Jan Haagen Christensen fordi i kom og gjorde denne dag 
mulig.

Dorte Rask Laursen



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...

Onsild messe d. 19 og 20/11
Julebanko OHF d. 29/11

Kom til hæklekursus       
og/eller ”nørklehygge” i OHF ☺☺ 
Grundet stor efterspørgsel, har vi valgt at lave endnu et hækle/hygge/nørkle kursus. 

Kurset forløber over 4 tirsdage, hvor Susanne Olesen med sine kyndige hænder, store 

erfaring og interesse for hækling, vil guide dem der er helt nye i hækleverdenen eller dem 

der lige har brug for at få genopfrisket ”hvordan var det nu det var”. ☺☺ 

Kurset afholdes i Susannes ”kreative værksted” – et nyt og opvarmet 

lokale på Viborglandevej 3 følgende tirsdage fra kl. 19.00-22.00:  

11/10 - 25/10 - 8/11 og 22/11 

Pris for 4 x kursusaftner inkl. kaffe og brød er 100 kr. som betales ved tilmelding. Ved du 

første aften at der er en enkelt dag du ikke kan deltage, er det muligt at redigere i prisen. 

For nemheds skyld, så tag et nøgle bomuldsgarn 8/4 og en hæklenål nr. 3 eller 3,5 med, 

det vil give den nemmeste start på dit projekt. ☺☺ 

Der er max. 12 pladser på holdet, så tilmelding sker efter først til mølle-princippet!! 

Tilmelding kan ske på mail: onsildhusmoderforening@gmail.com eller til Lene på 

22164128. Betaling foregår kontant på første kursus aften. 

 

PASFOTO

janni@engberg-foto.dk
20 81 74 87
Engberg-foto.dk
Viborg landevej 49
9500 Hobro
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MFI skolen
Første skoledag
Det er en stor dag at starte i skole – ikke mindst for nye 0. klasser. På første 
skoledag oplevede vi en utrolig god stemning og det er skønt at så mange 
forældre deltager – også for de ældre klasser. Det at vi lige ser hinanden 
– forældre til skole – og forældre til forældre - betyder rigtig meget for 
eleverne og ikke mindst de ansatte. Vi fornemmer også at I sætter pris på at 
se klassekammeraterne og deres forældre.

15. sept. – Onsildløbet
Torsdag d. 15. september har vi skoledag til kl. 18.00 
Kl. 17.00 inviteres alle forældre og alle andre, der har lyst i området til at 
motionere på en kort og en lang rute. Den korte rute er ca. 1 km. rundt om 
både MFI og Onsild Idrætsefterskole og den lange er ca. 5,5 km.
Idrætsefterskolens elever laver fælles opvarmning og efterskolen er vært 
ved lidt kage/saftevand efterfølgende.

23. september afholder MFI 10. års jubilæum – og I er inviteret.
Programmet for dagen er ved at være klar. Der er et program for eleverne i 
skoletiden og fra kl. 14 er der reception. Der kommer en invitation ud, men 
for at I kan planlægge, så får I lige lidt tidspunkter:
Kl. 8.05 til 14.00 – alle elever er i skole.
Kl. 13.00 Fælles program i hallen, hvor forældre, tidligere elever og alle 
andre også er velkommen.
Kl. 14.00 reception i gymnastiksalen, hvor vi viser den frem efter renove-
ringen. Alle elever kan uanset om de går i SFO eller klub være i SFO’en/
klubben under receptionen, hvis I forældre vil deltage i receptionen.
Kl. 15.00-17.00 er der hygge og aktivitetsprogram i hallen for tidligere 
elever, som vi håber, vil komme forbi skolen.

Historien om Chromebook og Google
Mange af jer har sikkert fulgt med i historien om Google og Helsingør 
Kommune. Det er vigtigt at understrege, at MFI via vores leverandør og 
samarbejdspartner, SkoleIT, altid vil stræbe efter at overholde gældende 
love og retningslinjer på IT-området. Problematikken i sagen fra Helsingør 
Kommune handler om GDPR og sikkerheden for Googles håndtering af 
elever og medarbejderes data.   

På MFI kommer vi fortsat til at anbefale Chromebooks som arbejdsredskab 
i undervisningen, da den aktuelle usikkerhed udelukkende handler om da-
tahåndtering og ikke selve Chromebooken som redskab. Vi er overbeviste 
om, at Google og myndighederne kommer overens, da det er i alles inte-
resse at have adgang til et så stærkt et arbejdsredskab.
Når der kommer en endelige afklaring på sagen fra Helsingør, vil vi sam-
men med vores leverandør selvfølgelig sørge for at udføre og informere om 
de eventuelt nødvendige justeringer.

Nyt vedr. dette skoleår
Her er lidt om årets tiltag. 
 • Klassekasser. Bestyrelsen har drøftet klassekasser og har besluttet 
en ny procedure, så det er ens for alle klasser. Proceduren står nederst i 
nyhedsbrevet. Bestyrelsen hører selvfølgelig gerne, hvis der er forældreråd, 
der ønsker modellen drøftet. Vær opmærksom på, at skolen tilbyder at 
styre klassekasserne, så det er nemt at overdrage fra kasser til kasser i klas-
serne. 
 • I skemaet kommer det nye fag trivsel på som et ugentligt punkt. 
Hver klasse laver en række målsætninger og en årsplan for faget og det er 
klasselæreren, der er tovholder på faget.
 • 7.-9. klasse vil vi gerne kunne arbejde lidt anderledes med, hvor 
vi er inspireret af efterskolerne i forhold til at kunne tilbyde mere tid til at 
tilgodese den enkeltes udfordringer og motivationer. Det er f.eks. arbej-
det med at få flere i praktik og komme tættere på verden uden for skolen, 
komme tættere på den enkeltes interesser og et fokus på tiden efter grund-
skolen. Det mest synlige i skemaet er, at vi i løbet af året har planlagt 6 
udskolingsdage, hvor vi har undervisning frem til kl. 18. De ekstra timer 
får eleverne så som “afspadseringsdage” eller ekstra fridage i løbet af året, 
så det går op timemæssigt. 
 • Vi har i uge 40 samlet en række lejrskoler og 9. klasses praktik. Vi 
skal sætte vikar på, når en lærer er ud af huset, så i år prøver vi at plan-
lægge os ud af det.
 • Tværsdage prøvede vi sidste skoleår og selve arbejdsformen med 
at brede en emneuge ud på enkelte dage, vil vi bruge op til risengrøds-
festen. 
 • Vi prøver igen at lave en bedsteforældredag og satser på at den 
kan gennemføres…

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

 • I uge 6 har vi emneuge med “timeløsefag”, der er obligatoriske 
emner, som vi normalt regner ind i de normale fag f.eks. 
 o færdselslære,  
 o sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og 
 o uddannelse og job
 • Vi har været super glade for alle de projekter, som I forældre har 
løst med arbejdsdage i klasserne. Flere har spurgt om vi ikke bare kan 
datosætte arbejdsdagene for klassernes forældre, så forældrerådene ikke 
skal til det - og det er hermed gjort til dette skoleår. Det vil stadig være 
forældrerådene, der har opgaven sammen med Finn, vores pedel. Vi håber, 
at I vil bruge dem til at være sammen og have klassens elever med enten på 
sidelinjen eller at de har deres eget program

Kalender:                
Her nedenfor kan I se, hvad vi foreløbigt har i kalenderen, - og oversigten 
bliver opdateret, når der kommer nye møder, arrangementer mm.                       
Ændringer kan forekomme.
23. aug. Udskolingsdag 1, 7.-9. klasse kl. 14-18
29. aug.  Arbejdsdag for 4. og 9. klasse

12. sept. Arbejdsdag for 3. og 8. klasse
15. sept.  Onsildløbet ca. kl. 17 - alle elever bliver på skolen til løbet 
starter og alle elever er med til løbet, og forældre, søskende, bedsteforæl-
dre og andre interesserede er velkommen til at deltage på enten korte eller 
lange ruter. Det er et samarbejde med Onsild Idrætsefterskole og Onsild 
Idrætsforening
15. sept.  Kl. 18.30 Info møde for forældre til kommende årgange
23. sept. 10 års - Jubilæum for MFI. Om eftermiddagen vil MFI invi-
tere til et arrangement for forældre, tidligere elever og alle andre.
26. sept. Arbejdsdag for 2. og 7. klasse
27.-28. sept. Naturfagsdage for alle elever

3. -7. okt.  9. klasse erhvervspraktik
5.-7. okt. 2.-3. klasse lejrskole
5.-7. okt.  5.-6. klasse lejrskole
5.-7. okt.  8. klasse lejrskole

12. okt  Halloween fest i SFO’en og klubben
13. okt.  Udskolingsdag 2 for 7.-9. klasse kl. 14-18 
  (afholder skolernes motionsdag)
14. okt.  Skolernes motionsløb for 0.-6. klasse - 
  Dagen slutter kl. 11.30. 
  7.-9. klasse har fri.
uge 42  Efterårsferie - SFO/klub er åben for tilmeldte børn

8. nov.   Uddannelsesaften - obligatorisk for 8. klasse og 9. klasse er  
  velkommen
17. nov.  Tværsdag 1 for alle elever
17. nov.  Udskolingsdag 3 for 7.-9. klasse kl. 14-18
18. nov.  Matematikfagdag
21.- 28. nov.  Projektuge for 9. klasse
23.- 28. nov.  Naturfagsuge for 8. klasse
30. nov. Bedsteforældredag - alle elever har fri kl. 11.30

1.dec.  Tværsdag 2 for alle elever
7. dec.   Tværsdag 3 for alle elever
8. dec.  Tværsdag 4 for alle elever
8. dec.   Risengrødsfest om aftenen - obligatorisk for alle elever
9. dec.   Tværsdag 5 for alle elever - eleverne har fri kl. 11.30
13.-14. dec. SFO holder julefrokost for SFO børnene
20. dec  Sidste skoledag før jul - eleverne har fri kl. 11.30
21.-23. dec.  Juleferie - SFO/klub åben ved tilmelding
uge 52  Skolen er lukket

2023
2. jan  Første skoledag for 0.-6. klasse - 7.-9. klasse har fri
20. jan.  7.-9. klasse har fri
23. jan  Udskolingsdag 4 - for 7.-9. klasse kl. 14-18
24. jan  Dansk fagdag
2.-9. feb. Skitur for 9. klasse - sammen med Onsild idrætsefterskole
6.-9. feb. Emneuge med “timelæse fag”
10. febr. Fastelavn - eleverne har fri kl. 11.30
uge 7  Vinterferie - SFO/klub åben for tilmeldte børn

fortsættes næste side
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Nyhed!!! Onsild messen med 
2 dages arrangement

På grund af særlige omstændigheder bliver Onsild messen & Julegave-
markedet i år flyttet til den 19.-20. november 2022 og som noget nyt om-
fatter Messen både lørdag og søndag. Tidspunkterne for at besøge messen 
er lørdag kl. 10-16.00 og søndag kl. 10-15.00 og foregår som sædvanlig i 
Onsild Hallen.

Der er allerede godt gang i bookning af standpladser og i skrivende stund 
har 16 udstillere meldt sig til. I blandt dem en del nye, som kommer på 
Messen for første gang, men også tidligere stande med et dejligt gensyn. 
De sidste par år har der været fuldt hus med salg af stande og det forventes 
også i år. Sidste frist for tilmelding er den 15.10.22.

Så hvis du har spændende ting eller du kender nogen, som har kvalitets 
varer/ydelser at byde på, så tilmeld endelig og brug formularen på Messens 
hjemmeside www.onsild-messe.dk 
Her bliver udstillerne/standene løbende lagt på og relevant info er også at 
finde på siden. Onsild Messen har også en facebook side, som kan deles til 
mange facebook brugere. Pt. har over 200 personer vist interesse for mes-
sen. Søg på ”Onsild messe & Julegavemarked”.

Onsild messen er en af årets vigtigste arrangementer for Onsild og Omegn. 
Derfor sæt kryds i kalenderen til et besøg den 19.-20. november og spred 
budskabet til alle dem du kender, så der kommer så mange besøgende til 
som muligt. Det er med til at vi fortsat kan trække kvalitets produkter og 
nyheder til Onsild Messen.

Der kommer meget mere om Onsild Messe i næste Kik og Lyt.

Mange Messe hilsner fra
Dorte Rask Laursen
Koordinator for Onsild Messe
Tlf. 24810060

fortsat fra forrige side

3. marts Engelsk fagdag
6. marts Forældremøde for kommende 0. klasse
11. marts Gymnastikopvisning i Onsild (obligatorisk for eleverne)
29. marts SFO holder påskefest
31. marts Gymnastikopvisning i Hobro Idrætscenter

3.-5. april Påskeferie - SFO/klub åben for tilmeldte børn
17. april Affaldsdag - og udskolingsdag 5 for 7. -9. klasse kl. 14-18
20. april Skolens generalforsamling - for alle forældre
24. april 1. og 6. klasse arbejdsdag

1. maj  0. og 5. klasse arbejdsdag
2.-4. maj Skriftelige afgangspørver for 9. klasse 
  (der kan evt. udtrækkes flere dage)
12.-13. maj Overnatning for 0. klasse
15.-17. maj Emnedage for kommende 0. klasses elever
19. maj Skolen er lukket pga. Kr. Himmelfartsdag
24. maj Sidste skoledag for 9. klasse

5. juni  Skolen er lukket pga. grundlovsdag
20. juni Dimission for 9. klasse
21. juni Udskolingsdag 6 for 6. -8. klasse kl. 14-18
21. juni Sommerfest for SFO’en
23. juni Sidste skoledag før sommerferien -eleverne har fri kl. 11.30

uge 26 og 27 sommerferie - SFO/klub åben for tilmeldte børn
uge 28,29 og 30 Skolen er lukket
uge 31  sommerferie - SFO/klub åben for tilmeldte børn

6. august Første skoledag kl. 10-12

Pigernes kro
Dans hver lørdag fra 20 - 01 

Dørene åbnes kl 19 
Der kan reserveres bord.

Viborg landevej 56 , Onsild 
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Generalforsamling 
 

Nr. Onsild landsbyråd og 
Nr. Onsild Kultur- og 

Forsamlingshus 
 

Afholder ordinær generalforsamling 
 

Søndag d. 6. november 2022 
hhv. kl. 14.00 og kl. 14.30 

 
Dagsorden iflg. vedtægter 

 
Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 

er vært ved efterfølgende kaffe 
 

 

 

Onsild børnehus
Vi har i Onsild Børnehus skiftet leder, hvilket Thomas’ indlæg i den se-
neste udgivelse af bladet også berettede om. Jeg hedder Ronni Lyons og 
jeg tiltrådte stillingen som pædagogisk leder her i huset d. 1.7.22. Vi har 
siden jeg kom til, haft en masse personale på sommerferie og vi har været 
i fælles feriepasning i Stoldalen. Nu har vi dog, i skrivende stund, været 
tilbage i eget hus i godt to uger og er begyndt at finde tilbage til den almin-
delige hverdag.

Vores legeplads er stadig under ombygning. Vi er i gang med at udarbejde 
en endelig plan for vores legeplads, så den bliver så attraktiv og inspireren-
de for børnene som muligt. Siden sidst er der kommet tag på det gamle 
bålhus, og planen er at få sat et legekøkken op i den nærmeste fremtid.

I den kommende tid vil vi have stor fokus på børnenes sproglige udvikling, 
og hvordan vi kan videreudvikle vores praksis, så vi bedst muligt under-
støtter børnenes læring over hele dagen. Vi tænker sprog ind i alle hver-
dagssituationer, hvor de voksne er de sproglige rollemodeller. Vi følger 
børnenes spor og træder gerne og ofte ind i legeuniverset, hvor vi i aller-
højeste grad kan bidrage til en masse udvikling og læring.

Den 22. august rykker dagplejeren Nina ind på Alfestuen i en periode. Hun 
har brug for et midlertidigt sted at fortsætte hendes arbejde, og vi er glade 
for at kunne være behjælpelige i denne situation.

Det var hvad jeg havde at fortælle om her i første omgang.

Venlig hilsen
Ronni

Onsild ungdomsklub
Opstart torsdag den 8.september kl. 19 - 22

Der er kun klubaften en gang om ugen - hver torsdag 

Klubben har fået ny leder Martin Mollerup
da Søren Hammer er stoppet.

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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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 : Ronni Lyons 97 11 56 20
Onsild Børnehave forældreråd :    
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 : Martin Mollerup    23 98 28 03
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

Byvandring
D 4/5-22 blev vi overvældet over alle dem der kom og deltog i byvandrin-
gen i Sdr Onsild Stationsby. Der var over 50 deltagere - det var fantastisk 
og dejligt at se, at der også dukkede ”gamle” onsild borgere op.
          
Karl Erik fortalte om byens liv igennem mange år – og andre supplerede 
med hvad de kunne huske.

Vi er kede af, at det var svært for alle at høre og så blev det også lidt køligt 
til sidst. Vi sluttede af med kaffe og kage i Lenes havehus. 

Tak til Karl Erik for indsatsen og for at minde os om alt det der var engang 
– og tak til Lene for vi måtte drikke kaffen hos dig.

Tak til ALLE DER KOM.
Vi satser på en tur i Kirkebyen til september. Hold øje med opslag.

Arrangeret af Onsild Lokalhistorie
Anette Fedder
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