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Onsild byerne - hvor vi sammen står stormen igennem

Materiale til bladet i 2022 skal være os i hænde:  19/1 – 13/4 – 10/8 – 26/10
Bladet udkommer 14 dage herefter
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Redaktionsindlæg
Der er storme i alle menneskers liv. 
Det kan handle om sygdom, økonomi, problemer i forhold til familie, 
venner eller arbejdskolleger. Udfordringer som lægger pres på dit liv. Det 
påvirker, hvordan du har det med dig selv og andre. Og det er her din indre 
styrke, der er afgørende for, hvor godt du kommer igennem stormen. 

Vi står nu overfor julen med køb af gaver, familien på besøg, ekstra stor 
lys- og varmeregning. Det kan godt se lidt uoverskueligt ud. Men her er det 
nødvendig, at sætte fokus på, hvad der er vigtig i de kommende måneder. 
Du kan foreslå i familien, at voksne ikke giver hinanden gaver, men kun 
børn under 18 år og til et lavere beløb end ellers. Måske bliver I enige om, 
at det i år er flæskesteg på tilbud, der skal serveres juleaften. Måske skal 
hele haven ikke være tændt med julelys, men kun et par enkelte buske. Så 
”skæres der ind til benet”… til det vigtige ved julen… nemlig at vi er sam-
men i familien, og vi hygger os. 

Disse forslag, som du kommer med, kan udløse storm i familien. Men der 
er det nødvendig, at du har en indre styrke. Pga. den økonomiske krise vi 
alle befinder os i, så tør du foreslå ændring i familiens traditioner. Derefter 
giver det både dig og din familie ro, og så bliver julen, nytåret og vinter 
perioden en dejlig tid med fokus på det væsentlige – nemlig samværet med 
familie og venner.

Kirsten Bach
Glædelig jul og godt nytår til jer alle
Fra redaktionen Ketty – Bente – Charlotte - Kirsten

Nyt fra Borgerforeningen
I august blev der fundet en gammel jernalder boplads i stationsbyen i 
forbindelse med udgravning til separat kloakering. 4 arkæologer sikrede 
dokumentation, som senere vil blive lagt på Nordjyllands arkæologiske 
museums hjemmeside.

Den planlagte oktoberfest måtte desværre aflyses pga. for lavt antal 
tilmeldte, men vi forsøger igen i 2023, hvor der måske er knapt så kaotiske 
økonomiske forhold i Danmark og verden omkring os. 

Borgerforeningen er blevet gjort bekendt med, at Mariagerfjord Kommune 
på byrådsmødet d. 29 sept. skulle beslutte om VAKS, som er et aktive-
ringstilbud til borgere over 30 år på kontanthjælp, skulle ophøre. Heldig-
vis besluttede et enigt byråd, at ordningen forsætter, dog med justeringer.
Borgerforeningen har haft stor glæde af den hjælp, som VAKS teamet har 
kunnet tilbyde de frivillige foreninger. VAKS byggede feks. ophalerbroen 
ved Skals å, ligesom vi har en aftale med teamet om at reparere taget på 
shelteren i anlægget ved Skals å og madpakke- pavillonen ved legepladsen 
ved kirken.
Jeg er meget glad for, at Mariagerfjord Kommune besluttede at bevare 
ordningen. Det ville have været en stor udfordring at skule finde så mange 
friske, stærke arbejdsvillige pensionister til at klare de opgaver i lokalsam-
fundet, som VAKS hjælper med.
En STOR TAK til VAKS teamet for hjælp i årenes løb. Vi glæder os til 
fortsat samarbejde med jer.          Lise Storm
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OHF – Onsild Husmoderforening  

vil gerne takke alle jer, som har støttet op om vores 
arrangementer i 2022. Både deltagere og ikke mindst vores 
lokale handlende som vi har et godt samarbejde med og MFI 
Skole for lån af lokaler. 
 
Vi har haft stor succes med både banko, tapasaften og 
hæklekursus. SÅ er der noget ved at arrangere            
 
Vi vil hermed ønske ALLE en glædelig jul, samt et godt og 
lykkebringende nytår. 
 
Vi glæder os til at se en masse skønne mennesker til vores 
arrangementer i 2022/2023. 
 
I kan glæde jer til: 
Julebanko: 29/11-22 (læs mere i dette KIK og LYT) 
Juletur til Kronhoy Design i Hammershøj: 6/12-22 (læs mere i 
dette KIK og LYT) 
Sangaftner: 17/1-23 og 21/2-23 (læs mere i dette KIK og LYT) 
Generalforsamling: 7/3-23 
Banko: 16/5, 19/9 og 28/11 

Og hvem ved… måske kommer der flere spændende tiltag            

Nyt fra Dagplejen i Onsildgruppen  
 
Nu er efteråret kommet og de skønne sensommerdage er efterhånden ved at 
være forbi og vinteren står for døren. Hver årstid sin charme. Lige nu er der 
masser at kigge på udenfor med de mange farver på bladene som falder ned – 
samt kastanjer og bog, som børnene synes er sjove at samle. Lige om lidt står 
julen for døren med al hvad der tilhører. Det er en tid hvor vi alle rigtig jule 
hygger med vores børn. 

 

Vi nyder at været kommet i legestue i hallen igen. Den time vi har inde i hallen 
om formiddagen, sætter vi alle stor pris på. Børnene boltrer sig og vi har 
mulighed for masser af indendørs grovmotoriske aktiviteter – danse, 
tarzanbane, airtracks, leg med faldskærm osv. 

 

Vi vil gerne byde velkommen til vores nye kollega Tina Bach Janower.              
Tina er startet som dagplejer i vores gruppe 1/10. Tina bor på Klejtrupvej 
sammen med sin mand, 2 børn og en masse heste. 

 

Vi vil benytte muligheden for at ønske jer ALLE  
en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Hilsner fra Onsild gruppen  

 
Lukkedage i dagplejen: 

Dagplejen er LUKKET 11/11-22 da vi alle dagplejere i kommunen skal til et stort 
heldagspersonalemøde. Dog er der tilbudt nødpasning i vuggestuer i Hobro i 
særlige tilfælde. 

Dagene mellem jul og nytår vil der være sammenpasning af de børn der har 
behov for det, for at så mange dagplejere om muligt kan afvikle ferie. 
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Onsild Messe - nu med Tarteletter
Hele fire uger før kunne Onsild Messe & Julegavemarked igen melde om 
fuldt hus med bookning af 45 stande. Der bliver således atter meget spæn-
dende at komme og få fat på i weekenden den 19.-20.november. så man 
kan få sit juleindkøb på plads.

Messe over to dage:
Det er første gang at Messen løber over to dage, så nu er der rig lejlighed 
til at kigge indenfor både lørdag og søndag. Vi har nemlig gjort det sådan 
i år, at har man betalt entré lørdag på 25 kr. er der gratis adgang også om 
søndagen mod fremvisning af billetten. Børn under 12 år har som sædvan-
lig gratis adgang. Lørdag er der adgang fra 10-16.00 og søndag fra 10-
15.00

Der bliver salg af mad og drikkevarer begge dage. I år vil vi prøve at 
servere gode tarteletter. Vi håber det bliver et hit. Der bliver også salg af 
pølser og kartoffelsalat og æbleskiver.

25 nye stande på messen:
Onsild Messen byder også i år på mange forskellige ting af god kvalitet. Af 
de 45 stande som kommer på messen er ikke mindre end 25 nye i forhold 
til sidste år. Det er som det skal være med en god blanding af nye ansigter 
og af folk som har benyttet Onsild Messen tidligere og ønsker at udstille 
igen. Af nyhederne i år kan feks. nævnes Onsild dagplejer Tina Sønderlev 
Kristensen, Præstemarken, som fornyeligt har debuteret som børnebogs-
forfatter med temaet Sprogstimulastik. Hvad det handler om kan man høre 
nærmere om på hendes stand på Onsild Messen i november.

Flere lokale nyheder fra Onsild tæller i år også Klavs Bove, Søtofte med de 
flotte træbilleder og Jacob A. Jensen, Sparrehuse med gode gaveæske ideer. 
Gengangere på messen er Naumann Design med de flotte lejlighedskort, 
Tove Kristiansens Tupperware, Onsild Lokalhistorie og Kirkens Korshær 
v/Hanne Simonsen.

Ellers bliver der bl.a. mulighed for at handle med Børstenbinderen fra 
Aars, Køb af nyt legetøj hos Louise Olesen, som kommer helt fra Fyn. 
Sparekassen Danmark, Hobro kommer for første gang som udstiller og de 
har kage med til kaffen. Der bliver et dejligt gensyn med Kronborgs flotte

perledesign fra Silkeborg, masse af flotte blomster dekorationer og
adventskranse, kirkegårdspynt fra Gitte Sørensen, Skørping, Kirsten Fris-
trup i Arden og Heino Jensen fra Spentrup.

Der kommer endvidere lokale folk lige uden for Onsild i form af Vibeke 
Jacobsen, Sjørring med fine hjemmestøbte lys, Kreativiteter fra Dorte Fogh 
i Klejtrup, Flere smukke ting og gaveideer fra Bente Hermansen, Skjel-
lerup. Et par gårdbutikker som sælger Honning og eget produceret økolo-
gisk Rapsolie hhv. fra Tjele og Hvilsom. Lidt længere væk og for første 
gang gæster også udstilleren Mette Jensen, Thisted med sine håndlavede 
smykker.

Ja sådan kan jeg blive ved. Kig derfor ind på www.onsild-messe.dk og se 
alle udstillernes informationssider, Messens program samt øvrige informa-
tioner, som i den kommende tid bliver lagt på. Del endelig via både face-
book og mund til mund om at besøge Messen.

Spændende konkurrencer:
Både Sparekassen Danmark og Vølverne fra Møldrup melder om konkur-
rencer til messen. Igen år sælges der Amerikansk Lotteri ved indgangen, 
hvor lodderne er udtrukket på forhånd.

Sidst må vi ikke glemme de mange sponsorgaver Onsild Messen kommer 
til at bestå af som dels udstillerne og lokale forretningsdrivende bidrager til 
at gøre Messen både hyggelig og spændende for besøgende på årets messe. 
Tusind tak for det. Overskuddet fra Messen går til Onsild Borgerforening.

Publikums mening af Messen og Bedste stande:
Igen i år bliver der mulighed for at afgive stemme om de tre bedste stande 
og samtidig give en melding om Messens kvalitet og gerne komme med 
ønsker og gode ideer til næste års messe. Blanket til dette fås ved indgan-
gen,

Jeg glæder mig til at kunne byde alle interesserede borgere i de tre Onsild 
byer velkommen til årets julegavemarked i Onsild hallen, Præstemarken 2.

De bedste Messe & julegavemarked hilsner
Dorte Rask Laursen
Arrangør & Koordinator
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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...

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 

 Så går vi de mørke og kolde tider i møde så husk at have varmt tøj og lomme-
lygter med husk navn i jeres tøj og på jeres lygter. Vi vil være både ude og inde i 
vinter perioden. I november vil vi arbejde med ting til julemarked. 

PROGRAM NOVEMBER til FEBUAR 2023 

Torsdag den 27/10 Halloween   

Vi har spejdermøde hver torsdag kl. 17 til 19.     

Husk at melde afbud hvis du ikke kommer.                                                                       

Fredag den 11/11 til den 13/11 uddeling af Onsild nyt og kir-
keblade 

Lørdag den 19/11 skal vi fælde juletræer 

26 og 27 /11 julemarked husk at besøg os tag familie og venner med  

Torsdag den 8/12 spejder aflyst pga. risengrødsfest 

Søndag den 11/12 skal vi gå Luisa i Bie centret kl. 14.00 vi mødes kl. 13.30 

Torsdag den 15 holder vi jule afslutning i skal have en god og dårlig pakke med, den gode 
pakke må max være for 25 kr. den dårlige må i finde på noget brugt eller genbrug. 

Den 12/1 holder vi nytårs parade, vi stater med gudstjeneste kl. 17 i Onsild kirke, derefter 
går vi med fakler til spejder grunden hvor grillen er tændt og man kan købe pølser , brød , 
sodavand og øl.  
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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

OHF – Onsild Husmoderforening afholder 

 
i gymnastiksalen på MFI Skole 

Tirsdag, den 29. november kl. 19.00 
Dørene åbnes kl. 18.30 

 

                     

 

 
 

 

 
Tag naboen og vennerne med 
til en hyggelig aften, hvor vi 
spiller 10 spil julebanko. 
 
Der er flotte jule præmier og 
gevinst ved pladen fuld, er en 
fyldt indkøbspose til en dejlig 
julemiddag. 
 
Efter julebankospillet sælges 
der kaffe, sodavand og 
æbleskiver. 
 
Som sædvanlig sælges der 
også amerikansk lotteri. 

Bankoplader 1 stk. 15kr / 3 stk. 40 kr. 
Amerikansk lotteri – én pakke med 10 stk. for 40 kr. 
Kaffe m/ æbleskiver 25 kr. 

    Håber vi ses     
OHF – Onsild Husmoderforening 

 
Vi afholder selvfølgelig også bankospil i 2023: 16/5-19/9-28/11 
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MFI skolen
10 års Jubilæum og indvielse af gymnastiksalen
Tusind tak for deltagelse. Vi oplevede at eleverne havde en super dag – og 
at de var med på alle de forskellige og anderledes ting i løbet af dagen.

Receptionen var lige som vi havde håbet: en hyggelig festlig eftermiddag. 
Skolekredsen har sponseret og lagt en del frivillige timer i at få dagen til at 
lykkes. Stor tak for det.

Der kom overvældende mange gaver, så vi nærmer os 70.000 kr. til gardin-
erne til salen, og de er nu opsat i salen. Tak for alle gaverne.

3 ansatte har også fejret 10 års jubilæum. Det er Mette Kræmer, Tina Hen-
riksen og Susanne S. Christensen. Vi fejrede dem onsdag i uge 41 sammen 
med bestyrelsen.

Gymnastiksalen og stikkontakten
Vi nyder at bruge de nye forhold både til morgensamlinger og i det faglige. 
Det tidligere omklædningsrum, - hvor der nu er barstole til gruppearbejde - 
skal kaldes noget andet. 8. klasse har forkastet første forslag til et navn og 
kalder rummet for ”stikkontakten” og dermed er det blevet det navn, vi alle 
sammen bruger. Mads fra 8. klasse kom med forslaget.

Gymnastiksalen og anretterkøkkenet mv. udlejes til arrangementer – dog 
ikke ungdomsfester. Skulle I have et ønske fra en forening eller af privat 
karakter, så kan I høre om mulighederne ved at kontakte Elmo.

DHF håndboldkaravanen og besøg fra OIF
Håndboldtrænerne fra Onsild IF havde planlagt en inspirationsdag med 
håndboldkaravanen fra DHF. Det var en rigtig fin og god dag hvor elev-
erne fra 0.-6. klasse havde en super oplevelse. Tusind tak til OIF for mu-
ligheden.

Skolefodbold
De største elever i 8. og 9. klasse har været til skolefodboldturnering for 
drenge. MFI var gode til at heppe og skabe stemning, men vi kom desværre 
ikke videre i turneringen.

Lejrskoler og erhvervspraktik
Det er helt særligt at være på lejrskole. Man oplever hinanden på nye 
måder, så fællesskabet styrkes. Det gælder både elever og voksne.

Vi havde i uge 41 følgende klasse afsted: 2.,3., 5. og 6. klasse

9. klasse har været i erhvervspraktik i samme uge og Britt har været rundt 
og besøge dem. Det er gået supergodt.

Gør en forskel
Lærerne har i 7.-9. klasse lavet et oplæg til eleverne om ”at gøre en for-
skel”. Konkret skal de alene eller i mindre gruppe selv finde på noget, der 
kan gøre en forskel for andre – og det skal være frivilligt arbejde. Elev-
erne har taget meget positivt imod udfordringen. Nogen ønsker at lave et 
arrangement i SFO’en, andre hjælpe en virksomhed med noget de ellers 
aldrig vil få gjort. Vi håber, at eleverne oplever at de selvstændigt kan tage 
kontakt, arrangere og organisere – og ikke mindst få oplevelse af, at de kan 
gøre en forskel for andre.

Motionsdage før efterårsferien
Vi havde 2 gode motionsdage før ferien. 6.-9. klasse havde et program 
torsdag aften med o-løb, mini turneringer og sluttede med varm kakao og 
boller, der var serveret af skolekredsen.

0.-5. klasse havde program om fredagen, hvor de var opdelt i 0.-2. klasse i 
”krattet” og 3.-5. kl. på vejen foran skolen. Det er imponerende hvor langt 
mange fik bevæget sig.

Sponsordelen som skolekredsen stod bag har modtaget sponsor bidrag over 
15.000 kr., så det er rigtig flot og tak for det. Enkelte har ikke betalt endnu, 
men det kan I stadig nå.

Skolekredsen serverede frugt og vand for 0.-5. klasse. Skolekredsen har 
skåret ud og delt ud på dagen, hvilket er helt vildt dejligt.

Bedsteforældredag
Onsdag d. 30. november inviteres alle bedsteforældre til en hyggelig for-
middag, hvor vi skal pynte op på skolen frem mod jul. Dette er et nyt 

fortsættes næste side
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fortsat fra forrige side

arrangement, som vi ville have afprøvet sidste år, men coronaen gjorde, at 
det først får premiere i år.

Risengrødsfesten
Vi håber, at se mange forældre, bedsteforældre og byens borgere til Risen-
grødsfesten torsdag d. 8. dec. Se indbydelse her i bladet.

Personalemeddelelse
Vi har ansat Jens Peter Simonsen i Britts stilling. Han er uddannet lærer 
med linjefagene dansk, tysk og samfundsfag. Tysk er næsten et modersmål, 
da han er opvokset tæt på grænsen til Tyskland.

JP er 52 år, bor i Hadsten med sin kone og har 3 børn, hvoraf den mindste 
går i 9. klasse

Han har været en del omkring i sit arbejdsliv. Bachelor i statskundskab 
fra Aarhus universitet, logistikassistent, reservedelsekspedient, værkfører 
og under læreruddannelsen har han arbejdet som vikar i korte og længere 
perioder på Hadbjerg skole. Dette er hans første faste lærerjob efter endt 
læreruddannelse.

JP startede mandag d. 24. okt.

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.

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

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. ud træk  
  kes 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

fortsættes næste side
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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, 27 og 28  sommerferie - SFO/klub åben for tilmeldte børn
uge 29, 30 og 31  Skolen er lukket
uge 32   sommerferie - SFO/klub åben for tilmeldte børn

13. august Første skoledag kl. 10-12

Onsild Idrætsefterskole
Der står uge 43 i kalenderen, det betyder, at vi alle på Onsild Idrætsefter-
skole har holdt en uges efterårsferie efter en september og oktober med 
mange aktiviteter for vores 107 elever. 

Vi startede 107 elever og har sagt farvel til 1 elev i den første uge, men fik 
heldigvis hurtigt en ny elev ind, så vi har alle senge fyldte. Til de kom-
mende årgange har vi stor søgning og således hele 120 på venteliste til 
årgang 23/24 og 50 på venteliste til 24/25, så det er meget positivt, at vores 
kommende elever har lyst til det vi tilbyder på et efterskoleår.

Elevhold 22/23 er kommet godt i gang med skoleåret, der indtil nu har 
været som ”før corona”. Det ses på at vores interne regler om afstand og 
besøg på værelser er som vi plejer, besøg af elevernes forældre, kampe 
mod andre efterskoler i håndbold, basketball og fodbold. Det er med til at 
give god energi til alle i huset.

Vi har også udsat eleverne for hele 2 brandøvelser. Den første i dagslys og 
den anden kl. 01:15, altså efter godnat, så alle er klar over, hvad de skal 
gøre i tilfælde af brand og vi har fået justeret de fejl og mangler vi blev 
opmærksomme på.

Alle elever skal når de bevæger sig udenfor efter mørkets frembrud have 
refleksvest på og selvfølgelig lys på cyklen. Skulle en læser af Kik og lyt 
møde en efterskoleelev, der ikke har det, vil vi være glade for et opkald på 
98 54 44 33, så vi kan få minimeret, at det sker.

Efterskolen har siden sidst i firserne været ejer af huset på Præstemarken 5, 
som er nabogrunden til efterskolen overfor MFI. Vi blev sidste år opmærk-
som på nogle fugtproblemer i huset som var ret omfattende, da det stam-
mede fra ødelagt murværk og sokkel. Vores bestyrelse vurderede at vi ville 
få mest for pengene ved at rive ned og bygge et nyt hus. I samarbejde med 
Huscompagniet stod der i februar 2022 et hus klar på 135 m², som er bolig 
for en af vores ansatte. Som efterskole skal vi minimum eje 2 matrikler ved 
siden af selve skolen til bolig. Foruden Præstemarken 5 har vi forstander-
boligen på den anden side af skolen.

Eleverne har i løbet af september og oktober haft følgen-
de ting på programmet ud over skolegang fra kl. 8:15 til 
17:20:

- Forældredag med aktiviteter og den første forsmag på 
at lave gymnastikopvisning
- Været til strandhåndboldstævne
- Taget på ture i naturen med overnatning i det fri
- Været til Onsildløbet sammen med elever og forældre fra MFI
- Deltaget i de nordjyske efterskolemesterskaber i fodbold både for drenge 
og piger, hvor de var marginaler fra at komme på medaljeskamlen.
- Spillet kampe i håndbold, fodbold, basketball, floorball og adventurerace.
- Været rundvisere for de henved 300 gæster der har været forbi og se sko-
len til vores infomøder og til efterskolernesdag på sidste søndag i septem-
ber.

Sidst men ikke mindst har vi vanen tro kørt vores dramauge af i uge 41, 
hvor skolen omdannes til et pulserende teater, hvor alle skal yde noget for 
at få sat et godt og seværdigt stykke sammen. I år spillede vi ”Kærlighed 
ved første hik”, som er en humoristisk fortælling om at finde ud af det med 
kærligheden som ungt menneske. Forestillingen er krydret med dans, sang
og musik og kulminerer med at alle elever er med på scenen i slutnumret til 
fælles sang og dans. Vi spillede 3 forestillinger. En for MFI, torsdag aften 
for tidligere elever, familie til årgang 21/22 og vores skolekreds. Fredag 
aften afsluttede vi med elevernes forældre, der kvitterede med stående og 
ikke mindst taktfaste klapsalver. En grundig oprydning senere var der dømt 
efterårsferie til alle.

fortsættes næste side



Fjordkompagniet ApS
Rævebakken 4, Nr. Onsild, 9500 Hobro

info@fjordkompagniet.dk
www.fjordkompagniet.dk
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Vi ser nu frem imod 3 uger med vores skemaflade og efter det skal de have 
skriftlige og mundtlige terminsprøver, så de får sig øvet på formen.

En af de ting vi bruger meget tid på er at finde løsninger på vores energi-
forbrug, hvor vi ligesom mange andre ser ind i stigende udgifter på el og 
naturgas. Vi ser på energibesparende tiltag, solceller og luft til vand varme-
pumper, for at have den rigtige model for energiforbruget, på en skole hvor 
vi i gennemsnit tager ca. 277 brusebade hver dag og der er gang i huset fra 
06:30 til 23:00 alle ugens dage, men jeg er sikker på at vi finder nogle gode 
og grønne løsninger.

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 generalforsam-
ling.

Ugens sang er i denne uge nr. 353 ”Sensommervise” der passer til de farver 
naturen giver os på denne tid af året. Husk at nyde dem.

De bedste hilsner Jesper Kristensen, Forstander, Onsild Idrætsefterskole

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’

janni@engberg-foto.dk
20 81 74 87
Engberg-foto.dk
Viborg landevej 49
9500 Hobro

PASFOTO

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

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS

40 18 44 89

Jeppe Aakjær aften
 
Torsdag den 27 oktober arrangerede menighedsrådet, Onsild Borgerforen-
ing og Onsild Idrætsefterskole en ”Jeppe Aakjær-aften”. 
 
Her så de små 25 deltagere og heldigvis alle eleverne på efterskolen ”Man-
den med Leen”, en galgenhumoristisk charmetrold, dukke op i gården 
Jenles have for at ”høste” Jeppe Aakjær. Men inden leen kom i brug, fik 
Aakjær dog gennemtrumfet, at han måtte lade sit liv passere revy. En un-
derholdende forestilling hvor vi også fik alle de gode gamle ”Ole sad på en 
knold og sang”, ”Jeg er havren”, ”Stille hjerte, sol går ned”, ”Nu er dagen 
fuld af sang”, samt selvfølgelig ”Jens Vejmand”.   

Efterfølgende var der kaffe og kage og en hyggelig snak om forestillingen. 
Vi vil rigtig gerne fortsætte med at arrangere teater i Onsild, så vi håber 
på at der vil være opbakning til dette. For husk – ”vi bærer gerne vort smil 
med vores byrde”.

Pigernes kro
Dans hver lørdag fra 20 - 01 

Dørene åbnes kl 19 
Der kan reserveres bord.

Viborg landevej 56, Onsild 



 D
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Håndbold - fuld fart fremad
Vi er i Onsild IF håndboldafdeling godt igang med sæsonen.
Vi startede sæsonen med at have besøg af håndboldkaravanen fra DHF. Det 
var en dag med fuld fart over feltet og alle børn fra 0. til 7. klasse hyggede 
sig i hallen med en masse boldspil og lege. Tak til skolen for at deltage og 
ikke mindst til alle børnene, der havde et fantastisk gåpåmod denne dag.

Efterfølgende har vi jo set en del nye spillere i hallen om onsdagen, når 
vi træner. Det betyder, at vi her sidst i oktober var afsted med ikke mindre 
end 4 hold til stævne. Vi må sige det var en succes, da det blev til 8 vundne 
kampe ud af 11 mulige.

Vi ser frem til endnu flere gode timer i hallen.

På vegne af trænerteamet OIF
Maibritt Ranch-Nielsen 

Stævnedag

Karavane dag 
på skolen
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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

Kirken
Syng sammen – arrangementer 2022 / 2023
Kan du lide at synge fra højskole sangbogen? 
Hyggeligt samvær - mandag eftermiddage fra kl. 14.00-16.00
i konfirmandstuen Viborg Landevej 11, Sdr. Onsild.

Kommende datoer:
Mandag den 31. oktober 2022
Mandag den 21. november 2022
Mandag den 5. december 2022
Mandag den 23. januar 2023
Mandag den 20. februar 2023
Mandag den 20. marts 2023

Der kræves intet ud over du kan lide at lytte til sang, og evt. selv synger 
med.
Organist Marianne Ladegaard Høgh, akkompagnerer på klaveret, Anne-
Lise Lauersen serverer kaffe/the og kage.
Bente Andersen er ”tovholder” - tlf.: 30 98 40 88 
Det er gratis at deltage, men af hensyn til borddækning m.v. så SMS/kon-
takt gerne ovenstående tlf.nr. 
 
Arrangementer:
Lucia i Sdr. Onsild Kirke søndag den 11. december kl. 16.  
Minikonfirmanderne går Lucia, hvor denne dag også er afslutning for 
minikonfirmanderne.

18.12.2022 kl. 19.30 i Nr. Onsild Kirke: Vi synger julen ind – og drikker en 
kop kaffe m/småkage til eftergudstjenesten.

31.12.2022 kl. 14.30 i Sdr. Onsild Kirke: Nytårsgudstjeneste. På kanten af 
det nye år siger vi tak for det gamle og ønsker hinanden Godt Nytår. Efter 
gudstjenesten slutter vi med champagne og kransekage.

Sleep Over: den 20./21.-01 2023  Sleep Over for konfirmanden i Sdr. On-
sild kirke. Nærmere besked følger.
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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

           
    

    
   

   
   

  V
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Ø
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 D
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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MFI – Skolekredsen

Så er vi kommet godt i gang med skoleåret 2022/23 og af skolekredsens 
aktiviteter siden sidst kan nævnes, at vi til Onsild løb den 15.09. bagte 
gnaveboller – ca. 220 stk.  

Fredag d. 23.09. fejrede MFI 10 års jubilæum. Der var mange glade besø-
gende og skolekredsen deltog med hjælp hele dagen. En festlig dag, med 
underholdning, kagemand, gaver, taler og meget andet. Det var dejligt at 
se at renoveringen af den gamle gymnastiksal fungerede godt.  Med in-
dkomne jubilæumsgaver til MFI og skolekredsens bidrag er der indkøbt 
gardiner til gymnastiksalen, ligesom en ekstern sponsor har bidraget til nye 
gardiner i 3 klasseværelser.

I forbindelse med udskolingsdag den 13.10. for 6. – 9. klasserne, serverede 
skolekredsen hjemmebagte boller og kakao. Den 14.10. blev MFI’s spon-
sorløb afviklet, og skolekredsen var klar fra morgenstunden. Nu med at 
vaske æbler og skære dem i mundrette bidder, så 0. – 2. klasserne, der 
skulle i Krattet, kunne få forsyninger med. Til at hjælpe i Krattet fik skole-
kredsen assistance af Lise Storm og Hanna Christensen – TAK for det.  
Eleverne på mellemtrinet  (3. – 5. klasse ) skulle bevæge sig i omgange 
med start og slut ved skolen. Der blev løbet med og uden ”hjælpemidler”,  
til de elever var der naturligvis også æbleforsyning og vand. Der var jo et 
sponsorløb, så det var spændende, hvor stort et beløb der kunne løbes ind.     
I alt var der for 0. –  5. klasserne tegnet sponsorater for ca. kr. 18.000,- . 
Det håber skolekredsen der bliver indbetalt, enten til skolen eller på skole-  
kredsens konto nr. 9070 2075399785 så vi fortsat kan give bidrag til glæde 
for Mariagerfjord Idrætsskoles elever.

Fremtidige planlagte opgaver for skolekredsen i 2022: Den 30.11. afholder 
MFI bedsteforældredag, hvor vi serverer kaffe og et eller andet til ganen.  
Den 8.12. afholdes risengrødsfest, hvor skolekredsen vanen tro bl.a. sælger 
amerikansk lotteri.

Bestyrelsen for MFI Skolekreds
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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 
 

OHF – Onsild husmoderforening 
inviterer på juleudflugt til 

Kronhoy Design, Nørbæksvej 15, Hammershøj 
Tirsdag den 6/12-2022 kl. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi skal se en masse spændende julepynt og dekorationer. Derefter er der kaffe 
og hjemmebag på førstesalen i det fine gæstelokale       

 

Der vil være kørsel i private biler, så spørg naboen eller din veninde om hun vil 
med og se om I kan fylde bilerne op. 

Er der enkelte der ikke har mulighed for transport, kan I meddele det ved 
tilmelding. Så vil jeg prøve at finde en plads. 

 

Arrangementet er GRATIS og ALLE er velkomne            

 

SU. 29/11-22: Af hensyn til kaffe og brød, er det nødvendigt med tilmelding, 
som kan ske til Lene på 22164128 eller onsildhusmoderforening@gmail.com.  

Meld gerne flere til på én gang       
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Risengrødsfest i Onsild Hallen 
Torsdag d. 8. december kl. 17.30 til 20.45 

Pris: 65 kr. for voksne og 20 kr. for børn (elever og børn under 6 år er gratis) 
Prisen er inkl. risengrød, saftevand og overraskelse til børn/elever 

 
HUSK medbring selv tallerken, ske, glas, kaffe/the og krus. 

 
Der vil være salg af sodavand, julehvidtøl og kage.  

Der vil også være salg af lidt kaffe – men langt fra nok til alle,  
så husk at tage egen kaffe med, hvis der er mulighed for det. 

Husk at have kontanter med til betaling af entré og salg i boder.  
Der er mulighed for MobilePay. 

 
 Program for aftenen: 
 kl. 17.30 Dørene åbnes 
 Kl. 17.45  Velkomst med sang. 
 Kl. 18.00  Risengrød. 

● MFI Skolekredsen sælger amerikansk lotteri. 
● Kaffe/kage 

Kl. 18.45  Underholdning af MFI´s elever.  
 

Kl. 20.00  Sang, dans omkring juletræet og måske besøg af julemanden? 
Måske har julemanden en overraskelse med? 

 

 Kl. 20.45  Afslutning og oprydning. 
 
MFI-elever, forældre og evt. bedsteforældre tilmeldes via VIGGO. Sidste frist 1. 
december. Betaling via mobilepay på nr. 17557 

 

Der vil være åbent for tilmelding for Onsildborgere og bedsteforældre direkte til 
skolen på info@mfiskole.dk eller på tlf. 98 58 77 00. 
 

Evt. overskud vil gå til MFI skolekredsen 
 

På grund af plads, vil det være ”først til mølle”. 
Alle er velkomne.  
  
Med venlig hilsen MFI skolekredsen og Mariagerfjord Idrætsskole. 

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 58 72 96 

med angivelse af navn og adresse.

I vil herefter blive kontaktet.

Onsild Pensionistklub
Vi spiller banko og hygger hver anden torsdag –

kl. 14.30-16.00 alle ulige uger

Konfirmandstuen Viborg Landevej 11 

Sidste gang før jul d. 24. november 
Start igen d. 19 januar 2023

Generalforsamling d. 2. februar 2023 med spil

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.
– 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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Julelege i  
        Onsild IF 

  
Julen nærmer sig, og vi i Onsild IF vil gerne 
invitere foreningens unge gymnaster, 
fodbold– og håndboldspillere til en hyggelig 
eftermiddag inden jul. 
  

Tirsdag den 20. December  
kl. 12.00 til 16.00 

  
 En nisse har visket, at der er JuleDisko på 
programmet. 
 

Nærmere info følger, men sæt allerede nu 
kryds I kalenderen. 

  
 Vi glæder os 

På vegne af Onsild IF´s gymnastik-, 
 fodbold- og håndboldafdeling. 

  

 

Sangaften i OHF 
 

Som noget nyt, har vi arrangeret 2 sangaftner i OHF. 

 

Vi har allieret os med Birrit Yvonne og Ellen, som vil spille klaver og guitar til 
forskellige sange fra Højskolesangbogen. 

 

Vi synger 2 tirsdage: den 17/1 og 21/2 fra kl.19.00- til ca. 21.00                                     
i aulaen på MFI Skole. 

Der vil være indlagt en pause hvor OHF serverer kaffe og kage. 

 

Der er gratis entre inkl. kaffe og kage for vores medlemmer  

– øvrige betaler 25 kr. for kaffe og kage pr. gang. 

Det er muligt at betale kontingent for 2023 den første sangaften – eller det kan 
gøres inden på mobilepay 359300 eller ved bankoverførsel 5984-0001158641. 
Husk at skrive navn som tekst. Det koster 100 kr. 

 

Gode pointer ved sang: 

Sang og musik er godt for sjælen og det giver glæde, højt humør og fællesskab. 

Sang masserer kroppen. Det sætter gang i naturlig fugtning af slimhinder, så 
stemmen motioneres og luftvejene renses. 

Så mød op og gør noget godt for DIG og DIN mentale sundhed – og lad os 
sammen få en god start i OHF i 2023             

 

Tilmelding senest 12/1-23 til Lene på 22164128 eller på 
onsildhusmoderforening@gmail.com 
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Landsbyråd Sdr. Onsild

Indkaldelse til årsmøde

Mandag d. 9. januar 2023 kl. 20.00 på 
Mariagerfjord idrætsskole, Præstemarken 2

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
 • Grundejerforeningen Lokesvej har søgt om tilskud til renovering   
 af legepladsen, arbejdet blev som forventet færdigt i 1. halvår 22,   
 og tilskuddet er udbetalt. 
 • Borgerforeningen har søgt om og fået bevilget underskuds garanti  
 på en teater forestilling i oktober.  
3. Fremlægning af regnskab 
4. Indkomne forslag 
 •Intet.
5. Valg af medlemmer og stedfortrædere til rådet
 • Ketty Nyrup og Rikke Kristensen på valg for 2 år.
6. Valg af revisorer
 • Kirsten Bach og Lise Storm er på valg for 1 år.
7. Eventuelt.
    
På Landsbyrådets vegne.
Ole Bech

Kære borgere i Onsild områderne 
I inviteres herved til årsmøde i bladet 

”Kik og Lyt – Onsild Nyt”
Mandag d. 9. januar 2023 afholder vi bladets årsmøde. Vi mødes på 
Mariagerfjord Idrætsskole, Præstemarken 2, kl. 19.00, hvor redaktionen 
orienterer om årets gang 2022. Alle er velkommen – både institutioner, 
foreninger samt privat personer.

Husk at tage kalenderen med, da vi på dette møde koordinerer det kom-
mende års arrangementer, så foreninger undgår sammenfald af datoer. 
Derved kan bladets redaktion være på forkant med indlæg til bladet. Vi vil 
opfordre alle foreninger til at sende en repræsentant eller flere til mødet. 
Borgere i almindelighed kan få et indblik i det, der vil ske i det kommende 
år.

Dagsorden
Kirsten   - Byder velkommen – og beretter om årets gang 2022       
Ketty      - Fremlægger regnskabet 2022 + budget 2023  
Charlotte  - Koordinerer arrangementer – og modtager materiale  

Vi byder på kaffe og the, og vi håber på et stort fremmøde, så foreningerne 
fortsat kan koordinere aktiviteter i Onsild byerne.

Hilsen Redaktionen 
Ketty - Bente – Charlotte – Kirsten

www.lundsgaard-udlejning.dk

ONSILD
HUSMODERFORENING

ønsker alle
en rigtig glædelig jul

og et godt nytår
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Efter byvandringen d. 24. september 

i Sdr.Onsild Kirkeby – det var på alle måder en rigtig god tur.

Vi mødtes på en af de fine gamle gårde i Kirkebyen, vejret var hel fantas-
tisk med høj sol og blå himmel. Vi var ca. 20 personer i alle aldre.  Det var 
en rigtig flot tur, hvor vi blev guidet gennem Kirkebyens historie, hvordan 
gårdene tidligere har ligget, hvilke gårde der har været brændt og lige-
ledes hvilke gårde der er flyttet ud fra det tætte fællesskab. Vi var igennem 
skolernes historie, lidt om kirken og kirkegården. Vi fandt genforenings-
stenene. Historien om den lille smedje, købmand Dalsgård der udvidede 
til et supermarked, lidt om hvem der har boet i de forskellige huse og som 
tidligere tegnede byen. Dejligt at der er nogle der kan huske så meget og 
vil dele ud af det.

Efter turen tog vi tilbage til Niels Jørgen Laursens gård. Her fik vi kaffe og 
kage, mens vi kunne se på mange flotte gamle vognhjul – måske lavet af 
den gamle karetmager i Stationsbyen – hvem ved, men flotte er de.

Efter kaffen var vi på tur til det flotte italiensk landskab – vinmarker med 
flotte række af vinplanter, og selvfølgelig et rigtigt bjerg, alt var så flot og 
imponerende. Det er også et stykke af Onsild.

En stor tak til både Niels Jørgen Laursen og Karl Erik Kornum fordi de 
ville dele ud af deres viden om Kirkebyens historie.

Nu ser vi frem til næste år, hvor vi skal på vandring i Nr Onsild.

Husk - har du forslag til ture eller arrangementer som Onsild Lokalhistorie 
kunne være en del af så kom endelig med dem. Vi vil gerne have at lokal-
historisk på alle måder er en del af byen – nu og senere.

På vegne af Onsild Lokalhistorie 
Dbh Anette Fedder

Se billeder side 39

Årsberetning menighedsrådet 2022
Den 25. september tog vi afsked med Astrid som sognepræst gennem 40 
år. En dag der blev markeret med en gudstjeneste og efterfølgende spisning 
i den ”nye” gymnastiksal på MFI. Mange valgte at deltage i dette. Tak til 
Astrid for alle de gode år.

Som tidligere nævnt er Arndt Jessen Hansen tiltrådt som vikar fra 1. okto-
ber, indtil ansættelse af ny sognepræst er på plads. Konfirmandlærer Eva 
Kløve har undervisning af vores konfirmander i samarbejde med Arndt.

Vedr. pastoratet Glenstrup – Skellerup – Sønder og Nørre Onsild, arbejdes 
der på en ændring af dette. Menighedsrådet har godkendt og fremsendt 
ansøgning om oprettelse af Glenstrup – Sønder og Nørre Onsild pastorat, 
med varetagelse af Arresthusfunktionen ved Hobro Arrest, med bopælspligt 
i Sønder Onsild. Der afventes en endelig godkendelse fra Aarhus stift samt 
fra kirkeministeriet.

Det forventes, at der kan påbegyndes renovering af præsteboligen primo 
januar 2023, der gerne skal stå færdig medio 2023. Samtidig arbejdes 
der på en udvidelse af konfirmandstuen, hvor der bl.a. planlægges mere 
arkivrum. Dette forventes færdig september 2023.

Ny klokke med automatisk ringning i Nr. Onsild er ved at være på plads, vi 
forventer en indvielse af klokken primo marts 2023.

Tak til MFI skolen for at vi måtte være med i gymnastiksals projektet.
Fra Menighedsrådet skal der lyde en tak til MFI skolen, idrætsefterskolen 
og alle foreninger for det gode samarbejde.

Og på MHR vegne tak til alle for den positive opbakning/tilslutning og 
samarbejde, der bliver vist vores arrangementer.

TAK til Arndt for den gode opstart og samarbejde. Vi ser med glæde frem 
til de kommende måneder.

Tak til hele personalet og menighedsrådet for en stor indsats og det gode 
samarbejde.

Menighedsrådet
Jørgen Lundsberg  
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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 :  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 :  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 24 79 65 46
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 31 45 78 10
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
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