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Vi respekterer ikke nej til reklamer

Onsild Husmoderforenings 75 års jubilæum
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Redaktionsindlæg
Hver gang vi ser reklamer, så 
er det billeder af unge, smukke 
mennesker, som derved bliver 
vort forbillede. Vi kæmper for 
at blive smukke og dygtige, 
men ofte bliver vi aldrig selv 
tilfredse med resultatet. 

Jeg kender en person, som klarede sig flot i skolen, fik en god stilling, og 
steg hurtig i graderne. Alligevel brugte hun flere år på at bekæmpe bulimi, 
fordi hun forsøgte at blive som de strålende billeder. Da hun endelig slap 
sin sygdom, sagde hun; ”Vægttabet gjorde mig ikke tilfreds. Jeg troede, 
at jeg ønskede at være tynd, men jeg ønskede bare at være lykkelig, og 
hverken mit udseende eller præstationer kunne klare det for mig”.

Hvis vi som barn ikke har fået anerkendelse, så kan vi kæmpe med denne 
mangel hele livet. I Krøniken kan vi se, hvordan Erik og Søs higer efter 
anerkendelse fra deres far. De får den ikke, og Erik bliver faktisk ”ødelagt” 
af denne mangel. Vi er mange, der prøver på at være perfekte, så vi kan få 
anerkendelse, men det giver os ikke lykke. Ofte opnår vi det stik modsatte, 
da vi bliver fjerne og dermed fanget i ensomheden. Perfektionismen tvin-
ger os til at skjule vore svagheder, i stedet for at se svaghederne som en 
mulighed for vækst. Vi fokuserer kontant på os selv, hvorfor vi glemmer at 
nyde nuet, og derved frarøver vi os selv chancen for at få selve livet til at 
betyde noget for os. Vi skal lære at elske og acceptere os selv, så vi ikke er 
afhængige af andres accept.

Så meget kan de første år i vores opvækst betyde. Som voksen må vi selv 
tage ansvar for at slippe følelsen af ”mindre værd”, smide perfektionismen 
og deltage i livet. Det kan give os den lykke, som vi alle fortjener ☺

Kirsten Bach

Onsild byerne - hvor vi tør deltage i livet

Materiale til bladet i 2016 skal være os i hænde: 11/8 - 20/10
Bladet udkommer 14 dage herefter
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Tak!
Vi har nu afsluttet gymnastik sæson 15/16 med endnu en fantastisk gym-
nastik opvisning

søndag d. 18 marts.

Tusind tak til alle de dygtige gymnaster, instruktører og hjælpere igennem 
hele sæsonen og ikke mindst på opvisnings dagen -  i har bare gjort det så 
godt. Vi håber at se jer alle sammen igen, samt nye ansigter, til den kom-
mende sæson 16/17, som starter op i uge 38. Vi kan fortælle, at vi allerede 
nu er ved at forberede os på start skuddet i september. 

Hvordan holdene bliver, hvilke instruktører, hjælpere der kommer, kan vi 
afsløre i en folder senere på året.

Går du med en drøm om at blive instruktør eller hjælper, hører vi meget 
gerne fra dig, da vi godt kan bruge flere hænder i foreningen. Du kan kon-
takte Mette Veng på telefon 23 70 31 85, hvis det skulle have interesse.

Vi ses til efteråret

Onsild Idrætsforening
Gymnastik

Bundgårdsvej 4 Nr. Onsild 
9500 Hobro

Tlf.: 98 51 11 01     Mobil: 22 58 06 13

www.kmfs.dk
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V/Lise Storm og Helene Elsborg
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

Velvære for sjæl og sanser
Ketty Nielsen, Adelgade 25C, 
9500 Hobro, Tlf. 98510003

Bestil varer: www.helsam.dk 
Og afhent og betal i butikken

www.facebook.com/HelsamHobro

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 Vistesen

Tlf. 40 99 96 39
Kontonr.:

5984 - 0001158641
onsildhusmoderforening@gmail.dk
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Torsdag den 5/5 kl. Kristihimmelfartsdag 

Torsdag den  12/5 kl. 17 –19 Spejdermøde. 

Torsdag den 23/2  kl.17 –19 Spejdermøde tænkedagsfest. 

Torsdag den 19/5 Spejdermøde 

Torsdag den 26/5Spejdermøde 

Torsdag den 2/6 Spejdermøde på sportspladsen vi rejser 

telte og forbereder byfest. 

Fredag den 3/6 byfest 

Lørdag den 4/6 Byfest 

Søndag kl.10.00 oprydning efter byfest. 

Torsdag den 9/6 Spejdermøde. 

Fredag—Søndag den 10 –12 Mus lejer. 

Torsdag den 16/6 Grill aften husk tilmelding 

Sommerlejer fra mandag den 27/6 til Fredag den 1/7  

Vi skal en tur til Krogen ude ved Mariager fjord. 

I ønskes alle en god sommerferie.  

Vi starter efter sommerferien igen den 18 august. 

Fyrkat gruppe. 

VI holder i år byfest 
den 3/6 –4/6 
Spejderne er med til 
at lave byfesten.  
Vi vil i år prøve at 
have en kagetombola 
og vi vil også have 
miljø agent boden 
med. 
Vi håber både spejder 
og forælder er klar til 
at give en hånd med, 
samt at deltage i 
festlig 
hederne.  

 

Spejder møde hver 
torsdag fra kl. 17—19. 

Program for  Maj—August 2016. 

Hjælp! Hjælp! Vi mangler hænder. 
Til at rejse telt til byfesten torsdag den 2/6 kl. 17.00 

Til at hjælpe med at stå i bar og passe de forskellige boder  
fredag og lørdag den 3 – 4 juni  

Spejder Hilsen Susanne 98544435 mobil 20637061 
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Nyt	  fra	  Mariagerfjord	  Idrætsskole	  

	  
På	  skolen	  er	  der	  i	  denne	  periode	  fokus	  på	  eksamensforberedelser	  for	  9.	  klasse,	  
planlægning	  af	  skolefest,	  og	  der	  er	  gang	  i	  lejrskoler.	  I	  dette	  skoleår	  afholder	  vi	  
lejrskole	  for	  0.-‐4.	  klasse	  den	  27.-‐29.	  april	  på	  Kølhøjhus	  ved	  Arden,	  for	  5.-‐6.	  klasse	  
den	  17.-‐19.	  maj	  på	  Lille	  Strandhave	  ved	  Sæby,	  og	  i	  uge	  15	  var	  7.-‐8.	  klasse	  på	  
lejrskole	  i	  Tjekkiet	  –	  se	  her	  nedenfor	  klassens	  beskrivelse	  af	  turen.	  Vi	  glæder	  os	  
til	  skolefest	  for	  hele	  skolen	  den	  12.	  maj	  og	  til	  Fyrkatløb	  i	  Hobro	  den	  2.	  juni,	  hvor	  
vi	  håber,	  at	  vi	  kan	  stille	  med	  det	  største	  hold!	  	  
	  
Onsdag	  den	  20.	  april	  blev	  der	  afholdt	  generalforsamling,	  og	  skolens	  bestyrelses-‐
medlemmer	  er	  i	  det	  kommende	  år:	  
Thomas	  Rasmussen	  (genvalgt)	  
Henrik	  Soelberg	  (genvalgt)	  
Jacob	  Bjerrum	  (genvalgt)	  
Lotte	  Burmølle	  Andersen	  
Michael	  Loft	  
Mette	  Veng	  Kristensen	  
Susanne	  Berg	  Sørensen	  (nyvalgt)	  
1.	  suppleant	  er	  Charlotte	  Manø	  Stisen	  (nyvalgt)	  
2.	  suppleant	  er	  Christina	  Barnow	  (nyvalgt)	  	  
	  
Sæt	  kryds	  i	  kalenderen:	  
I	  samarbejde	  med	  Onsild	  Borgerforening,	  Onsild	  Husmoderforening	  og	  
Menighedsrådet	  inviterer	  vi	  til	  foredrag	  med	  familievejleder	  Lola	  Jensen	  onsdag	  
den	  9.	  november	  kl.	  19.00	  på	  skolen.	  
	  

Skoleleder	  Eva	  Thestrup	  Sørensen.	  
	  

Pragtur	  2016	  –	  7.	  &	  8.	  klasse	  på	  MFI	  
	  
Søndag	  mødtes	  vi	  på	  skolen	  klokken	  15:00,	  hvor	  vi	  sagde	  farvel	  og	  kørte	  afsted.	  
Vi	  havde	  en	  meget	  lang	  bustur	  på	  16	  timer	  foran	  os,	  det	  var	  hårdt,	  	  
men	  tiden	  gik	  med	  film	  og	  sang.	  Da	  vi	  ankom,	  blev	  vi	  kørt	  næsten	  	  
op	  til	  vores	  hotel,	  som	  lå	  højt	  oppe	  på	  et	  bjerg.	  Bussen	  kunne	  	  
ikke	  køre	  helt	  derop.	  Den	  samme	  dag	  skulle	  vi	  ud	  at	  vandre.	  	  
Vi	  blev	  kørt	  op	  i	  bjergene,	  hvor	  der	  lå	  en	  halv	  meter	  sne.	  Vi	  	  
skulle	  vandre	  tæt	  op	  af	  den	  polske	  grænse.	  Herfra	  vandrede	  vi	  	  
ned	  mod	  sommerbobslæde	  og	  monkey-‐park.	  Sommerbobslæde	  	  
var	  sjovt,	  og	  monkey-‐park	  var	  ligeså.	  I	  monkey-‐parken	  lavede	  	  
man	  en	  masse	  forhindringer	  fra	  træ	  til	  træ.	  	  
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Tirsdag	  morgen	  stod	  vi	  op	  til	  en	  dejlig	  morgenbuffet.	  Herefter	  skulle	  vi	  ud	  at	  
rapelle.	  Vi	  mødtes	  på	  parkeringspladsen	  ved	  bussen.	  Her	  stod	  vores	  guide	  med	  
mountainbikes.	  Vi	  skulle	  cykle	  ud	  til	  broen,	  hvor	  vi	  skulle	  rapelle.	  
Ca.	  50	  meter	  var	  der	  ned.	  Det	  var	  ikke	  alle,	  der	  turde	  at	  prøve,	  men	  dem	  der	  
gjorde	  det,	  syntes	  det	  var	  meget	  fedt.	  Efter	  rapellingen	  skulle	  vi	  over	  at	  svæve	  på	  
en	  svævebane,	  hvor	  der	  også	  var	  ret	  langt	  ned.	  Vi	  cyklede	  en	  lille	  tur	  i	  bjergene,	  
som	  også	  var	  ret	  hårdt.	  	  Senere	  så	  vi	  fodboldkamp,	  hvor	  Real	  Madrid	  vandt	  3-‐0.	  	  	  
	  
Onsdag	  skulle	  vi	  til	  Prag,	  men	  før	  vi	  ankom	  til	  hotellet,	  skulle	  vi	  riverrafte.	  	  Det	  
var	  rigtig	  sjovt.	  Imens	  vi	  ventede,	  kunne	  man	  også	  prøve	  at	  skyde	  med	  bue	  og	  
pil.	  Derefter	  kørte	  vi	  ind	  til	  Prag	  for	  at	  tjekke	  ind	  på	  hotellet.	  Vi	  gik	  en	  tur	  rundt	  i	  
Prag	  for	  at	  se	  lidt	  på	  byen.	  Kl.	  18.30	  skulle	  vi	  på	  restaurant	  og	  derefter	  i	  ”Det	  
sorte	  teater”.	  Det	  var	  en	  stor	  oplevelse.	  Så	  var	  der	  afslapning	  på	  hotellet.	  
	  
Torsdag	  pakkede	  vi	  kufferterne.	  Vi	  tjekkede	  ud	  fra	  hotellet	  og	  pakkede	  bussen.	  
Så	  skulle	  vi	  på	  et	  o-‐løb	  i	  Prag.	  Vi	  fik	  18	  spørgsmål,	  som	  vi	  skulle	  finde	  svar	  på	  
rundt	  i	  Prag.	  Bagefter	  skulle	  vi	  på	  det	  gule	  marked.	  Der	  var	  mange	  spændende	  og	  
ulovlige	  ting.	  Der	  var	  også	  flere	  elever,	  der	  blev	  lidt	  bange.	  Vi	  spiste	  aftensmad	  
og	  kørte	  fra	  Prag	  ved	  otte-‐tiden.	  
	  
Vi	  var	  tilbage	  i	  Onsild	  kl.	  11:30	  fredag.	  
	  

Venlig	  hilsen	  7.-‐8.	  klasse	  på	  MFI	  
 
 
Rapelling	  i	  Tjekkiet:	  
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Info fra dagplejerne i Onsild
Vi har et spændende aktivitetsprogram klar, så der er masser af nye læring 
og oplevelser til os alle her hen over sommeren. ☺
             

MAJ/JUNI 2016
Onsdag d. 11/5: Heldagslegestue i Spejderhuset.  
Tema: natur/sprog (dagplejedag)
 

Onsdag d. 25/5:  Heldagslegestue i Spejderhuset.
Tema: natur/sprog                                                  

Onsdag d. 8/6:  Heldagslegestue i Spejderhuset.
Tema: natur/sprog                                                  

Fokusord denne periode er: skov - dyr - edderkop

Onsdag d. 22/6:  Heldagslegestue i Spejderhuset.
Tema: kulturelle udtryksformer                                                 
Vi holder SanktHans fest

AUGUST/SEPTEMBER 2016
Onsdag d. 17/8: Heldagslegestue i Spejderhuset.   
Tema: natur/sprog

Onsdag d. 31/8: Heldagslegestue i Spejderhuset.   
Tema: natur/sprog

Onsdag d. 14/9: Heldagslegestue i Spejderhuset.   
Tema: natur/sprog

Onsdag d. 28/9: Heldagslegestue i Spejderhuset.   
Tema: natur/sprog

Fokusord denne periode er: blæsevejr - farver - vand
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OBS. Dagplejen er lukket følgende dage:

  5. Maj: Kristi Himmelfartsdag
  6. Maj: (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
16. Maj: 2. Pinsedag
Der er ikke mulighed for gæstepleje disse dage.

Andre planlagte aktiviteter:

Besøg i børnehaven de onsdage hvor vi ikke er i heldagslegestue. 
2 dagplejere hver gang.

Børne kulturuge uge 17. Vi skal til Hobro og høre musik tirsdag d. 26. 
april. Nærmere info følger.

Besøg på Onsild Idrætsefterskole torsdag d. 28. april kl. 9.30 – ca. 11.00.

Dagplejedag d. 11. maj, med besøg af forældre/bedsteforældre fra kl. 8.30-
10.30. Nærmere info følger.

”Salmeleg for dig og mig” i Sdr. Onsild kirke fra kl. 9.00 - 10.00 fredage 
på disse datoer: 13/5, 20/5 og 27/5.

Besøg hos Tina og Lone torsdag d. 19. maj kl. 9.00 – ca. 12.00

Vi skal på udflugt til Hvornum Minizoo d. 15. juni. Afgang med bus kl. 
9.00 – hjemkomst ca. kl. 15.15. Se program for dagen hos din dagplejer.

 God Sommer til ALLE  Hilsen Onsild Gruppen

RUGSTED & KREUZFELDT  lørdag den 7. maj
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Kirkens arrangementer
Syng Sammen: 
Mandag d. 23. maj kl. 13.30 fra konfirmandstuen: “Ud i det blå”.
                                                                                                            

Odinsgård gudstjenester:   Tirsdag d. 17. maj kl. 14.30
    Tirsdag d. 21. juni kl. 14.30
    Tirsdag d. 16. august kl. 14.30                                                                                                 

Miniputter i kirken: Salmeleg for dig og mig. 
Vi fortsætter de herlige formiddage i Sdr. Onsild kirke i selskab med alle 
vores dagplejebørn til sang, leg og rytmik under ledelse af musikpædagog 
Lotte Føns: 
  Fredag d.13. maj
  Fredag d. 20. maj og 
  Fredag d. 27. maj. Alle dage kl. 9.00 

Familieeftermiddag for store og små i præstegårdshaven:
Søndag d. 19. juni kl. 15.00.
Har I lyst til at slå jer ned eller gå på opdagelse i vores dejlige, store have 
et par timer til sang og leg. Måske falder der en historie af og til sidst spiser 
vi sammen. I år er vi rigtig glade for at byde velkommen til vores nystar-
tede børnekor fra MFI, under ledelse af vores nye organist Børge Nørgaard.

Sct. Hans:
Som et nyt tiltag fejrer vi Sct. Hans aften i samarbejde med Legepladsud-
valget i Nr. Onsild. MFI-børnekor under ledelse af Børge Nørgaard under-
holder. Nærmere program senere.

“Støt op om din kirke”:
Søndag d. 4. september kl. 10.30 i Nr. Onsild Kirke med efterfølgende 
kirkefrokost. Her vil menighedsrådet orientere om årets gang i sognene, og 
der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Alle er velkommen!
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Sæt allerede nu kryds i kalender til:

Sognetur: Søndag d. 18. september kl. 9.00
I år går turen til en lille ø i Horsens Fjord.

Konfirmandstart:
For MFI-holdet: Tirsdag d. 6. september kl. 8.00 i konfirmandstuen. 
Husk dåbsattest.
For Søndre-skole-holdet: Onsdag d. 7. september kl. 13.40 i konfirmand-
stuen. Husk dåbsattest. I vil blive hentet på Søndre Skole. Nærmere besked 
sendes ud til hver enkelt.
Bemærk: Ved gudstjenesten søndag d. 11. september kl. 17.00 i Sdr. 
Onsild Kirke med efterfølgende spisning, hilser vi på de nye konfirmander, 
og jeg håber, at mange, udover konfirmander og deres forældre, har lyst til 
at være med!

Særligt for konfirmander:
Onsdag d. 14. september: Konfirmandløb i og omkring Mariager Kirke 
og Kloster. Nærmere besked med konfirmanderne.

Mini-Konfirmandstart: Torsdag d. 15. september kl. 13.00

Kirkekoncert:
Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30 i Sdr. Onsild Kirke.
En aften i selskab med Mariann Mikkelsen, ung harpenist, sanger, både 
inden for det klassiske repetoire, men også musicals og moderne teater.
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Nyt fra Onsild Idrætsefterskole!
Undskyld vi larmer!
Undskyld at vi larmer, men vi er ved at udvikle os! På Onsild Idrætsefter-
skole er der gang i den på alle mulige måder. Vi er i fuld gang med at reno-
vere og udbygge skolen, og alt går efter planen. Det bliver SÅ godt.
Som skrevet i et tidligere indlæg, så er det en større omgang renoveringsar-
bejde og tilbygningsarbejde som tilgår lige nu. Hele projektet står færdigt 
dagen før vi afslutter med dette års elevhold, fredag d. 24. juni. Vi er super-
glade for vores projekt og vi er både glade og stolte over, at have samarbej-
de med mange helt lokale håndværkere. Det giver os en god fornemmelse 
af, at vi i Onsild står sammen om at udvikle tingene – herunder også Onsild 
Idrætsefterskole.

Generalforsamlingen 2016
Torsdag d. 19. maj er der generalforsamling på skolen for medlemmer af 
Skolekredsen. I kan tilmelde jer generalforsamlingen på tlf. 9854 4433 el-
ler ved at sende en e-mail til kontor@onsild.dk. Husk at du skal have betalt 
kontingent inden generalforsamlingen for at være stemmeberettiget. Denne 
aften har du også mulighed for på helt tæt hold, at se hvilke byggeprojekter 
vi har gang i. Du skal være mere end velkommen!

Spændende foredrag i forbindelse med generalforsamlingen
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen er der et spændende fore-
drag med Daniel Rye. 

Daniel Rye er en dansk freelancefotograf, der under  en reportagetur i 
Syrien med det formål at fotodokumentere konflikten i Syrien og civilbe-
folkningens levevilkår, blev pågrebet og taget til fange af terrororganisa-
tionen Islamisk Stat i Syrien. Daniel er tidligere efterskolelærer og elite-
gymnast.

Foredraget er gratis for deltagere ved skolens generalforsamling!

Se mere på næste side.

Vel mødt og med venlige hilsner, 
Søren Haubjerg, Forstander
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Spændende	  foredrag	  på	  Onsild	  Idrætsefterskole	  
	  
Foredrag	  med	  Daniel	  Rye	  torsdag	  d.	  19.	  maj	  kl.	  20.00.	  	  
	  

Daniel	  Rye	  er	  en	  dansk	  freelancefotograf,	  der	  under	  en	  reportagetur	  i	  Syrien	  
med	  det	  formål	  at	  fotodokumentere	  konflikten	  i	  Syrien	  og	  civilbefolkningens	  
levevilkår,	  blev	  pågrebet	  og	  taget	  til	  fange	  af	  terrororganisationen	  Islamisk	  Stat	  i	  
Syrien.	  	  
	  

I	  13	  måneder	  blev	  han	  holdt	  som	  gidsel	  af	  ISIS	  sammen	  med	  23	  andre	  vestlige	  
gidsler,	  og	  han	  var	  det	  sidste	  gidsel,	  som	  slap	  levende	  fra	  Islamisk	  Stats	  
berygtede	  fængsel	  i	  den	  syriske	  by	  Raqqa.	  	  
	  

Jamen	  Foley	  blev	  det	  første	  offer	  for	  en	  videodokumenteret	  henrettelse	  af	  IS	  –	  
en	  video	  der	  gik	  verden	  rundt.	  Under	  deres	  tilfangetagelse,	  blev	  han	  nær	  ven	  af	  
Daniel,	  og	  det	  var	  Daniel	  der	  viderebragte	  Foleys	  ”brev”	  og	  afsked	  til	  hans	  
familie,	  som	  Daniel	  fik	  overbragt	  mundtligt	  og	  memorerede.	  	  
	  

Af	  hensynet	  til	  hans	  sikkerhed,	  blev	  Daniels	  fangeskab	  først	  kendt	  for	  den	  brede	  
offentlighed	  efter	  hans	  løsladelse,	  da	  medierne	  af	  samme	  årsag	  afholdte	  sig	  fra	  
at	  dække	  historien.	  	  
	  

Daniel	  er	  tidligere	  efterskolelærer	  og	  elitegymnast	  
	  

Daniel	  står	  nu	  frem	  offentligt	  og	  fortæller	  sin	  grufulde	  
historie,	  der	  også	  skildres	  i	  Puk	  Damsgaards	  roman	  
”Ser	  du	  månen	  Daniel”	  (udgivet	  oktober	  2015).	  
	  

Foredraget	  starter	  kl.	  20.00	  og	  vil	  finde	  sted	  i	  skolens	  
hal.	  Sæt	  allerede	  nu	  kryds	  i	  kalenderen	  til	  denne	  aften	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Entre:	  150,-‐	  
	  

Grupperabat	  v.	  køb	  af	  min.	  20	  billetter	  (efterskoler,	  skoler,	  foreninger	  mv.)	  
-‐ Ring	  til	  skolen	  og	  bestil	  det	  antal	  I	  skal	  bruge.	  

Torsdag	  
d.	  19.	  maj	  kl.	  20.

00	  

Ring	  på	  tlf.	  9
854	  4433

	  

Email:	  konto
r@onsild.dk

	  



Sjællandsvej 15B, 9500 Hobro

www.hobrolyntryk.dk

Info@hobrolyntryk.dk
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www.jlmteknik.dk - 98 57 60 60

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

G-CYKLER
V/Kim Kristoffersen

Søagervej 4, Sdr. Onsild
Tlf. 27 41 00 33

Gcykler@gmail.com
www.silverbacklab.com

Ja!
Andelskassen

- Sammen kan vi mere

www.andelskassen.dk

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Vi tror på fremtiden – og vi tror på
Dig. Få et lån i Andelskassen.

Forudsætter alm. Kreditvurdering

Tlf. 87 99 53 35

 

Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus 
Præstemarken 21 

Nr. Onsild 

Stedet, hvor du lejer dig ind og vi lejer ud! 
Booking: tlf. 91 53 93 58 

nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com 
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Nr. Onsild Landsbyråd
    Formand: Conny Birgitte Madsen
    Kasserer: Merete Grove Poulsen
    Øvrige:  Mogens Klith
      Henrik Krogh
      Vivi Stevnhoved
      Casper Bach Sørensen

Bestyrelsen vil løbende orientere om alle væsentlige tiltag her i Onsild Nyt 
og på Facebook under gruppen ”Nr. Onsild”.

HUSK   HUSK   HUSK   HUSK   HUSK   HUSK      HUSK   HUSK   
  
 

Oprensning af branddam i Nr. Onsild onsdag d. 18. maj 2016 kl. 16.30 
– hvor landsbyrådet bytter arbejde med forplejning og aftensmad i det fri 
denne dag.

Kom frisk til et par hyggelige timer og medbring gerne greb, rive, trille-
børe og evt. waders. ☺

Go’ sommer
                    Nr. Onsild landsbyråd    

Ny pædagogisk leder i Onsild Børnehave
Jeg hedder Thomas Damsgaard og er fra 1. maj ansat som pædagogisk 
leder i Onsild Børnehave. Jeg kommer fra en pædagogstilling i Børnehaven 
Bymarken i Hobro. Jeg har 12 års erfaring som pædagog, samtidig har jeg 
haft en række administrative opgaver og et år været konstitueret pæda-
gogisk leder.

Jeg glæder mig til, at lære børn, forældre og kollegaer i Onsild Børnehave 
at kende og ser frem til samarbejdet.

Thomas Damsgaard
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MFI – Skolekredsen
Onsdag den 13. april afholdte MFI-Skolekredsen generalforsamling på 
skolen.
Der var genvalg til Alice Johnsen og Annie Poulsen. Lone Larsen ønskede 
ikke at forsætte i bestyrelsen. Vi siger tak til Lone for godt samarbejde.
Jenny Dybdal Nielsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Som suppleanter valgtes Signe Neimann og Iben Bryde.
Der var genvalg til revisor Morten Sørensen – som revisor suppleant valg-
tes Else Larsen.
Vi ønsker alle nye medlemmer af ”familien” velkomne og ser frem til godt 
samarbejde.

Bestyrelsen der herefter består af følgende, er endnu ikke konstitueret:

Ketty Nyrup Hansen – Søkærvej 12 – tlf. 29 24 86 49
Jenny Dybdal Nielsen – Kærvej 8
Aase Bjerrum – Randersvej 134
Annie Poulsen – Frejasvej 14
Alice Johnsen – Holmgårdsvej 5

Vi fortsætter indsamlingen af låg fra ARLA- mælkeprodukter. Indsamling-
en af kuglepenne og tusser er sat i bero indtil der findes en ny aftager.
Benyt ”Postkassen” ved indgangen til Mariagerfjord Idrætsskole, 
Præstemarken 2, Sdr. Onsild.

Da legepladsen jo er færdigetableret, kaster vi os nu over at indsamle 
penge til renovering af skolekøkkenet. På nuværende tidspunkt har vi 
en kassebeholdning på knap 40.000 kr., så der er lang vej endnu. Skulle 
der være nogen, der ønsker at give et bidrag til dette arbejde, er I meget 
velkomne til at indsætte et stort eller lille bidrag på vores konto i Andels-
kassen: Reg. 5984 – Konto 1122282.

Vi forventer at et nyrenoveret skolekøkken kan blive til gavn for såvel 
skolens elever, som for Onsildbyernes borgere, så det bliver muligt at ar-
rangere spis sammen aftener og andre sociale arrangementer.
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Den 16. april var der arbejdslørdag på skolen. Cirka 30 forældre og elever, 
under ledelse af pedel Jesper Uldal, var i fuld gang med indendørs og 
udendørs aktiviteter.  
                                

Vigtige datoer:
Torsdag den 2. juni: Årets Fyrkatløb - I er velkomne til at deltage. 
   Løbet starter kl. 19 fra havnen i Hobro -
   3,7 km, 6,9 km, 10,6 km. Løb eller gå en af de 3   
   ruter. Voksne 85,-kr og børn 50,-kr.
   Tilmelding på mail senest 28 maj. 
   Se under Fyrkatløb 2016.
   Tilmeld på hold MFI   -  Sjovt hvis Mariagerfjord   
   Idrætsskole kunne lave det største hold.   
   Skolekredsen vil stå klar på havnen fra kl 18.00    
   med start numre til  MFI  holdet. 
Lørdag den 25. juni: Arbejdslørdag fra kl. 9.00 – Er der nogen fra skole-  
   kredsen der har lyst til at give en hånd med, er I   
   meget velkomne til at møde op.      
Søndag den 7. august: Det nye skoleår starter – skolekredsen står for for-  
   plejning i form at frugt, kaffe og vand 

MFI-skolekredsen, Bestyrelsen

Affaldsindsamling 2016
Torsdag d. 14. april deltog Onsild Borgerforening i årets affaldsindsamling.

Vi gik en tur omkring Hitlerbroen. Umiddelbart var der ikke meget af-
fald, men da vi nåede ned omkring mejeriet var der desværre affald i store 
mængder, som lå smidt ud over skov og mark.

Vi indsamlede ialt ca. 18,5 kg affald, hvoraf de 4 kg var jern som var blevet 
efterladt.
Ud over det, indsamlede vi 28 dåser og 
12 plastik flasker.

Vi håber at oprydningen ved mejeriet gør, at 
folk ikke føler sig fristet til at smide affald 
der igen.

M.v.h. Onsild Borgerforening
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Den Lille Klinik
v/Fdz Zoneterapeut

Eva Schrøder
Søkærvej 7,

Sdr. Onsild Kirkeby
Tlf. 22 41 87 50

Mail: denlilleklinik@due.mail.dk

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. 5984-1700079

Onsild Bogerforening

Flemming´s Fisk 
Din Fiskemand

holder ved OK tanken i Onsild 
hver tirsdag mellem 8.30 - 8.55

Flemming Jensen
mobil - 20 99 75 96

Vinduespolering og måtteservice

                         40 84 46 09
Erhverv - Privat - Industri - Kommunalt

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

Byggegrunde til salg i Onsild
Henvendelse: 

Henning 
Jepsen 

Tlf.: 
98 54 41 88 / 
40 19 54 41 
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Info fra Odinsgård
Der er kommet nye beboere på Odinsgård her fra d. 15. marts 2016, så 
huset pt. er fuldt optaget. De 5 nye beboere er fra et ældrecenter i Mariager. 
Deres boliger skal renoveres, og det tager ca. 9 mdr. Når renoveringen er 
færdig, kan de flytte tilbage til Mariager, hvis de ønsker det. De nye be-
boere er tilfredse med at være her, men de mangler den flotte udsigt over 
Mariager Fjord, siger de.

Vi fortsætter med de hyggelige aktiviteter på Odinsgård.
Hver onsdag eftermiddag kl. 14.30 er der gratis kaffe og kage. Bagefter 
spiller vi yatzy eller andre spil.
Den sidste tirsdag aften i hver måned er der åbent hus kl. 19.00 med gratis 
kaffe og kage. Vi synger nogle sange, og måske kan der være lidt under-
holdning og ellers hyggeligt samvær.
Alle er velkomne.
Vi holder Majstangsfest d. 31. maj kl. 18.00. Tilmelding til Hanne Si-
monsen, senest d. 25. maj på tlf.nr. 98 54 43 86 eller mobil nr. 24 49 26 25.

Vi sejler en tur med ”Svanen” på Mariager Fjord d. 25. august 2016.

Gudstjenester på Odinsgård vil fremgå af Kirkebladet.

Hilsen Støttegruppen
Hanne Simonsen

Arbejdsdag på legepladserne i Onsild
Vi holder arbejdsdag på legepladsen i Onsild St. By og i Sdr. Onsild, 

søndag d. 22. maj fra kl. 9.00 til kl. 13.00

Vi starter op på legepladsen i st. byen, hvorefter arbejdet vil blive fordelt.

Vi slutter af med kaffe og boller

M.v.h. Onsild Borgerforening
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Hjælp….
Skal der være Grisefest i Nr. Onsild i 2016 på gammeldags vis?

Så mangler vi hænder, der kan hjælpe med opsætning/opstilling i dagene 
op til og under festen, men i høj grad også hænder, der er villige til, at 
hjælpe med oprydningen dagen efter.

Bestyrelsen tager imod tilsagn om frivillige hjælpere til før/under/efter fes-
ten. Det er nødt til at være reelle tilbud om hjælp, da vi ellers kan komme 
til, at mangle hjælpere i sidste øjeblik.

DERFOR skal vi vide det senest 1. juni 2016, hvem der kan 
hjælpe i dagene omkring grisefesten d. 12 og 13. august 2016. 

Kommer der ikke nok tilmeldinger som hjælper, forbeholder Legeplads-
udvalget sig ret til at ændre helt eller delvist på konceptet – allerede i år!

Tilmelding som hjælper, skal ske til Legepladsudvalget på husets telefon 
91 53 93 58 – læg gerne en besked/sms eller på husets mail: 
nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com 
HUSK at lægge navn og telefonnummer.

Venlig hilsen
Legepladsudvalget for Nr. Onsild Kultur- og Forsamlingshus

Så blev der gjort rent på legepladsen i Nr. Onsild
Fredag d. 15. april kl. 15.30 var det regnvejr, men der skulle gøres rent 
på legepladsen inden konfirmationerne. Derfor trodsede vi vejret, og fik 
rykket ukrudt op, fejet fliser og pavillon og sat vores ”lille” grill tilbage på 
plads på fliserne.
Vejrguderne forbarmede sig da også over os, så vi sluttede af med at nyde 
grill-pølser og øl og vand i tørvejr!
Pladsen er nu fin og klar til at blive brugt af store og små.
Rigtig mange tak for ”kampen”  igen i år – det er jo ingen sag med så 
mange hænder;-)

Bestyrelsen for
Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus
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Onsild Idrætsforening, generalforsamling i marts:
Formand/gym.: Michael Loft, ml@akv-langholt.dk  20 14 28 50
   
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, 31 75 41 30
Signe Neiman, 60 49 34 52
Michael Dahl
Christian Ishof Sørensen

Onsild Squaredance, generalforsamling i marts:
Kasserer:  Ketty Nyrup Hansen, Søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49
Øvrige medlemmer:
Annie Poulsen, Frejasvej 14 
Lone Nielsen, Andrupvej 17  Anni Pedersen, Villavej 1

Onsild Husmoderforening, generalforsamling i marts:
Formand:  Lene Christensen, Åvej 2  98 54 41 24
   kritterlene@email.dk   22 16 41 28
   onsildhusmoderforening@gmail.com
Øvrige medlemmer: 
Heidi Holst, 29 29 73 71 Helle B. Vistisen, 40 99 96 39
Maria Laursen, 30 23 58 38 Susanne Olesen, 20 13 75 44
AnneKatrine Blauenfeldt

Onsildhallen
Carsten Christensen, kritter69@gmail.com Jørgen Ib Larsen, jil@dlg.dk 
Jesper Kristensen, viceforstander@onsild.dk
Paw Kristensen, holmkvist@mail.dk 
Keld Vistisen, keldvistisen@gmail.com
Martin Blauenfeldt, mmbl73@gmail.com
Steffan Rold, steffan@birkebo1og2.dk
Halinspektør:  Elmo Plougstrup   21 75 41 30
Mailadresse:  elmo.plougstrup@mail.dk 

Nr. Onsild Vandværk, generalforsamling 1. mandag i februar måned:
Formand:   Ib Velling Jensen, Nr. Onsildvej 7 
    nr.onsild.vand@live.dk  61 75 61 48
Øvrige medlemmer:
Holger Westphal, Præstemarken 24  Finn Nørgård Laursen, Rævebakken 15
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Onsild vandværk Amba: 
Formand:   Lars Kristensen, Søtofte 6,     
    lars@cogetil.dk   40 54 84 11
Øvrige medlemmer:
Elmo Plougstrup, elmo.plougstrup@mail.dk
Claus Schmidt Christensen, otm-onsild@mail.dk
Per Hjort, Viborg Landevej 96  
Jens Lykke, Højvangen 6 

Skolebestyrelsen for Mariafjord Idrætsskole (mfiskole):
Formand:  Thomas Rasmussen     thr@os.dk 21 63 14 57
Øvrige medlemmer:
Michael Loft  Jacob Bjerrum  Lotte Burmølle Andersen 
Susanne Berg   Henrik Soelberg Mette Veng Kristensen
  
MFI-Skolekredsen, generalforsamling i april måned:
Formand:  Ketty Nyrup Hansen, søkærvej 12 98 54 44 89
   kettyogkurt@gmail.com  29 24 86 49  
Øvrige medlemmer:
Åse Bjerrum, Randersvej 134  Annie Poulsen, Frejasvej 14
Jenny Dybdal Nielsen, Kærvej 8  Alice Johnsen, Holmgårdsvej 5

Lokalhistorisk Forening, generalforsamling i marts måned:
Formand:   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    gerberg@simonsen.mail.dk
Øvrige medlemmer:
Niels Knudsen, Hohøje 290, Hobro Ove Neimann, Ulstrupvej 28
Leo Jensen, Præstemarken 22  Børge Nielsen, Præstemarken 17

Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd:
Formand:   Jørgen Lundsberg, Rævebakken 9  98 52 57 86
   bjl@os.dk
Øvrige medlemmer:
Bente Andersen, Viborg Landevej 38 Hannah Christensen, Rævebakken 8  
Stine Bergø Pedersen, Kærhave 3 Signe Neimann, Søagervej 8
Anne Lise Laursen, Ulstrupvej 24 Tove Jensen, Nr. Onsildvej 40
Henrik Krogh, Rævebakken 4   Ejgild Simonsen, Søkærvej 8
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Sdr. Onsild Borgerforening, generalforsamling i marts måned:
Formand:  Betina Justesen
   betper6@hotmail.com   40 86 47 33
Ketty Nyrup Hansen, kettyogkurt@gmail.com 
Henrik Hvid Laursen, hhl@lmo.dk 
Svetlana Pape, svetlanapape@gmail.com
Charlotte Aarup, charlottepk@hotmail.dk

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

Nr. Onsild Landsbyråd, generalforsamling i november:
Formand:  Conny Birgitte Madsen, Nr. Onsildvej 28   
   fammadsen6@hotmail.com  24 81 77 57
Øvrige medlemmer:
Vivi Stevnhoved, 40 43 74 87  Henrik Krogh, 98 51 10 38
Merete Grove Poulsen  Mogens Klith  Casper Bach Sørensen

Nr. Onsild Forsamlingshus, generalforsamling i november måned:
Formand:  Bente Kirketerp, Nr. Onsildvej 44 27 64 37 97  
    boghkirketerp@gmail.com   
Øvrige medlemer:
John Jensen, oph.udsigten@gmail.com
Birgitte Egholm, aslan@sport.dk
Vivi Stevnhoved, vivi.stevnhoved@gmail.com
Susanne Berg, susanne@birkebo1og2.dk
Casper Sørensen, sir_casper@hotmail.com - legepladsudvalg
Søren Andersen, andersensoren@outlook.dk - legepladsudvalg
Michael Christensen, micnr1@hotmail.com - legepladsudvalg

Forsamlingshuset
Booking +  Michael Christensen, Væggedalen 4 91 53 93 58
nøgle/aflæsning: nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com   
 
   Casper Sørensen, Nr. Onsildvej 12 91 53 93 58
   nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com    
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Støttegruppen Odinsgård, generalforsamling i april måned:
Formand:   Hanne Simonsen, Søkærvej 8   98 54 43 86
    hannesimonsen1944@gmail.com 24 49 26 25
Øvrige medlemmer:
Frede Aggerholm, 86 45 23 04  Anne Marie Christensen, 98 51 13 08  
Børge Johnsen,  98 54 40 63  Else Larsen, 98 54 43 13  
Bente Andersen, 98 54 42 88  Karen Aggerholm, Kongsvad   
Verner Larsen    Inge Nørgaard

Onsild Pensionistklub, generalforsamling i januar måned:
Formand:  Kurt Jensen, Carolinevej 9, Skellerup  98 55 52 28
   
Øvrige medlemmer: 
Bente Andersen, Viborg Landevej 40, Onsild st.  apatransport@gmail.com
Eva Petersen, Frederiksberg, Onsild st.
Margit Pedersen, Viborg Landevej 5
Lisbeth Jensen, Viborg Landevej 17

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

  

Onsild Pensionistklub
 

Arrangementer på Odinsgården, torsdage fra kl. 14-16:

Vi holder sommerferie men 
husk der er SOMMERBANKO den 28. juli kl. 14

Kom og få nogle hyggelige timer med kaffe/the og kage.
Årligt kontingent 50 kr..
Banko-plader til 10 kr.

God sommer til alle
På gensyn igen til september
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Fredag den 3/6 og Lørdag den 4/6 

Så er der byfest i O
nsild På sportspladsen i stations byen. 

Program for fredag den 3/6 2016: 
Kl. 16.00 Teltet åbner 
Kl. 16.00 Indvejning til traktor træk 
                Tilmelding til Brian på    
        tlf. 22810771 
Kl.17.30  Traktor træk starter. 
Kl. 18.00 Stegt flæsk og persillesovs 
                Husk tilmelding 
Kl. 21.00 Rafle turnering. Tilmelding 
inden kl. 20.30        
Kl. 24.00 Teltet lukker 

 
 
 
 
 

Kom og spis hvad du kan af stegt 
flæsk og persillesovs for 125 kr.  
fredag kl.18.00 
Husk tilmelding senest torsdag  
den 2/6 på  
tlf. 28444771 eller 20637061 

Program lørdag den 4/6 2016. 
Kl.8.00 Teltet åbner. 
     Der kan købes morgenkaffe og       
     rundstykker. 
Kl. 9.30 Bagagerumsmarked åbner. 
Kl. 9.30 Børnedyrskue 
Kl.10.00 Ringridning 
Kl.10.30 Bankospil 
Kl.12.30 Sildebord 40 kr. 
Kl. 12.30 spejderne laver pandekager med fyld. 
Kl.13.30 Øl smagning Golden wine kommer    
     med 9 forskellige slags øl. Pris 159 kr. 
               Husk tilmelding senest fredag den 3/6 
Kl. 15.00 Kage dyst. Kom med dit bage  
                mesterværk og  bliv Onsild mester i        
       kage bagning. 
Kl.15.30 By dyst  de tre Onsild byer dyster    
     mod hinanden i rundbold. 
Kl.1800 Fælles spisning med mad fra Bitten  
              Pris 150 kr. for voksne  
     75 kr. for børn 3 –12 år. 
Kl. 20.00 Er der et tremands orkester der  
                spiller op til dans. 
Kl.2.00    Teltet lukker. 
 
 

Der vil blive solgt amerikansk  
lotteri under spisningen. 

Spejderne laver pandekager, snobrød og popcorn 

 

Vi glæder os til at se jer 
 hilsen Borgerforeningen og spejderne. 

Pølsevognen er 
klar igen i år. 
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OHF – Onsild Husmoderforening 
inviterer 

ALLE interesserede Onsild borgere til en ”dukkert” i 
Hammershøj Friluftsbad 

Fredag den 17. juni fra kl. 17 til kl. 21
Alle er velkomne til en dukkert eller til blot at se på mens børn eller 
børnebørn bader og leger i vandet. Vi håber selvfølgelig på godt vejr, så der 
også er mulighed for hygge med aftensmad osv.

Der er mulighed for selv at medbringe aftensmad og drikkevarer. Der 
bliver tændt op i grillen derovre til fri afbenyttelse. Derudover er der åbent 
i caféen, hvor der sælges toast, pizza, chips, slik, sodavand og kaffe til 
meget rimelige priser. 

Der er gratis entré !
Alle børn skal være ifølge en voksen !

Dette arrangement er betalt af OHF for en del af overskuddet fra Onsild 
Messen, som vi tidligere har meddelt, ville blive brugt til et arrangement 
for ALLE interesserede Onsild Borgere i løbet af foråret/sommeren. 
 

Vi har lejet en livredder denne aften, men der opfordres til selv at holde 
styr på sine børn, da det er umuligt for én mand at styre en forhåbentlig 
stor flok samlet i vandet på én gang. Derudover skal det også siges, at OHF 
og Friluftsbadet er uden forsikringsansvar for eventuelle skader denne 
aften. Det vil sige, at ALT foregår på eget ansvar – derfor er det vigtigt, at 
ALLE passer godt på !! 

Vi opretter også en invitation på Facebook siden ”Dem der bor eller har 
boet i Onsild”.  Tilmeldinger kan ske enten via Facebook, onsildhusmoder-
forening@gmail.com eller direkte på sms til Helle Bach Vistisen på 4099 
9639, indeholdende navn og antal. 

Hold øje med siden eller mail – da vi ved rigtig dårligt vejr, vil se os nød-
saget til at aflyse arrangementet. 

Vandfornøjelige hilsner fra 
OHF – Onsild Husmoderforening
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   Kære Onsild-borger
   Vi skal deltage i et fantastisk arrangement, 
   Stafet for Livet, og vi vil opfordre dig til at deltage   
   på et af vores hold.

Til Stafet for Livet, står vi sammen mod kræften. Vi viser vores støtte til 
alle der kæmper, og mindes dem vi har mistet, samtidig med vi samler 
penge ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde.

Vi har lavet 2 hold. Et cykel-hold og et gå-hold.
Hvert hold skal have mindst én deltager på banen i det døgn stafetten varer. 
Det gælder ikke om at komme først, men om at stå sammen og give håb 
til alle dem, som hver dag kæmper med kræft. Det vigtigste er, at du vil 
være med på holdet og sammen med os få en festlig, sjov og meningsfuld 
oplevelse. 

Det hele foregår i Hobro, omkring Ambupladsen, og løber af staben fra 
lørdag d. 18 juni kl. 12.00 til søndag d. 19 juni kl. 12.00.
Har du kun tid til at være med et par timer, er det også fint.

Det koster 100 kr. at deltage, som betales ved tilmelding.
For mere info samt evt. tilmelding til stafetten, kan du gå ind på følgende 
link: http://www.stafetforlivet.dk/stafet/hobro

Cykelholdet hedder: onsild MTB
Gåholdet hedder: Team Onsild
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til tilmelding, så ring til Jesper 
Bugge på tlf.: 23 61 68 28 el. Betina Justesen på tlf.: 40 86 47 33.

Vi håber du vil deltage på et af vores hold, og være med til at gøre en for-
skel i kampen mod kræft.

Venlig hilsen og på gensyn 
    Jesper Bugge & Betina Justesen
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Onsild borgerforening arrangerer: 

 

ved anlægget i Onsild stationsby 

Torsdag d. 23. Juni 

Vi starter med fællesspisning på legepladsen kl. 17. 

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

Der vil være mulighed for køb af øl og sodavand. 

 

 

 

 
 

Kl. 18.30 tænder vi for bålet. 

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

Der vil desuden være mulighed for at lave snobrød. 

ALLE er meget velkommen. 
 

Med venlig hilsen Onsild Borgerforening 
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Skt. Hans fest 
 

på Legepladsen i Nr. Onsild 
 

Torsdag d. 23. juni 2016 kl. 17.30 
 

”spis-samme-aften”, 
hvor alle selv medbringer 

sin egen mad. 
 

Grillen er tændt og der kan købes drikkevarer, kaffe og kage. 
 

NYT – NYT – NYT – NYT 
MFIs børnekor under ledelse af Børge Nørgaard underholder 

i samarbejde med Astrid Klostergaard 
 
 

Der er som altid gratis snobrødsdej til børnene. 
 

Bålet tændes kl. 19.00 
 

Alle er velkomne – kom og vær med til en hyggelig aften 
og et par sange omkring bålet. 

 
                                                                 
 

 
Legepladsudvalget i Nr. Onsild 
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OHF – Onsild Husmoderforening orienterer:
Vi har haft besøg af Jette Søndergaard som fortalte om sin fantastiske tur 
til Japan til vores generalforsamling i februar. Det var et meget flot, under-
holdende og inspirerende foredrag.☺

Vi havde 75 års jubilæum den 21. marts. Det blev fejret sammen med 48 
af vores medlemmer på Bie´s Bryghus med en 2 retters menu samt kaffe 
og sødt. Det var en fantastisk aften i muntert selskab.☺ Tusind TAK for 
underholdning og pengegaver i den forbindelse.☺

Vi er p.t. på 65 medlemmer. Det er et stort fremskridt i forhold til sidste 
år og især på denne tid af året, men vi vil selvfølgelig gerne have flere 
medlemmer.☺ Det koster 100 kr. årligt og kan ske på følgende måder:
 
 *Indbetaling til vores konto:  5984 – 0001158641
   HUSK at oplyse dit navn og gerne mailadresse som overførselstekst
 *Kontant til vores arrangementer – gerne i foråret, så vi undgår   
 forvirring for hvilket årstal
 *Ved at kontakte Helle Bach Vistisen på tlf. 4099 9639
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Den 14. april havde vi bankospil i aulaen på MFI skolen. Igen var der 
flotte præmier købt/sponseret af vores lokale forretningsdrivende – så kom 
endelig med næste gang.☺ Lidt ud over det sædvanlige, havde vi en del 
gevinster med fra messen sidste år, samt et sponseret gavekort til ”Butterly 
Bed and Breakfast” i Skagen på 2 overnatninger for 2 personer til vores 
lotteri – det sidste gav en del spænding blandt de fremmødte.☺ Vi var 
knap 50 spillelystne børn og voksne denne aften.
Husk vores næste bankospil den 21. september 2016.

Husk OHF´s Efterårsmesse den 2. oktober 2016. 
Ring til Lene på 2216 4128 eller skriv til onsildhusmoderforening@gmail.
com, hvis du har spørgsmål vedrørende messen. Se nærmere info i KIK og 
LYT til august.

Forårshilsner fra
OHF – Onsild Husmoderforening

Hobro Egnens Skytteforening 

Så er vi startet på UDENDØRS  SKYDNING
   og vi træner herefter hver onsdag fra 

kl. 18.30 til solnedgang (eller kl. 21.00), samt 
hver lørdag fra kl. 13.00 til kl. ca. 14.30.

Har du lyst til at komme og prøve at 
skyde er du meget velkommen. 

NB: Vi holder sommerferie i juli måned.

 Til efteråret – indendørs - starter vi holdskydning 
(4 m/k på hvert hold), så er I nogle naboer – venner - arbejdskollegaer 

eller familie der godt vil hygge sig sammen og samtidig udfordre
 hinanden, så kan man allerede nu tilmelde sig. Alder er minimum 12 år. 

 Mangler du en ide til en polterabend, firma / personale-arrangementer, 
fødselsdagsfest m.m., så kan skydning måske være sagen.

 For mere information kontakt formand J.A. Abildgaard, tlf: 3098 3897.
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Hovedgaden 30 - 9500 Hobro

Tlf. 9852 0593

Email: valsgaardel@mail.dk

Fjordkompagniet ApS
Rævebakken 4, Nr. Onsild, 9500 Hobro

info@fjordkompagniet.dk
www.fjordkompagniet.dk

www.lundsgaard-udlejning.dk

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’

40 18 44 89

Allan Ramsdal
22 76 98 36

Annoncepriser:
100 kr. pr blad 
400 kr. for et år

800 kr. for dobbelt annonce

At få bladet tilsendt kostet:
Post: 100 kr pr. år - kontakt Ketty

mail: kettyogkurt@gmail.com
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Veloverstået forårs koncert i Sdr. Onsild kirke
Kirken i Sdr. Onsild var fyldt godt op med ca. 60 tilhører i anledning af 
forårs-koncerten søndag d. 10. april. Temaet var ”Forår i Kirken” og de to 
kor Himmerlandshave koret, under ledelse af organist Heidi Bunk Sørens-
en fra Suldrup og det lokale kor, Onsild sangkor med dirigent Dorte Rask 
Laursen, stod for et bredt repertoire af nye rytmiske salmer og sange.  

Det var første gang, at de to kor sang i Onsild kirke sammen.  Forud for 
koncerten var der i vinterens løb blevet øvet flittigt på 3 stemmige satser 
med bl.a. ”Nu mister mørket magten” og ”Det dufter lysegrønt af græs”.  
En meget spændende ny rytmisk salme ”Nu årets bedste tid er nær” med 
samba relation komponeret af John Høybye i 2015, havde givet begge kor 
en stor udfordring, men den blev sunget i kirken med bravur. 

Onsild koret prøvede også kræfter med gospel klassikeren ”Lord hold me”, 
som flot blev akkompagneret af Heidi Bunk Sørensen på kirkeorglet. Ind i 
mellem var der for tilhørerene lejlighed til at lufte stemmerne med fælles 
salmer og sang med bl.a. ”Kære Linedanser”. 

Efter koncerten var det 40 personers store kor forsamlet i konfirmandstuen 
til suppe, hvor Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd var vært. 
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Onsild Husmoderforenings 75 år jubilæum
Mandag den 21. marts 2016 afholdte Onsild Husmoderforening 75 år ju-
bilæum i Bies Bryghus. 

Onsild Husmoderforening opstod på samme dato i 1941, hvor krigen 
skabte et behov for at mødes og finde løsninger pga. mangel på mad, varer, 
tøj osv. Oda Pedersen var dengang 11 år, men hun kan tydeligt huske, 
hvordan hendes mor og 10 andre damer mødtes for at sy tøj af mel sække 
og af faldskærme, samt udvikle opskrifter, som tog hensyn til rationering af 
produkter. Husmoderforeningen har i årenes løb udover husflid og hjem-
kundskab haft tiltag som engelsk undervisning og foredrag af bl.a. Herdis 
Møllehave, Lise Nørgaard og Frits Helmuth. 

I 0-erne forsøgte bestyrelsen at lave foreningen om til Aktive Kvinder, 
men denne store landdækkende forening var ikke noget for Onsild byernes 
selvstændige kvinder, og det blev igen til Onsild Husmoderforening. 

I 2008 kom mange 
unge ind i foreningen, 
og Lene Christensen 
har siden været for-
mand. Hun har været 
særdeles aktiv og 
skabt mange nye ar-
rangementer. Bl.a. har 
Lene stået for opstart 
af Onsild Messen, 
som har været en 
succes. Hanne Simon-
sen stod for opstart af Minnimessen, men pga. den store tilslutning fik Lene 
arrangementet over i hallen, og dermed startede Onsild Messen. Overskud 
fra dette og andre arrangementer har OHF brugt
som tilskud til bl.a. opstart af Mariagerfjord Idrætsskole, renovering 
af Onsild Børnehaves legeplads, julegave til dagplejebørnene, støtte til 
spejderne, bladet Kik & Lyt – Onsild Nyt mv. Der er godt tag i de unge 
kvinder, hvilket har været særdeles godt for foreningen, som i dag har 65 
medlemmer, trods en tid med mange tilbud. 
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Til jubilæumsfesten i Bies Bryghus var der 48 deltagende gæster. Værts-
parret i Bies Bryghus er selvfølgelig Henrik og Stine Bergø Pedersen fra 
Onsild, som serverede mad med smagsoplevelse for ganen, og en nydelse 
for øret, da Stine leverede solo sang med svensk islæt. Oda og hendes 
ældre søster Magda havde sange med fra OHF´s 10 års, 50 års og 60 års 
jubilæums fester. Ellen Kruse havde lavet en 75 års fødselsdagssang. 
Formanden Lene Christensen holdt tale og ligeledes den tidligere formand 
Hanne Simonsen. Helt uventet kom 2 ældre kvinder ind og lavede show 
over ”det at være i en Husmoderforening” (Tina Kristensen og Betina Jus-
tesen). Det blev en fantastisk aften i særdeles smukke omgivelser i Bie´s 
Bryghus.

Kirsten Bach 
Medlem af Onsild Husmoderforening i 33 år

Vi synes, det er skægt at spille golf
Vi har nu spillet golf i 3-4 år, og det har virkelig givet os glæder på mange 
fronter. 
Når vi spiller 18 huller, så går vi ca. 10 km i konstant bevægelse, så vi får 
masser af motion. 
Der er også en del tankevirksomhed, da vi skal tælle slag, huske regler, og 
finde den rigtige vinkel og længde på næste slag (det udsætter nok vores 
demens ☺). Det bedste af det hele er selvfølgelig, at vi opnår et godt so-
cialt samvær.
Det er ikke et problem, at vi melder os til en match 
som single, da vi altid bliver mikset på tværs af grup-
pens medlemmer. Derved lærer vi også nye mennesker 
at kende. 

Hvis I har lyst til at spille golf med os, så tilbyder 
Hobro Golfklub weekend kursus for begyndere den 
21/22 maj. I kan efterfølgende få et medlemskab for 
resten af året for kun 2.500 kr.

Hvis I har lyst til sådan et kursus,         
så ring 25 39 75 74 eller skriv til kirsten@2xbach.dk         
           
Hilsen Jonna Danielsen og Kirsten Bach 	  
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R. S. Stålteknik P/S
Sjællandsvej 20

9500  Hobro

Tlf. 22 86 73 14

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.: 98 54 41 42

www.onsildhallen.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 ………

Spar
“KØBMANDEN I FÅRUP”

Butikstorvet 3
 Vareudbringning i Onsildbyerne 

og omegn hver fredag
Tlf. 86 45 20 16

Bestilling skal ske senest TORSDAG
inden kl. 19.00

Henriks Køkken
Kærhave 3, Onsild st. By

9500 Hobro Tlf. 42 16 01 28
henrikskokken@hotmail.com

CVR.33931476



Henriks Køkken
Kærhave 3, Onsild st. By

9500 Hobro Tlf. 42 16 01 28
henrikskokken@hotmail.com

CVR.33931476
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Information fra vandværket
Sammenlægningen af vandværkerne er nu fuldført og processen er gået 
smertefrit.

Den gamle vandværks grund i stationsbyen er solgt, ligeledes er det gamle 
udstyr. 

Alle forbrugere bliver nu forsynet fra vandværket i kirkebyen.

Værket lever op til vores forventninger og kører problemfrit, selvom 
mængden vi udpumper er noget over det dobbelte end før. Vi regner med 
på årsbasis fremover, at udpumpe ca. 110.000 m3 til vores forbrugere.

I 2016 vil Stationsbyens ledningsnet blive optegnet digitalt, da dette er et 
lovkrav, så at man nøjagtigt ved hvor rørerne ligger, når der skal graves. 
Denne optegning er udført i Kirkebyen.

Vi påbegyndte i 2015 udskiftning af vandure ved forbrugerne. Denne ud-
skiftning fortsætter de næste år indtil alle er skiftet.

Hvis du har spørgsmål eller kunne tænke dig at vide mere om vores vand-
værk, er du altid velkommen til at kontakte mig tlf. 40 54 84 11 eller på 
formand@onsildvandvaerk.dk

Mvh. Lars Kristensen
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Rævebakken 2, Nr. Onsild - 
tlf. 98 52 58 74

www.onsildslagtehus.dk
Nr@onsildslagtehus.dk

v/John Madsen

Åbningstider:
Man. – fre.  6.30 – 22.00
Lør. – søn.  7.00 – 22.00
Helligdage 7.00 – 22.00

Viborg Landevej 22, Sdr. Onsild
Tlf. 98 54 40 55

- BENZIN
- altid billig benzin og diesel

- tips og lotto -

Præstemarken 7

TLF. 98 54 44 33

www.onsild.dk

Mejerivej 2, Sdr. Onsild,
9500 Hobro

Tlf. 98 54 40 19
www. saedager.dk

Goldenwine, Viborg Landevej 49, Hobro
Mobil: 27 83 44 59
Åbningstider: torsdag+fredag kl. 12-18
                      lørdag kl.10-16
Samt: www.goldenwine.eu åbent 24/7/365

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

www.onsildelteknik.dk

Onsild Elteknik ApS
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ONSILDMESSEN består!!! men har fået nyt 
navn og afholdes i oktober!!!

Sæt derfor et stort X i kalenderen til:
OHFs Efterårsmesse søndag d. 2. oktober 2016

i Onsild Hallen, Præstemarken 2A
fra kl. 10-16

Har du noget, som du mener, kunne interessere andre – enten til salg eller 
blot til fremvisning, vil vi meget gerne høre fra dig. ”Åbne” værksteder 
efterlyses.

En stand koster 100 kr. for privatpersoner – er du erhvervsdrivende koster 
en stand 250 kr. og en dobbelt stand koster 400 kr.

En stand er ca. 3x3 meter. Bordet på standen måler 2x1 meter – der er 0,5 
meter i siderne og ca. en meter foran og bagved.

TUSIND TAK til ALLE jer, som bakkede op om messen sidste år – vi 
håber, at se jer igen.☺

Tilmelding kan ske på onsildhusmoderforening@gmail.com eller til Lene 
på 22 16 41 28.
Sidste tilmeldingsfrist er d. 1. sepember. Tilmelding er bindende.

Husk at oplyse hvilken ”genre” du stiller op med, da vi gerne vil undgå, at 
få for mange med de samme ting. ☺

Vi ses til OHFs Efterårsmesse 2016

OHF - Onsild Husmoderforening
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Genåbning af Nr. Onsild Kultur og 
Forsamlingshus en stor succes…

Fredag d. 18. marts 2016 kl. 17 slog Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus 
dørene op til reception i anledning af den veloverstået renovering af huset. 
Alle fra nær og fjern med interesse i huset var indbudt til at fejre genåb-
ningen af vores flotte og indbydende kultur og forsamlingshus.
Aftenen startede med den traditionelle klipning af snor, af selveste for-
manden for udvalget for Kultur og Fritid, Jørgen Pontoppidan. Herefter 
overrakte Sparekassen Hobro Fonden en check på 25.000 kr. til projektet.
Efterfølgende bød huset på mad og drikke i lange baner. Efter spisningen 
underholdte de kendte tvillinger fra X-Factor, Michael og René, der tilsam-
men kalder sig Engle For Evigt. De fik rigtig sat bevægelse i både krop og 
sjæl!
Det var så fantastisk, at så mange støttede op om sådan et arrangement. Der 
var 115 mennesker i løbet af aftenen og der var i hvert fald ingen, der gik 
hverken sultne eller tørstige derfra.
Det er dejligt, at vi nu er på den anden side af renoveringen. Det har nemlig 
været en hård proces – især her til sidst. Der har været rigtig mange frivil-
lige inde over projektet, specielt her de sidste 14 dage, så vi kunne blive 
klar til festen – alle har været rigtig flinke til at give en hånd med. Det er så 
fedt, at folk gider bakke op om sådanne projekter – det er vi rigtig taknem-
melige for i bestyrelsen.
Huset står nu klar til udlejning, og ønsker man at leje huset, eller har man 
spørgsmål herom, kan man altid kontakte huset på mailen: 
nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com eller på telefon 91 53 93 58.
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Nr. Onsild Kultur og Forsamlingshus 
Sponsorer til gulvprojekt 2016 
Sparkassen Hobro Fonden     Jutlander Bank A/S 

HMN Naturgas I/S    Spar Nord Fonden 

Mariagerfjord Kommune    BN BYG 

Cogetil Scandinavia    C.K. Kurt og Carlo Kristensen A/S 

Onsild Smede-& VVS Forretning   M.R. Smedie & Rørteknik 

RS Stålteknik A/S     Hobro Malerfirma 

Aut.Kloar-& Murermester Finn Sørensen   K.S. Auto 

Onsild Elteknik ApS    Vila Udestuer A/S 

Hobro Farve & Gulvcenter    Bitten Slagter 

Nr. Onsild Slagtehus ApS    Boldsen A/S 

Nr. Onsild Landsbyråd    Bies Bryghus  

Tulip      Henrik Kirketerp 

Onsild Husmoderforening    Onsild Borgerforening 

Bidrag fra borgere i onsild byerne  
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HAR	  DU	  FÅET	  LYST	  TIL	  AT	  LEJE	  

NR.	  ONSILD	  KULTUR	  OG	  FORSAMLINGSHUS	  

SÅ	  KIG	  HER	  
	  

Huset	  kan	  tilbyde:	  

-‐ Service,	  glas	  og	  bestik	  til	  70	  personer	  
-‐ Stort	  lyst	  lokale	  med	  nyt	  gulv	  og	  flotte	  lamper	  
-‐ Mindre	  anretter-‐stue	  
-‐ Funktionelt	  køkken	  med	  nyere	  opvaskemaskine,	  dobbelt	  

kaffemaskine,	  gaskomfur	  og	  2	  el-‐ovne.	  
-‐ Separate	  herre-‐	  og	  dame-‐toiletter	  
-‐ Smukke	  omgivelser	  og	  tæt	  på	  Nr.	  Onsild	  Legeplads	  

	  

Udlejningspris:	  

-‐ Medlemmer:	  700	  kr.	  pr.	  dag	  +	  gas/vand	  (150	  kr.	  pr.	  dag)+	  forbrugt	  el	  
Medlemskontingent:	  200	  kr.	  pr.	  år	  pr.	  husstand	  
Slutrengøring	  kan	  tilkøbes	  
Medlemmer	  betaler	  depositum	  forud:	   800	  kr.	   (fra	  26	  år)	  
	   5.000	  kr.	   (18-‐25	  år)	  
	  

-‐ Ikke-‐medlemmer:	  900	  kr.	  pr.	  dag	  +	  gas/vand	  (150	  kr.	  pr.	  dag)	  +	  
forbrugt	  el	  
Slutrengøring	  kan	  tilkøbes	  
Ikke-‐medlemmer	  betaler	  depositum	  forud:	   2.500	  kr.	   (fra	  26	  år)	  
	   5.000	  kr.	   (18-‐25	  år)	  

	  

Kontakt	  udlejer:	  

-‐ For	  mere	  information	  eller	  reservation	  
-‐ På	  mobil:	  91	  53	  93	  58,	  læg	  evt.	  en	  besked,	  så	  ringer	  vi	  tilbage	  
-‐ På	  mail:	  nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com	  



Foreningsliste

FACEBOOK: DEM DER BOR I ONSILD ELLER HAR BOET I ONSILD
43

Onsild Idrætsforening : Michael Loft 20 14 28 50
Onsild Hallen (omstilling) : Halinspektør 98 54 41 42
Onsild Hallens bestyrelse : Jørgen Ib Larsen      21 28 33 38 
Onsild Idrætsefterskole : Søren Haubjerg 98 54 44 33
Onsild Husmoderforening : Lene Christensen 22 16 41 28
Sdr. Onsild Borgerforening : Betina Justesen 40 86 47 33
Landsbyråd Sdr. Onsild : Ole Bech 98 54 49 14
Landsbyråd Nr. Onsild : Conny Birgitte Madsen 24 81 77 57
Nr. Onsild Legeplads  : Michael Christensen  22 76 74 62
Nr. Onsild Forsamlingshus: 
     - Booking                        (nr.onsild.forsamlingshus@gmail.com)  91 53 93 58   
     - Formand : Bente Kirketerp      27 64 37 97
Onsild Vandværk Amba : Lars Kristensen 40 54 84 11
Nr. Onsild Vandværk : Ib Velling Jensen 61 75 61 48
Onsild Præstegård : Astrid Klostergaard 98 54 40 12
Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd : Jørgen Lundsberg 98 52 57 86
Indre Mission Nr. og Sdr. Onsild : Bent Dyrholm 41 13 52 65
Støttegruppen Odinsgård : Hanne Simonsen 98 54 43 86
Onsild Pensionistklub : Niels Kurt Jensen 98 55 52 28    
Lokalhistorisk Forening : Ejgild Simonsen 98 54 43 86
KFUK-spejderne : Susanne Christensen 98 54 44 35
KFUM-spejderne : Birgitte Lauritsen 61 38 93 91
Onsild Squaredance: : Ketty Nyrup Hansen 98 54 44 89
Hobroegnens Skytte Forening : Jens Arne Abildgaard 30 98 38 97
Onsild Sangkor : Dorte Rask Laursen      98 54 54 21 
Dagplejen : Lene Christensen 22 16 41 28
Børnehaven : Thomas Damsgaard 97 11 51 10
Onsild Børnehave forældreråd : Heidi Holst 29 29 73 71
Mariagerfjord Idrætsskole : Eva Thestrup Sørensen 98 58 77 00
Skolebestyrelsen : Thomas Rasmussen 21 63 14 57
MFI Skolekredsen : Ketty Nyrup Hansen 29 24 86 49
Onsild Ungdomsklub : Paw Holmkvist 23 29 06 65
Beboerrepræsentation Friggsvej : www.friggsvejhobro.dk 
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