
 
 

 
 
            
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

AKTIVITETSBLAD 

NR. 59  SEPTEMBER— DECEMBER 2009 

FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk 

Redaktion: Jens Dybbro, mail jens@dybbro.net Tryk: Accord-Tryk,  
 

Sidste frist for indlevering af materiale til næste Aktivitetsblad er d. 1/12-09 

Fantastisk sportssæson for 
Nørskovlund IF, læs mere side 9 

Åbent hus i idrætsinstitutionen 
ved Egns– og Sportsfesten  

Midsommerstemning til årets Sct. Hans bål, læs mere side 4.  



 

Årets Nørskovlunder 
Ved familiefesten ved Egns– og Sportsfesten i juni måned uddelte forsam-
lingshuset prisen Årets Nørskovlunder. Prisen gik denne gang til Else og 
Godtfred Appel, Hingeballe. I begrundelsen for valget blev der lagt vægt på 
Else og Godtfreds store hjælpsomhed, engagement og aktive deltagelse i de 
mange forskelligartede aktiviteter, som foregår i lokalsamfundet. Vi ønsker 
endnu engang tillykke med prisen! 
 
 

Gourmetaften/høstfest/fællesspisning 
Som et nyt tiltag inviterer vi til en lidt utraditionel høstfest lørdag den 3. ok-
tober. Ideen er, at en del af festen er at tilberede maden og pynte op i fælles-
skab. Vi håber at se mange til dette arrangement. Se annoncen andet sted i 
bladet.  
 
Julemand og Andespil 
Lørdag den 28. november tænder beboerforeningen det store juletræ, som 
sættes op på plænen foran forsamlingshuset. Der er hestevognskørsel for bør-
nene fra kl. 14.30 til 15.30.  
Det er aftalt med julemanden, at han kommer og tænder juletræet kl. 15.30 og 
han har også lovet at tage godteposer med til børnene.  
I tidsrummet fra kl. 14.00 til 16.30 vil der være åbent i forsamlingshuset, hvor 
der vil være mulighed for at få varmen samt købe en sodavand, et varmt krus 
gløgg og en portion lune æbleskiver m.m.  
 

Søndag den 29. november kl. 19.00 afholder vi Andespil i forsamlingshuset.  
Her har du mulighed for at vinde en dejlig juleand med tilhørende rødkål samt 
en masse andre fine gevinster. Vi serverer en kop kaffe eller te i pausen og der 
kan købes æbleskiver mm. Kom gerne i god tid! Dørene åbnes kl. 18.00. 
 
Nytårsaften i forsamlingshuset 
Nytårsfesten ved årsskiftet 08/09 blev en succes - derfor gentages ideen med 
fællesspisning og hyggeligt samvær for hele familien ved årsskiftet 09/10. Vi 
glæder os til at se rigtig mange af jer torsdag den 31. december 2009 til en 
festlig aften. Se annoncen andet sted i bladet. 

   
 Bestyrelsen 

 

 NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
      OG  STØTTEFORENINGEN 
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       Andespil          
 

                                 Søndag d. 29/11 kl. 19.00  
        i Nørskovlund Forsamlingshus 
 
                 Salg af Amerikansk lotteri 

                    Dørene åbnes kl. 18.00  
 

Nytårsfest   
 

Nytårsaften i Forsamlingshuset 
Fællesspisning og hyggeligt samvær 

Tilmelding senest 1. december til 
 

Any Jensen: 29 47 64 18 
Marit Hughes: 86 88 68 69 

Inge Holm: 86 88 62 38 

Gourmetaften/høstfest/
fællesspisning  

”Fælles tilberedning af mad efter høst som herefter spises i festligt lag” 
 

i Nørskovlund Forsamlingshus  
lørdag den 3. oktober kl. 18.00 

 
Hver husstand stiller med mindst én person, som deltager i for-

beredelserne af aftenen fra kl. 16.  
Pris - voksne 125 kr. børn 50 kr. - drikkevarer kan købes 

Tilmelding senest onsdag d 23. september på tlf. 2082 0714 



 
     

 

Beboerforeningen deltog sammen med flere af egnens foreninger i årets Egns– 
og Sportsfest.  
Det blev en regnfuld og kølig uge. Fredag aften havde vi en post på beboerfor-
eningens legeplads ved forsamlingshuset i Nørskovlund, hvor de regntøjs-
klædte deltagere kunne tjene points ved at ramme en basketbold i kurven. Det 
er slet ikke så nemt ! 
Vi nyder meget at være med fredag aften i Egns- og Sportsfestugen. Det er 
denne aften, at alle aktiviteterne ugen igennem bindes sammen med opgavelø-
bet/gå-gætteturen, hvor egnens forskellige foreninger i fællesskab deltager 
med aktive poster. 
Lørdag aften stod vi for familieaftenen, hvor der deltog 150 mennesker. Det 
blev som sædvanlig en hyggelig og sjov aften. 
 

Årets Sct. Hans bål blev brændt af på en dejlig lun midsommeraften. Erene 
Vestergård holdt en god båltale, og børnene fra Idrætsinstitutionen i Nørskov-
lund havde lavet en rigtig flot heks til bålet. Der blev bagt pandekager og sno-
brød, spist pølser, drukket kaffe, og de 150 fremmødte havde i det hele taget 
en hyggelig aften ved søen i det gode vejr. 
 

I skrivende stund har vi endnu ikke afviklet sensommerens svampekursus, 
men også der håber vi på god deltagelse og godt vejr. 
 

I efteråret har vi et enkelt arrangement. 
Lørdag den 28. november kommer Julemanden og tænder det store juletræ ved 
forsamlingshuset i Nørskovlund. Samme dag kan børnene få en køretur i he-
stevogn. Se annoncen på næste side: 
 

                                                                   Bestyrelsen. 
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         NYT FRA BEBOERFORENINGEN                   
 

Stemningsbillede fra familieaftenen Båltaler Erene Vestergaard  
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     Juletræstænding  
    
   Lørdag d. 28/11 tændes det store juletræ ved    
    Nørskovlund Forsamlingshus  

 
Fra kl. 14.30 er der mulighed for en køretur i 
hestevogn. 
 
Der kan købes gløgg og æbleskiver m.m. i  
forsamlingshuset fra kl. 14.00 til 16.30. 

 
Julemanden kommer forbi og tænder det store  
juletræ på den gamle mejerigrund kl. 15.30.   
 
Alle er velkomne! 

  Billede fra et af julemandens tidligere besøg! 
 
 
   Arr. Beboerforeningen og  
   Støtteforeningen for Nørskovlund Forsamlingshus 

 



     
Vi er nu klar med FOREDRAGSRÆKKEN for den kommende sæson.  
Alle foredragene foregår i Nørskovlund Forsamlingshus.  
De 4 første foredrag starter kl. 19.30 
Se annoncen på næste side. 
 
Foredragsrækken er for alle, unge som ældre. Deltagerne kommer både fra 
lokalområdet og fra omegnsbyerne, og alle er meget velkomne. 
Vi plejer at have nogle vældig hyggelige foredragsaftener med fællessang, 
gode foredragsholdere og tid til socialt samvær og snak hen over kaffen. 
Ligesom tidligere år arrangerer vi den sidste foredragsaften sammen med Be-
boerforeningen, således at vi starter aftenen med fællesspisning kl. 18.30, og 
foredraget denne aften starter derfor først kl. 20.00 
 
 PRIS: for deltagelse i hele foredragsrækken (5 foredrag) er 200 kr. 
 
TILMELDING: senest den 31. oktober til John Birk, tlf. 86 88 60 97. 
 
Det er også muligt at deltage i enkelte foredrag. Pris pr. foredrag ved de første 
4 foredrag er 50 kr. Pris for deltagelse ved foredrag med Søren Ervig er 70 kr. 
Dette foredrag annonceres specielt i det næste aktivitetsblad, som udkommer 
sidst i december. 
Tilmelding til enkeltforedrag senest 2 dage før foredraget p.g.a. stoleopsæt-
ning, borddækning m.v. 
Deltagerne bedes selv medtage kaffe/te og brød til de 4 første foredrag. 
 
                    Med venlig hilsen John Birk 
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Det som I tidligere har kendt som Sportsfesten i Nørskovlund har i år ændret 
navn og indhold. 
Mange flere af egnens forskellige foreninger, råd og institutioner er direkte 
involveret i dette års fest.  
Festen afvikles løbende i løbet af uge 24, og ved også at ændre navn for ugen 
ønsker vi at fortælle, at festlighederne i ugen er for alle egnens beboere, ældre 
som yngre og gerne hele familien. 
Foreløbig ser programmet for festugen således ud: 
 

Søndag d. 8. juni arrangeres der reklamelotteri i Nørskovlund Forsamlingshus.  
 

Tirsdag aften vil der på sportspladsen være gymnastikopvisning med 130 ele-
ver fra Levring Efterskole, og efterfølgende fyldes pladsen med motorcykler. 
 

Torsdag aften vil der være 7-mands fodboldcup for seniorer. 
 

Fredag aften genoptager vi gå-gætteturen på en helt ny måde. Vi skal fortsat 
gå i små grupper fra Nørskovlund via Hinge og tilbage igen, men posterne 
bemandes med repræsentanter fra mange af områdets foreninger. Turen vil 
indeholde små konkurrencer, men samtidig kan man stifte bekendtskab med 
foreningerne og deres aktiviteter, f.eks. besøg ved jagtforeningens skurvogn i 
Præstegårdsskoven, KFUM/K´s udendørsaktiviteter, motorcykelklubben MC 
Daltons m.v. 
 

Lørdag formiddag vil der være fodboldcup for børnene. Om eftermiddagen vil 
der være aktiviteter med leg, spil m.v. for hele familien bl.a. arrangeret i sam-
arbejde med Idrætsinstitutionen i Nørskovlund og om aftenen arrangeres der 
stor familiefest m. grill, spisning, underholdning m.v.  
 

Om søndagen afsluttes Egns- og Sportsfesten med gudstjeneste i teltet på 
sportspladsen. 
 
Vi ønsker med det brede tilbud at gøre Egns- og Sportsfesten til hele egnens 
fest, og vi håber på, at hele egnens befolkning vil møde frem til aktiviteterne, 
så vi i fællesskab kan få en sjov og festlig uge. 
 

Det endelige program for festen bliver beskrevet i bladet for festen, som udde-
les senere på foråret. 

                        
     m.v.h. Arrangørerne for festen. 
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FOREDRAGSRÆKKEN 2009-2010 : 
 

Alle 5 foredrag foregår i NØRSKOVLUND FORSAMLINGSHUS. 
 
Mandag d. 2/11-09 kl. 19.30: ”PÅ REJSE MED VERDENSHOLDET”                       
Trine Bisgaard, Elsborg, viser billeder og fortæller om sine oplevelser som 
deltager på DGI´s verdenshold i gymnastik på rejse rundt i verden. 
 
Mandag d. 14/12-09 kl. 19.30: ”MALI OG BUKINA FASSO. Billeder fra 
det glemte Afrika” 
Peter Birk, Silkeborg, fhv. stadsbibliotekar viser billeder og fortæller om det, 
der i middelalderen var et af verdens største imperier. I Timbuktu og Djenné 
møder vi tuaregernes kamelkaravaner, og i syd dyrker Dogonfolket stadig de-
res maskedanse. Byerne og de enorme moskéer er bygget af mudder. 
 
Mandag d. 11/1-10 kl. 19.30: ”PÅ REJSE I AFRIKA MED TELT PÅ TA-
GET”  
Iver Søndergaard, Thorning, viser billeder og fortæller om en rejse i Nami-
bia sammen med hustruen Solveig. Rejsen foregik med 4-hjultrækker med telt 
på taget, ekstra brændstof, køleskab, dåsemad, køkkengrej, en positiv grund-
stemning og eventyrlyst. Iver har fotografisk foreviget naturen og det eksoti-
ske dyreliv. 
 
Mandag d. 1/2-10 kl. 19.30: ”SANGENE OG DERES HISTORIE”.   
Det bliver en aften, hvor sangen er i centrum. Vi skal synge en række af de 
fællessange vi kender – og mange nye sange. Lene Henriksen vil kæde san-
gene sammen med fortælling om fællessangens historie generelt og de enkelte 
sanges specielle historie. 
 
Fredag d. 5/3-10 kl. 20.00:  ”VILDMARKS SHOW MED SØREN ER-
VIG”  
Forfatteren, jægeren, lystfiskeren og fotografen Søren Ervig tager os med et 
forrygende vildmarksshow med på sine eventyrlige rejser i verdens vildmar-
ker. Pragtfulde audio/visuelle lysbilledsekvenser – skønt fotograferet og ledsa-
get af spændende og morsomme historier om dyr og mennesker. 
Søren Ervig har rejst i Alaskas, Canadas, Sibiriens og Afrikas vildmarker på 
sporet af bjørne, hjorte, elge, antiloper og meget mere, ligesom han med fiske-
stangen efterstræber, kæmpelaks, ørreder og helleflyndere. 
 
Tilmelding, pris m.v. for deltagelse i foredragsrækken er beskrevet på foregå-
ende side under Nørskovlund Aftenskole, men husk, at alle er velkomne. 



      
 
 
 
 
 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

               Alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde udføres. 
                             Såvel nyt som reparation. 
 

  Hardy Nielsen  .  Tømrermester 
 

    Midstrupvej 18,  Hindbjerg,  8620 Kjellerup.  Tlf. 8688 6388 

ASTRUP SERVICE 
v/ Per Thomsen, Aps 

tlf. 8688 3467 
 

• Fliserenser/højtryksspuler, specielt velegnet til mos og alger udlejes. 
• Trækløver (trailermodel) udlejes. 
• Flishugger med 7 m tank udlejes. 
• Hegnsklipning i op til 6,5 meters højde udføres. 
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Alt i algebehandling af hustage,  
træværk, fliser og meget mere. 
 
Jesper Nielsen                 Algegift sælges også til              
Taskebjergvej 24             gør det selv folk. 
8620 Kjellerup 
86 88 60 43 / 20 76 60 18                                     www.algegift.dk 



Meget er sket siden sidst. Egns og Sportsfesten er vel overstået, selvom vejret ikke var 
med os hele tiden. Gymnastikopvisningen blev desværre aflyst om tirsdagen på grund 
af uvejr, men resten af arrangementerne var succesfulde, og der var rigtig mange som 
hyggede sig til festen lørdag aften.                                                                                                  
 
Sportsligt har det været et fantastisk forår. Både Ynglinge A og Drenge 3 vandt deres 
pulje, og dermed en mulighed for at vinde det jyske mesterskab. For Drenge 3 blev det 
en god oplevelse, men desværre ingen medaljer i denne omgang. Ynglinge A tabte 3-2 
i finalen mod Haderslev, men blev alligevel jyske mestrer, fordi Haderslev blev dis-
kvalificeret efter kampen for brug af ulovlig spiller. Ynglinge A ønskes stort tillykke 
med mesterskabet. 
Vi har også haft vores U-6 hold i sving til NIF CUP 2009, - deres første stævne, hvil-
ket blev en kæmpe oplevelse for dem. De spillede uafgjort i alle deres kampe og fik en 
medalje med hjem.  
 
Årets ynglingespiller blev i år Mikkel Møller, ligesom sidste år en NIF’er. Vi har sta-
dig mange NIF’er med i A truppen til DS holdet i Kjellerup og arbejdet med Team 
Kjellerup forsætter også denne sæson på drenge, junior og ynglinge. 
 
Efter sommerferien, når glæden over alle medaljerne har lagt sig, står en ny sæson for 
døren, og hermed en lidt usikker fremtid. Det er absolut nødvendigt, at vi får gang i 
klubben med nye ansigter. Det gælder både spillere, trænere og bestyrelsesmedlem-
mer. Vi vil opfordre alle til allerede nu at vise den interesse, som skal til for at føre 
klubben videre. Det her er virkelig et nødråb til alle nye som gamle i Nørskovlund og 
omegn, om at vise initiativ samt interesse for klubben. Vi er ved at få bygget om i 
vores klublokale og skal i gang med stort projekt i kælderen, hvor vi har fået det gam-
le musiklokale, som skal gøres i stand. Kom og være med til at præge fremtiden i 
klubben. 
 
Vi kan også allerede bede jer om at sætte foreløbig kryds i kalenderen onsdag den 25. 
november 2009 hvor vi holder vores årlige generalforsamling i klublokalet. Der er 
behov for nye ansigter og vi håber 100 % på der er nogen som har lyst til at tage den-
ne udfordring op og blive nyt medlem i bestyrelsen. 
På sportspladsen i Nørskovlund er der Boldaktiviteter for årgang 2003/04/05. Det 
foregår om tirsdagen fra 16.30 til 17.30. Har du spørgsmål vedr. dette så kontakt Stig 
Mehlsen på 8688 6349. 
I salen på Nørskovlund skole er der mulighed for at spille badminton. Nærmere op-
lysninger ved henvendelse til Any Jensen på 8688 6125. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

   

   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    
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Nyt værested – nye klub tilbud. 
KFUM og KFUK har fået nyt værested, nemlig på Tingskrivervej 28 a. Præstegårdens 
forpagterbolig. Vi har været utrolig heldige, for netop som der slet ikke var plads til os 
på skolen i Nørskovlund mere, blev forpagterboligen ved præstegården ledig og me-
nighedsrådet tilbød os den som klubhus. Her er der rigtig gode forhold, som gør at vi 
kan fortsætte og udvide vores aktivitets tilbud. Samtidig ændres klubaftenen til onsdag 
i stedet for torsdag.  
Huset kalder vi ”MOKKEN”, (M og Kén!), og vi glæder os bare til at ”bo” der. 
 
MoK-klub 
Hvornår:  Hver onsdag fra kl. 19.00 – 20.30. (1. gang 26. aug.) 
Hvor: ”MOKKEN” Tingskrivervej 28 a, Hinge 
Hvem: Alle fra 1. kl. og opefter 
Hvad kan man lave? 
 
1. Sang og musikgruppen. Har du lyst til at synge? – være Sing Star….eller kan 

du allerede spille et instrument, så trop op her. Så skal der synges og spilles så 
taget letter på MOKKEN. 

2. Mekanikken: Her skal du gå i 5. kl. eller mere. Her skal der skrues og makkes. 
Måske skal der laves mærkelige cykler. – eller havetraktor-træk, eller du kan 
tage en gammel knallert med og se om den kan komme til at køre. Du må ikke 
være bange for at få olie på tøjet, hvis du vil være med her. 

3. Friluftsliv og Krea-gruppen: Her er det stikord som: Tømmerflåde, bål og 
brand, pandekagebagning, natur, løb, det flyvende tæppe, perler, smykker og 
palietter og meget mere der hygges med. 

 
KFUM og KFUK har også arrangementer for voksne. Både Fællesaftner og mindre 
Bibelstudiegrupper, hvor der diskuteres om livet, kristendommen og meget mere. 
Mere information om MoK-klubben og foreningen generelt kan fås hos formanden: 
Dorte Hougaard Madsen, 8688 6364 / 6021 4408 eller på dhm@kfum-kfuk.dk  
 

 
Billeder fra den  
sidste aften før 
sommerferien. 
Det flyvende tæp-
pe og bålhygge. 
 

 

   

    NYT FRA KFUM/K I HINGE   
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  Fra og med dette nummer vil Aktivitetsbladet for Hinge Sogn  
  udkomme kvartalsvis med 4 numre årligt. Vi håber, at mange  
  vil bruge bladet som informationskilde til, hvilke aktiviteter  
  der vil være mulighed for at deltage i her i Hinge sogn !  
 
Frist for aflevering af stof til redaktionen til optagelse i bladet er fast den 4. i 
forudgående måned.  
 
 Stof til april – juni nummeret afleveres senest den 4. marts.  
 
   Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår !! 
   
        Lene Henriksen 
 
__________________________________________________________________________________________________

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

              NYT FRA REDAKTIONEN 

    
 

 

  Blikkenslagermesteren udfører :  
   

  Alt i blik- og kobberarbejde, tagrender og  
  skiffer, inddækning af   kviste og facader m.v.     
  Uforpligtende tilbud gives ! 
  J. S. Blik,  Hingeballevej 11, 8620 Kjellerup 
  Tlf. 86879031 mobil 20888112 

- med øje for detaljen ! 

J. S. Blik 

  
 

V/ ANETTE DØSSING 
VESTRE LANGGADE 6 

8643 ANS BY 
 

TELEFON:  86 87 00 52 

      ÅBNINGSTIDER 
 

MANDAG: LUKKET 
TIRSDAG: 8.30-16.30  
ONSDAG: 8.30-16.30  
TORSDAG: 8.30-18.00 
FREDAG: 8.30-16.30 
LØRDAG: 8.00-12.00  
(LUKKET LØRDAG I LIGE UGER) 

www.Stald-Direkte.dk 
Spar penge på rideudstyr ! 

Butikkens åbningstider:         
 Mandag, torsdag og fredag 13.00-17.00   Lørdag 10.00-12.00 

Frausingvej 9, 8643 Ans 
Tlf.: 24 23 24 84   -   mail@Stald-Direkte.dk  
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Så er sommerferien ved at være slut, de fleste børn er begyndt i børnehaven igen. 
De møder frem til en gammel skole, hvor der er blevet lagt nyt tag på bygningen, hvor 
gymnastiksalen og badeforholdene er ved at blive sat i stand. 
For Idrætsinstitutionen er det specielt dejligt at gymnastiksalen bliver sat i stand. Den 
er vi meget glade for at bruge, og den har længe trængt til lidt puds og maling. 
Vi havde arbejdsdag den 27 maj, hvor forældre og personale fik ryddet op på lege-
pladsen, malet borde og bænke, klippet buske og fældet træer, og andet arbejde som 
ofte bliver glemt i en travl hverdag. Tak til alle for hjælpen. 
 
Til Sankt Hans aften ved Hinge sø havde de ældste børn + Irma laver en meget flot 
heks, vi håber det kan blive en tradition at de ældste børn laver heksen til Sankt Hans 
bålet ved Hinge sø. 
 
Efter sommerferien starter 11 af vores dejlige børnehave børn i skolen, de glæder sig 
rigtigt meget. De har i en periode gået i Mini SFO i Ans for at vænne sig til forholde-
ne omkring skolen, en periode som de har haft stor glæde af. Efter sommerferien får vi 
et nyt legehus, som bliver indviet den 14 august, i forbindelse med vores sommerfest. 
 
Vi har nogle dejligt aktive forældre, som har lavet en  støtteforening, hvor de på for-
skellig vis vil hjælpe Idrætsinstitutionen. Det være sig skaffe penge til nye Moon cars, 
nyt sand til legepladsen, skabe til vores kreativrum, og ting til køkkenet. Samt mange 
kommer med børnebøger, som de ikke selv har brug for mere. Rigtig mange tak til jer 
forældre. 
 
Dejlige sommerhilsener fra Idrætsinstitutionen Nørskovlund.  
 
 
 

   

NYT FRA IDRÆTSINSTITUTIONEN 
NØRSKOVLUND 
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LEGESTUE  I  LEGESTUE  I    
IDRÆTSINSTITUTIONEN             IDRÆTSINSTITUTIONEN              
    

Hver  fredag formiddag 
 

Legestuen er for alle børn fra 1 år til 3 år og deres forældre.  
 

 Ønsker du yderlige oplysninger om legestuen så  ring på 86 88 63 50. 



VELKOMMEN TIL PENSION HOLM MØLLE 
Bed & Breakfast 

 
 
 
 
 
 
 

Pension Holm Mølle Bed & Breakfast 
Holmmøllevej 41, 8632 Lemming tlf.: 86886600    

e-mail: holm@holmmoelle.dk     www.holmmoelle.dk 
 

 
 

Sikkerhed Komfort Økonomi 
86 66 87 88 

www.nygas.dk 

Gas installationer                                                  Naturgas-service 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PSYKOTERAPEUT 
CARSTEN RIBBUNG 
Nørskovlundvej 51, Frausing 

8643 Ans 
Tlf.: 8688 6104 

Nørskovlund Forsamlingshus 

 
Vi tilbyder hyggelige og veludstyrede lokaler til såvel  

store som små arrangementer! 
 

udlejning - ring på tlf. 86 88 60 50 
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Pil til alle formål . . . 
 
Sorteret og tørret pil, frisk pil  
til levende flet samt stiklinger. 
Forme og modeller til fletning  
af foderbræt, bakker m.m. 
Værktøj til pileflet. 
Kursusvirksomhed efter aftale. 
 

Alle pil er usprøjtede,  
håndhøstede fra egen mark. 
 

Åben for fremvisning  
og salg efter aftale. 
 

Nymosegård Flettepil 
v/ Karsten Holm,  
Tanghusvej 18,  
8620 Kjellerup 
Tlf. 86 88 62 38 / 20 22 62 38 

  

Bygningsservice Aps
Tlf. 22950525 / 30660763

Kyllings El- & 
Industriautomation A/S 

 

tilbyder udførelse af: 
Traditionelle el-installationer 

EDB og Tele installationer 

Telefonomstillingsanlæg 

Forsikrings godkendt 
tyveri alarmsinstallatør 
Konstruktion og opbygning 
af styretavler 
Firmaet råder over personale 
med mere end 15 års erfaring 
i PLC software programmering 
Døgnvagt 
 

Gl. Dalsgårdvej 2 . 8620 Kjellerup 

Tlf. 8688 6171 
Mobil 4010 6171 
Fax 8688 6170 

 
 
 
 
  Revisionsfirmaet 

  Svend Siersbæk 
  Statsautoriseret Revisor 
   Bohrsvej 1 
  8600 Silkeborg 
 

  Tlf. 86 80 26 18 
  Fax  86 80 35 29 
 

  Svend Siersbæk priv. 
  Tingskrivervej 8, Hinge 
  Tlf. 86 88 62 44 
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Program for efteråret 2009 
 

14-09         Winnie Nørholm Rischel fortæller om sin tid som præst 

28-09 Syngepigerne fra Bording underholder 

12-10         Bingo m/spisning 

26-10     Erling Bøgh - ”Barn under krigen” 

09-11         Bent Frits Nielsen - Tur til Afrika m/lysbilleder 

23-11         Sangeftermiddag v/ Bente Sørensen 

07-12     Julefrokost  
 
Ændringer i programmet kan forekomme. 
Møderne foregår i Nørskovlund Forsamlingshus kl. 14.00 - 17.00 
 
 

Fortæl naboer og venner om vores klub, så vi kan blive flere. 
Forslag til program er altid velkomne. 

 
 
 

              Bestyrelsen 
                                       

          Høstfest 
Fredag d. 11 september er der Høstfest i Konfirmandhuset, hvor Sofie Bitsch 
med veninde fortæller om at være soldaterhjemsleder i Kosovo. 
                           
      Koncert med Gia og Filip Gade 
Søndag den 27 september kl. 19.00, kommer Gia og Filip Gade igen til Hinge 
Kirke og giver en hel koncert med musik for violin og harmonika. 
 
Gia og Filip bor i Norge men er ofte i Danmark og er tit i Hinge for at være 
med til søndagsgudstjenesten, hvor de har givet et par numre. 
Vi håber at rigtig mange vil komme, for det lyder bare godt.   
 
Hinge Menighedsråd      
              

   

   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 
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 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 



  www.hinge-noerskovlund.dk   

Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 
 11/09 - 19.30  Høstfest Konfirmandhuset Menighedsrådet 

 14/09 - 14.00  Winnie Rischel Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 27/09 - 19.00  Gia og Filip Gade Hinge Kirke Menighedsrådet 

 28/09 - 14.00 Syngepigerne Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 03/10 - 18.00 Høstfest Forsamlingshuset Støtteforeningen 

 10/10 -   9.00     Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

12/10 - 14.00 Bingo m. spisning  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

26/10 - 14.00 Erling Bøgh Forsamlingshuset Mandagsklubben 

31/10 -  9.00  Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

02/11 - 19.30 Verdensholdet på tur Forsamlingshuset Nørskovlund Aftensk 

09/11 - 14.00 Rejsebeskrivelse Forsamlingshuset Mandagsklubben 

21/11 - 12.30 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

23/11 - 14.00 Sangeftermiddag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

25/11 - 19.30 Generalforsamling Klublokalet NIF 

25/11 - 19.30 Adventsfest Konfirmandhuset KFUM/K & IM 

28/11 - 14.30 Hestevognskørsel Forsamlingshuset Beboerforeningen 

28/11 - 15.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen 

  29/11 - 18.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

 06/12 - 19.00  Julekoncert Hinge Kirke Menighedsrådet 

  07/12 - 14.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

12/12 - 12.30 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

14/12 - 19.30 Mali og Bukina Fasso Forsamlingshuset Nørskovlund Aftensk 

28/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

29/12 - 19.30 Juletræ Konfirmandhuset KFUM/K & IM 

31/12 - 18.00 Nytårsfest Forsamlingshuset Støtteforeningen 


