
 
 

 
 
            
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

AKTIVITETSBLAD 

NR. 60  JANUAR— APRIL 2010 

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. 1/04-10 

Omkring 50 børn og deres forældre/bedsteforældre tog imod 
julemanden som tændte det store juletræ og uddelte godteposer. 

Andespil i forsamlingshuset med 
ca. 80 deltagere. 

Postkassen i Nørskovlund sidder 
nu på forsamlingshuset.  
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Siden sommerferien har vi haft 2 arrangementer 
 
 

Det første arrangement var et interessant svam-
pekursus med Ulla Nørskov. 
Efter et spændende foredrag i forsamlingshuset 
blev der serveret svampestuvning, og efterføl-
gende blev der arrangeret 2 ture i skoven, hvor 
vi alle fik spiselige svampe med hjem. 
 

Sidst i november tændte vi det store juletræ i Nørskovlund. Det er igen i år 
skænket af Ove Rasmussen, og Bjarne Hansen har endnu engang hjulpet os 
med at rejse det. Vi er meget taknemmelige for begge dele. 
På dagen, hvor træet blev tændt, var der meget livligt ved forsamlingshuset. 
50 børn var mødt op sammen med forældre og/eller bedsteforældre. Børnene 
fik køretur i hestevogn og i forsamlingshuset var der også fyldt godt op til 
gløgg og æbleskiver, mens man ventede på Julemanden, som endnu engang 
kom og tændte træet sammen med børnene. 
 
I den periode, som dette blad omhandler har vi 3 arrangementer 
• En aftenudflugt til DESIGNA i Kjellerup,  
• Beboerforeningens generalforsamling  
• Fællesspisning og foredrag, med Søren Ervig, som er kendt af  lystfi-

skere, jægere og mange andre naturelskere. 
 
Alle 3 arrangementer er annonceret andetsteds i dette blad. 
 
I dette efterår har vi arbejdet på at lave en informationsfolder for lokalområ-
det. Den bliver lavet som en folder med indstiksblade, hvor forskellige for-
eninger og institutioner i området kan informere om sig selv og aktiviteterne. 
Vi håber, at I vil tage godt imod folderen og gemme den, idet det så er menin-
gen, at der fremover kan laves nye indstiksblade til folderen, ligesom gamle 
kan udskiftes, når der sker ændringer. 
Vi regner med at kunne omdele folderen til samtlige husstande i sognet i janu-
ar i forbindelse med, at vi er rundt for at sælge medlemskort. 
Fremover vil informationsfolderen blive udleveret til alle tilflyttere. 
 
Vi ønsker alle GOD JUL og GODT NYTÅR.                  Bestyrelsen. 

  

         NYT FRA BEBOERFORENINGEN                   
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GENERALFORSAMLING I 
BEBOERFORENINGEN  

FOR HINGE SOGN 
 

Beboerforeningen for Hinge Sogn afholder  
ordinær generalforsamling 

tirsdag d. 2. februar kl. 19.30  
i Nørskovlund Forsamlingshus. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Bestyrelsen 

 

Udflugt til DESIGNA i Kjellerup 
 

TIRSDAG D. 26. JANUAR 2010 
 

Der vil være rundvisning i butikken og på fabrikken. 
Der vil blive fortalt om cykelholdet. 
Der bliver tid til at stille spørgsmål 

Arrangementet er gratis.  
Der serveres kaffe og kage. 

 
Arrangementet gennemføres kun ved min. 20 tilmeldte. 

 
Afgang fra Nørskovlund Forsamlingshus kl. 19.15  

i private biler (fælleskørsel) 
 

Tilmelding senest 18/1 til  
Birthe Mølgaard Kaa på tlf. 25 33 29 88 

 
Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn 
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NYT FRA NØRSKOVLUND AFTENSKOLE 

  GENERALFORSAMLING  
 

   i Nørskovlund Aftenskole 
afholdes 

tirsdag den 20. april 2009 kl. 19.30 
 

 i Nørskovlund Forsamlingshus 
 

Bestyrelsen 
      

  Foredragsrækken : 
Foredragsrækken har været i gang siden november, men alle er fortsat 
meget velkomne til at deltage ved de sidste 3 foredrag : 
 
Mandag den 11. januar kl. 19.30 : 
”PÅ REJSE I AFRIKA MED TELT PÅ TAGET” 
Ivar Søndergaard fortæller om en rejse med 4-hjulstrækker i Namibia. 
 
Mandag den 1. februar kl. 19.30 : 
”SANGENE OG DERES HISTORIE” 
Lene Henriksen vil kæde sangene sammen med fortælling om fællessan-
gens historie. 
 
Prisen for hver af disse foredrag er 50 kr. 
Tilmelding til John Birk på 86886097 senest 2 dage før foredraget. 
 
Deltagerne bedes selv medtage kaffe/te og brød til disse 2 foredrag, som 
afholdes i Nørskovlund Forsamlingshus. 
 
Fredag den 5. marts kl. 20.00 : 
”VILDMARKSSHOW MED SØREN ERVIG” 
Denne aften starter med fællesspisning kl. 18.30. 
Arrangementet er annonceret andetsteds i dette blad. 
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   Fællesspisning    
     og foredrag 

 

      i Nørskovlund Forsamlingshus 

Fredag den 5. marts afslutter vi sæsonens foredragsrække med et 
fællesarrangement for hele familien ! 
Arrangementet er et samarbejde mellem beboerforeningen og aften-
skolen, hvor vi først spiser sammen. Efterfølgende vil Søren Ervig 
holde et spændende lysbilledforedrag om sine vildmarksrejser.  

                              Alle er velkomne !! 

Fællesspisning  kl. 18.30 : 
 

Menu:  Vildtgryde : Braiseret vildt i cremet sauce med sæsonens       
urter. Hertil ristede kartofler, surt/sødt og waldorfsalat. 
Hjemmelavet citronfromage og kaffe/the med småkager. 
 
Foredrag  kl. 20.00 :  
VILDMARKS SHOW MED SØREN ERVIG. 
Forfatteren, jægeren, lystfiskeren og fotografen Søren Ervig tager os 
med på et forrygende vildmarksshow på sine eventyrlige rejser i vild-
marken i bl.a. Alaska, Canada, Sibirien og Afrika. 
 
Pris : Foredrag og spisning  =  kr. 160,- pr. person. 
    Foredrag alene            =  kr.   70,- pr. person. 
          Børn under 12 år: ½ pris. 
 

Tilmelding senest den 28. februar til John Birk, tlf. 86 88 60 97 
eller mobil 51 49 01 58. 
 
Der kan max. deltage 80 personer denne aften. 
 

Arr. Nørskovlund Aftenskole og  
       Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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Nyt gulv med støtte fra kommunen og LAG 
I løbet af efteråret har vi udskiftet gulvet i forsamlingshuset. Dette har været 
muligt, idet vi har fået økonomisk støtte fra såvel Silkeborg kommune som 
LAG (se omtale under nyt fra Lokalrådet). Vi har endvidere modtaget støtte til 
projektet fra Lions.  
I løbet af foråret står der flere små renoveringsopgaver på programmet samt 
planlægningen af forsamlingshusets 120 års fødselsdag, som skal fejres på 
behørig vis i sensommeren.  Der kommer nærmere info herom i næste blad! 
 

Generalforsamling - MÆND søges! 

Onsdag d. 24. februar afholder vi generalforsamling.  
Se programmet i nedenstående annonce.  
Ny inspiration og nye idéer er der altid brug for, så kunne 
du tænke dig at gå ind i et bestyrelsesarbejde, som selvføl-
gelig indbefatter nogle overkommelige arbejdsopgaver 
men absolut også en masse hyggeligt samvær, så hører vi 
gerne fra dig på tlf. 8688 6097. Der er ledige bestyrelses-

pladser i såvel Forsamlingshusets- som i Støtteforeningens bestyrelse, hvor vi  
har brug for både kreative kvinder og bomstærke mænd - eller omvendt!!! 
 

Fastelavnsfest 
Traditionen tro afholder Støtteforeningen sammen med KFUM/K fastelavns-
fest i Forsamlingshuset. Det sker søndag d. 14/2 fra 14-16. Alle er velkomne 
til et par hyggelige timer med bl.a. kåring af bedst udklædte, tøndeslagning og 
fastelavnsbollespisning. 
 

Støtte til Støtteforeningen - Køb af medlemskort for 2010 
Det er nu tid til at støtte Støtteforeningen ved at tegne medlemskab af forenin-
gen! Det koster 100 kr. i 2010. Der er mulighed for at indbetale beløbet via 
Netbank på konto nr. 7844 (reg. nr.) 10 99 66 -6 (konto nr.) eller ved at kon-
takte bestyrelsen direkte. Se nærmere i vedlagte brev fra Støtteforeningen. 

 NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
      OG  STØTTEFORENINGEN 

 

  GENERALFORSAMLING  
 

  I Nørskovlund Forsamlingshus onsdag den 24. februar 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

     kl. 19.00:  Støtteforeningens generalforsamling  
     kl. 20.00:  Forsamlingshusets generalforsamling 
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Søndag den 14. februar kl. 14-16 er der                    
Fastelavnsfest i Nørskovlund Forsamlingshus                         

 
 
 

Vi skal kåre de bedst udklædte, spise fastelavnsboller 
og selvfølgelig slå katten af tønden m.m.!! 

 

 
 

          Pris: 25 kr./person 
          inkl. fastelavnsboller, saftevand og kaffe. 

 
Voksne og børn i alle aldre er velkomne !!  

 
Arr. Støtteforeningen for Forsamlingshuset  og KFUM/K   

 

NYTÅRSFEST 
 

FOR  EGNENS  BEBOERE  
 I  NØRSKOVLUND  FORSAMLINGSHUS 

 

D. 31/12 KL. 18.00 
 

       Du kan stadig nå at tilmelde dig  
                      – men skynd dig – der er begrænsede pladser!  

 

Tilmelding  snarest muligt til 
Inge Holm (86 88 62 38), Any Jensen (29 47 64 18)  

Marit Hughes (86886869) 



 
Der er sket meget siden sidst. Udendørs fodbold er slut og vi er gået inden-
dørs, med alle vores aktiviteter. Vi har spillet de første indendørs stævner, 
med lidt blandet resultat. 
 
Fodboldturneringen ude endte godt for U-19 drenge som vandt deres pulje og 
rykker op i mesterrækken for første gang nogensinde, flot flot. U-17 rykkede 
så desværre ned i B. Vi fik også muligheden at spille U-19 pokal kvartfinale 
på vores fine græsbane, desværre tabte vi, men havde en god oplevelse.   
I klubben har vi et hold små boldspilsdrenge og piger årgang 2003/04, hvor 
der desværre ikke har været så mange efter sommerferien. De har haft nogle 
gode timer sammen og bl.a. været med til et enkelt stævne i HA 85. Vi håber 
at se flere på holdet i den kommende sæson.  
 
Det er utrolig vigtigt, at vi har noget i gang i vores lokale idrætsforening. Der-
for er vi rigtig glade for, at vi har fået gang i gymnastikken. Der er noget for 
alle aldersgrupper og der er stadig plads til flere, hvis nogen har lyst. Instruk-
tører på holdet for piger på 18-80 år er Lene Henriksen og Lisbet Jepsen 
(træner mandag). Britt Martinussen (tlf. 40357123) træner et  mor/far/barn/
tumle-hold (1-3 år) og  Tina Wackerhausen (tlf.  22239703) træner et hold af 
lidt større børn (4-6 år). Begge disse hold træner onsdag. Derudover har vi 
badminton i salen hvis der er nogen som er interesseret kontakt Stig Mehlsen 
86886349, der er stadig tider at få. 
 
Vi har også haft gang i ombygning. Nu deler vi klublokale med skolens lære-
re. Rummet er totalt renoveret og ser rigtig godt ud. Derudover har vi fået 
KFUM/K´s gamle musiklokale nedenunder, sammen med en pose penge til at 
renovere det for. Det er et projekt vi skal i gang med inden jul.  
Vi har også haft generalforsamling og troede alt var på plads men i sidste øje-
blik lykkes det ikke alligevel. Det betyder vi skal ud i en ekstraordinær gene-
ralforsamling som afholdes d. 11 februar kl. 19.30 i klublokalet. I den for-
bindelse vil vi gerne opfordre dem som kunne tænke sig at give en hjælpende 
hånd og tiltræde i bestyrelsen, henvendelse til Stig Mehlsen 86886349.   
 
Nørskovlund IF ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. 
 
Bestyrelsen 

   

   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    
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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. 

Side 9 

Hver onsdag (16.00 -16.45) i salen på 
Nørskovlund Skolen tumler 9-11 børn 
rundt, i alderen 1-3 år, sammen med 

deres forældre. Vi synger, leger, og krav-
ler på opstillede "tarzan" baner.  

( der er stadig plads til flere ) 

På Tinas hold (16.45-17.30)er der 14 
børn i alderen 4-6 år  ( uden forældre ) 
som gør gymnastik med og uden redska-

ber, kravler på baner,  arbejder  med 
motorik o.s.v. 

Se annonce side 10 
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I KFUM og KFUK er vi efterhånden ved at være faldet rigtig godt til i vore 
nye lokaler i forpagterboligen ved præstegården, Tingskrivervej 28 a.  
Vi har fået en masse muligheder for aktiviteter lige inden for rækkevidde: sø, 
skov, stald, lade, hytterne, kirken, køkken, stuen og små rum ovenpå…..   
Hver onsdag samles en flok frivillige voksne ledere og er parat til at lave klub-
aktiviteter for børn fra 1.- 7.(8.) klasse – her er gang i sagerne og der er plads 
til mange flere endnu. Der er altid gang i mindst 2 aktiviteter. 
Ude i laden er der f.eks. fuld gang i en ny aktivitet, hvor der bliver svejset 
cykler sammen, ombygget gamle havetraktorer og meget mere…. Et godt sted 
at være, hvis man kan lide at have olie på fingrene. 
 
”Drop ind i MOKKEN” 
Som noget nyt, er der ”Drop ind i MOKKEN” for voksne den første onsdag i 
mdr. kl. 19.30. Her kan alle komme, - sommer tider er der planlagt at man 
f.eks. spiller eller noget andet, og hver gang er der helt sikkert kaffe, kage og 
hygge. Alle er velkomne, uanset om man er medlem eller ej. 
 
Mere information om foreningen kan fås hos Dorte Hougaard Madsen, for-
mand for KFUM og KFUK i Hinge, på 8688 6364 eller dhm@kfum-kfuk.dk  

   

    NYT FRA KFUM/K I HINGE   

Side 11 

   

   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for foråret 2010 
 

04-01         Poul Henning Sørensen fortæller om en bedemands hverdag 

18-01 Musikunderholdning ved Herdis og vennerne fra Skibelund 

01-02         Karl Christoffersen - fra bondeknold til professor 

15-02     Pastor Frede Møller fortæller om en sønderjysk eftermiddag 

15-02         Generalforsamling 

01-03         Jens Jensen - Oplevelser fra Kina 

15-03     Bingo 
29-03     Musik ved Humlebrødrene 
12-04     Virksomhedsbesøg på Designa møbler 
 
Ændringer i programmet kan forekomme. 
Møderne foregår i Nørskovlund Forsamlingshus kl. 14.00 - 17.00 

 

              Bestyrelsen 



      
 
 
 
 
 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

               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. 

Side 12 

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 



 
  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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Meget er sket siden sidst. 1.9. rejste vores daglige leder Claus – som har fået 
et job i Sønderjylland for at være nærmere familien. Kirsten Braüner har over-
taget nogle af Claus’ lederfunktioner og ellers er det vores overordnede leder 
Annette Frederiksen, Børnehuset Ans, der samarbejdes med. 
 
I august havde vi vores årlige sommerfest med børn, forældre og søskende. Vi 
havde indvielse af vores nye legehus. Forældreforeningen lavede amerikansk 
lotteri som gik til fordel for nye mooncars og Nordea i Kjellerup havde støttet, 
så derved fik vi hele to nye mooncars. Som I måske har set i avisen, havde vi 
for nylig besøg af Louise Bager Due, VHK-målmand og Per Carlsson, Nordea 
i Kjellerup til at hjælpe med at indvi dem. Det var en rigtig hyggelig eftermid-
dag med forældre og børn.  
 
Vi har netop holdt vores årlige bedsteforældredag, der duftede af pebernødder 
og gran, julemusikken spillede, der blev klippet og klistret og hygget rundt i 
alle kroge. Det er altid en rigtig hyggelig dag som både børn og personale ser 
frem til hvert år. 
 

1.1 2010 skal alle børn, som bekendt have frokost i daginstitutionerne, derfor 
har vi netop fået lavet lidt i vores køkken, så det er parat til januar. Der er an-
sat to personaler i Børnehuset Ans, som køber ind og laver maden, til de to 
institutioner i Ans og os, dog de dage den står på varm mad laver vi den selv 
her i huset. 
 

I vores dagligdag her i børnehaven arbejdes der hver dag med idræt enten i 
gymnastiksalen, på sportspladsen eller i børnehaven. Derudover arbejder vi 
med de ting man arbejder med i alle andre børnehaver. Det kan være en tur i 
skoven eller ud på Evalds bondegård se livet på en gård. 
I øjeblikket har de ældste børn, en maleri udstilling i børnehaven. Inspiratio-
nen har de fået efter et besøg på Asger Jorn museet. 
16. december har vi vores årlige julefrokost, hvor vi først går i kirke i Hinge. 
Bagefter har vi frokost i børnehaven. 
 
Man er altid velkommen til at kigge ind og besøge os! 
 
Mange glædelige julehilsner og ønsket om et godt nytår 
Fra os alle i Idrætsinstitutionen Nørskovlund.     

   

NYT FRA IDRÆTSINSTITUTIONEN 
NØRSKOVLUND 
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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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                                      Gospel Workshop 
Fredag d. 20 februar kl. 10-16 er der Gospel Workshop med duoen Oieblik i 
Hinge Præstegård. Derefter er der koncert i Hinge Kirke kl. 16 med Oieblik og 
deltagerne fra workshoppen. Se annonce.   
                           

Workshop om ikoner 
Lørdag d. 9 januar kommer kunstner Helle Norup og underviser i hvordan 
man selv kan lave sine egne ikoner. Workshoppen foregår i den gamle forpag-
terbolig v. Hinge Præstegård. Se annonce.    
 
Hinge Menighedsråd  
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 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

GOSPELWORKSHOP I HINGE 
Lørdag d. 20. februar 2010 kl. 10-16 

 
 
 
 
 

I konfirmandhuset v. Hinge Præstegård,  
Tingskrivervej  28, Hinge, 8620 Kjellerup  

 
Kom og deltag i en forrygende gospelworkshop med duoen 
Oieblik: Hanne Dalsgaard og Kristian Enevoldsen. Oplev be-
gejstringen og suset ved at være med! 
 
Derefter offentlig koncert med deltagere og Oieblik i Hinge 
Kirke kl. 16. 
Pris: kr. 50,00 som inkluderer formiddagskaffe, forkost og 
eftermiddagskaffe. Drikkevarer kan købes. 
Tilmelding til Hanne Bitsch, senest d. 10 februar på tlf. 
86886190 eller mail: fam.bitsch@post.tele.dk 
                  
            Arr. Hinge Menighedsråd 



WORKSHOP OM IKONER - prøv selv 
Lørdag d. 9 januar 2010 kl. 10-16 

 
 
 
 
 

I den gamle forpagterbolig v. Hinge Præstegård, Ting-
skrivervej  28A, Hinge, 8620 Kjellerup  

 
Tema: Lys og Mørke 

Underviser og kunstner Helle Norup skriver:  

”Selv om ikoner har en gammel og katolsk klang i mange ører, er de 
blevet meget moderne igen. Desværre har de mistet meget af de-
res religiøse betydning - i dag kan man lave ikoner over et hvilket 
som helst tema og stadig kalde det en ikon. Jeg vil gerne prøve at 
trække ikonerne tilbage i de kristne sammenhænge og gengive 
dem noget af deres oprindelige indhold, selv om fremstillingsmeto-
derne er blevet mere moderne. ” 
 
Medbring gerne: metalskrammel, metaltråd, metalplader, forskel-
ligt værktøj mm. Dette får du mere at vide om v. tilmelding. Du vil 
også få tilsendt et mere udførligt program for dagen. 

Tilmelding til Hanne Bitsch på telefon 86886190 eller på mail: 
fam.bitsch@post.tele.dk senest 3. januar. 

Pris: kr 50,00.  
 
Heri indgår formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.  
 
Drikkevarer kan købes.  
 
Arr. Hinge Menighedsråd  
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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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Her i sognet har vi et lokalråd.  
Der findes Lokalråd rundt omkring i de forskellige by– og landsbysamfund i 
Silkeborg Kommune. Disse lokalråd er sammensat på forskellig vis. Lokalrå-
det består her i Hinge Sogn af en repræsentant fra en række af sognets forenin-
ger; Beboerforeningen, Idrætsforeningen, Mandagsklubben, Menighedsrådet, 
Indre Mission, KFUM/K og Forsamlingshuset.  
Lokalrådet har sine egne vedtægter. Lokalrådets vedtægter, aktuelle medlems-
liste m.v. kan findes på Beboerforeningens hjemmeside.  
Lokalrådet mødes fast 3 gange om året i forbindelse med udgivelsen af Aktivi-
tetsbladet. Herudover kan der indkaldes til møde, hvis noget presserende skal 
debatteres.  
På lokalrådets seneste møde fastlagde vi datoen for Egns– og sportsfesten 
2010. Festugen kommer til at løbe af stablen i uge 23 fra 6/6 til 13/6.  

Som noget nyt etableres et kor, som bl.a. skal synge ved gudstjenesten i 
teltet den 13/6. Koret øver i forsamlingshuset ca. 5-6 gange i maj og juni  
måned under ledelse af Lene Henriksen. Der kommer nærmere informa-

tion om de forskellige aktiviteter i næste nummer af Aktivitetsbladet.  
 
Lokalrådet indkaldes løbende til en række møder og konferencer sammen med 
de øvrige lokalråd i kommunen. Det er vigtigt for os, at vi altid er repræsente-
ret ved disse arrangementer, så vidt det er muligt. 
 

Ved den seneste konference var der et oplæg fra LAG Silkeborg. LAG arbej-
der på at skabe en bæredygtig udvikling i landdistrikterne ved at støtte 
projekter, som er med til at skabe attraktive levevilkår i landdistrikterne.  

Nørskovlund Forsamlingshus har netop fået 
bevilget 60.000 kr. fra LAG til udskiftning af 
gulvet i forsamlingshuset. Tilsagn om udbeta-
ling af dette tilskud er givet på baggrund af øn-

sket om at støtte et projekt, som er med til at sikre, at vi som lokalsamfund 
også i årene fremover har gode vilkår for at mødes og igangsætte aktivite-
ter, her hvor vi bor.  
 
Som det også vil fremgå af flere af indlæggene her i bladet, så er der brug for 
et fortsat højt engagement i foreninger og institutioner her i sognet, for at vi 
også fremover kan bevare vores samlingssteder og ikke mindst noget at 
samles om. Hvis vi er mange om de forskellige opgaver bliver det overkom-
meligt for alle!              
                    Hinge/Nørskovlund Lokalråd 

  

     NYT FRA LOKALRÅDET                    
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www.hinge-noerskovlund.dk  

Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 
 31/12 - 18.00  Nytårsfest Forsamlingshuset Støtteforeningen 

 04/01 - 14.00  Poul Henning Sørensen Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 09/01 - 10.00  Workshop—ikoner Forpagterbolig Menighedsrådet 

 10/01 - 12.30  Rævejagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

 11/01 - 19.30  Rejsebeskrivelse Forsamlingshuset Aftenskolen 

 18/01 - 14.00  Musikunderholdning Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 18/01 - 19.00  Generalforsamling Forsamlingshuset Jagtforeningen 

 26/01 - 19.15  Udflugt til Designa Forsamlingshuset Beboerforeningen 

 01/02 - 14.00  Karl Christoffersen Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 01/02 - 19.30  Sangene og deres historie Forsamlingshuset Aftenskolen 

 02/02 - 19.30  Generalforsamling Forsamlingshuset Beboerforeningen 

 11/02 - 19.30  Generalforsamling Klublokalet NIF 

 13/02 -  Jægerfest Forsamlingshuset Jagtforeningen 

 14/02 - 14.00  Fastelavnsfest Forsamlingshuset Støtteforeningen/KFUM 

 15/02 - 14.00  Frede Møller Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 15/02 - 15.00  Generalforsamling Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 20/02 - 10.00  Gospel-workshop Konfirmandhuset Menighedsrådet 

 20/02 - 16.00  Gospelkoncert Hinge Kirke Menighedsrådet 

 24/02 - 20.00  Generalforsamling Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

 01/03 - 14.00  Jens Jensen Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 05/03 - 18.30  Fællesspisning Forsamlingshuset Beboerforeningen 

 05/03 - 20.00  Vildmarksshow Forsamlingshuset Aftenskolen 

 15/03 - 14.00  Bingo Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 29/03 - 14.00  Humlebrødrene Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 12/04 - 14.00  Udflugt til Designa Forsamlingshuset Mandagsklubben 

 20/04 - 19.30  Generalforsamling Forsamlingshuset Aftenskolen 

 11/01 - 14/01  Bedeuge Præstegården/Kirken Indre Mission 

 17/03 - 19.30  Regnskabs– og budgetmøde Forsamlingshuset Mandagsklubben 


