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Side 2 

 
     

 
Beboerforeningen omdelte lige efter nytår en informationsfolder. 
Vi håber, at I passer godt på den. Den indeholder et antal indstiksblade med 
mange nyttige oplysninger. 
Hensigten med indstiksbladene er, at de efter behov skal kunne udskiftes. Dette 
behov er der nu, idet Idrætsinstitutionen i Nørskovlund siden sidst er blevet 
nedlagt. 
Du skal derfor fjerne indstiksbladet omhandlende Idrætsinstitutionen. 
 
Også i år deltog Beboerforeningen som arrangør ved flere aktiviteter ved  
Egns– og Sportsfesten. Vi synes, at festugen forløb rigtig godt, og vi takker 
alle, som i ugens løb kiggede forbi ved de forskellige aktiviteter. 
 
Årets Sct. Hans bål blev brændt af på en dejlig lun midsommeraften. 
Båltaleren meldte afbud i sidste øjeblik på selve dagen, men landskabsarkitekt 
Jens Dybbro, som også er medlem af beboerforeningens bestyrelse, trådte til og 
holdt en rigtig god tale, som mange har omtalt positivt efterfølgende. 
Der blev bagt pandekager og snobrød, spist pølser, drukket kaffe, og de ca.100 
fremmødte havde i det hele taget en hyggelig aften ved søen i det gode vejr. 
 
 

I efteråret har vi et enkelt arrangement. 
Lørdag den 27. november kommer Julemanden og tænder det store juletræ ved 
forsamlingshuset i Nørskovlund, ligesom der er mulighed for, at børnene kan få 
en køretur i hestevogn.  
Se annoncen på næste side: 
 

                                                                   Bestyrelsen 

  

   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
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 Juletræstænding  
    
   Lørdag d. 27/11 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 
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Vi er nu klar med FOREDRAGSRÆKKEN for den kommende sæson.  
Alle foredragene foregår i Nørskovlund Forsamlingshus.  
De 3 første foredrag starter kl. 19.30 
Se annoncen på næste side. 
 
Foredragsrækken mangler ligesom mange andre aktiviteter i aftenskoleregi 
økonomiske midler, og kassen er derfor ved at være tom. 
Dette bliver sandsynligvis den sidste sæson for foredragsrækken. Det beklager 
vi selvfølgelig, men vi kan samtidig tænke tilbage på mange år med rigtig man-
ge dygtige foredragsholdere og interessante foredrag, ligesom vi jo altid hygger 
os med fællessang og snak over kaffen. 
 

Denne foredragsrække må derfor gerne blive noget særligt, og vi er således hel-
dige at kunne præsentere 4 af de mest spændende foredragsholdere, som vi har 
haft gennem årene, hvoraf de fleste har gæstet os flere gange.  
Familie på Farten har flere gange tidligere stået for det afsluttende foredrag, og 
de får derfor også denne gang lov til at slutte foredragsrækken af. 
 

Vi tror på, at foredragsrækken i år bliver en stor oplevelse, og vi håber på god 
opbakning og minder om, at alle er meget velkomne. Foredragsrækken er for 
alle interesserede, uanset om man er bosat i lokalområdet eller længere væk. 
 
 PRIS: for deltagelse i hele foredragsrækken (4 foredrag) er 200 kr. 
 
TILMELDING: senest den 30. oktober til John Birk, tlf. 86 88 60 97. 
 
Det er også muligt at deltage i enkelte foredrag. Pris pr. foredrag er 70 kr.  
Tilmelding til enkeltforedrag skal ske senest 2 dage før foredraget på grund af 
stoleopsætning, borddækning m.v. 
Deltagerne bedes selv medbringe kaffe/te og brød til de 3 første foredrag. 
 
Det sidste foredrag sker i samarbejde med Beboerforeningen, som arrangerer 
fællesspisning kl. 18.30. Dette arrangement annonceres særskilt i næste nummer 
af Aktivitetsbladet, som omdeles sidst i december. 
 
             Med venlig hilsen John Birk 
 

   

 NYT FRA NØRSKOVLUND AFTENSKOLE 
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FOREDRAGSRÆKKEN 2010-2011 : 
”Gensynets glæde” 

 
Alle 4 foredrag foregår i NØRSKOVLUND FORSAMLINGSHUS. 

 
 Mandag d. 1/11 2010 kl. 19.30: 
 ”Billeder fra et land med mange Ansigter” 
 Peter Birk, Silkeborg, tidligere stadsbibliotekar, viser billeder og fortæller   
 om Iran, et land med et stolt, gæstfrit og nysgerrigt folk, som er tynget af et   
 sort religiøst styre. Landet rummer noget af verdens flotteste arkitektur, en   
 gammel fin litterær tradition, en enestående tæppekunst og meget mere. 
 
 Mandag den 29/11 2010 kl. 19.30: 
 ”Rundt i Toscana” 
 Torben Brix Nielsen, forfatter, rejsearrangør og ”Italiensekspert” vil vise   
 billeder og føre os på en smuk rundrejse til nogle af områdets spændende  
 byer bl.a. Pisa, Lucca, S.Gimignano, Sienna og Firenze. 
 
 Mandag den 10/1 2011 kl. 19.30: 
 ”En magisk rejse til Nepal i Himalaya og til De Forenede Arabiske  
 Emirater og Oman i Mellemøsten” 
 Jesper Grønkjær, tryllekunstner, entertainer og opdagelsesrejsende vil end  
 nu engang bevise, at han kan få folk til at skraldgrine af de samme ting, uan 
 set hvor i verden han befinder sig. 
 Vi skal se billeder fra ligbrænding i Katmandu, besøg hos munkene i Nepal,   
 og han vil se, om man i Mellemøsten efter Muhammed-tegningerne kan grine  
 af dansk humor. Foredraget kombineres med forskelligt trylleri. 
 
 Fredag den 4/2 2011 kl. 20.00: 
 ”Familie på farten på ørkenvandring” 
 Denne gang er Anne Grethe og Helge sammen med deres nu 3 voksne drenge   
 på gåfødder gennem Simpsonørkenen i Australiens Døde Hjerte. Kun en hvid    
 mand har tidligere gået igennem, og det kostede ham næsten livet. 
 Lysbilledforedraget er bl.a. en fortælling om sand, tørst, temperatursvingnin-   
 ger på 55 grader, masser af vabler og ingen vask, men også en fortælling om   
 fem  individualister, som går amok i intetheden. 
                                                       
 Tilmelding, pris m.v. for deltagelse i foredragsrækken er beskrevet på  
 foregående side under Nørskovlund Aftenskole, men husk, at alle er  
 velkomne. 
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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Årets Nørskovlunder 
I forbindelse med Egns– og sportsfesten 2010 uddelte Støtteforeningen og Forsamlings-
husets bestyrelse prisen Årets Nørskovlunder.  
Denne gang gik prisen til Stig Mehlsen for hans mangeårige arbejde som træner og be-
styrelsesmedlem i idrætsforeningen, samt hans store engagement og arbejdsindsats i 
forbindelse med afviklingen af Egns– og Sportsfesten. Vi ønsker endnu engang tillykke 
med prisen! 
 

Fællesspisning 
Med 40 deltagere blev vores første fællesspisning den 20 maj en succes. Støtteforenin-
gens bestyrelse stod for menúen og tilberedningen af maden, og der var ikke mange 
oksefrikadeller, urtekartofler eller asparges med pasta tilbage da vi ryddede op ved 
20.30 tiden. Undervejs blev der også nydt is med bagte rabarber, kaffe og en fællessang. 
Alt i alt en meget hyggelig aften, og der var ingen tvivl om at dette skulle gentages! 
 

Karbonader, suppe og dukketeater 
Derfor arrangeres der her i efteråret 2 gange fællesspisning hhv. torsdag den 23. septem-
ber – hvor Henrik, David, Bo og Jan står for menuen. De byder på mandemad – Karbo-
nader med kartofler, blomkål og gulerødder til hovedret, gammeldags æblekage med 
kaffe og te til dessert. Den 28. oktober er det tid til suppe m.m.. Denne gang vil Ulla 
være i køkkenet og inde i salen vil der denne aften  være underholdning af ”Olsens 
Teater”. Erik Olsen, som i rigtig mange år har været tilknyttet Jytte Abildstrøms  
teater, har nu lavet sit eget teater, og lovet os en dukkeforestilling for børn i alle aldre. 
 

Reklamelotteri 
Reklamelotteriet som indledte årets egns- og sportsfest blev igen meget fint besøgt, og 
der var rigtig mange fine gaver fra egnens erhvervsdrivende. Tak for det. 
Men  - vi kunne godt tænke os at se endnu flere lokale til denne aften! Husk det er for 
alle, man behøver ikke være garvet bankohaj med egne magnetiske bankobrikker for at 
deltage. Man kan bare gribe en pakke slutskiver i værkstedet eller andet, der kan gøre 
det ud for bankobrikker, så er man klar! 
 

Andespil 
Derfor - benyt muligheden for at vinde en juleand ved vores årlige julebanko 1. søndag i 
advent den 28. november.  Der er også amerikansk lotteri og altid både række- og plade-
gevinster. Vi begynder kl. 19, dørene åbnes kl. 18. Vi serverer kaffe og te i pausen og 
der vil være salg af æbleskiver. 
 
Dagen inden, lørdag den 27. november vil du fra 14.00 til 16.30 kunne købe gløgg og 
æbleskiver i forsamlingshuset i forbindelse med at juletræet tændes. 
 
Bestyrelsen 
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  ANDESPIL 
 

   Søndag d. 28/11 kl. 19.00 afholdes der  
Andespil i Nørskovlund Forsamlingshus 

 
Alle er velkomne 

 
 

Dørene åbnes kl. 18.00 

fællesspisning 
i Nørskovlund Forsamlingshus  

torsdag den 23. september kl. 18.30 til ca. 21.00 
 

Mandemad  
karbonader, kartofler, blomkål og gulerødder 

gammeldags æblekage 
 

Pris: børn under 12 år 25 kr., voksne 50 kr. 
Drikkevarer kan købes 

 

Tilmelding senest fredag den 17. september på tlf. 2082 0714 

Fællesspisning 
 

i Nørskovlund Forsamlingshus  
torsdag den 28. oktober kl. 18.00 til ca. 20.30 

 
 
 

med dukketeaterforestilling for hele familien 
 

Pris: børn under 12 år 50 kr., voksne 75 kr. 
Drikkevarer kan købes 

 

 
Tilmelding senest fredag den 22. oktober på tlf. 2082 0714 



   

   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    
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Egns og sportsfesten er slut og det blev en rigtig god en af slagsen. Der var et lille over-
skud på selve ”festen” på små 1400 kr. og hertil skal vi lægge alle vores indtægter fra 
annoncer. Så alt i alt en rigtig god Engs og Sportsfest 2010. Vi vil gerne benytte lejlig-
heden til at takke alle frivillige, som deltog aktivt med en hjælpende hånd.  
 
Alle dage i år blev rigtig gode specielt tirsdag med gadefodbold og besøg af ikke mindre 
end 130 motorcykler.  Vi har allerede haft møde om næste års Egns og Sportsfest og det 
er besluttet at den holdes i uge 24, primært på grund af pinsen. Så reserver allerede nu 
denne uge til fest og fjas. 
 
Vi skal snart i gang med indendørs aktiviteter og igen i år vil der være gymnastik for 
alle aldersgrupper. Se venligst annoncer i bladet om hvornår de forskellige hold starter 
op.   Mor og barn, børn der er lidt ældre og dem som er færdige med at være børn  
(aldersmæssigt).  
På grund af renovering af salen starter indendørsaktiviteterne først i uge 38. 
 
Vi har også badminton og det er ved at være tiden at tilmelde sig. Vi har fået en tid i 
Ans Skole-hal, mandage fra 20:00 til 21:00, hvis nogen skulle være interesseret, ellers 
er der også tider i vores egen hal i Nørskovlund. Vores badminton ansvarlige er Tina 
Wacherhausen, ring til hende hvis du ønsker en tid på 22239703.  
 
Vi regner også med at tilmelde hold for til Futsal for vores tidligere ynglinge, så vi sta-
dig har lidt aktivitet på fodbolden. Der er rykket 6 spiller op til senior og alle har forelø-
big valgt at spiller videre i Kjellerup på deres serie 3 hold, vi har også 4 spiller som får 
muligheden for at træne med DS holdet en gang imellem. Vi ønsker Jonas Bjerregaard, 
Per Hansen, Mikkel Møller, Søren Salomonsen, Mark Jakobsen og Lars Jensen alt held 
og lykke i fremtiden med deres fodbold. 
 
Vi skal også have generalforsamling igen til november, det bliver onsdag den 24/11-
2010 kl. 19.30 i klublokalet. Vi har stadig behov for nye kræfter, så ring til Stig Mehl-
sen og få en snak om hvad det indebære at være i bestyrelsen. Nu hvor børnehaven er 
lukket er det vigtigt vi holder fast i Idrætsforeningen. 
 

Bestyrelsen 



Side 9 

BADMINTON 
 

Så er der mulighed for at booke tider til den kommende sæson (27/9-28/3). 
Vi har masser af tider i salen på Nørskovlund Skole,  

- så bare ring med ønske, så ser vi, om det kan lade sig gøre. 
 

Derudover har vi følgende tider i Hallen på Ans Skole  
mandage kl. 18-19 + kl. 20-21 

Pris for hele sæsonen er kr. 175,- 
Kontakt: Tina W. 22239703 eller tina@wacherhausen.com 

GO´MOTION 
 

FOR PIGER MELLEM  
20 OG 75  

(år, ikke kilo!) 
  
Aerobicinspireret gymnastik , hvor pulsen kommer op, kroppen 
arbejdes igennem og musklerne strækkes ud.  
 
TID OG STED: 

Mandag kl. 18.30-19.30 i salen på Nørskovlund Skole 
Første træningsgang: 4/10  
 
INSTRUKTØRER: 
Lene Henriksen og Lisbet Jepsen 
Nærmere oplysninger på tlf. 86 88 60 97 
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ZUMBA FOR SJOV 

Så skal vi op af stolene og ud og ryste med kroppen. 
Vi starter helt fra bunden, så ingen undskyldning for ikke at være med. 

Aldersgrænse er min. 16 år 
 

Sted: Salen på Nørskovlund Skole 
Tid: tirsdag 19.00-20.00  -  Opstart 21/9-10 

Underviser: Pernille Lemming 
 Pris: 300,- for hele sæsonen (21/9-10 – 29/3-10) 

Tilmelding: Tina W. 22239703 eller tina@wacherhausen.com 
 

GO MOTION FOR PIGER 
Se annonce på foregående side 

 

RYTME & BEVÆGELSE 
Gennem leg opbygger vi en serie med rytmiske øvelser og dansetrin. 

Derudover vil der være diverse spring og gulvøvelser. 
Pulsen skal op og vi skal have det sjovt. 

Årgang 01+02+03 
 

Sted: Salen på Nørskovlund Skole 
Tid: Torsdag 16.30-17.30  -  Opstart 23/9-10 

 Pris: 175,- for hele sæsonen 
Tilmelding: Træner Tina W. 22239703 eller tina@wacherhausen.com 

 
 

BØRNEGYMNASTIK/TUMLE/LEG 
Prinsesse-piger og tarzan-drenge, 

tag mor og/eller far med til en hyggelig gang gymnastik. 
Vi synger, hopper, løber, triller, leger og bruger diverse redskaber, 

der er godt for selvværd og motorik. 
Drenge og piger i alderen 1-4 år. 

 
Sted: Salen på Nørskovlund Skole 

Tid: Onsdag 16.30-17.15  -  Opstart 22/9-10 
 Pris: 175,- for hele sæsonen 

Tilmelding: Træner Britt 40357123 eller  britt-martinussen@ofir.dk 
 
 

VEL MØDT 
 

 HILSEN NØRSKOVLUND IF 



HUSK 
GENERALFORSAMLING 

i Nørskovlund IF 
 

D. 24/11-2010 kl. 19.30 i klubhuset 
Vi har brug for nye kræfter hvis klubben skal bestå og stadig være samlingspunkt i 

vores lille lokalsamfund. Så har du tid og lyst kan du tage en snak med Stig Mehlsen 
om hvad det indebære at være i bestyrelsen. 

Vi håber på at se et stort fremmøde 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
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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 
 

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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       NYT FRA KFUM/K I HINGE 

 
MOK-klubben,  
Klubben mødes hver onsdag kl. 19.00 – 20.30 i MOKKEN, - huset på Tingskrivervej 
28.a. Her sker alle slags aktiviteter, som f.eks. go-cart løb, krea-værksteder, søaktivite-
ter, bål og hygge m.m. Der laves særskilt program for klubben. Igen i år er vi utrolig 
heldige både at have unge friske og lidt ældre og mere erfarne ledere, og det tænker vi 
er et rigtig godt grundlag for en god, tryg og spændende sæson. 
Klubbens hovedformål er 2 ting: 
• At lave et godt og hyggeligt klub miljø for skolebørn – hvor de kan møde de andre 

børn fra lokalområdet. Men børn andre steder fra, er selvfølgelig også meget velkom-
ne. 

• At få fortalt de basale bibelske historier på en nutidig og nærværende måde. Også 
kaldt dåbsoplæring. 

Hvis I ønsker at høre mere om klubben kan Birgit Laursen kontaktes på 8688 3459 eller 
2082 4353 
 
Bibelstudegrupper. 
Her mødes vi i mindre grupper a. ca. 10 personer hvor vi diskuterer emner og bibeltek-
ster på livet løs. Formålet er at vi ved fælles hjælp prøver at blive kloge på, hvad kri-
stendommen og bibelen vil sige os i 2010. Hvis I ønsker at få mere at vide om grupper-
ne kan Bjarne Jacobsen kontaktes på 8688 6331 eller 3027 6331 
 
Voksenprogram: 
Her er alle typer af programpunkter for voksne. Formålet kan være: 
• Rent socialt at være sammen med andre voksen, hvor vi oplever og arrangerer for-

skellige ting. Her er Åben Køkken i MOKKEN f.eks. én af vore arrangementer. Det 
foregår hver onsdag kl. 20 i MOKKEN, Tingskrivervej 28.a, Hinge. Her er der åbent-
hus til en uforpligtigende kop kaffe og en sludder..kik endelig ind. 

• I et større fællesskab have programpunkter der på én eller anden måde belyser eller 
arbejder med hvad kristendommen kan sige os i dag. 

Hvis du ønsker at vide mere om voksenprogrammet eller foreningen generelt, kan du 
kontakte formanden Dorte Hougaard Madsen på 8688 6364 eller 6021 4408 
 
Og så lidt nyt: Kanoer til foreningen. 
Til sidst vil vi lige sige at vi arbejder intenst på at få anskaffet os nogle kanoer. Vi har jo 
meget nem adgang til søen og tænker at vi skal bruge den noget mere i vore aktiviteter. 
Vi har allerede en masse redningsveste, som vi bruger i forbindelse med tømmerflåde 
sejlads, men vi vil nu gerne også kunne sejle i kanoer. Vi forsøger at finde pengene til 
det, og har du lyst at hjælpe os, enten med ideer til hvor vi kan søge, eller du måske selv 
vil hjælpe os, så kontakt os endelig.  
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              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 

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

  Hardy Nielsen  .  Tømrermester 
 

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

Stemningsbilleder fra MOK-aktivitet ved Hinge sø.  
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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 

   

   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for efteråret 2010 
 

30-08 kl. 14.00 ”Livet set inde og udefra" 
     Foredrag ved fængselsbetjent Lis Vig og en indsat. 
     
13-09 kl.14.00 ”Om min mormor Helene (1903-1998) mor til 19 børn” 
     Foredrag ved Knud Erik Mark. 
                      
27-09 kl. 12.30 Fællesspisning og derefter Bingo 
 
11-10 kl. 14.00 ”Den syngende slagter" 
     Underholdning ved Jens Peder Jørgensen Ry 
                      
25-10 kl. 14.00 ”Om gammel tid på Høgdal”  
     Foredrag ved Arne Lindgård. 
                     . 
08-11 kl. 14.00 ”En tur til Rom"       
     Lysbilleder og fortællinger ved Arne Doktor Ans 
                      
22-11 kl. 14.00 Adventhygge ved Bente Sørensen 
 
06-12 kl. 13.00 Julefrokost 
 
Alle arrangementer afholdes i Nørskovlund Forsamlingshus 

 
 
                    Bestyrelsen 
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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) 

 
ASTRUP  
SERVICE 
v/ Per Thomsen, Aps 

tlf. 8688 3467 
 
 
 
 

• Fliserenser/højtryksspuler, speci-
elt velegnet til mos og alger ud-
lejes. 

• Trækløver (trailermodel) udle-
jes. 

• Flishugger med 7 m tank udle-
jes. 

• Hegnsklipning i op til 6,5 meters 
højde udføres. 
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På lokalrådets sidste møde evaluerede vi dette års Egns– og sportsfest, og der var bred 
enighed om, at det var en god festuge, med mange gode aktiviteter.  
Der vil ske nogle små justeringer i programmet til næste års Egns– og sportsfest, men i 
store træk, vil vi holde fast i det nuværende koncept.  
 
Vi besluttede os for allerede nu at fastlægge datoen for Egns– og sportsfesten 2011. På 
grund af  de mange helligdage i juni måned, har det ikke været en hel let opgave, og vi 
er nødt til at flytte lidt rundt på rækkefølgen af de traditionsrige arrangementer.  
Egns– og sportsfesten kommer til at ligge i uge 24 med start tirsdag d. 14 juni og afslut-
ning søndag d. 19. juni.  
 
Reklamelotteriet i forsamlingshuset, som normalt plejer at starte festugen er på grund af 
pinsen flyttet til afslutningen og vil blive afholdt d. 19/6. 
 
Bestyrelsen 

  

NYT FRA HINGE/NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

Egnskoret 2010 - nyt initiativ til Egns– og Sportsfesten. 



Årets Nørskovlunder :  Stig Mehlsen 

Teltet blev hurtigt fyldt op ved Familiefesten lørdag aften. 

Forsamlingshuset bød på smagsprøver 

- og festen varede til den lyse morgen  
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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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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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Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 
03/09 - 18.00 Pilgrimsvandring Konfirmandhuset Menighedsrådet 

13/09 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

17/09 - 19.30 Høstfest Konfirmandhuset KFUM - KFUK - IM 

21/09 - 19.00 Opstart Zumba for sjov Nørskovlund Skole NIF 

22/09 - 16.30 Opstart Børnegymnastik Nørskovlund Skole NIF 

23/09 - 16.30 Opstart rytme og bevægelse Nørskovlund Skole NIF 

23/09 - 18.30 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

27/09 - 12.30 Fællesspisning Forsamlingshuset Mandagsklubben 

04/10 - 18.30 Opstart Go' Motion Nørskovlund Skole NIF 

09/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

11/10 - 14.00 Underholdning Forsamlingshuset Mandagsklubben 

25/10 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

28/10 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

30/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

01/11 - 19.30 Foredrag  Forsamlingshuset Nørskovlund Aftensk 

08/11 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

08/11 - 19.30 Foredrag  Forsamlingshuset Nørskovlund Aftensk 

20/11 - 12.30 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

22/11 - 14.00 Advendthygge Forsamlingshuset Mandagsklubben 

24/11 - 19.30 Generalforsamling Klublokalet NIF 

26/11 - 19.30 Adventsfest Tingskrivervej 28 A KFUM - KFUK 

27/11 - 14.30 Hestevognskørsel Forsamlingshuset Beboerforeningen 

27/11 - 15.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen 

28/11 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

29/11 - 19.30 Foredrag  Forsamlingshuset Nørskovlund Aftensk 

06/12 - 13.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

11/12 - 12.30 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

28/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

www.hinge-noerskovlund.dk 


