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Lørdag d. 2 april 2011 brød solen frem og foråret kunne ikke længere holde sig tilbage.  
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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst har beboerforeningen afholdt den årlige generalforsamling. 
Der var genvalg over hele linjen, og bestyrelsen består derfor af: 
John Birk, Tingskrivervej 26 (Formand) 
John Løvstad, Tingskrivervej 1, (Næstformand) 
Birthe Mølgaard Kaa, Taskebjergvej 10, (Kasserer) 
Bent Nørskov, Trinderupgård 74 
Jens Dahl Dybbro, Långawten 52 
Susan Dalager, Nørskovlundvej 34 
Birgit Rosenkvist, GL. Dalsgårdsvej 4 
Du er altid velkommen til at kontakte én af os, og du kan altid holde dig orien-
teret på vores hjemmeside www.hinge-noerskovlund.dk 
 
Den 4. februar havde vi en velbesøgt  fællesspisnings– og foredragsaften  
sammen med Nørskovlund Aftenskoles Foredragsrække. 
Der var 70 deltagere, som endnu engang havde en god aften sammen med Fa-
milie på Farten. 
 
Den 12. maj arrangerer vi sammen med forsamlingshuset en byvandring i 
Nørskovlund med Johannes Andersen som guide. Det vil blive en spændende 
aften med fortællinger om tidligere forretninger, erhvervsvirksomheder, borge-
re m.v. 
 
Til sommer har vi igen de 2 traditionsrige arrangementer: 
Først skal nævnes familieaftenen i forbindelse med Egns– og Sportsfesten, 
hvor vi i øvrigt opfordrer alle til at kigge forbi til de forskellige arrangementer i 
ugens løb. Det plejer at være rigtig hyggeligt, og du har mulighed for at møde 
både gamle bekendte og nye borgere fra området. 
Sankt Hans aften arrangerer vi som sædvanligt bål ved Hinge Sø, hvor alle er 
velkomne til at overvære båltænding og båltale samt den meget smukke natur 
ved søen. 
 
Alle arrangementer er annonceret andetsteds i bladet. 
 
Vi ønsker alle en god sommer.  
                   Bestyrelsen. 
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Torsdag den 23. juni 2011 

fra kl. 19.30. 
 

Bålet tændes kl. 20.30! 
 

 

Ligesom de senere år arrangerer vi Skt. Hans bål på Christian Skovs 
græsmark ved Hinge Sø.  
Stedet finder du ved at køre fra Hinge mod Hinge Søbad. Bålpladsen 
ligger på græsmarken nede ved søen. Man kan køre i bil helt frem til bål-
pladsen. 
 

 

Alle er hjertelig velkommen !! 
 

Medbring selv kaffe og evt. stole.  
 

Musikledsagelse til Midsommervisen. 
 

Bagning af pandekager og snobrød for børn.  
 

Pølser, øl og vand kan købes. 
 
Båltaler :  Byrådsmedlem Karina Due, Frausing 
      
   
 

           Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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FAMILIEAFTEN 
 

 I forbindelse med Egns– og sportsfesten arrangeres i lighed   
  med de senere år en hyggelig aften i teltet på sportspladsen    
  i Nørskovlund for alle børn og voksne. Festen finder sted  
 

lørdag den 18. juni  
fra kl. 18.30               

 
 
 

   Der vil blive stegt oksefilet og svinekam på      
  grillen til 35 kr./ person. 
  Tilbehør som f.eks. salat, flutes, kage til  
  kaffen og lignende skal I selv medbringe. 
  Medbring derudover selv service, bestik m.v. 
  Drikkevarer kan købes i teltet. 
 
 

  Bestilling af kød skal ske senest onsdag d. 15/6 til  
  Susan Dalager tlf. 8688 6024/4058 4143 eller  
  på mail til SDalager59@gmail.com 
 

  (Man kan også selv medbringe kød, som det vil være muligt at stege på grillen)   

           
 Der vil i løbet af aftenen være  
   underholdning med levende musik 
  
 Forsamlingshuset/Støtteforeningen 
 uddeler prisen Årets Nørskovlunder 
 

 

  Deltagelse i festen er gratis og alle er meget velkomne ! 
NIF og Beboerforeningen for Hinge Sogn. 

 



Side 5 

Tag med på  

Byvandring i Nørskovlund  
 

Torsdag den 12. maj kl. 19.00 
Mødested: Forsamlingshuset 

 

   Sidst vi havde byvandring var den 12. maj 2003.  
   Der er løbet meget vand i Hinge Sø siden da , og vi gentager på   
   opfordring nu det succesfulde arrangement.  
    
   Vi har bedt Johannes Andersen, som er opvokset og har boet det  
   meste af sit liv i Nørskovlund, om at være guide på turen rundt i  
   byen.  
   Johannes vil fortælle om bygningerne og deres historie krydret  
   med små fortællinger om de forskellige håndværkere, handlende  
   og andre folk, der har beboet husene gennem tiden. 
 

   Byvandringen afsluttes med kaffe i forsamlingshuset, hvor der vil       
   blive fortalt om forsamlingshusets 120-årige historie og serveret    
   kaffe, te og saftevand samt et stykke kage. 
   I forsamlingshuset vil der desuden være en lille udstilling med  
   gamle fotografier af markante huse og gader i Nørskovlund. 
 
   Rundturen i Nørskovlund starter kl. 19.00 og er for hele familien   
   såvel børn som voksne. 
 
   Pris: Kaffebord 20 kr./person 
   Børn til og med 12 år har gratis adgang. 
   Der kan købes øl og vand. 
   Tilmelding på tlf. 86 88 60 97 eller mail: john.birk@hotmail.dk    
    senest 8. maj.  

 
Med venlig hilsen 

Beboerforeningen  og Forsamlingshuset  
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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Generalforsamling - nye medlemsbeviser 
 

Som nævnt i sidste nummer af Aktivitetsbladet, så blev forsamlingshuset for 
120 år siden startet som en forening med salg af medlemsbeviser i form af 
”aktier”. Det har været bestyrelsens vurdering, at tiden nu var inde til at ændre 
vedtægterne, slette betegnelsen A/S og erstatte salget af ”aktier” med et fremti-
dig salg af medlemsbeviser. 
På generalforsamlingen blev et nyt sæt vedtægter godkendt. Det betyder, at 
foreningen har skiftet navn fra Nørskovlund Forsamlingshus A/S til nu blot at 
hedde ”Nørskovlund Forsamlingshus”.  
Der vil snarest blive trykt nye medlemsbeviser, som kan købes fra midten af 
maj måned ved henvendelse til bestyrelsen. 

Køb af et medlemsbevis er et engangsfortagende, og prisen er 200 kr. Har man 
tidligere købt en ”aktie”, så er man fortsat medlem af Forsamlingshuset. Det er 
dog efterhånden mange år siden der sidst er solgt ”aktier” rundt i sognet, så sal-
get af de nye medlemsbeviser er måske en kærkommen lejlighed til at få 
”fornyet” sit gamle medlemsbevis eller blive nyt medlem af Forsamlingshuset. 
 

Ved generalforsamlingen var der udskiftning i forsamlingshusets bestyrelse. Ud 
af bestyrelsen trådte Erene Vestergaard - nyvalgt til bestyrelsen blev Hilda 
Skovborg. Der var genvalg til Britt Martinussen og Aase Nyrup. 
Forsamlingshusets bestyrelse har konstitueret sig med Lene Henriksen som for-
mand, Britt Martinussen som næstformand og Ulla Nørskov som kasserer.  
 

Fra Støtteforeningen 
Ved generalforsamlingen blev der valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer, således at 
bestyrelsen nu består af 4 medlemmer. 
 

Den 6. marts var der i samarbejde med KFUM/K fastelavnsfest i forsamlingshu-
set med tøndeslagning og præmier til bedst udklædte.  
Tilslutningen var  ikke helt så stor som tidligere år, men der var mange flotte 
og fantasifulde udklædninger. Britt arrangerede leg og aktivitet for børnene – 
tak for det! Og tak til idrætsforeningen for lån af rekvisitter hertil!! 
 

Endeligt har vi den 17. marts afholdt endnu en aften med fællesspisning, hvor 
der var godt 40 deltagere. Bestyrelsen med hjælp fra Aase Nyrup og Erene Ve-
stergaard serverede tærter og Tiramisu. Tak for hjælpen til Aase og Erene samt 
til opvaskerholdet! Vi har planer om at gentage fællesspisningen til efteråret, og 
vi har allerede tilsagn fra interesserede mad-hold, så mere om det i næste aktivi-
tetsblad. 
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Fortsat mulighed for køb af medlemskort for 2011 
Du kan nå det endnu – at blive medlem af Støtteforeningen. Indbetal 100 kr. pr. 
person på kontonr. 7844 1099666. Husk at angive navn og adresse. 
Er du medlem af Støtteforeningen giver vi rabat ved leje af forsamlingshuset. 
Støtteforeningens medlemmer kan desuden leje forsamlingshusets gamle 
klapborde (180 x 80) og gamle stole. Henvendelse vedr. leje af borde og  
stole skal ske til Britt Martinussen på tlf. 40 35 71 23. 
Til slut vil vi minde om muligheden for at tilmelde sig Støtteforeningens mail-
service på: stoetteforeningen@bentulla.dk 
 

Kommende aktiviteter 
Kommende aktiviteter i forsamlingshuset (bl.a. arbejdsdag, byvandring, rekla-
melotteri, dilettant, jubilæumsfest) er beskrevet nærmere i separate annoncer.  
 

Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser  

  REKLAMELOTTERI 
 

   I Nørskovlund Forsamlingshus 
søndag den 19. juni kl. 19.00 

 

Kom i god tid og se de mange gevinster. Dørene åbnes kl. 18.00 

ARBEJDSDAG I FORSAMLINGSHUSET 29/5 kl 9.30  
 

Vi har brug for folk, som kan svinge en malerpensel, bruge en hammer, en   
skuetrækker eller en skurebørste m.fl..  
Har du mulighed for at give en hånd med, så skal du kontakte Lene Henriksen 
på tlf. 86 88 60 97 senest 18/5. 

  Dilettant ? 
 

I forbindelse med Forsamlingshusets 120 års jubilæumsfest  
lørdag d. 8. oktober planlægger vi at opføre dilettant-forestillingen  

 

”Folmers brudefærd og mareridt” 
 

Kunne du tænke dig at være med på scenen eller i kulissen  
så kontakt Lene Henriksen på 8688 6097 snarest muligt og senest 1. juli. 
Vi har brug for skuespillere, sangere, musikere samt lys- og lydfolk 

Øveforløbet starter medio august.  
 

For dem, som ikke kan deltage ved jubilæumsfesten d. 8/10,  
vil der blive mulighed for at overvære generalprøven fredag d. 7/10. 
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120 års jubilæumsfest 
 

I Nørskovlund Forsamlingshus 
Lørdag d. 8 oktober 2011 

 

 
 
 Nørskovlund Forsamlingshus kan i år fejre sit 120 års jubilæum.  
 I den forbindelse holder vi et stort jubilæumsarrangement lørdag    
 den 8. oktober, hvor der vil være Åbent Hus om formiddagen og   
 fest med spisning, dilettant m.m. om aftenen. 
 

 Der vil max. være plads til 100 gæster ved festen om aftenen. 
 Menuen er ikke helt på plads endnu, men vi forventer, at prisen   
 for deltagelse i festen bliver omkring 150 kr.  
 

 Program for dagen, menu m.m. annonceres til september i næste    
 Aktivitetsblad. Du kan dog allerede nu tilmelde dig til festen ved   
 at ringe til formanden på tlf. 8688 6097. 

         mvh. Bestyrelsen 

 

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

  Hardy Nielsen  .  Tømrermester 
 

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

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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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Vi starter efterårssæsonnen med en udflugt d. 15 august. Udflugtsmål og klok-
keslet vil blive annonceret i Kjellerup Tidende. 

De kommende møder bliver 29/8 - 12/9 - 26/9 - 10/10 - 24/10 - 7/11 - 21/11 - 
5/12. 

Programmet kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nye med-
lemmer er altid velkommen. 

Bestyrelsen.  

Sundhedsbussen 
 

fra Silkeborg Kommune kommer til Nørskovlund i 
forbindelse med Egns– og Sportsfesten 

Sundhedsbussen vil holde på sportspladsen  
torsdag den 16. juni fra kl. 16.00 til 19.30  

Her kan man gratis få 
tjekket sin kondition, 
fedtprocent, blodtryk 
og fysiske alder, samt 
få råd og vejledning, 
hvis man ønsker at le-
ve sundere. 
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 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

 
 
 
 
 

Hinge Menighedsråd  
indbyder til en udflugt for de ældre i Hinge Sogn 

 
Mandag d. 6 juni 2011 

 
Det er en tur for de ældre, der bor i Hinge Sogn, eller har haft tilknyt-
ning til sognet. 
 
Turen går i år til Østjylland. Fra Nørskovlund til Århus med Mindepar-
ken -- Marselisborg Slot – Moesgård. Vi skal have vores middagsmad 
på Restaurant Bondehuset, Saksild. Herefter via Hou og Gyllingnæs til 
Alrø. Eftermiddagskaffe på Søvind kro. På vej tilbage besøger vi Vær 
Kirke.  
. 
Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om turen, gerne nogle nye med!  
Der er opsamling  på parkeringspladsen ved Brogade kl. 09,45, og fra 
Nørskovlund Forsamlingshus kl. 10,00. Hjemkomst kl. ca. kl. 19,00 
Turen koster i år 150 kr.  
 
Tilmelding  senest mandag d. 30 maj til Godtfred Appel tlf. 86886343  
E-mail: godtfred.appel@mail.dk 

 
Hinge Menighedsråd 

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  



Side 11 

 
 

Sikkerhed Komfort Økonomi 
86 66 87 88 

www.nygas.dk 

Gas installationer                                                  Naturgas-service 

 

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 
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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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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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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

I november fik vi en ny bestyrelse stablet på benene. Anni Domke sagde farvel 
og tak for denne gang, ind kommer Camilla Wittrock Jensen. Ny kasserer i 
klubben er Tina Wackerhausen, men ellers er alt ved det gamle. Vi takker Anni 
for hendes indsats i klubben.  
 
Der er store udfordringer for vores lille forening, da kommunen valgte at lukke 
børnehaven tilbage i 2010. Det betyderat vi ikke har de små tæt på mere, så vi 
må tænke i andre baner. Sommer Zumba og en helt nystartet løbeklub er nogen 
af de tiltag som der er gang i.  Vi prøver også at starte et 7 mands oldboys fod-
bold op, da der er mange af disse talenter i området. Alle andre kreative forslag 
er meget velkommen til at vi holder gang i klubben i nærområdet. Vi har ikke så 
mange der spiller fodbold mere, dog en lille flok på 5 spiller, som er med i sam-
arbejdet i Kjellerup. 
 
Kontaktpersoner:     
Zumba og løbeklub       Laila   Kragh       20405961 
Fodbold         Stig Mehlsen      86886349   
Sommeraktivteter for børn   Tina Wackerhausen   22399703 
 
Endnu en vel overstået vinter sæson er forbi. Vores fodbold drenge ( senior ) 
nået frem il finalen runden om det jyske mesterskab hvor det blev til en plads 
som nummer 8, kvalifikationen til DM i Futsal mislykkes desværre. Vores U-17 
drenge vandt under ledelse af Per Hansen en del stævner, mens det ikke gik så 
godt i turneringen. Sjumba, gymnastik, samt badminton er gået rigtig og Sjum-
ba så godt at vi også har sommer Sjumba. Pernille er nu godkendt Zumba in-
struktør hvilket betyder vi nu kan kalde det Zumba uden vi skal betale en for-
mue. 
 
Vi skal i gang med sommer halvdelen af året og her har vi vores årlige Sports 
og Engs fest, som der er en del mere om rundt omkring i bladet. Det bliver i år i 
uge 24, så hold denne uge fri og hjælp os i gang med ugen. Vi har behov for en 
mase hjælp hele ugen og du må meget gerne hjælpe med. Har du nogle ønsker 
eller noget du vil bidrage med, så ring til Tina som står for bemandingen. Vi 
glæder os til at se jer alle, til en dejlig uge. 
 
Bestyrelsen 
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. SOMMER ZUMBA 
 

Tirsdag d. 3 maj  Kl. 1830-1930  
er der sommer zumba  

på Nørskovlund stadion. 
 

Er vejret ikke ok, går vi indenfor i gymnastiksalen. 
Der er i skrivende stund 5 ledige pladser på holdet. 

 
Tirsdag d. 28 juni er sidste gang inden sommerferien. 

 
Pris: 200,- kr. 

 
Tilmelding til Pernille mobil nr. 2388 2180 

  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 

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 
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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, kreaværksteder, søaktiviteter, 
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 rig-
tig 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 an 
børn fra lokalområdet. Men børn andre steder fra, er selvfølgelig også meget vel 
komne.  
At få fortalt de basale bibelske historier på en nutidig og nærværende måde -  
Også kaldet 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 2011. 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 2: 

Rent socialt at være sammen med andre voksen, hvor vi oplever og arrangerer for-
skellige ting.  

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 
 
Vi kan stadig bruge gammelt jern! 
I den gamle stald ved præstegården har vi fået lov til at sælge det gamle jern – for pen-
gene køber vi nye og stabile redningsveste til børn og voksne, så vi kan få vore kanoer i 
sving nu når vejret bliver lidt varmere. Vi glæder os rigtig meget til at bruge vore fanta-
stiske omgivelser på den måde. Vi har stadig noget jern der skal af sted, men der er 
plads til mere, så hvis du har et eller andet der alligevel skal skrottes, og som du vi give 
os, og derved hjælpe os økonomisk til flere redningsveste, kan du kontakte Bjarne Ja-
cobsen på 8688 6331 eller 3027 6331. TAK for hjælpen. 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

Den lokale huskeseddel 
 

Hvert andet år må hvert lokalråd i Silkeborg Kommune indsende det man kal-
der den lokale huskeseddel. 
Den lokale huskeseddel må indeholde op til 5 punkter, som man vil gøre poli-
tikerne opmærksomme på vedr. lokalområdet. 
Kommunen forpligter sig til at behandle punkterne i de udvalg, som de hører 
ind under, og derefter at afgive svar til lokalrådet. 
I år var det var det vores tur til at indsende den lokale huskeseddel den 1. 
marts, og vi har indsendt følgende 5 punkter: 
• Vi gør kommunen opmærksom på, at forsamlingshuset er det naturlige 

mødested  ved afvikling af foreningsarrangementer m.v., idet Nørskov-
lund Skole anvendes til undervisning af autister, og at vi derfor ikke kan 
anvende skolens lokaler. Vi beder derfor kommunen om at sikre for-
eningerne de økonomiske rammer til at kunne benytte forsamlingshuset. 

• Vi gør kommunen opmærksom på, at idrætsforeningen fortsat skal have 
lov til at have klublokale på skolen, ligesom idrætsforeningen fortsat 
skal have lov til at benytte idrætsfaciliteterne på og ved skolen. 

• Vi foreslår, at bybussen fra Silkeborg fremover omlægger sin rute, så 
den kommer til at køre på nord-siden af Hinge Sø og ikke som i dag på 
syd-siden af søen. Samtidig gør vi opmærksom på, at bussen fra Ans til 
Nørskovlund bør tilpasse afgangstiden fra Ans, så den følger lukketider-
ne i skolefritidsordningen. 

• Vi foreslår, at stien, som man er i gang med at etablere på den gamle 
Kjellerup-bane, føres igennem fra Silkeborg og helt frem til Hingevej 
og ikke kun til Holmgårdevej, som kommunen har planlagt. 

• Vi gør opmærksom på, at Hinge Søbad er badeplads for hele den Nord-
lige del af kommunen, og at den derfor fortsat skal fremstå  velholdt og 
velrenoveret. 

 

De 5 punkter bliver nu behandlet i udvalgene, og vi venter på svar. 
 

Høring om varmeplan 
Forslag til varmeplan er sendt til høring bl.a. i lokalrådene. Da vi ikke ligger i 
et område, som vil blive dækket af fjervarme, vil vi som lokalråd ikke foretage 
os noget i høringsfasen. Vi har dog planer om at etablere et møde i efteråret, 
med fokus på de mulighed vi har for CO2 reduktion i varmeforsyningen i det 
åbne land. Der kommer nærmere information i næste Aktivitetsblad. 
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FORELØBIGT PROGRAM FOR  
EGNS- OG SPORTSFESTEN 2011 

 

 

Egns- og sportsfesten ligger i år i umiddelbar forlængelse af pinsen (uge 24). 
Derfor er der flyttet rundt på nogle af de traditionsrige arrangementer i forhold 
til tidligere år. Allerede mandag den 6/6 (uge 23) arrangerer menighedsrådet 
således den årlige sommerudflugt for de ældre.  
 

I selve fest-ugen ser programmet således ud: 
 

Tirsdag d. 14/6 (uge 24) fra kl. 18.00 vil der på sportspladsen være gadefod-
bold-turnering, auktion og efterfølgende fyldes pladsen med motorcykler.  
 

Onsdag fra kl. 16.45 er der gymnastikopvisning med børneholdet og Zumba-
holdet og derefter ”Teknik for fodbold-blærerøve”  
 

Torsdag aften vil der være 7-mands fodbold-cup for seniorer og vi får som 
sidste år besøg af Sundhedsbussen på sportspladsen fra kl 16.00 - 19.30. 
 

Fredag aften arrangerer vi  Gå-gættetur. Arrangementet er for hele familien. 
Der vil igen i år  være 8 poster, som bemandes af KFUM/K, Jagtforeningen, 
Beboerforeningen, Idrætsforeningen, Menighedsrådet, Mandagsklubben, Dal-
tons og Forsamlingshuset. Der er start fra sportspladsen mellem 18.30-19.00. 
 

Lørdag formiddag er der fodbold-cup for børnehold og loppemarked, og 
om aftenen arrangeres der stor familiefest m. grill, spisning, pris-uddeling, 
musik, dans m.v.  
 

Om søndagen afsluttes Egns- og Sportsfesten med gudstjeneste og kor i teltet 
på sportspladsen (se billede) og reklamelotteri i Forsamlingshuset kl. 19.00. 
 

Vi ønsker med det brede tilbud endnu engang 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 programmet for Egns- og 
Sportsfesten, som uddeles separat til alle husstande.        
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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 in-
volveret 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 beman-
des 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 Præstegårds-
skoven, 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 samar-
bejde 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. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  EGNS-KOR 2011 
 

  Ved Egns- og sportsfesten i 2010, blev der oprettet et  
  kor, som med stor succes sang ved Gudstjenesten i teltet.  
 

  Vi gentager succesen igen i år og indbyder derfor alle unge og voksne i  
  alderen fra ca. 13-14 år til at deltage. Der kræves ikke nodekendskab.  
 

  Vi skal øve 4 gange inden vores optræden ved gudstjenesten  
  søndag d. 19/6 kl. 11.00 i teltet på sportspladsen.  

  Vi øver mandag d. 23/5, onsdag d. 1/6, mandag d. 6/6 og tirsdag d. 14/6. 
 

  Tilmelding til kor-instruktør Lene Henriksen på tlf. 8688 6097 senest 15/5. 
 

GÅ-GÆTTE-TUREN FREDAG 
- for hele familien 

 

 
Mellem kl. 18.30 og 19.00 er der afgang fra sportspladsen til en hyggelig tur i 
det grønne med hele familien. 
Deltagerne sendes af sted i små grupper fra Sportspladsen.  
Rundturen er på ca. 4 km. og går  over Hinge og retur til Nørskovlund. 
Det er muligt at medbringe barnevogn o. lign.  
Langs ruten møder I forskellige poster, som er bemandet med repræsentanter 
fra lokalområdets foreninger, og som har forskellige spørgsmål og små konkur-
rencer klar til deltagerne.  
Det er gratis at deltage i arrangementet, og alle er hjertelig velkomne ! 
 
 

       Mvh lokalområdets foreninger 
 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 
02/05 - 19.30 Ekstra. generalforsamling Forsamlingshuset Aftenskolen 

03/05 - 18.30 Sommer Zumba Sportspladsen NIF 

04/05 - 19.30 Åbent køkken i Mokken Tingskrivervej 28 KFUM/K 

12/05 - 19.00 Byvandring Forsamlingshuset Beboerfor. og Forsaml.hu. 

19/05 -  Gåtur og varme hveder Tingskrivervej 28 KFUM/K 

23/05 - 19.00 Egnskor opstart Forsamlingshuset Beboerforeningen 

29/05 - 9.30 Arbejdsdag Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

06/06 - 10.00 Udflugt for de ældre Forsamlingshuset Menighedsrådet 

14/06 - 18.00 Gadefodbold Sportspladsen NIF 

14/06 - 20.00 Auktion Sportspladsen NIF 

14/06 - 20.15 Motorcykler Sportspladsen NIF 

15/06 - 16.45 Gymnastikopvisning Sportspladsen NIF 

15/06 - 17.30 Zumbaopvisning Sportspladsen NIF 

15/06 - 19.00 Fodboldshow Sportspladsen NIF 

16/06 - 16.00 Sunhedsbussen Sportspladsen Lokalrådet 

16/06 - 18.30 Fodboldcup f. seniorer Sportspladsen NIF 

17/06 - 18.30 Gå-gætte tur Sportspladsen Foreningerne 

18/06 - 8.30 fodboldcup f. børn Sportspladsen NIF 

18/06 - 9.00 Loppemarked Sportspladsen NIF 

18/06 - 18.30 Familieaften Sportspladsen Beboerforeningen 

19/06 - 11.00 Gudstjeneste Sportspladsen Menighedsrådet 

19/06 - 19.00 Reklamelotteri Forsamlingshuset Støtteforeningen 

23/06 - 19.30 Sankt Hans bål Hinge Sø Beboerforeningen 

05/08 - 17.00 Tur til Løgballe Camping Tingskrivervej 28 KFUM/K 

15/08 -  Udflugt Annonceres i avisen Mandagsklubben 

29/08 - 14.00 Møde Forsamlingshuset Mandagsklubben 

12/09 - 14.00 Møde Forsamlingshuset Mandagsklubben 

26/09 - 14.00 Møde Forsamlingshuset Mandagsklubben 

www.hinge-noerskovlund.dk 


