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Sidste frist for indlevering af materiale til næste aktivitetsblad er d. 15/08-12 

De ”gamle” Niffer har kvalificeret sig til 
den danske Futsal Liga  - læs side 10.  

Den gamle Kjellerup-bane byder på nye 
oplevelser  - se mere side 16.  
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Kanoerne er kommet på plads ved søbredden syd for Hinge Kirke - læs mere side 15.   



Side 2 

  

   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst har beboerforeningen afholdt den årlige generalforsamling. 
Bent Nørskov, Birgit Rosenkvist og Jens Dybbro var på valg, og ingen af dem 
modtog genvalg. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Jesper Kristiansen, Karina Due og Inger Døssing. 
Bestyrelsen består herefter af: 
John Birk, Tingskrivervej 26 (Formand) 
Jesper Kristiansen, Lundmosevej 8 (Næstformand) 
Birthe Mølgaard Kaa, Taskebjergvej 10, (Kasserer) 
Susan Dalager, Nørskovlundvej 34 
John Løvstad, Tingskrivervej 1 
Inger Døssing, Lundmosevej 7 
Karina Due, Nørskovlundvej 62 
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 
 

I år har vi fremrykket programmet Sct. Hans-aften med en time, så vi starter kl. 
18.30 og allerede tænder bålet kl. 19.30. Vi gør det på opfordring fra flere fa-
milier med små børn.  
Med det lidt tidligere starttidspunkt opfordrer vi samtidig til at spise sin aftens-
mad ved søen, enten fra sin egen madkurv eller ved at købe en pølse fra grillen. 
 

Vi ønsker alle en god sommer.         Bestyrelsen. 

  EGNS-KOR 2012 

     

   Ved Egns- og sportsfesten tilbage i 2010 blev der startet et  
  Egns-kor, som sang ved Gudstjenesten i teltet. Siden har koret    

 sunget ved flere lejligheder bl.a. i forbindelse med julemandens besøg i 2011.  
 Ved Egns- og sportsfesten i 2012 er det tanken, at koret skal underholde både    
 i forbindelse med Familieaftenen lørdag d. 9/6 og ved Gudstjenesten d. 10/6. 
 

 Der er plads til mange deltagere, og alle unge og voksne i alderen fra  
 ca. 15 år kan være med. Der kræves ikke nodekendskab.  
 

 Vi skal øve 4 gange inden vores første optræden i teltet på sportspladsen.  

 Vi øver mandag d. 14/5, tirsdag d. 22/5, tirsdag d. 29/5 og mandag d. 4/6. 
 kl. 19.30-21.00 i forsamlingshuset. 
 

 Tilmelding til kor-instruktør Lene Henriksen på tlf. 8688 6097 senest 1/5. 



Side 3 

 

 

 
Lørdag den 23. juni 2012 

fra kl. 18.30. 
 

Bålet tændes kl. 19.30! 
 

 

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 bålpladsen. 
 

 

Alle er hjertelig velkommen !! 
 
 

Medbring evt. madkurv og nyd aftensmaden ved søen. 
Medbring selv kaffe og evt. stole.  
 

Musikledsagelse til Midsommervisen. 
 

Bagning af pandekager og snobrød for børn. (gratis). 
 

Pølser, øl og vand kan købes. 

 
Båltaler :   
Lene Henriksen, formand for Nørskovlund Forsamlingshus    
   
 

           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 9. 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: senest den 6. juni hos Susan Dalager tlf. 86 88 60 24, 
mobil nr. 40 58 41 43 eller pr. mail på SDalager59@gmail.dk  
 

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

I forbindelse med spisningen er det planen, at Egnskoret vil underholde 
med et par sange. Desuden uddeler Forsamlingshuset/Støtteforeningen 
prisen Årets Nørskovlunder. 

 
   Efter spisningen er der musik ved  
   Discokongen og DJ Mike,  
   som sørger for musik til dans og hygge. 
 

        Festen slutter kl. 02.00. 
 

Deltagelse i festen er gratis og alle er velkomne ! 

NIF og Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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Cykeltur for hele familien 
ingen tilmelding 

 

Cykelturene, hvor alle kan deltage, er startet igen.  
Man møder blot op ved busskuret i Hinge om tirsdagen 
kl. 19.00 i ulige uger. Første gang er tirsdag d. 24. april. 
De fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen, og tem-
poet sættes, så alle kan være med. 
Kontakt evt. Inger Døssing på tlf. 40 56 20 29 

Sundhedsbussen 
 

 

Sundhedsbussen vil holde på sportspladsen  
torsdag den 7. juni fra kl. 16.00 til 19.30  

Kommer i forbindelse med Egns– og sportsfesten. Her kan man gratis få 
tjekket sin kondition, fedtprocent, blodtryk og fysiske alder, samt få råd 
og vejledning, hvis man ønsker at leve sundere. 
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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Forsamlingshusets generalforsamling  

På generalforsamlingen i februar måned kunne en tilfreds formand se tilbage på 
et godt år for Nørskovlund Forsamlingshus. På behørig vis var husets 120 års 
jubilæum blevet fejret, og der var i 2011 rekord i antal udlejninger.  
Ved generalforsamlingen trådte Ulla Nørskov ud af bestyrelsen. Der var genvalg 
til Lars Overgård, Kaj Jensen og Lene Henriksen.  
Forsamlingshusets bestyrelse har konstitueret sig med Lene Henriksen som for-
mand og Britt Martinussen som kasserer.  
 

Nye tiltag i det kommende år 
I løbet af foråret/sommeren etablerer forsamlingshuset sin egen hjemmeside. 
Hjemmesiden får adressen www.noerskovlund-forsamlingshus.dk.  
På hjemmesiden vil man kunne finde alle nyttige oplysninger vedrørende  
udlejning og aktiviteter i huset m.m. 
 

Igennem de senere år er der blevet lavet forskellige tiltag for at isolere forsam-
lingshuset. Bl.a. er der lagt nyt gulv og udskiftet vinduer og døre. Næste skridt 
bliver isolering af scenetilbygningen, hvortil kommunen netop har bevilget et 
tilskud på godt 16.000 kr.   
 

Fra Støtteforeningen 
Ved generalforsamlingen lykkedes det at få valgt 1 nyt bestyrelsesmedlem, såle-
des at bestyrelsen nu består af 4 medlemmer.  
Vi har siden konstitueret os med Margit Rygård som formand, og Jan Axelsen 
som kasserer. Den øvrige bestyrelse består af Any Jensen og Vivi Bjerre. 
Den 19.februar var der i samarbejde med KFUM/K fastelavnsfest i forsamlings-
huset med tøndeslagning og præmier til bedst udklædte. Der var ca. 35 børn + 
deres voksne, og der var mange flotte og fantasifulde udklædninger. Britt arran-
gerede leg og aktivitet for børnene – tak for det! Og tak til idrætsforeningen for 
lån af rekvisitter hertil!! 
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  Endeligt har vi den 1. marts afholdt endnu en   
  aften med fællesspisning med 55 deltagere.  
  Madholdet bestod igen af mandeholdet årgang   
  59, og de havde fremtryllet en lækker menu  
  bestående af Shepards Pie og citronfromage  
  (uden trevler!!). Fra bestyrelsen vil vi gerne    
  sende en stor tak til det entusiastiske madhold, 

som vi forhåbentlig ikke har set (smagt) det sidste fra. 
Vi har planer om at arrangere en ny omgang fællesspisning til efteråret, men 
mere om det i næste aktivitetsblad. 
 

Vores næste arrangement bliver reklamelotterispillet i forbindelse med Egns- og 
sportsfesten den 3. juni. Se annonce herunder. 
 

Fortsat mulighed for køb af medlemskort for 2012 
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, gamle stole og gamle bestik. Henvendelse vedr. leje af borde, stole 
og bestik skal ske til Hilda Skovborg på tlf. 86 88 62 36 
 

Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser  

  REKLAMELOTTERI 
 

   I Nørskovlund Forsamlingshus 
søndag den 3. juni kl. 19.00 

 

Kom i god tid og se de mange fine gevinster, som er skænket af en lang 
række af områdets erhvervsdrivende. Dørene åbnes kl. 18.00 

 

Alle er velkomne 
- såvel garvede ”bankohajer” som amatører!! 

 

arr. Støtteforeningen 

ARBEJDSDAG I FORSAMLINGSHUSET  
 

torsdag den 17/5 kl. 09.30-15.00 
 

 

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 1/5. 
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               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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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 

  
 

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, spe-
cielt velegnet til mos og alger 
udlejes. 

 Trækløver (trailermodel) udle-
jes. 

 Flishugger med 7 m tank udle-
jes. 

 Hegnsklipning i op til 6,5 me-
ters højde udføres. 
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 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Valg til Menighedsrådet 
 

Til efteråret skal der være valg til menighedsråd.  
 

I Hinge vil der mandag d.10. september blive afholdt et orienteringsmøde i 
forsamlingshuset, hvor der vil blive redegjort for, hvad der er sket i sognet de 
sidste 4 år. Efter kaffen vil der blive mulighed for at lave en fællesliste.  
 

Tirsdag d. 2. oktober er sidste frist for indlevering af kandidatlister. Er der kun 
indleveret en liste aflyses valget d. 13. november. Tænk over, om det ikke var 
noget for dig at komme i menighedsrådet, eller ved du nogen der kunne tænke 
sig det? 
 

Der er 5 valgte medlemmer i Hinge Menighedsråd. Kom til mødet den 10. sep-
tember. 
Du kan læse mere om valget på hjemmesiden for menighedsråd. 
 
Skovtur i Præstegårdsskoven 
 

Mandag d. 21. maj kl. 19.00 fra skovbrynet på Stegsdalsvej. Både Skovfoge-
den og Jagtforeningen vil fortælle om naturbevarende tiltag mm. Efter skovtu-
ren giver menighedsrådet kaffe, pølser mm. 
 
Pilgrimsvandring - i det små 
 

Fredag d. 1. juni kl. 18.00 fra Hinge Kirke til Vinderslev Kirke. Husk at stille 
bilen i Vinderslev i forvejen, hvis du ikke også vil gå hjem igen. Der er kaffe 
bagefter. 
 
Indvielse af nyt orgel  
 

Da vi har fået nyt orgel i Hinge Kirke, vil vi gerne se så mange som muligt til 
indvielsen søndag d. 5 august (se klokkeslæt i kirkebladet). 
 
Familiegudstjeneste for alle 
 

Søndag d. 19. august kl. 14.00 er der familiegudstjeneste for alle i Hinge Kir-
ke. Bagefter er der kanosejlads på Hinge Sø og der bliver serveret kaffe ved 
søbredden. (forbehold v. dårligt vejr). 
 
 

Med venlig hilsen Sognepræsten og Hinge Menighedsråd. 
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Hinge Menighedsråd  
indbyder til en udflugt for de ældre i Hinge Sogn 

 

Mandag d. 4 juni 2012 
 

Det er en tur for de ældre, der bor i Hinge Sogn, eller har haft tilknytning til sognet. 
 

Turen går i år til Tinnet Krat med Skjern og Gudenåens kilder. Vi skal have vores 
middagsmad på Restaurant Rørbæk Sø. Herefter går turen til Vester Palsgård Skov-
museum, hvor vi efter en rundvisning, skal have vore eftermiddagskaffe. Vi slutter 
vores tur i Vrads Kirke.  
 

Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om turen, gerne nogle nye med!  
 

Det er Thorning Taxa, der kører turen i år. Der er opsamling  på parkeringspladsen 
ved Brogade kl. 09,45, og fra Nørskovlund Forsamlingshus kl. 10,00. Hjemkomst kl. 
ca. kl. 18.30. 
 

Turen koster 150 kr.  
 

Tilmelding senest fredag d. 25. maj til Godtfred Appel tlf. 8688 6343. 
E-mail: godtfred.appel@mail.dk 
 

Hinge Menighedsråd 

   

   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Vi har datoerne klar til efterårsprogrammet, så sæt kryds i kalenderen i henhold 
til nedenstående arangementer: 

8-8  Vi tager på udflugt i det blå med Sørens Rejser.  
  (Se yderligere info i Kjellerup Tidende) 

27-8 Landmand Verner Brink, Vinderslev ”Fortællinger fra en bondedreng” 
  Erindringer fra livet ved landbruget og på havet. 

Efterfølgende arrangementer bliver afholdt på følgende datoer: 
d. 10/9 - 24/9 - 8/10 - 22/10 - 5/11 - 19/11 og julefrokost d. 3/12. 

Nye medlemmer er altid velkommen. 

Bestyrelsen 



Side 12 

  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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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 Så er vi i gang med et nyt spændende og udfordrende år. Der er ikke meget udendørs 
fodbold til bage. Vi har nogle få ynglinge tilbage. Desværre har vi ikke fået nye hold op 
at stå, - det kunne vi ellers godt kunne tænke os.  
 
Det positive er, at vi stadig har gang i indendørs med vores ”gamle”  niffer. De spiller 
Futsal og har i februar kvalificeret sig til den danske Futsal Liga, hvor de 6 bedste hold i 
Jylland og på Fyn kæmper om to pladser til DM finalen næste år. Vi har fået Arena 
Midt til vores kampe i efteråret, hvor der bliver spillet søndag den 2/12 og den 13/1 
2013. I den anledning har vi brug for al den support og opbakning vi kan få. Ingen und-
skyldninger vil blive accepteret, - der er plads til 2600 tilskuere i Arena Midt og det 
bliver ganske gratis at komme ind. Det er en helt unik situation, der svarer til Superliga-
en udendørs.  
 

Holdopstillingen er som følger: Søren Salomonsen, Per Hansen, Glenn Rask, Mark Ja-
kobsen, Mikkel Møller, Jannik Mehlsen, Niklas Mehlsen med behørig bistand fra Mor-
ten Lang, Jeppe Lihn og John Nielsen.  
 

Vi har prøvet at få lidt info om vores kampe i avisen, men det er desværre ikke lykkedes 
endnu, - mere herom senere.  
 
Her i foråret har vi i Team Kjellerup et hold i U-19 mesterrække 2, som vi glæder os til 
at komme i gang med. Derudover har vi spillere på Serie 1 og serie 3 holdene i 2. divisi-
on, - så kære venner, der er nok at tage sig til, hvis man gerne vil se live fodbold. 
 
Vi har stadig gang i gymnastik for de ældre og de yngre, og det håber vi også, at vi skal 
have efter sommerferien. Vores Zumba er gået lidt i stå, men også her håber vi på at få 
noget op at køre efter sommer. 
 
Løbeklubben har godt fat i de folk, som gerne vil ud at løbe og der starter et nyt hold op 
i april. Er der nogen som har ideer til nye aktiviteter i løbet af sommeren er forslag me-
get velkomne. Husk at det er din klub i lokalsamfundet og vi skulle gerne holde aktivi-
teter i gang i Nørskovlund. 
 
Vi er allerede i fuld gang med at søsætte vores Egns og Sportsfest 2012, som løber af 
staben i uge 23. Sæt kryds i kalenderen med det samme, så du får alle oplevelserne med. 
Som noget nyt har vi udlovet en rejemad som præmie til dem, som finder nye annoncø-
rer til det kommende program. Tak til jer der har fundet nye annoncør, og vi håber flere 
vil tage kampen op til næste Engs og Sportsfest og skaffe os nye annoncører. 
 

Vi glæder til at se jer alle i uge 23 til Engs og Sportsfesten. 
 
Bestyrelsen 
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       NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Vi er blevet så mange børn i MOK‐klubben nu, at vi af og  l vil dele dem op i to grup‐
per, så de yngste og de ældste er hver for sig. Til vores store glæde er der også kom‐
met 2‐3 ledere mere der vil hjælpe, så det ser ud  l at komme  l at fungere. Men man 
mødes samme  d og sted, og er meget af  den sammen. Men dejligt at vi nu har mu‐
lighed for at gøre noget i mindre grupper. Vi tror på det er godt både for børnene og 
de voksne.  
 

Vi har også droppet det vi kalder ”Åben Køkken” den første onsdag i mdr. Men der er 
hver onsdag kaffe på kanden i køkkenet og også al d nogle at få en snak og grin sam‐
men med. Alle er velkomne fra omkring kl. 18.30. 
 

Til vores ærgrelse, må e vi konstatere at der før jul havde været indbrud i udhuset v. 
MOKKEN, og der var blevet stjålet en masse værktøj og en kompressor. Ting der  t 
blev brugt  l at renovere og reparere alle vore havetraktorer, cykler, go‐cars m.m….. Så 
nu må de voksne, der i forvejen bruger meget fri d og energi på klubben, pakke værk‐
tøj m.m. ned hver gang og tage med hjem.  
 

Her først i april var en masse i gang med at gøre klar  l vore sø‐ak viteter. Der blev 
ryddet op og gjort pænt ved søen neden for kirken. Så nu glæder vi os bare  l det bli‐
ver lidt varmere, så vi rig g kan komme i gang dernede.  
 

Vores kerne‐programpunkter er : 
MOK‐klubben hvor vi mødes hver onsdag kl. 18.30  ‐ 20.00 i MOKKEN—huset på Ting‐
skrivervej 28A. 
Bibelstudiegrupper hvor vi mødes i mindre grupper af ca. 10 personer for at diskutere 
emner og bibeltekster. 
Voksenprogram hvor vi sammen med andre voksne oplever og arrangerer forskellig 
ng, herunder programpunkter, der på en 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. 
 

Udover ovenstående har vi en travetur d. 3 maj ved Hald Sø inkl. varme hveder og en 
spaghe gudstjeneste d. 24. maj , hvor vi griller bage er.  

Arr:	Hinge	menighedsråd	og	KFUM	og	KFUK	

Næste spaghettigudstjeneste er den 24. maj – 
hvor vi griller bagefter. 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

Kjellerup-banen 
Sidste år ved denne tid, fortalte vi om de 5 punkter vedr. lokalområdet, som vi 
via den lokale huskeseddel havde indsendt til Silkeborg Kommune. 
I et af punkterne foreslog vi, at stien på den gamle Kjellerup-bane skulle føres 
helt frem til Hingevej og ikke kun til Holmgårdevej, som det var foreslået i tra-
fikplanen. Vi har her i foråret fået det svar, at stien nu ryddes frem til Hinge, og 
at vegetationen derefter vil blive slået 2 gange om året. Stien vil på længere sigt 
blive asfalteret, men der kan godt gå nogle år. 
Som mange måske har bemærket, er stien nu ryddet. Der er blevet beskåret træ-
er, og vegetationen er slået - se billedet herunder, så det er nu igen muligt at gå 
eller løbe en tur på stien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energi-dag i forsamlingshuset 12. maj kl. 10-14. 
Da vi her i lokalområdet bor udenfor varmeforsyningsområder og lignende, har 
vi i lokalrådet besluttet at arrangeret en Energidag lørdag den 12. maj i Nørsko-
vlund Forsamlingshus. Her vil der være forskellige stande, hvor der kan hentes 
inspiration og ideer til energiforsyning og isolering af boliger. 
Ved arrangementet kan der købes kaffe, te, øl og vand samt brød med pålæg. 
Se nærmere i annoncen for arrangementet.  
 
Igen i år arrangerer lokalrådet sammen med foreningerne i området Gå-gætte-
turen ved Egns– og Sportsfesten. Vi håber, at rigtig mange vil komme for at gå 
turen og for at møde foreningerne. 
Du kan læse mere om turen i annoncen andet sted i dette blad samt i Egns– og 
Sportsfestbladet, som omdeles sammen med Aktivitetsbladet. 
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En god dag med alternativ energi 
 

Lørdag d. 12 maj kl. 10-14 
 

I Nørskovlund Forsamlingshus 
 
 
 
 
 

Her vil du få mere viden om jordvarme, luft til vand,  
energiruder, træuld, samt solenergi.  

 

Der er gratis adgang og der vil være mulighed for, 
 at købe formiddags kaffe/the og brød m. pålæg, samt frokost 

øl/vand og brød m. pålæg. (vi tager ikke imod Dankort). 
 

Tag din nabo, ven eller andre godtfolk med til messe. 
 

På standene vil du møde: 

 
Velkommen til en god miljøvenlig dag 

 

Lokalrådet i Hinge- Nørskovlund 

NYGAS 
 

www.nygas.dk 
Kl 10-14 

NYMOSEGÅRD 
 

www.nymosegaard.dk 
Kl 10-14 

S.V.K. Energi 
 

www.svk-industri.dk 
Kl 10-14 

DSCE 
 

www.dsce.dk 
Kl 10-13 
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Billederne herunder er fra Mandagsklubbens post ved Gå-Gætte-turen 2011 

GÅ-GÆTTE-TUREN FREDAG 
- for hele familien 

 

Fredag d. 8. juni 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: 
 

Idrætsforeningen, Menighedsrådet, KFUM/K, Jagtforeningen, Daltons,  
Beboerforeningen, Forsamlingshuset og Mandagsklubben. 

Nørskovlund løbeklub 
Vær med til at nyde den skønne natur der ligger omkring os. 
Naturen nydes i et raskt tempo, som afstemmes i forhold til 

deltagernes humør.  Der er ingen forudsætninger for at delta-
ge. Der er et hold for de øvede, og et hold for de mindre øve-

de. Hver søndag kl. 17  
For yderligere information: kontakt Harald tlf.: 2266 8878. 
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FORELØBIGT PROGRAM FOR  
EGNS- OG SPORTSFESTEN 2012 

 
Søndag d. 3. juni   
kl. 13.00  Opsætning af telt.. 
kl. 17.00  Løbetur fra skolen . ( se annonce i bladet) 
kl. 19.00  Reklamelotteri i Forsamlingshuset. 
 

Mandag d. 4. juni  
kl. 10.00  Udflugt for de ældre, afg. fra forsamlingshuset 
    og opsamling kl. 9.45 fra Brogade Kjellerup.  
 

Tirsdag d. 5. juni   
kl. 18.00  Gadefodbold. 
    Amerikansk Lotteri.  
kl. 20.00  Levring efterskole giver opvisning med parkour. 
kl.  20.15  Motorcykler til den store guldmedalje. 
    Knallertklub fra Lemming. 
 

Onsdag d. 6. juni   
kl.17.00  Kom og leg (1-4 år) 
kl. 19.00  Teknik for blærerøve. 

 

Torsdag d. 7. juni  
kl. 16.00  Sundhedsbussen holder på sportspladsen til kl. 19.30 
kl. 18.30  Fodbold Cup – 7-mandshold. 
    Husk tilmelding inden 24/5 på 86886349 (300 kr./hold). 
 

Fredag d. 8. juni  
kl. 18.30  Gå-Gætte-Tur for hele familien  (se annonce I bladet). 
 

Lørdag d. 9. juni  
kl. 08.30   Rundstykker kan købes fra kl. 08.30 til kl. 10.00. 
    Gratis kaffe. 
    Fodbold Cup U8-U9 for inviterede hold. 
kl. 18.30  Familiefest i teltet på sportspladsen (se annonce i bladet). 
    Kåring af Årets Nørskovlunder, samt optræden med Egnskoret. 
kl. 02.00  Festen slutter. 
 

Søndag d. 10. juni  
kl. 11.00  Gudstjeneste I teltet.  
kl. 13.00  Oprydning på pladsen.  
    Vi modtager gerne hjælp fra egnens beboere til oprydningen. 
kl. 17.00  Løbetur fra skolen . 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

24/04 - 19.00 Opstart cykelture Busskuret i Hinge NIF 

03/05 - 18.15 Gåtur og varme hveder Tingskrivervej 28 KFUM/K 

12/05 - 10.00 Energimesse Forsamlingshuset Lokalrådet 

14/05 - 19.30 Egnskor opstart Forsamlingshuset Beboerforeningen 

17/05 - 9.30 Arbejdsdag Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

21/05 - 19.00 Skovtur  Skovbr. v. Stegedalsv. Menighedsrådet 

24/05 - 17.00 Spaghettigudstjeneste Hinge Kirke KFUM/K 

01/06 - 18.00 Pilgrimsvandring Hinge Kirke Menighedsrådet 

03/06 - 13.00 Opsætning af telt Sportspladsen NIF 

03/06 - 17.00 Løbetur nørskovlund Skole NIF 

03/06 - 19.00 Reklamelotteri Forsamlingshuset Støtteforeningen 

04/06 - 10.00 Udflugt for de ældre Forsamlingshuset Menighedsrådet 

05/06 - 18.00 Gadefodbold Sportspladsen NIF 

05/06 - 20.00 Parkour Sportspladsen NIF 

05/06 - 20.15 Motorcykler Sportspladsen NIF 

06/06 - 17.00 Kom og leg (1-4 år) Sportspladsen NIF 

06/06 - 19.00 Teknik for blærerøve Sportspladsen NIF 

07/06 - 16.00 Sunhedsbussen Sportspladsen Lokalrådet 

07/06 - 18.30 Fodbold cup Sportspladsen NIF 

08/06 - 18.30 Gå-gætte tur Sportspladsen Foreningerne 

09/06 - 8.30 Fodboldcup f. børn Sportspladsen NIF 

09/06 - 18.30 Familieaften Sportspladsen Beboerforeningen 

10/06 - 11.00 Gudstjeneste Sportspladsen Menighedsrådet 

10/06 - 13.00 Oprydning  Sportspladsen NIF 

23/06 - 18.30 Sankt Hans bål Hinge Sø Beboerforeningen 

05/08 - Indvielse af Orgel Hinge Kirke Menighedsrådet 

08/08 -  Udflugt Annonceres i avisen Mandagsklubben 

19/08 - 14.00 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

27/08 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

10/09 - 14.00 Møde Forsamlingshuset Mandagsklubben 

10/09 - aften Orient. om menighedsrådsv.  Forsamlingshuset Menighedsrådet 

24/09 - 14.00 Møde Forsamlingshuset Mandagsklubben 


