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Der er nu igen opstillet et gyngestativ på vores legeplads ved forsamlingshuset i 
Nørskovlund. Denne gang er stativet et solidt jernstativ. 
Derudover er der opstillet et lille ”vippedyr” på pladsen. 
Vi håber, at legepladsen vil blive flittigt brugt. 
 
Plakatsøjlen i Nørskovlund er under reparation og ved bladets udgivelse forhå-
bentlig færdigrenoveret. 
Plakatsøjlen er placeret ved pladsen med papir– og flaskecontainere overfor 
forsamlingshuset. 
Forhåbentlig vil den blive flittigt anvendt af foreninger og andre, som har op-
slag om forskellige lokale arrangementer m.v. 
Beboerforeningen vil annoncere foreningens arrangementer på plakatsøjlen, 
men også her i bladet. 
 
Som I kan se i annoncen på modsatte side, arrangerer vi den 20/11 et spænden-
de foredrag med en lille familie fra Vrads, som i et helt år boede langt nordpå i 
den svenske ødemark i en lille hytte uden indlagt vand og langt fra nærmeste 
nabo. 
Alle er velkomne til dette foredrag, og vi håber at se rigtig mange til en hygge-
lig og spændende aften. 
 
Den 13/9 arrangerer vi en udflugt til Silkeborg Brandmuseum i Kjellerup, og 
den 1/12 har vi inviteret Julemanden til Nørskovlund for at tænde juletræet 
sammen med børnene. Se nærmere i annoncerne. 
 
           Med venlig hilsen  
           bestyrelsen. 
 
 

  

         NYT FRA BEBOERFORENINGEN                   
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FRA VRADS TIL 
VILDMARKEN 

   
FOREDRAG I NØRSKOVLUND FORSAMLINGSHUS  

  Tirsdag den 20/11 KL. 19.30 
 

Hvad fik en lille familie til at flytte til en øde svensk fjeldskov med bjørne og 
rensdyr som nærmeste naboer?  
Hør berettelsen om livet med vandspand, brændekomfur og isnende kulde‐
grader.  
Familien tog et år ud af kalenderen for at leve i og af naturen. Et år med 
vildmarksliv sommer og vinter, mellem midnatssol og 33 graders kulde.  
I centrum af det hele står familieværdier, nærvær og tid og lyst til at lære 
sig ‐ ikke bare at overleve ‐ men at leve. Om hjemmeundervisning; mødet 
med samerne; bjørne og ulve; tilspidsede situationer og hyggelige stunder 
foran brændeovnen. 
 

 
Mariette Udengaard Hansen og Lars Nyhuus Henriksen viser billeder og film 
og fortæller om deres oplevelser. 
 

Medbring selv  kaffe/te og brød. 
 
Pris 50 kr. pr. person. 
 

Tilmelding senest den 13/11 til John Birk  på tlf. nr. 86 88 60 97 / 51 49 01 58 
eller via forsamlingshusets hjemmeside:  
www. noerskovlund‐forsamlingshus.dk. 
 
                               Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn 
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 Juletræstænding  
    

   Lørdag d. 1/12 tændes det store juletræ ved    
    Nørskovlund Forsamlingshus  
 

Fra kl. 14.30 er der mulighed for en køretur i 
hestevogn spændt efter en traktor. 
Julemanden kommer forbi og tænder det store  
juletræ på den gamle mejerigrund kl. 15.30. 
Mon ikke julemanden har godteposer med til børnene?    
Der kan købes gløgg og æbleskiver m.m. i  
forsamlingshuset fra kl. 14.00. 
 
Alle er velkomne! 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
Billede fra et af julemandens tidligere besøg, hvor der var heste 

foran vognen. I år er vognen spændt efter en traktor. 
 
 
Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn og  
  Støtteforeningen for Nørskovlund Forsamlingshus 
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  Udflugt til  
 

Silkeborg Brandmuseum 
 

Dæmningen 2, 8620 Kjellerup 
 

Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.30 
 

Der vil være rundvisning ved en kustode, som blandt 
andet fortæller om de enkelte brandbiler og om arbej-
det med at bevare dem. 
 
Yderligere oplysninger om Silkeborg Brandmuseum 
kan findes på www.silkeborgbrandmuseum.dk. 
 

Pris: 20 kr. pr. person. 
 
Medbring selv kaffe/te og brød, som vi nyder i et lokale 
på museet. 
 

Tilmelding foregår senest 6/9 til Birthe Mølgaard Kaa  
på tlf. nr. 25 33 29 88 eller pr. mail: kaa@fibermail.dk. 
 
 
Arrangør: Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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Ny hjemmeside 
Forsamlingshuset har i løbet af foråret fået egen hjemmeside med adressen  
www.noerskovlund-forsamlingshus.dk 
På hjemmesiden kan man finde en lang række oplysninger, som bl.a. vedrører 
leje af - og aktiviteter i forsamlingshuset.  
Forsamlingshuset er beskrevet i forhold til beliggenhed, indretning og historie. 
Man kan ligeledes se forskellige oplysninger vedrørende leje af forsamlings-
huset. Her er der bl.a. en prisoversigt, en kalender, diverse praktiske oplysnin-
ger, telefonnumre samt et billedgalleri. 

 

På hjemmesiden findes en oversigt over arrangementer, som bliver afholdt i 
huset. Det kan være arrangementer, som er arrangeret af Forsamlingshuset og 
Støtteforeningen, men også andre foreningers arrangementer - som foregår i 
forsamlingshuset - kan lægges på hjemmesiden. Via hjemmesiden kan man 
tilmelde sig alle kommende arrangementer, som er med i oversigten.  

Vi håber, at hjemmesiden er brugbar? Har du forslag eller kommentarer til 
hjemmesiden, så hører vi gerne fra dig.  
 

Årets Nørskovlunder  
Ved Egn– og Sportsfesten uddelte Forsamlingshuset og Støtteforeningen pri-
sen Årets Nørskovlunder. Prisen gik i år til Johannes Andersen, Nørskovlund.  
I begrundelsen for valget blev der lagt vægt på Johannes´ mangeårige virke i 
og for lokalområdet som selvstændig erhvervsdrivende og aktivt bestyrelses-
medlem. Johannes er en guldgrube af historisk viden om lokalområdet, hvilket 
han gerne deler ud af, bl.a. som rundviser ved byvandringer m.v.  
Vi vil her endnu engang ønske Johannes TILLYKKE med prisen. 

 

Forsamlingshuset og Støtteforeningens bestyrelser 

 NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
      OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Fællesspisning i forsamlingshuset    
 

     Torsdag den 27.09.12 kl. 18.00 
 
 

Menuen vil bestå af retter fra det italienske køkken. 
Pris: 60,- pr. voksen, børn under 12 år ½ pris 

 
 

Tilmelding senest den 20.09. på forsamlingshusets hjemmeside: 
www.noerskovlund-forsamlingshus.dk eller på tlf./sms 28346069  
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Tak til sponsorerne ved reklamelotteriet 
Støtteforeningen har siden sidst afholdt bankospil i forbindelse med Egns– og 
sportsfesten. Der var et pænt fremmøde, og mange fik del i de flotte skænkede 
gevinster. Støtteforeningen vil gerne hermed takke de mange, der beredvilligt 
skænkede gevinster. 
 

Kommende arrangementer 
Efterårsprogrammet byder på en fællesspisning den 27.09. med retter fra det 
italienske køkken, en Mortensaften med fællesspisning/fællessang, salg af 
gløgg og æbleskiver i forbindelse med juletræstændingen og det traditionelle 
andespil om aftenen første søndag i advent. Alle arrangementer er annonceret 
andetsteds, og vi gør opmærksom på, at alle er velkomne!! 
Benyt gerne vores nye hjemmeside ved tilmelding. 
Støtteforeningen har i år 10 års jubilæum. Dette vil vi festligholde ved at gøre 
noget særligt ud af Mortens Aftensarrangementet, som i år falder på en lørdag.  

 

             ANDESPIL 
i Nørskovlund Forsamlingshus  

søndag den 2/12 kl. 19.00  
 

Alle er velkomne - dørene åbnes kl. 18.00 

      Mortensaften  
          fællesspisning  

Støtteforeningen afholder igen i år Mortensaften med god mad, fælles-
sang og muligvis lidt underholdning. 
 

Lørdag den 10.11.2012 kl. 18.00 
 i Nørskovlund Forsamlingshus  

 

Menuen er trygt lagt i hænderne på en gruppe mandagsklubmedlemmer, og 
den vil selvfølgelig bestå af andesteg og risalamande. 
 

Prisen vil være max. kr. 75,- for voksne og kr. 35,- for børn under 12 år. Drik-
kevarer kan købes til rimelige priser. 
 

Tilmelding senest den 03.11. 2012 på tlf.  28346069, (gerne sms. Tilmelding 
er registreret, når du har modtaget sms tilbage) eller på forsamlingshusets 
hjemmeside: www.noerskovlund-forsamlingshus.dk 
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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! 
 

Se mere på www.noerskovlund-forsamlingshus.dk 
 

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 kl. 19.30 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 indleve-
ret 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. september. 
Du kan læse mere om valget på hjemmesiden for menighedsråd. 
 

Øvrige arrangementer 
 
Tirsdag d. 6. november kl. 19.30 efterårsmøde i præstegården med Bodil Skjøtt gene-
ralsekretær i Israels missionen Emne: Guds løfter og omsorg og om den jødiske løv-
hyttefest 
 
Torsdag d. 15. november  kl. 17.00 : 
Spagetti gudstjeneste i Hinge Kirke. 
 
Søndag d. 9. december kl. 19.00 : 
Julekoncert med Silkeborg Blæserne i Hinge Kirke. 

 
Med venlig hilsen Sognepræsten og Hinge Menighedsråd. 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for efteråret 2012 
 

27-08 kl. 14.00 Landmand Verner Brink, Vinderslev, fortæller om sit liv ved  
     landbruget og på havet.  
     
10-09 kl.14.00 Mini udflugt ud i det grønne.  
     Vi mødes ved forsamlingshuset og kører i private biler. 
                      
24-09 kl. 14.00 3xmusik ved Viggo Christensen. 
      
08-10 kl. 14.00 Tidligere sognepræst Niels Uldal Jessen fra Them fortæller under  
     overskriften ”Breve fra Østfronten under første verdenskrig”. 
                           
22-10 kl. 14.00 ”Ny Guineas kannibaler”  
     Foredrag ved Nina Callesøe.  
                     . 
05-11 kl. 14.00 Banko. 
                           
19-11 kl. 14.00 Adventshygge med Bente Sørensen. 
 
03-12 kl. 13.00 Julefrokost 
 
Alle arrangementer afholdes i Nørskovlund Forsamlingshus . 
 
Nye medlemmer er altid velkomne.              
            
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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  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    

Endnu en Egns og Sportsfest er overstået og bestyrelsen vil meget gerne sige tusind tak 
til alle dem der gav en hånd med. Vores sponsorer skal også have en stor tak,  uden dem 
var det slet ikke gået. Alt i alt en ok uge, selvom omsætningen godt kunne være lidt 
større. Vi prøver igen til næste år i uge 23, så hold den fri.  
 

Vi er i fuld gang med at planlægge efterårs sæsonen, som byder på børnegymnastik 1-5 
år, voksen gymnastik, badminton og Futsal indendørs fodbold. Det var rigtig trist at 
Britt valgte at holde en pause, men glædeligt at Vicki vil tage over så vi alligevel har 
gymnastik for de små, læs annoncen i bladet. Det er også dejligt at Lene og Lisbeth vil 
forsætte med voksen gymnastik, læs også annoncen på dette i bladet. Badminton har vi 
selvfølelig også både i Ans og i gymnastik salen i Nørskovlund. Tilmelding se annon-
cen i bladet. Derudover prøver vi af få noget Zumba op at står, men mangler lige nu en 
som kan tage holdet. Vi har også nogle spændende aktiviteter på tapetet, men her om i 
Kjellerup Tidende senere.   
 

Vi skal også spille Futsal Liga til efteråret, men vores ”gamle” Nørskovlund spiller og 
der bliver rigtig spændende. Vi har lånt Arena Midt til det stævne vi skal holde søndag 
den 2/12 2012 fra 12:00 – 17:00. Der er gratis adgang og der er plads til 2200 tilskuere, 
så ingen undskyldninger for ikke at komme. Hold øje med dags pressen når vi nærmer 
os.  
 

Sidst men ikke mindst har vi en meget aktiv løbeklub. På trods af regn og slud, og sene-
re på året lidt rigelig varme har løbeklubben gennemført den ugentlige løbetur. Det har 
selvfølelig givet nogle positive resultater for fysikken, men det vigtigste er nok den so-
ciale side, hvor vi mødes med andre mennesker, der kan lide at løbe.  
I år har vi frem til ni nået et højdepunkt, som sidste år virkede som ren Science fiction: 
vi var 4 medlemmer af klubben, der gennemførte vores første ½ maraton i forsommeren 
og siden har vi deltaget i en del hyggepræget løb som f.eks. broløbet hvor vi sammen 
med nogle tusinde andre indviede den nye motorvejsbro ved Funder. 
Vi er en gruppe, hvor nogen har vedligeholdt deres form og andre udviklet sig impone-
rende over de 2 år vi har eksisteret. Samtidigt har vi plads og hjerterum til medlemmer, 
der vil kombinerer fysisk træning med socialt samvær og fælles oplevelser. 
Hvis du vil vide mere er du meget velkommen til har kontaktet Harald (har stået for 
ordne for løbeklubben ) på tlf. 22668878 
 

Hvis man har gode ideer til nye aktiviteter er man meget velkommen til at kontakte Stig 
Mehlsen på 2270 8408 
 

Bestyrelsen 
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På Nørskovlund Skole er der mulighed for, at spille  
badminton i gymnastiksalen. 
 

Kontingent: 300, - kr. 
 

Kontakt Birgitte for yderlig  
information på tlf.: 2193 2492. 
 

Med sportslig hilsen NIF. 

BADMINTON 

HOPPETOSSER 
  Torsdage mellem kl. 16.45-17.30 er der hoppetosser for børn 1-5 år. 
 

Vi vil lege , hoppe, trille, slå kolbøtter, 
grine og lave hoppetosse ting sammen i  
gymnastiksalen på Nørskovlund Skole. 

Opstart: torsdag d. 25 oktober 2012. 
Afslutning: torsdag d. 28 marts 2013. 
Kontingent: 175,-kr. 
Kontakt Vicki på tlf.: 2860 7364 for tilmelding og yderligere information . 

MOTION FOR ALLE FRISKE PIGER 
 

Mandag d. 22. oktober starter motions/gym.hold op fra kl. 18.30-19.30 
På Nørskovlund Skole i gymnastiksalen. 

 

Tag veninden, naboen, søsteren, chefen med over 16 år, til en skøn aften, 
hvor der kommer sved på panden, og alle muskler bliver rørt. 

 

Kom frisk der skal samles i alt 10 deltagere, ellers bliver der ikke et hold. 
 

Kontingent: 300, - kr. 
 

Sæsonen slutter mandag d. 25 marts, i uge 12 2013. 
 

Tilmelding sker til Laila på tlf. 2040 5961 senest 1. oktober.  
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       NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Klubopstart: 
I skrivende stund er vi ved at være klar l klub‐opstart igen e er sommerferien. Vi 
slu ede sidste sæson med ca. 20 klub‐børn og en stor dyg g flok frivillige ledere. Vi er 
utrolig glade for alle dem der giver en hånd med, så klub‐a nerne kan blive så gode og 
hyggelige som muligt. Der er både helt unge og lidt mere erfarne der sammen gør et 
stort arbejde for at give børnene nogle fantas ske oplevelser sammen.  
Programmet for e eråret er lagt, og det byder på mange forskellige ak viteter, hvor vi 
udny er alle de muligheder vi har i klubhuset MOKKEN og området der omkring.  
Kanoerne er rig g taget i brug og det er en fornøjelse at kunne nyde søen og omgivel‐
serne dernede på den måde.  
 

Kanoudlån: 
Vi vil igen gøre opmærksom på at alle kan leje kanoerne l 100 kr. pr. kano pr. dag. – 
bare henvend jer l én fra bestyrelsen. 
 

Gulv i stalden og jern og metal: 
Det vi sådan lige nu går og overvejer, er hvordan vi kan gøre gulvet i stalden endnu 
mere brugbart. Som det er i dag, er det fyldt med ”udfordringer”, men ikke mere end 
den dog alligevel bruges l  mange forskellige slags klubak viteter. Drømmen er, at vi 
kan få nyt beton over hele gulvet, så det bliver plant og godt at lege og spille på. Men 
det kræver både masser af penge og arbejde, som vi pt. ikke lige kan finde. Vi håber 
der kommer en løsning engang. Vi vil også her igen sige mange tak for jern og metal, 
som vi kan sælge og på den måde stø e klubben.  
 

Køkkenkaffe…. 
Hver onsdag a en, når klubben er kommet godt i gang, er der al d kaffe, hyggesnak og 
måske et stykke kage l dem der kikker ind forbi MOKKEN. Også hvis du som forældre 
lige har lyst og mulighed for at komme i god d før børnene skal hentes… kik ind – og 
nyd samværet . 
 

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. 
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Kæmpeslangebøssen ”skydes ind” inden børnene skal i sving i MOK-klubben. 

Der er dyb koncentration når neglene skal pyntes i MOK-klubben. 
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MAVEDANS  
I GYMNASTIKSALEN  

I NØRSKOVLUND 
 

Har du mod på at prøve kræfter med mavedan-
sens feminine og sensuelle bevægelser?  

 

Linda tilbyder igen undervisning i en lille koreografi. Hun underviser med 
lethed og humor så undervisningen er meget befriende, sov og frisk.  

 

Linda har selv 10 års erfaring som mavedanser, og har selv modtaget under-
visning i både ind og udland nogle af de allerbedste mavedansere. 

 
Tirsdag d. 2 oktober kl. 20.00 & Tirsdag d. 11 december kl. 20.00 

 

Pris pr. gang: 75,- kr. 
v/ tilmelding til begge dage 125.- kr. 

 
Betaling via bankoverførsel: Jyske Bank  reg.nr. 7840 konto nr. 12 45 19-2. 

 

Husk at påføre navn på overførslen. 
 

Tilmelding til camillawittrock@gmail.com 

Primo august gik høsten for alvor i gang på markerne omkring Hinge Sø.   



Side 19 

GÆT ET STED  
De tre billeder viser unikke steder i sognet - kan du gætte hvor billederne er taget?? 

 

Se svarene nederst på siden. 

Foto 1:Indkørslen til Vinderslev Holm.  Foto 2: Særligt træ på Långawten ml. nr. 50/52 
og nr. 54.  Foto 3: Bænk midtvejs mellem Hinge Søbad og Hinge. Fotos: Dorte Madsen 

Foto 1   Foto 2   

Foto 3   



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

22/08 - 18.30 Opstart MOK-klubben MOKKEN KFUM/K 

03/09 - 19.00 Filmaften og debat Konfirmandhuset KFUM/K 

10/09 - 14.00 Udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 

10/09 - 19.30 Orienteringsmøde Forsamlingshuset Menighedsrådet 

13/09 - 19.30 Udflugt Silkeb. Brandmuseum Beboerforeningen 

15/09 - 09.00 Arbejdsdag i skoven Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

24/09 - 14.00 Musik Forsamlingshuset Mandagsklubben 

27/09 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

02/10 - 20.00 Opstart mavedans Nørskovlund Skole NIF 

08/10 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

13/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

22/10 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

22/10 - 18.30 Opstart pige-motion Nørskovlund Skole NIF 

25/10 - 16.45 Opstart hoppetosser Nørskovlund Skole NIF 

01/11 - 19.30 Voksenaften Konfirmandhuset KFUM/K 

03/11 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

05/11 - 14.00 Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

06/11 -19.30 Efterårsmøde Præstegården Menighedsrådet 

10/11 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

15/11 - 17.00 Spaghetti-gudstjeneste Hinge Kirke Menighedsråd./KFUM/K 

19/11 - 14.00 Adventshygge Forsamlingshuset Mandagsklubben 

20/11 - 19.30 Foredrag  Forsamlingshuset Beboerforeningen 

24/11 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

26/11 - 19.30 Adventsmøde MOKKEN KFUM/K 

01/12 - 14.30 Hestevognskørsel Forsamlingshuset Beboerforeningen 

01/12 - 15.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen 

02/12 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

03/12 - 13.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

07/12 - 18.00 Julefrokost MOKKEN KFUM/K 

09/12 - 19.00 Julekoncert Hinge Kirke Menighedsrådet 

15/12 - 12.30 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

28/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 


