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Sidste frist for indlevering af materiale til næste aktivitetsblad er d. 15/08-13 

Debutanterne i Futsal Liga har spillet 
over al forventning - læs mere side 14.  

”Hyggometret” slår altid fuldt ud, når 
der er saftevand og snak i MOKKEN.  

NR. 71  MAJ—SEPTEMBER  2013 

AKTIVITETSBLAD 

FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk 

Ved et foredrag i Forsamlingshuset fortalte musikeren Rune Thorsteinsson om sine rej-
ser i musikkens tegn til Nepal og Argentina.   



Side 2 

  

   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen fortsat således ud: 
 

John Birk (Formand), Tingskrivervej 26, tlf. 86886097 / 51490158. 
Jesper Kristiansen (Næstformand), Lundmosevej 8, tlf. 29122524. 
Birthe M. Kaa, (Kasserer), Taskebjergvej 10, tlf. 25332988. 
Susan Dalager, Nørskovlundvej 34, tlf. 86886024 / 40584143. 
Inger Døssing, Lundmosevej 7, tlf. 86886134 / 40562029. 
Karina Due, Nørskovlundvej 62, tlf. 24883940. 
John Løvstad, Tingskrivervej 1, tlf. 87704122. 
 

På beboerforeningens hjemmeside www.hinge-noerskovlund.dk kan du finde 
oplysninger om lokalområdet, aktiviteter, tidligere aktivitetsblade, links til om-
rådets øvrige foreninger m.v. 
 

Medlemskab af foreningen koster 75 kr. for en husstand og 50 kr. for enkelt-
personer. Har du ikke haft mulighed for at tegne medlemskab her i 2013, så kan 
du kontakte én fra bestyrelsen (se ovenstående navne og adresser). 
 

Vi håber at se Jer til Sct.Hans-bålet og til de mange aktiviteter i Egns– og 
Sportsfestugen. 
 

       Vi ønsker alle en god sommer.   
 

Bestyrelsen. 

EGNS-KOR 2013 
 

Ved Egns- og sportsfesten i 2010 blev der startet et Egns-kor, som sang 
ved Gudstjenesten i teltet på sportspladsen søndag formiddag.  
Vi håber igen i år, at lokale unge og voksne i alderen fra 15 år har lyst 
til at være med i dette lille kor, hvor der ikke er krav om X-faktor, men 
bare, at man har mod på og lyst til at synge. 
 

Vi skal øve 3 gange inden vores optræden i teltet på sportspladsen:  tirs-
dag d. 21/5, tirsdag d. 28/5 og onsdag d. 5/6. 
Alle gange øves kl. 19.30-21.00 i forsamlingshuset.  
 

Tilmelding til kor-instruktør Lene Henriksen  
på tlf. 86886097 eller 30117197 senest 15/5. 



Side 3 

 

 

 
Søndag den 23. juni 2013 

fra kl. 19.00. 
 

Bålet tændes kl. 20.00! 
 

 

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

Musikledsagelse til Midsommervisen. 
 

Bagning af pandekager og snobrød for børn.  
 

Pølser, øl og vand kan købes. 

 
Båltaler :  Steen Vindum. Byrådsmedlem, 1. viceborgmester og  
formand for Kultur– og Fritidsudvalget i Silkeborg Kommune. 
  
   
 

           Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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FAMLIEAFTEN 
 
 
 
 
 

 

  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 8. 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 5. juni hos Susan Dalager tlf. 8688 6024, 
  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) 
  

Forsamlingshuset/Støtteforeningen uddeler prisen  
Årets Nørskovlunder. 
 
Discokongen og DJ Mike sørger for musik til dans og hyg-
ge. 
 

Festen slutter kl. 02.00. 
 

Deltagelse i festen er gratis og alle er velkomne ! 

NIF og Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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Udflugt til Aunsbjerg. 
 

Mandag den 13. maj 2013 kl. 19.15 

Digteren Steen Steensen Blicher har i sin barndom tilbragt tid på Aunsbjerg, og 
novellen ”Skytten på Aunsbjerg” er inspireret af hans ophold på herregården. 
Interesserede kan læse novellen på nettet via dette link: http://www.e-poke.dk/
blicher_skytten.asp. 
 

Afgang kl. 19.15 fra Nørskovlund Forsamlingshus (fælleskørsel i private biler). 
 

Medbring selv kaffe/te og brød, som vi har mulighed for at indtage i Jagtstuen. 
 

Deltagelse koster 50,- kr. 
 

Tilmelding senest søndag den 5. maj 2013 til: 
Birthe Kaa  tlf. 25 33 29 88 eller mail: Kaa@fibermail.dk       
 

Arr: Beboerforeningen 

Hinge Sogns Beboerforening 
inviterer hermed på udflugt til 
Herregården Aunsbjerg, som 
ligger mellem Kjellerup og 
Demstrup.  På udflugten vil 
ejeren Holger Preetzmann for-
tælle os om stedets historie og 
hvad det vil sige at drive herre-
gården i dag. 

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. 7. maj. 
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 
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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Forsamlingshusets generalforsamling  

I februar måned afholdt Forsamlingshuset og Støtteforeningen generalforsam-
ling. I Forsamlingshusets bestyrelse var der genvalg til Britt Martinussen, Hilda 
Skovborg og Aase Nyrup. Forsamlingshusets bestyrelse har konstitueret sig med 
Lene Henriksen som formand og Britt Martinussen som kasserer.  
 
 

Nye tiltag i det seneste år 
På generalforsamlingen kunne en tilfreds formand se tilbage på et godt år for 
Nørskovlund Forsamlingshus, hvor der er lagt et stort arbejde i etableringen af  
forsamlingshuset nye hjemmeside (www.noerskovlund-forsamlingshus.dk) 
På hjemmesiden kan man finde alle nyttige oplysninger vedrørende udlejning 
og aktiviteter i huset m.m.  
 
 
 

I det forgangne år er scene-tilbygningen blevet isoleret i håb om, 
at det kan hjælpe til at nedbringe udgifterne til opvarmning af hu-
set. Oliepriserne er steget støt igennem de seneste mange år, og 
efterhånden er det en meget stor post i regnskabet. Når det gamle 
fyr om nogle år ikke kan mere, så er det tid til at se på, om der er 
alternative muligheder for opvarmning. 

 
 

Støtteforeningens generalforsamling  

Det lykkedes ikke at få alle bestyrelsesposter besat, så aktuelt består bestyrelsen 
af formand Margit Rygård, kasserer Jan Axelsen samt Any Jensen.  
 

Vi kunne godt tænke os at være lidt flere, så skulle du have lyst og overskud til 
at indgå i lidt frivilligt bestyrelsesarbejde med beskeden arbejdsbyrde og sam-
men med hyggelige mennesker, så kontakt os endeligt på tlf. 28346069.  
Generalforsamlingen gav os mandat til at optage nye bestyrelsesmedlemmer i 
løbet af året, så kom bare frit frem! 
 
 

Aktiviteter i Støtteforeningen 
Støtteforeningen startede året med en omgang fællesspisning fredag den 25.01. 
Det var igen det efterhånden garvede Mandemadhold, der stod for tilberedning 
og servering! Menuen bestod af røget dyrekølle til forret og vildtragout til ho-
vedret. Meget lækkert og velsmagende. Vi må nok sige, at mændene efterhån-
den har bevist deres evner i køkkenet, så vi vil helt sikkert forsøge at overtale 
dem en anden gang! 
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Her i foråret/sommeren har vi vores årlige reklamelotterispil den 02.06. Se an-
nonce herunder. Derudover vil vi lægge hovederne i blød med hensyn til fremti-
dige arrangementer – gode ideer efterlyses!! 
 

Vores næste fællesspisning bliver torsdag den 05.09. Nærmere omkring menu 
osv. bliver opslået på plakatsøjlen ved forsamlingshuset samt på hjemmesiden. 
Vi vil derfor opfordre jer til at reservere tidspunktet og holde øje med hjemme-
side/plakatsøjle, når tiden nærmer sig.  
 
Fortsat mulighed for køb af medlemskort for 2013 
Vi vil også gerne opfordre jer til at støtte foreningens arbejde ved at blive med-
lem af Støtteforeningen.  
Hvis I ikke har nået at indbetale kontingent kan det sagtens nås ved at indbetale 
kr. 100,- på Registrerings nr. 7844, konto nr. 10 99 66  6. 
Støtteforeningens medlemmer kan leje forsamlingshuset til en særlig pris, lige-
som de har mulighed for at leje forsamlingshusets gamle borde, stole og bestik 
til privat brug. 
 

Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser ønsker alle God sommer! 

  REKLAMELOTTERI 
 

   I Nørskovlund Forsamlingshus 
søndag den 2. 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 

FÆLLESSPISNING OG FÆLLESSANG 
 

Torsdag den 05.09. 2013 kl. 18.30 i Forsamlingshuset 
- sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

 

Menuen er ikke fastlagt endnu, men vil blive offentliggjort på hjemmesiden og 
på plakatsøjlen ved forsamlingshuset.  
 

Tilmelding på www.noerskovlund-forsamlingshus.dk  
eller på tlf. 28346069 (tilmelding bekræftes!) senest den 01.09.13 
 

arr. Støtteforeningen 



Side 8 

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

  Hardy Nielsen  .  Tømrermester 
 

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

  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 
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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) 

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 
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

 

Menighedsrådet inviterer til pilgrimsvandring 
 

Fredag d. 31. maj kl. 18.00 fra P-Pladsen v. Hinge Kirke.  
 
Så vidt muligt skal man selv have en aftale om at kunne blive kørt til Grønbæk 
og hentet igen fra Tvilum. Vi vandrer fra Grønbæk til Tvilum med forskellige 
indslag undervejs v. Frede Møller.  
Efter en kort andagt i Tvilum Kirke tager vi tilbage til konfirmandhuset i Hin-
ge, hvor der er kaffe m. brød.  
  
Hvis du gerne vil med og ikke selv kan få arrangeret kørsel, så ring til Hanne 
Bitsch på tlf. 86886190 
 

 
Med venlig hilsen Sognepræsten og Hinge Menighedsråd. 

 
 
 
 

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

 

Mandag d. 3. juni 2013 
 

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

Turen går fra Nørskovlund til Kloster Mølle ved Mossø. Vi fortsætter til endnu en 
mølle, Vestermølle der ligger ved Skanderborg Sø. Der er de senere år restaureret 
bygninger for 20 millioner på stedet. Vi skal spise til middag på Restaurant Vester-
mølle. Efter Middagen er der en guidet tur i området. Inden vi forlader stedet, skal vi 
have vores kaffe. Før vi kører hjem, er der også et kirkebesøg. 
 

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 lørdag d. 24. maj til Godtfred Appel tlf. 8688 6343. 
E-mail: godtfred.appel@mail.dk 
 

Hinge Menighedsråd 
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HUSK !!!!!! 
Sundhedsbussen holder på sportspladsen  
torsdag den 6. juni fra kl. 16.00 til 19.30  

        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Nu er forårs sæsonen ved at starte, og der bliver skruet op for klubbens uden‐
dørs ak viteter. Havetraktorer, Bocars m.m. bliver tjekket e er, så de er klar  l 
brug og kanoerne skal snart i vandet igen. Det er al d en dejlig  d, når næsten 
alle vore kluba ner kan foregå udenfor. Både børn og ledere nyder det og tri‐
ves med det. 
 
Gulv i stalden 
Vi har jo længe ønsket os et jævnt gulv i den gamle stald v. præstegården, og 
nu ser det ud  l at blive  l virkelighed. 
Nogle af vore medlemmer har knoklet for få de værste ujævnheder væk, lagt 
sand/grus ind, og nu ser det ud  l at vi har råd  l at få lagt nyt jævn beton ud 
over. Takket være al den gamle jern der samles ind og for økonomisk hjælp fra 
menighedsrådet. 
Det glæder vi os rig g meget  l, da bygningen så vil blive brugbar  l mange 
flere ak viteter.  
 
Børnebørn og Bedsteforældrelejr 
I påskedagene var nogle af vore medlemmer med  l at arrangere en Børne‐
børns og bedsteforældre lejr på Lystruphave E erskole. Det er et helt nyt  l‐
tag, og foregik fra mandag  l onsdag i ugen op  l skærtorsdag. Det var super 
hyggeligt og både børnebørn og bedsteforældre hyggede sig på lejren hvor der 
både var ak viteter og program for de to grupper sammen og hver for sig. Suc‐
cesen bliver e er al sandsynlighed gentaget næste år.  
 
Arrangementer 
 Der er kirkedage i Ålborg d. 9‐12 maj, se program på www.kirkedage.dk. 
 Børnesommerlejr  d. 5‐9 august for klubbens børn på Kjelsølejren 
 Udflugt  l Møltrup Optagelses hjem med rundvisning og kaffebord. Af‐

gang fra MOKKEN, ca. kl. 18. (program følger). 
 Voksena en v. forfa er og sygehuspræst, Preben Kok. Konfirmandhuset 

kl. 19.30. Pris: 50,‐ kr. 
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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 
 

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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FORELØBIGT PROGRAM FOR  
EGNS- OG SPORTSFESTEN 2013 

 

Søndag d. 2. juni   
kl. 13.00  Opsætning af telt. 
kl. 17.00  Løbetur fra Nørskovlund Skole   
kl. 19.00  Reklamelotteri i Forsamlingshuset 
 

Mandag d. 3. juni  
kl. 10.00  Udflugt for de ældre, afg. fra Brogade I Kjellerup kl. 9.45 
    og opsamling ved Forsamlingshuset kl. 10.00.  
 

Tirsdag d. 4. juni   
kl. 18.00  Gadefodbold. 
    Amerikansk Lotteri.  
kl.  20.15  Motorcykler til den store guldmedalje, starter kl. 19.00 fra Brugsen 
    i Ans. Alle med egen motorcykel er velkommen.  
     

Onsdag d. 5. juni   
kl.18.30  Tur med Thorning turist fra Nørskovlund Stadion til Kjellerup Sta 
   dion. 
 

Torsdag d. 6. 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. 7. juni  
kl. 17.00  Børnedisco I gymnastiksalen på Nørskovlund Skole. 
kl. 18.30  Gå-Gætte-Tur for hele familien  (se annonce i bladet). 
 

Lørdag d. 8. juni  
kl. 10.00   Rundstykker kan købes og der er forskellinge aktiviteter for børn  
   og barnlige sjæle.  
    Fodbold Cup U8-U9 for inviterede hold. 
kl. 18.30  Familiefest i teltet på sportspladsen (se annonce i bladet). 
    Kåring af Årets Nørskovlunder. 
kl. 02.00  Festen slutter. 
 

Søndag d. 9. 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 . 
 
Ændringer i programmet bliver meddelt på Facebook og i Kjellerup Tidende. 
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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Vi er kommet godt i gang med det nye år og er klar til alle de nye udfordringer 
vi står over for i 2013. Vi er i fuld gang med planlægningen af Egns og Sports-
festen, som løber af staben i uge 23. Der arbejdes på at færdiggør programmet 
med alle de aktiviteter vi sætter i søen denne uge. Det bliver et spændende pro-
gram med både nye og gamle aktiviteter. I den forbindelse har vi brug for jer 
alle, til at hjælpe os før, efter og i løbet af ugen. Der er masse af opgaver som 
skal løses og vi har brug for jer. Programmet kommer midt maj til alle i Hinge 
Sogn. Husk at kommer i uge 23 og støtte os, gadefodbold, Motorcykler, fodbold 
kamp i Kjellerup, Voksen cup, sundhedsbus, børnediskotek, gå gætte tur, fami-
lieaften osv.  
Vi har deltaget i Futsal Liga i dette efterår og vinter, hvor vi var debutanter. Det 
gik over alt forventning og vi var meget tæt på at kvalificere os til The final 
Four, kampen om det danske mesterskab, men det glippede i den alle sidste 
kamp desværre. Vi havde 2 spillerunder i Arena Midt og tak til alle jer som kig-
gede forbi for at se os spille. Alle vores 3 hjemmekampe blev vundet. Derud-
over havde vi også fornøjelsen at få en spiller på den danske Futsal landshold. 
Jannik Mehlsen deltog i kvalifikation runden til EM i Schweitz, det var en 
kæmpe oplevelse, men desværre gik Danmark ikke videre. Vi er klar igen til at 
spille i efteråret, slut november starter en ny jagt på en DM titel. Vi vil også se 
fodbold på banen i Nørskovlund, da vores U-19 samarbejde stadig kører med 
flere kampe i løbet af foråret.    
Vi har stadig gang i børnegymnastikken, som løber frem til sommerferien. Vi 
skulle også meget gerne have gang i det efter sommerferien, så husk at melde til 
eller give udtryk for om der er basis for et hold.  
Pulsen er stadig høj i løbeklubben og løbes i højest gear. Har du lyst til at delta-
ge er du altid velkommen til at tage kontakt til Harald (se annonce i bladet). 
Badminton har desværre vært ramt af lukning af Ans Skole hal i vinter, da man 
var bange for at tagkonstruktionen skulle brase samme, det betød at vi ikke kun-
ne benytte hallen i 2 måneder. Den skulle være klar igen til den nye sæson, som 
starter i september. Vi vender tilbage med hvem vores nye kontakt person bliver 
da Birgitte får travlt med andre opgaver. 
Vi er altid åbne for nye ideer og forslag til aktiviteter, så derfor er i meget vel-
kommen til at kontakte Stig Mehlsen på 22708408. 
 
Bestyrelsen 
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. ZUMBA FOR SJOV 
 

Makker søges til Zumba-holdet. 
 

Starter onsdag d. 18/9 kl. 18.30-19.30.  
Sidste gang er onsdag d. 28/11. 

I alt 10 gange. 
Findes en makker koster denne omgang 

300, - kr.  
 

Giv besked til Pernille  
Mail: pernilleanne@gmail.com 

FAMILIEHYGGE 
 

Tre fredage frem til sommerferien, lukker vi dørene op til  
gymnastiksalen og klublokalet på Nørskovlund skole. 

 

Vi vil lave familie hygge, der kan styrke sammenholdet  
blandt os ”udkants danskere”. 

 

Vi vil lave voksenhygge og forskellige boldspil, lege, bordfodbold, fangelege 
og hygge ved Disney Sjov, alt efter hvad I har lyst til.  
Hvis vejret er godt, foregår hele herligheden udenfor. 

 

Datoerne er Fredag d. 17. maj, fredag d. 21. juni og fredag d. 5. juli.  
 

Fra kl. 18.30-20.00,  
 

Pris 10,- kr. pr. deltager. 
 

Bemærk: Nørskovlund Idrætsforening har ikke ulykkesforsikring,  
så alt deltagelse er på eget ansvar. 

 

Tilmelding senest mandag d. 13. maj til: 
pernilleanne@gmail.com eller 

laila@nymosegaard.dk, tlf. 20 40 59 61 
 

Kom frisk 
 

Nøgleholdere for de 3 tre aftener er: 
Harald, Anne, Pernille, Laila og Ole 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

Vi har lavet en Facebook-gruppe, som hedder Hinge-Nørskovlund lokalråd. 
Facebook er blevet et meget populært kommunikationsmedie, og lokalrådet vil 
bl.a. bruge det til at udbrede information om initiativer og aktiviteter i lokalom-
rådet. Facebook-siden skal ikke erstatte de forskellige foreningers egne hjem-
mesider, men er alene tænkt som et supplement hertil.  
 
På facebook vil der komme opslag om aktiviteter fra de forskellige bestyrelser/
foreninger, som lokalrådet består af. 
Her vil I også kunne følge kommunikation mellem Silkeborg kommune og lo-
kalrådet, f.eks. Kommuneplanlægning og meget andet, som har vores interesse i 
Hinge-Nørskovlund. 
Du vil også kunne finde lokalrådets vedtægter samt en oversigt over lokalrådets 
medlemmer. 
Når du læser dette, har vi allerede haft gruppen i gang i nogle uger. 

 

GÅ-GÆTTE-TUREN  
- for hele familien 

 

Fredag d. 7. 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,  
Beboerforeningen, Forsamlingshuset og Mandagsklubben. 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

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

12-8  Vi tager på udflugt til Fur med Sørens Rejser.  
  Afgang 9.50 fra garagen, hjemkomst ca. 18.00.  
  Egen Betaling vil være 200, - kr.  
 
Efterfølgende arrangementer bliver afholdt på følgende datoer: 
d. 26/8 - 9/9 - 23/9 - 7/10 - 21/10 - 4/11 - 18/11 og julefrokost d. 2/12 kl. 12.00. 

Hvor intet andet er nævnt er det kl. 14.00 i Nørskovlund Forsamlingshus. 

Nye medlemmer er altid velkommen. 

               Bestyrelsen 

   Revisionsfirmaet 

  Svend Siersbæk 
  Statsautoriseret Revisor      Bohrsvej 1       8600 Silkeborg 
 

   

Svend Siersbæk priv. Tingskrivervej 8, Hinge  Tlf. 86 88 62 44 

Tlf. 86 80 26 18      Fax  86 80 35 29 
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GÆT ET STED  
De to billeder viser unikke steder i sognet - kan du gætte hvor billederne er taget?? 

 

Se svarene nederst på siden. 

Foto 1:Husnr. i vejkrydset Långawten/Stegdalsvej.  Foto 2: Lås på dæksel mellem  Hin-
ge Sø og Hinge Kirke.  Fotos: Dorte Madsen 

Foto 1   

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 deltage.  
Der er et hold for de øvede og et hold for de mindre øvede.  

 

Kom og vær med hver søndag kl. 17  
For yderligere information:  

kontakt Harald tlf.: 3070 3323. 

Foto 2   
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Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

07/05 - 19.00 Opstart cykelture Busskuret i Hinge NIF 

13/05 - 19.15 Udflugt Forsamlingshuset Beboerforeningen 

17/05 - 18.30 Familiehyggeaften Nørskovlund Skole NIF 

21/05 - 19.30 Egnskor opstart Forsamlingshuset Beboerforeningen 

31/05 - 18.00 Pilgrimsvandring Hinge Kirke Menighedsrådet 

02/06 - 13.00 Opsætning af telt Nørskovlund Skole NIF 

02/06 - 17.00 Løbetur Nørskovlund Skole NIF 

02/06 - 19.00 Reklamelotteri Forsamlingshuset Støtteforeningen 

03/06 - 10.00 Udflugt for de ældre Forsamlingshuset Menighedsrådet 

04/06 - 18.00 Gadefodbold Nørskovlund NIF 

04/06 - 20.15 Motorcykler Sportspladsen Knallertklub i Lemming 

05/06 - 18.30 Køretur Sportspladsen Thorning Turist 

06/06 - 16.00 Sundhedsbussen Sportspladsen NIF 

06/06 - 18.30 Fodbold-cup Sportspladsen NIF 

07/07 - 17.00 Børnedisco Nørskovlund Skole NIF 

07/06 - 18.30 Gå-gætte tur Sportspladsen Foreningerne 

08/06 - 10.00 Formiddags arrangement Sportspladsen NIF 

08/06 - 18.30 Familieaften Sportspladsen Beboerforeningen 

09/06 - 11.00 Gudstjeneste Sportspladsen Menighedsrådet 

21/06 - 18.30 Familiehyggeaften Nørskovlund Skole NIF 

23/06 - 19.00 Sankt Hans bål Hinge Sø Beboerforeningen 

05/07 - 18.30 Familiehyggeaften Nørskovlund Skole NIF 

12/08 - 09.50 Udflugt Annonceres i avisen Mandagsklubben 

22/08 - 18.00 Fisketur/Grillaften Skyggehale Jagtforeningen 

26/08 - 14.00 Arrangement Forsamlingshuset Mandagsklubben 

02/09 - 18.00 Udflugt Mokken KFUM/K 

05/09 - 18.30 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

09/09 - 14.00 Arrangement Forsamlingshuset Mandagsklubben 

18/09 - 18.30 Opstart Zumba Nørskovlund Skole NIF 

23/09 - 19.30 Foredrag Konfirmandhuset KFUM/K 

23/09 - 14.00 Arrangement Forsamlingshuset Mandagsklubben 


