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Sidste frist for indlevering af materiale til næste aktivitetsblad er d. 1/12-13 

Sigurd Skovborg modtog prisen Årets Nør
-skovlunder på vegne af Mandagsklubben.  

Der var stor tilslutning til beboerforeningens 
forårsudflugt til Aunsbjerg.  
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FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk 

Stemningsbillede fra årets gå-gætte-løb. Finmoto-
rikken og koordineringsevnen skulle tages i brug, 
da 6 personer skulle samarbejde med at få lågene 

sat på mælkejungerne.  



Side 2 

  

   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Så er der gået endnu en sommer. Vores seneste arrangement var Sct. Hansbålet 
på marken ved Hinge Sø, hvorefter vi har holdt sommerferie. 
Nu er vi klar med programmet for efteråret, og vi håber at se mange af områ-
dets borgere, både børn og voksne, til vores 3 forskellige arrangementer. 
 

I september skal vi på udflugt til Vinderslevholm, hvor ”ejeren” Poul Erik Rind 
vil vise rundt og bl.a. fortælle om fremtidsplanerne for stedet. Vinderslevholm 
danner i øjeblikket ramme om udsendelse Den Store Bagedyst, som her i sen-
sommeren vises på DR 1. 
 

I oktober inviterer vi sammen med menighedsrådet til foredrag i Nørskovlund 
Forsamlingshus, hvor Ruth Brik Christensen kommer og fortæller om sit virke 
blandt de danske soldater i Irak, Afghanistan og Libanon. 
 

Sidst i november tænder vi juletræet i Nørskovlund, hvor vi håber på, at jule-
manden også i år vil komme for at hjælpe. 
Alle 3 arrangementer er annonceret i dette blad. 
 

                    Med venlig hilsen   
 

Bestyrelsen. 

Udflugt til Vinderslevholm 
Onsdag den 25. september kl. 19.00 

Vi mødes på gårdspladsen ved Vinderslevholm. Poul Erik Rind vil vi-
se rundt og fortælle om historien og fremtidsplanerne for stedet. 
Medbring selv kaffekurv. Der vil være mulighed for at drikke kaffen 
indendørs. 

  
 Alle er velkomne. 
 Tilmelding senest den 18/9 til  
 Inger Døssing  på tlf. 40 56 20 29. 
 

Arr: Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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  RUTH I KRIG 
 

  FOREDRAG I  
NØRSKOVLUND FORSAMLINGSHUS  

  Torsdag den 24/10 KL. 19.30 
 

 

Hinge Menighedsråd og Beboerforeningen for Hinge Sogn inviterer til 
et spændende foredrag med Ruth Brik Christensen, som holder et  
levende og medrivende foredrag om sine oplevelser som ”mor” for  
udsendte danske soldater. 
 

Som leder af KFUM's Soldaterhjem har Ruth både været med de  
danske soldater i Irak, Afghanistan og Libanon. 
 

Foredraget giver en spændende og anderledes vinkel på Danmarks mili-
tære engagement i verdens brændpunkter. 
Én af Ruths vigtigste opgaver som soldaterhjemsleder har været at  
skabe rum for menneskelighed med soldaternes glæder og sorger med 
lyttende ører. Foredraget ledsages af billeder, der illustrerer historierne 
på en levende måde.  
 

Alle er velkomne. 
Der serveres kaffe/the med brød til en pris af 50 kr. 
 

Tilmelding senest den 22/10 til Svend Erik Laursen på tlf. 27 29 24 59 el-
ler John Birk på tlf. 86 88 60 97. 
Man kan ligeledes tilmelde sig elektronisk via forsamlingshusets hjemme-
side www.noerskovlund-forsamlingshus.dk 
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 Juletræstænding  
    

   Lørdag d. 30/11 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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               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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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

 

Årets Nørskovlunder  
Ved Egn– og Sportsfesten uddelte Forsamlingshuset og Støtteforeningen prisen 
Årets Nørskovlunder. Prisen gik i år til Mandagsklubben.  
Mandagsklubben har igennem en lang årrække samlet ældre og pensionister 
med tilknytning til lokalområdet til fælles aktiviteter hver 14. dag. Aktiviteterne 
er mangfoldige og spænder over foredrag, musik, udflugter, banko til kortspil 
og lignende.  
Mandagsklubben modtager prisen for foreningens aktive og vedholdne indsats 
med, år efter år at skabe gode rammer og sammensætte et godt program, der kan 
samle de ældre til fælles aktiviteter i lokalområdet . 
Vi vil her endnu engang ønske Mandagsklubben TILLYKKE med prisen. 

 

Tak til sponsorerne ved reklamelotteriet 
Vi har i sommerperioden afholdt vores årlige reklamelotteri i forbindelse med 
Egns- og Sportsfesten. Der var god tilslutning, og vi havde endnu engang fået 
mange flotte gevinster sponseret af de lokale forretningsdrivende, hvilket igen i 
år betød, at vi fik et pænt overskud til forsamlingshusets drift.   
Vi vil derfor gerne rette en varm tak for velvilligheden hos sponsorerne: 
 

Indbo møbler, Spar Kjellerup, Shell Kjellerup, Collection, Abildskov blomster, Suss, 
Netto Kjellerup, Brugsen Kjellerup, Bøger og papir, Danske Bank, Ret og Råd, Silke-
borg, Sportigan Kjellerup, KUSK, Midtjyllands Avis, Gardin Laugesen, Thorningeg-
nens friluftsspil, Nymosegård Flettepil + tømrermester Karsten Holm, Osteriet Hin-
ge, Svend Holm, Kloster sølv, Rema 1000 Kjellerup, Pind nr. 12, Salon Louis, TH-El 
teknik, Bredsgaard, Hardy Nielsen, Kjellerup Tømmerhandel, Levring Efterskole, 
ABK, Arena Midt, Brugsen Ans, Tæppelageret Ans, FRØKEN GRØN, Jyske Bank 
Ans, Torvecafeen, Ans Kro, Midtjysk kemi og grovvarer, Pramdragerfrisøren Ans, 
LM Transport, MIDAS, Shell Ans, Tinnes køkken, Bolig nyt Ans, Spar i Ans, Salon 
Chick, Eskild og Tine Vad, Ans El-forretning, Nordea Kjellerup, CK Hairdesign, Ca-
milla, Lux, Zjoos, og Sparekassen Kronjylland Kjellerup. 

Fællesspisning i forsamlingshuset 
 

Torsdag den 5.09.13 kl. 18.00 

 

Tilmelding senest den 1/9. på forsamlingshusets hjemmeside: 
www.noerskovlund-forsamlingshus.dk eller på tlf./sms 28346069  
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Kommende arrangementer 
Efteråret byder på fællesspisning og fællessang den 05.09. For menu m.v. se 
hjemmesiden og plakatsøjlen. Derudover afholder vi igen i år fællesspisning 
Mortensaften med den traditionelle andesteg og risalamande på menukortet. 
Første søndag i advent afholdes det årlige juleandespil, hvor der er mulighed for 
at vinde juleanden!  
Dagen forinden sørger Beboerforeningen som sædvanligt for, at julemanden 
kommer på besøg, og i den forbindelse er der  åbent i forsamlingshuset. Denne 
eftermiddag er der således mulighed for et par hyggelige timer i huset for både 
børn og voksne, så tag endelig naboen/genboen osv. med. Vi sørger for, at der 
kan købes gløgg, sodavand og æbleskiver fra kl. 14. 
 

Åbent Is-hus lørdag den 28 september 
Forsamlingshuset har deltaget i en konkurrence hos EnergiMidt, hvor præmien 
var en Is-bar til 50 personer fra Okkels Is i Silkeborg/Viborg.  
Vi var så heldige at vinde, og vi skal have hjælp til at spise alt den is.  
Derfor inviterer vi til Åbent Is-Hus i Forsamlingshuset lørdag d. 28. september 
fra kl. 14 –16. 
 

Ud over lækker is vil der være kage og kaffe/te på kanden. Vi håber at se en 
masse lokale børn og voksne til arrangementet, som er fuldstændig gratis! 
(Vi køber lidt ekstra is og håber på, at der er nok!!) 
 

Nye i Støtteforeningens bestyrelse 
Siden sidst har vi haft den glæde i Støtteforeningen, at bestyrelsen er blevet ud-
videt med yderligere 2 medlemmer, nemlig Lisbet Jepsen og David Hughes. Vi 
er således nu 5 medlemmer i bestyrelsen. 
 
            Forsamlingshuset og Støtteforeningen 

Åbent Is-Hus i Forsamlingshuset 
 

Lørdag d. 28. september kl. 14.00—16.00 
Der serveres gratis is, kaffe/te/saft og kage 

 til lokalområdets børn og voksne 
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ANDESPIL 
 

i Nørskovlund Forsamlingshus  
 

søndag den 1/12 kl. 19.00  
 

Alle er velkomne - dørene åbnes kl. 18.00 
 

        Mortensaften  
               Fællesspisning  

Støtteforeningen afholder igen i år Mortensaften  
med god mad, fællessang m.m. 

 
 

Søndag den 10.11.2013 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. 
 

Pris: kr. 100,- for voksne og kr. 50- for børn under 12 år.  
Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
 

Tilmelding senest den 03.11. 2013 på tlf.  28346069, (gerne sms. Tilmelding 
er registreret, når du har modtaget sms tilbage) eller på forsamlingshusets 
hjemmeside: www.noerskovlund-forsamlingshus.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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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 

 
 
 
 

 

 
 

 

        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Julekoncert i Hinge Kirke  
Søndag d. 15 december kl. 19.00  

i Hinge Kirke  

 
Hanne Nørtoft Bødtker fra Herning, synger 

under musikgudstjenesten. 

Efter koncerten er der kaffe i K. huset. 
 

Arr.: Hinge Menighedsråd 

MOK‐klubben 
I skrivende stund er vi lige ved at lave det sidste klar  l at få delt programmerne ud  l 
MOK‐klubben for den næste sæson. Foran ligger en masse a ner, hvor der i klubben 
vil være fokus på masser af oplevelser, gode rela oner mellem børn ‐ børn og børn – 
ledere og fortælling af de basale historier fra bibelen. Igen i år har vi en dejlig flok le‐
dere, der er klar  l at gøre alt, for at give børnene nogle gode oplevelser, og igen i år 
er vi så heldige at en ung leder mere, Niels, er klar  l leg og oplevelser m klubbens 
deltagere. Dejligt med så god en blanding af unge og mere erfarne ledere. 
Vil du høre mere om klubben, kan du henvende dig  l Birgit Laursen på 2082 4353 
 

Stalden 
Ja, så er det sket!!!!! Vi har fået lagt betongulv i stalden. Det er helt vildt dejligt, for nu 
kan der foregå en hel masse ak viteter der ude hele året rundt. Vi er ikke mere så 
a ængige af vejret. Én stor legeplads  l  ernstyrede biler, hockey, malerværksted og 
meget andet. Vi glæder os rig g meget  l at tage det i brug. 
 

Kanoudlån 
Vi vil igen gøre opmærksom på at alle kan leje kanoerne  l 100 kr. pr. kano pr. dag. – 
bare henvend jer  l Dorte Hougaard Madsen på 60214408 / dhm@kfum‐kfuk.dk eller 
en anden fra bestyrelsen.  
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Jern 
Vi er stadig meget taknemmelige for al det jern og metal vi kan få rundt om‐
kring fra. Der er hele  den noget vi kan ønske  l ak viteterne i foreningen, og 
ng der skal vedligeholdes. Og pengene vi får for jernet falder på et tørt sted. 

Hvis du har noget liggende, som vi må få, så kontakt Bjarne Jakobsen på 3027 
6331 
 

Køkkenkaffe 
Hver onsdag a en, når klubben er kommet godt i gang, dvs. ca. kl. 19, 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 . 
 

Arrangementer 
Man. d. 23. sep.   
Voksena en v. forfa er og sygehuspræst, Preben Kok. Konfirmandhuset 19.30. Emnet 
er ”Skæld ud på Gud! – hvilket barn er du i Guds børneflok?” 
Pris for foredrag og kaffebord: 50 kr. 
 

Lør. d. 12. okt.   
Arbejdslørdag i MOKKEN m.m. kl. 9.30 hvor vi starter med rundstykker og slu er med 
frokost kl. 13.30. 
Der er forskellige  ng der er brug for at der bliver gjort, alt e er om vejret er  l inden‐
dørs eller udendørs arbejde. Håber rig g mange vil give en hånd med. Med mange 
hænder kan vi få gjort en hel masse . 
Giv gerne besked om at du kommer  l Bjarne Jakobsen på 3027 6331 eller  l Dorte 
Hougaard Madsen på 6021 4408 

Traditionen tro var der musikalsk ledsagelse til midsommervisen Sct. Hans aften. 
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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 
 

UDLEJNING AF GRILL 
 

Den store grill (se billedet), som anvendes ved bl.a. Egns– og Sportsfesten  
samt ved Sct. Hansbålet ejes af Beboerforeningen og Idrætsforeningen. 
Grillen kan lejes af alle i lokalområdet, og det kan det tilhørende telt også. 
 

Pris for leje: Grill : 100 kr. Telt  : 100 kr. 
 

Grillen kan lejes med eller uden telt. 
 

Er du interesseret i at leje grillen, skal du kontakte  
Finn Andersen, Spolsmosevej 4, tlf. 40 11 38 31. 
 

Nørskovlund Idrætsforening og Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for efteråret 2013 
 

26-08 kl. 14.00 Sune Haubek sognepræst i Linå fortæller om den rolle, 
     man har som feltpræst.  
 

09-09 kl.14.00 Liselotte Balle Lunen fortæller om sin tid på Grønland  
     som sygeplejeske. 

 

23-09 kl. 14.00 Vi synger selv, så vi lufter stemmerne og sangbøgerne      
 

07-10 kl. 14.00 Teddy Schøler (Skægkær) fortæller om sin gerning som dyrlæge.  
 

21-10 kl. 14.00 De små synger, - og det er ikke sangbogen.   
     De er fra Gl. Rye og navnet skulle passe til deres størrelse. 
 

04-11 kl. 14.00 Banko. 
 

18-11 kl. 14.00 En tur med skib på Volga, 1800 km og 19 sluser fra Moskva  
     til Sankt Petersborg. 
 

02-12 kl. 12.00 Julefrokost med det sædvanlige overdådige bord starter 12.00.  
 

Alle arrangementer afholdes i Nørskovlund Forsamlingshus , og nye medlemmer er altid 
velkomne.               
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Johannes og Jørgen skar kødet for ved Egns– og sports-festen 
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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Siden sidst har vi overstået en Egns og Sortsfest og hvilken en. Vejret var i år med os, 
selvom det ikke var høje temperatur undgik vi regn og havde nogle gode dage. Lidt 
malurt i bægret var der dog, onsdag var der kun to tilmeldinger til kampen i Kjellerup, 
skuffende. Vores børnedisco fredag inden gå gætte turen, var heller ikke noget man 
kunne tilslutte sig, kun 6 børn var tilmeldt og dermed blev det aflyst og igen for børn 
lørdag formiddag leg og spil kom der kun 2 børn og derfor måtte bestyrelsen kvæles i 
50 rundstykker, med ost og smør, brand ærgerligt. Det er en skam når vi meget gerne vil 
lave noget for de børn der er i området. Tirsdag med gadefodbold og motorcykler var 
rigtig godt besøgt, torsdag kunne der godt have vært lidt flere hold tilmeldt, men ellers 
en god dag. Gå Gætte turen rigtig godt besøgt ligesom familieaften lørdag. Tak for hjæl-
pen til alle som hjalp til og igen i år vil vi holde en medhjælper fest i løbet af efteråret. 
Vi kommer i år ud med et pænt overskud. Vi vil meget gerne takke alle annoncør for 
deres støtte, uden jeres hjælp ville der ikke være en Egns og Sportsfest og overskud til 
at videreføre klubbens aktiviteter. Slutlig tillykke med prisen for Årets Nørskovlunder 
til mandagsklubben. 
 
Aktiviteter i efteråret og vinter er Badminton, Zumba, Løbeklubben og Futsal senior. Vi 
arbejde med nogle aktiviteter for børn her i efteråret og vinter og håber på det falder på 
plads. Vi har masse af tider i hallen  og derfor er i meget velkommen til at komme med 
forslag til aktiviteter . Med hensyn til Zumba så se venligst annoncen i bladet.  
 
Ønsker man at spille badminton er man meget velkommen til at kontakte Stig Mehlsen 
på 22708408, de er tilmelding allerede nu og startes op begyndelsen af september. 
 
Løbeklubben løber videre, ønsker man at deltage aktivt skal man kontakte Harald 
30703323 
 
Futsal starter op så snart udendørs turneringen slutter i midt november, det ser ud til 
vores hold næste er intakt. Vores senior hold spiller igen i år i den bedste række i Dan-
mark og skal møde Lystrup fra Århus, Sæby og Holstebro, der spilles tre kampe mod 
hinanden. Vi har to hjemmestævner igen i denne sæson, men ikke før i det nye år. Fre-
dag den 10/1-2014 og igen lørdag den 8/2-2014. Her har vi bruge for jeres opbakning 
og vi skal også bruge nogle frivillige til at hjælpe ved dommerbord og andre spændende 
ting, men det kommer der meget mere om senere.  
Vi er altid åbne for nye ideer og forslag til aktiviteter, så derfor er i meget velkommen 
til at kontakte Stig Mehlsen på 22708408. 

 
Bestyrelsen i NIF 
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. ZUMBA FOR SJOV 
 

Starter onsdag d. 18/9  
kl. 18.30-19.30.  

 

Sidste gang er onsdag d. 28/11. 
I alt 10 gange. 

 

Pris 175, - kr.  
 

Giv besked til Pernille  
Mail: pernilleanne@gmail.com 

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 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

Vi minder om, at Lokalrådet har lavet en Facebook-gruppe, som hedder  
Hinge-Nørskovlund lokalråd. Her vil der ligge opslag om aktiviteter fra de for-
skellige foreninger i lokalområdet. 
Facebook-siden skal ikke erstatte de forskellige foreningers egne hjemmesider, 
men er alene tænkt som et supplement hertil.  
 
Silkeborg Kommune er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ny politik og 
strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune. 
Det betyder formentlig, at lokalrådene fremover opfordres til at udarbejde en 
lokal udviklingsstrategi som afløser for de tidligere lokale huskesedler. 
En lokal udviklingsstrategi er en fælles strategi for lokalområdets udviklingsøn-
sker, drømme og idéer for, hvordan lokalområdet skal udvikle sig i fremtiden. 
Vi regner med at indkalde til borgermøde engang først i det nye år, hvor der 
bliver mulighed for at drøfte lokalområdets ønsker til udvikling. Dette møde vil 
blive annonceret i næste aktivitetsblad, som udkommer sidst på året. 
 
Ved seneste Lokalrådsmøde legede vi med ideer til, hvorledes vi kan styrke 
sammenholdet og kendskabet til hinanden her i vores lille lokalområde.  
Vi kom på den ”skøre” ide, at vi i foråret vil prøve at lave et arrangement, som 
vi vil kalde MIDDAG PÅ TVÆRS. Ideen er, at man skal samles til spisning i 
mindre grupper rundt hos Lokalrådets medlemmer, hvorved man ud fra en sind-
rig plan kommer til at møde så mange forskellige mennesker som muligt. 
Afslutningsvis skal man samles i Forsamlingshuset til fælles kaffebord.  
Arrangementet vil blive nærmere beskrevet i næste Aktivitetsblad.  

 
 

Hinge-Nørskovlund Lokalråd 
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   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 

Årets Sct. Hans bål inden heksen fløj til Bloksbjerg.  
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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:Brandhane på Nørskovlundvej v. nr. 55.    Foto 2: KM-sten på den gamle jern-
banestrækning syd for Långawten. Foto 3: Skilte på Nørskovlundvej, når man kommer 
fra Ømosevej.  Fotos: Dorte Madsen 

Foto 1   Foto 2   

Foto 3   
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Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

26/08 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

05/09 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

09/09 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

14/09 - 09.00 Arbejdsdag i skoven Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

18/09 - 18.30 Opstart Zumba for sjov Nørskovlund Skole NIF 

23/09 - 14.00 Fællessang Forsamlingshuset Mandagsklubben 

23/09 - 19.30 Voksenaften Konfirmandhuset KFUM/K 

25/09 - 19.00 Udflugt Vinderslevholm Beboerforeningen 

28/09 - 14.00 Åbent is-hus Forsamlingshuset Støtteforeningen 

07/10 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

12/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

12/10 - 9.30 Arbejdslørdag MOKKEN KFUM/K 

21/10 - 14.00 Koncert Forsamlingshuset Mandagsklubben 

12/10 - 19.00 Filmaften  Konfirmandhuset KFUM/K 

24/10 - 19.30 Foredrag  Forsamlingshuset Beboerf./
menighedsrådet 

02/11 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

04/11 - 14.00 Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

10/11 - 18.00 Fællesspisning/Mortens 
Aften 

Forsamlingshuset Støtteforeningen 

18/11 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

23/11 - 12.30 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

25/11 - 19.30 Adventsfest Konfirmandhuset KFUM/K 

30/11 - 14.30 Hestevognskørsel Forsamlingshuset Beboerforeningen 

30/11 - 15.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen 

01/12 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

02/12 - 12.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

14/12 - 12.30 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

15/12 - 19.00 Julekoncert Hinge Kirke Menighedsrådet 

28/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

www.hinge-noerskovlund.dk 


