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Sidste frist for indlevering af materiale til næste aktivitetsblad er d. 15/08-14 

Seniorholdet i Futsal var tæt på en  
DM-kvalifikation - læs mere side 14.  

Der var både kattekonger og prinsesser 
til årets fastelavnsfest i forsamlingshuset. 

NR. 74  MAJ—SEPTEMBER  2014 

AKTIVITETSBLAD 

FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk 

Humøret var højt da støtteforeningen afholdt Irsk aften med fællesspisning og musik.    
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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Beboerforeningen har siden sidst arrangeret 2 foredragsaftener i forsamlingshu-
set. I januar var det Familie på Farten, som fortalte om en rejse til Færøerne og 
Island, og i februar fortalte Lene Henriksen og John Birk om en tur til Grøn-
land. Temaet for de 2 foredrag var dermed landene i Nordatlanten, og der var 
ca. 50 deltagere ved hver af de 2 foredragsaftener. Vi siger tak fordi I kom. 
 

Beboerforeningen afviklede i februar den årlige ordinære generalforsamling. 
Karina Due, som denne gang er valgt ind i både byråd og regionsråd, havde 
valgt ikke at modtage genvalg. Nyvalgt blev Kristian Lambaa fra Hinge og 
genvalgt blev Inger Døssing og Jesper Kristiansen.  
Beboerforeningens bestyrelse ser herefter således ud: 
John Birk, Tingskrivervej 26, Formand. 
Jesper Kristiansen, Lundmosevej 8, Næstformand. 
Birthe Mølgaard Kaa, Taskebjergvej 10, Kasserer. 
Susan Dalager, Nørskovlundvej 34. 
Inger Døssing, Lundmosevej 7. 
John Løvstad, Tingskrivervej 1. 
Kristian Lambaa, Tingskrivervej 31. 
 

Kommende arrangementer i beboerforeningen: 

Den 21. maj inviterer vi på udflugt til  
Nymosegaard. Vi ser frem til en spæn-
dende aften, hvor Karsten Holm vil vise 
rundt og fortælle om produktionen af træ-
uld, flettepil og specialopgaver i tømrer/
snedkerfirmaet. 
I forbindelse med Egns- og Sportsfesten 
er vi fredag aften med til at arrangere gå-
gætteturen, og lørdag aften arrangerer vi 
Familieaftenen. 

Sct. Hansaften arrangerer vi på sædvanlig 
vis bål ved Hinge Sø (se billede fra sidste 
år). Alle arrangement er annonceret i det-
te blad, og vi håber på at se rigtig mange 
deltagere til de forskellige arrangementer. 

Vi ønsker alle en god sommer.  
 

Bestyrelsen. 
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   EGNS-KOR 2014 

  

 Ved Egns- og sportsfesten tilbage i 2010 blev der startet et Egns-kor, som   
 sang ved Gudstjenesten i teltet. Det er gået hen og blevet en tradition, og  
 igen i år skal koret i aktion i forbindelse med  Gudstjenesten i teltet på   
 Sportspladsen søndag d. 15/6.   

 Der er plads til mange deltagere, og alle  er velkomne! 
 Vi øver tirsdag d. 20/5, 27/5, 3/6 og  onsdag d. 11/6 kl. 19.30-21.00 i  
 Nørskovlund Forsamlingshus. 
 

 Tilmelding til kor-instruktør Lene Henriksen på tlf. 86886097 eller på  
 www.noerskovlund-forsamlingshus.dk senest 15/5. 

 

UDFLUGT TIL NYMOSEGAARD  
 

Onsdag den 21. maj kl. 19.00 
 

 Karsten Holm, som er indehaver af virksomheden, vil vise rundt på   
 adressen Tanghusvej 18. Med 6 forskellige træuldstyper er virksomheden   
 den eneste i Danmark, som producerer træuld til andet end træbetonplader. 
 Vi skal se på produktionen af træuld fra råtræ til det endelige produkt. 
 Derudover skal vi høre om virksomhedens produktion og anvendelse af  
 flettepil og evt. også om nogle af de specialopgaver, som tømrer/snedker- 
 virksomheden arbejder med. 
 Man kan læse mere om virksomheden på www.traeuld.dk 
 

 Medbring selv kaffekurven. Der bliver opstillet borde og stole i  
 værkstedet, så vi kan drikke aftenkaffen inden døre. 
 Deltagelse i arrangementet er gratis. 
 

 Tilmelding senest den 18/5 til John Birk på tlf. 86886097 / 51490158. 

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. 
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Mandag den 23. juni 2014 
fra kl. 19.00. 

 

   Bålet tændes kl. 20.00 
 
 Ligesom de senere år arrangerer vi Sct. 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 kaffekurv m.m. og nyd aftenkaffen ved søen.  
 Medbring selv stole. 
 

 Musikledsagelse til Midsommervisen. 
 

 Bagning af pandekager og snobrød for børn (gratis). 
 

 Pølser, øl og vand kan købes. 
 

 Båltaler:  
 Dorte Hougaard Madsen, formand for Hinge KFUM/K 
 
                                       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 14. juni fra kl. 18.30               

 
  Der vil blive stegt oksefilet og svinekam på grillen til 50 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 12. juni hos Susan Dalager tlf. 8688 6024, 
  mobil nr. 4058 4143 eller pr. mail på SDalager59@gmail.com  
 

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

  Forsamlingshuset/Støtteforeningen uddeler prisen  
  Årets Nørskovlunder. 
 

  Bandet Boogie Night, som bl.a. har rødder i lokal- 
  området 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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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

 

Generalforsamling  

I februar måned afholdt Forsamlingshuset og Støtteforeningen generalforsam-
ling. I Forsamlingshusets bestyrelse var der genvalg til Kaj Jensen, Lars Over-
gaard (Vegas) og Lene Henriksen. Øvrige medlemmer i bestyrelsen er Hilda 
Skovborg, Aase Nyrup og Britt Martinussen. Forsamlingshusets bestyrelse har 
konstitueret sig med Lene Henriksen som formand og Britt Martinussen som 
kasserer.  
I Støtteforeningen var der genvalg til Margit Rygård, Any Jensen og Jan Axel-
sen. Bestyrelsen består af Formand Margit Rygård, kasserer Jan Axelsen.  
Øvrige medlemmer Any Jensen, Lisbeth Jepsen og David Hughes.  
Igen i år er det lykkedes at få et pænt overskud ud af vores aktiviteter – et over-
skud som efterfølgende kommer forsamlingshuset til gode! Vi vil derfor igen 
rette en varm tak til alle, som deltager i vores arrangementer og som støtter for-
eningens arbejde via indbetalinger til medlemsbeviser. Denne støtte er nødven-
dig for at kunne bibeholde og vedligeholde vores hyggelige forsamlingshus.  

 

Aktiviteter i Støtteforeningen 
Efter en succesfuld juleweekend med masser af glade børn og voksne i forsam-
lingshuset i forbindelse med juletræstændingen, og et rigtig fint besøgt Ande-
spil, har Støtteforeningen holdt pause indtil Fastelavnsfesten. Det var en fornø-
jelse at se de mange flotte udklædninger, og det var igen svært for dommerpane-
let at kåre de bedst udklædte! Vi var også glade for at nogle af forældrene havde 
taget udfordringen op – næste år vil vi bestemt overveje også at præmiere den 
bedst udklædte voksne! Vi vil rette en varm TAK til KFUM/K for samarbejdet 
omkring Fastelavnsfesten – og ikke mindst også en stor TAK til Karsten Holm 
for sponsering af fastelavnstønderne!!! 
 

Fredag den 4.april afholder Støtteforeningen fællesspisning/Irsk Aften med mu-
sikalsk underholdning fra gruppen Modvind.  
 

I den kommende periode afholder Støtteforeningens det årlige reklamelotteri-
spil. Derudover arbejder vi med nogle af de forslag, som kom på bordet på lo-
kalrådets fremtidscafé. Bl.a. holder vi Fredags Åbent i Forsamlingshuset, hvor 
alle kan kigge forbi til en hyggelig snak og en kop kaffe/øl eller vand. 
Forsamlingshusets bestyrelse arrangerer dagen derpå den årlige arbejdsdag, 
hvor vi  med pensel og klud frisker lidt op på lokalerne.  
 

Har du gode ideer til andre arrangementer, så modtager vi dem gerne! 
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Det som I tidligere har kendt som Sportsfesten i Nørskovlund har i år ændret 
navn og indhold. 
Mange flere af egnens forskellige foreninger, råd og institutioner er direkte in-
volveret i dette års fest.  
Festen afvikles løbende i løbet af uge 24, og ved også at ændre navn for ugen 
ønsker vi at fortælle, at festlighederne i ugen er for alle egnens beboere, ældre 
som yngre og gerne hele familien. 
Foreløbig ser programmet for festugen således ud: 
 

Søndag d. 8. juni arrangeres der reklamelotteri i Nørskovlund Forsamlingshus.  
 

Tirsdag aften vil der på sportspladsen være gymnastikopvisning med 130 elever 
fra Levring Efterskole, og efterfølgende fyldes pladsen med motorcykler. 

 

Torsdag aften vil der være 7-mands fodboldcup for seniorer. 
 

Fredag aften genoptager vi gå-gætteturen på en helt ny måde. Vi skal fortsat gå 
i små grupper fra Nørskovlund via Hinge og tilbage igen, men posterne beman-
des med repræsentanter fra mange af områdets foreninger. Turen vil indeholde 
små konkurrencer, men samtidig kan man stifte bekendtskab med foreningerne 
og deres aktiviteter, f.eks. besøg ved jagtforeningens skurvogn i Præstegårds-
skoven, KFUM/K´s udendørsaktiviteter, motorcykelklubben MC Daltons m.v. 
 

Lørdag formiddag vil der være fodboldcup for børnene. Om eftermiddagen vil 
der være aktiviteter med leg, spil m.v. for hele familien bl.a. arrangeret i samar-
bejde med Idrætsinstitutionen i Nørskovlund og om aftenen arrangeres der stor 
familiefest m. grill, spisning, underholdning m.v.  
 

Om søndagen afsluttes Egns- og Sportsfesten med gudstjeneste i teltet på 
sportspladsen. 
 
Vi ønsker med det brede tilbud at gøre Egns- og Sportsfesten til hele egnens 
fest, og vi håber på, at hele egnens befolkning vil møde frem til aktiviteterne, så 
vi i fællesskab kan få en sjov og festlig uge. 
 

Det endelige program for festen bliver beskrevet i bladet for festen, som udde-
les senere på foråret. 

                        
     m.v.h. Arrangørerne for festen. 
 
 

 
 

 
 

Fortsat mulighed for køb af medlemskort for 2014 
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 
mandag den 9. juni kl. 19.00 

 

(2. pinsedag) 
 

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 
 

Lørdag den 24. maj fra kl. 09.00 - 14.00   
 

Kom og gi´ en hjælpende hånd med ”opfriskning” af vores forsamlingshus.  
 

Vi har brug for folk som kan svinge såvel en hammer,  
en pensel som en støvkost. Vi sørger for forplejning.  

 

Kontakt Lene på 86886097/30117197 

Fredagscafé - fredagsbar - fyraftensmøde  
 

(kært barn har mange navne)  
 

Fredag den 23. maj fra kl. 16.00 holder Støtteforeningen  
Åbent i Forsamlingshuset 

 

Der er kaffe/the på kanden. 
Is – kage – øl og sodavand kan købes til rimelige priser 
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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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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 

 
 
 
 

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

 

Mandag d. 2. juni 2014 
 

Det er en tur for de ældre, der bor i Hinge Sogn, eller har haft tilknytning til sognet. 
 
Turen går til Jenle, hvor vi skal høre om Jeppe Aakjær, og have en rundvisning.  
Det er også på Jenle, vi skal have vores eftermiddagskaffe.  
Inden vi kommer til Jenle skal vi spise til middag på Breum Landevejskro. 
Vi skal også besøge Grinderslev Kirke 
 

Vi håber, at rigtig mange vil slutte op om turen, vi vil gerne have nye med.  
 

Det er Thorning Taxa, der kører turen. Der er opsamling  på parkeringspladsen ved 
Brogade kl. 09,15, og fra Nørskovlund Forsamlingshus kl. 10,00.  
 

Turen koster 150 kr.  
 

Tilmelding senest lørdag d. 23. maj til Godtfred Appel tlf. 8688 6343. 
E-mail: godtfred.appel@mail.dk 
 

Hinge Menighedsråd 

NY ANNONCE FRA 

NYMOSEGAARD 
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        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Vi havde en god og konstruk v generalforsamling, med stor lslutning som sædvanlig. 
Ud over de normale drø elser og snakke, blev muligheden for en fælles mini‐
udlandstur drø et. Der er et udvalg der vil arbejde videre med det.  
 

Gammelt jern,  
1000 tak for det jern og metal vi har fået rundt omkring fra. Det hjælper os rig g me-
get . Hvis I har noget liggende, som vi må få, så kontakt endelig Bjarne Jakobsen på 
3027 6331. 
 

Arbejdslørdag d. 30. august,  
Lørdag den 30. aug. er alle velkomne l at komme og hjælpe med alt muligt prak sk 
omkring MOKKEN og klubben. Vi har masser af projekter, der er med l at give børne‐
ne og lederne endnu bedre muligheder for at have det sjovt og godt.  
Vi mødes kl. 9.00 l rundstykker, hvore er man arbejder ind l 13.30 hvor vi slu er af 
med fælles frokost. (der kan snige sig en lille kaffe‐pause ind under vejs ) 
Det er al d dage med høj effekt, masser af snak og hygge, og hvor det bare rykker!  
For at være sikker på, at der er rundstykker, kaffe og frokost nok l alle, så giv lige be‐
sked l Dorte Hougaard Madsen på 6021 4408 eller dhm@kfum‐kfuk.dk  
 

Ellers er vore ak viteter som sædvanlig: 
 

MOK-klubben,  
Klubben mødes hver onsdag kl. 18.30 – 20.00 i MOKKEN, ‐ huset på Tingskrivervej 28.a. 
Her sker alle slags ak viteter, som f.eks. go‐cart løb, krea‐værksteder, søak viteter, bål 
og hygge m.m. Klubbens hovedformål er 2 ng: 
 

Hvis I ønsker at høre mere om klubben kan Birgit Laursen kontaktes på 2082 4353 
 

Bibelstudegrupper. 
Her mødes vi i mindre grupper a. ca. 10 personer, hvor vi diskuterer emner og bibel‐
tekster på livet løs. Formålet er at vi ved fælles hjælp prøver at blive kloge på, hvad 
kristendommen og bibelen vil sige os i 2014.  
 

Hvis I ønsker at få mere at vide om grupperne kan Bjarne Jacobsen kontaktes på 8688 
6331 eller 3027 6331 
 

Voksenprogram: 
Her er alle typer af programpunkter for voksne. Formålet kan være 2: 

1. Rent socialt at være sammen med andre voksen, hvor vi oplever og arrangerer 
forskellige ng. 
2. I et større fællesskab have programpunkter der på én eller anden måde belyser 
eller arbejder med hvad kristendommen kan sige os i dag. 

 

Hvis du ønsker at vide mere om voksenprogrammet eller foreningen generelt, kan du 
kontakte formanden Dorte Hougaard Madsen på 8688 6364 eller 6021 4408 
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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Indendørs sæsonen er forbi og vi kigger nu fremad mod fodbold på Nørskov-
lund stadion og Egns og Sportsfest.  
Futsal sæsonen er forbi og det lykkes desværre ikke at kvalificerer os til DM for 
senior holdet. Vi tabte den sidste og afgørende kamp på hjemmebane i Arena 
Midt til Midtals IF. Det var en kæmpe skuffelse for alle og det var svært at sætte 
sig op til kampen om at være nummer 3 i Jylland/Fyn, hvor vi spillede mod Ly-
strup IF. Det blev dog til en meget sikker sejr på 9-5 og dermed nummer 3, som 
vi ikke kunne bruge til ret meget. Vi spiller dog også Liga Futsal til efteråret. U-
19 drenge kom lige så tæt til DM, de tabte også den afgørende kamp 1-0 og der-
med med ingen medaljer i år til Nørskovlund IF. Dog en godkendt sæson. 
Nu ser vi frem til vores nystartet serie 6 hold som her i foråret vil betræde grøn-
sværen i Nørskovlund. Der er store forventninger til holdet og vi forventer en 
hurtig oprykning til serie 5. Det er en god blanding af unge og gamle spiller et 
godt match. Holdet har allerede spillet to træningskampe en sejr og en uafgjort. 
Vi ser frem til kamp på hjemmebanen, følg holdet på DBU hjemmeside http://
www.dbujylland.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?
poolid=184563 
Der trænes mandag og onsdag 18:30-20:00. En stor tak til Jacob Hjorth og Kent 
Sørensen for deres ihærdige arbejde med at for holdet op og stå.  Rygtet er rig-
tig Henrik ”Tømrer” Pedersen er en del af holdet. Det er så stort at det har vært i 
EB, BT, TV2 og en masse andre aviser, så Nørskovlund IF har igen blevet om-
talt i medier, ligesom vores Futsal hold på Eurosport i forbindelse med EM i 
Futsal. Hvis man gerne vil være med skal man kontakte Jacob Hjorth Tlf. 22 55 
86 63 
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 inden i bla-
det). 
Uge 24 kommer til at stå i Egns og Sportsfest tegn. Vi starter mandag med at 
sætte teltet op og lotterispil om aften. Se programmet i bladet her og i program-
met når du få det i hånden. Vi har brug for jeres hjælp til at gennemføre fest-
ugen og vi håber der er mange som melder sig under fanen og giver en hånd 
med.  Der er mange nye aktiviteter. Vi har vogn optog med igen i forbindelse 
med gadefodbold, som vi har valgt at ligge lørdag. Vi håber der er mange der 
tage godt imod vores nye ideer og indslag og bakker op med en pyntet vogn. Du 
behøver ikke at deltage i gadefodbold for at have en vogn. 
Vi er altid åbne for nye ideer og forslag til aktiviteter, så derfor er i meget vel-
kommen til at kontakte Stig Mehlsen på 22 708 408. 
Bestyrelsen i NIF 
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Nørskovlund Løbe-
klub 

Vær med til at nyde den skønne 
natur, der ligger omkring os. 

 

Naturen nydes i et raskt tempo, 
men der er ingen forudsætninger 

for at deltage.  
 

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

 

Vi løber hver søndag kl. 15. 
 

For yderligere information 
 

Kontakt Harald 2266 8878 

Sted: Nørskovlund gymnastik sal. 
Tid: Mandag kl. 17-18, 2.kl.-5.kl 

         kl. 18.15-19.15, 6.kl. - 16 år. 
Slut:   d. 23 juni. 
Pris:   175,- kr. 

Tilmelding: laila@nymosegaard.dk eller tlf. 20 40 59 61 
    

På gensyn Nørskovlund IF  

SELVFORSVAR 
Jack vil træne effektiv selvforsvar med 

forskellige teknikker: 
slag, spark, lås, parader, kast og fald. 

 

Sporten er for både drenge og piger. 
Medbring gammel t-shirt, jogging bukser 

og dit gode humør. 
 

Husk at tegne personlig skadeforsikring 
inden start.  
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.ZUMBA FITNESS 

Cykeltur for hele familien 
ingen tilmelding 

 

Cykelturene, hvor alle kan deltage, er startet igen.  
Man møder blot op ved busskuret i Hinge  

om mandagen kl. 19.00 i ulige uger.  
 

Første gang er mandag d. 5. maj. 
 

De fremmødte aftaler, hvor turen skal gå hen, og tempoet sættes, så alle kan 
være med. 

 

Kontakt evt. Inger Døssing på tlf. 40 56 20 29 

Helt grundlæggende er Zumba fitness dans en måde at træne på, mens 
man har det sjovt Zumba er baseret på la namerikanske dansetrin og 
rytmer og er inspireret af samba, salsa, marenque og cumbia. 
 

De la namerikanske rytmer inspirerer l at danse og bevæge sig, så man 
o e glemmer, at der er tale om fitness og mo on. 
 

I Nørskovlund (gym.salen) går det løs hver onsdag fra 18.30‐19.30. Vi er 17 
på holdet og 2 undervisere. 
 

I øjeblikket har vi den fornøjelse at bevæge os rundt l bla., One Direc on, 
Shakira, Pitbul,  Muri&Mario med sangen Mambo. 
 

Alle kan være med l Zumba Fitness dans, trinnene er holdt simple, så du 
hur gt kunne lære det. 
 

Venlig hilsen fra Zumba pigerne Helle og Pernille 

   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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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

Den 4. marts havde vi inviteret til fremtidscafé i forsamlingshuset for at drøfte 
ønsker og gode ideer for udviklingen i lokalområdet. 
30 borgere mødte frem til aftenen, som blev dygtig ledet af Hanne Ahrens og 
Jette Petersen fra Silkeborg kommune. 
Det blev en hyggelig og sjov aften, hvor rigtig mange ideer kom frem. 
Vi kan ikke nævne alt, som blev drøftet, men nogle af de større punkter var: 
a) Naturen og en mere aktiv benyttelse med bl.a. ønsker om stier, ruter, infor-
mationstavler, borde og bænke, motionsruter og aktivitetsbaner. 
b) By forskønnelse i Nørskovlund  
c) Begrænsning af den tunge trafik gennem byen. 
d) Sociale mødesteder og arrangementer. 
e) Bedre offentlig trafik. 
f) Muligheder for fælles indkøb, bogudbringning m.v. 
 

Vi har efterfølgende holdt møde i lokalrådet, og vi er så småt begyndt at følge 
op på nogle af ideerne. 
Vi har kontaktet kommunen vedr. jernbanestien imellem Lemming station og 
Hinge. Vi har fået det svar, at stien tidligst asfalteres i 2017, men indtil da vil 
den fortsat blive slået for vegetation 2 gange om året, så den er farbar for gåen-
de. Vi er i gang med at undersøge muligheden for at lave en del at stien til moti-
onssti med aktivitetsredskaber, informationstavler m.v. 
 

Hvis borgere i området har gode ideer eller kan bidrage med noget vedrørende 
dette, kan man henvende sig til Laila Kragh fra lokalrådet. 
Vedrørende by-forskønnelsen har vi henvendt os til kommunen med et ønske 
om, at der bliver gjort noget ved den kommunalt ejede grund midt i byen, så 
den kommer til at fremtræde mere indbydende. 
Vi undersøger, om der kan gøres noget ved den tunge trafik igennem byen. 
Vi er også i gang med at undersøge, om der kan opsættes køreplaner ved bus-
stoppestederne. 
Støtteforeningen for forsamlingshuset har taget ideen med flere sociale arrange-
menter op og inviterer i første omgang til en fredagscafé. 
Idrætsforeningen har en aftale med skolen om en evt. etablering af en petanque-
bane og arbejder videre med det projekt. 
 

Derudover er der meget mere at tage fat på, så har du lyst til at bidrage med no-
get, er du meget velkommen til at kontakte lokalrådet. 
Du kan læse meget mere om ideerne og opgaverne på lokalrådets facebookside. 



GÅ-GÆTTE-TUREN FREDAG 
- en aktivitet for hele familien  

 

Fredag d. 13. 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  
konkurrencer klar til deltagerne.  
Det er gratis at deltage i arrangementet, og alle er hjertelig velkomne ! 

 
       Mvh lokalområdets foreninger: 
 

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

Billederne herunder er fra Lokalrådets Fremtidscafe  
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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 Sportsfestugen 
 

I uge 24 afholdes den årlige Egns- og Sportsfest, hvor alle lokalområdets bebo-
ere og andre interesserede er inviteret med. 
Det foreløbige program for ugen ser således ud:  
 

   9/6 kl. 19.00 : Reklamelotteri i forsamlingshuset. 
 

10/6 kl. 18.00 : Serie 6 fodbold på stadion i Nørskovlund. 
                          Danseshow med elever fra Danselinjen på Levring Efterskole 
     Derefter besøg af motorcykler og knallerter på stadion. 
 

12/6 kl. 18.30 : Voksencup fodbold på stadion. 
 

13/6 kl. 18.30 : Gå-gættetur med udgangspunkt fra stadion. 
 

14/6 kl.   9.30 :  Kaffe og rundstykker i teltet på stadion. 
 

        kl.  11.00 : Vognoptog fra stadion og via forsamlingshuset tilbage  
      til stadion. 
 

        kl.  12.00 : Gadefodbold. 
 

        kl.  13.30 : Selvforsvarsopvisning. 
 

        kl.  14.00 : Havetraktortræk. 
 

        kl.  18.30 : Familieaften i teltet. 
 

15/6 kl. 11.00 : Gudstjeneste i teltet, hvor Egnskoret synger. 
 

Der uddeles senere et Egns- og Sportsfestprogram med en nærmere præsentati-
on af de forskellige aktiviteter.  
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

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

d. 25/8 - 8/9 - 22/9 - 6/10 - 20/10 - 3/11 - 17/11 og julefrokost d. 1/12 kl. 12.00. 
Søndag d. 12-10: Udflugt med Sørens busser til Feggesund færge kro.  
Hvor intet andet er nævnt er det kl. 14.00 i Nørskovlund Forsamlingshus. 

Nye medlemmer er altid velkommen. 

               Bestyrelsen 

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 
 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

05/05 - 19.00 Opstart cykeltur  Busskuret i Hinge Inger Døssing 

20/05 - 19.30 Opstart Egnskor Forsamlingshuset Beboerforeningen 

21/05 - 19.00 Udflugt Tanghusvej 18 Beboerforeningen 

23/05 - 16.00 Fredagscafé Forsamlingshuset Støtteforeningen 

24/05 - 09.00 Arbejdsdag Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

02/06 - 10.00 Udflugt for de ældre Forsamlingshuset Menighedsrådet 

09/06 - 19.00 Reklamelotteri Forsamlingshuset Støtteforeningen 

10/06 - 18.00 Serie 6 fodbold Sportspladsen NIF 

12/06 - 18.30 Voksencup fodbold Sportspladsen NIF 

13/06 - 18.30 Gå-gætte tur Sportspladsen Foreningerne 

14/06 - 09.30 Kaffe og rundstykker Sportspladsen NIF 

14/06 - 11.00 Vognoptog Sportspladsen NIF 

14/06 - 12.00 Gadefodbold Nørskovlund Skole NIF 

14/06 - 13.30 Selvforsvarsopvisning Sportspladsen NIF 

14/06 - 14.00 Havetraktortræk Sportspladsen NIF 

14/06 - 18.30 Familieaften Sportspladsen Beboerforeningen 

15/06 - 11.00 Gudstjeneste Sportspladsen Menighedsrådet 

23/06 - 19.00 Sankt Hans bål Hinge Sø Beboerforeningen 

21/08 - 18.00 Fisketur/Grillaften Skyggehale Put&Take Jagtforeningen 

21/08 - 19.30 Opstart efter sommerferie Konfirmandhuset KFUM-KFUK 

25/08 - 14.00 Arrangement Forsamlingshuset Mandagsklubben 

30/08 - 09.00 Arbejdsdag Tingskrivervej 28a KFUM-KFUK 

www.hinge-noerskovlund.dk 


