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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.  

Der var stor tilslutning til beboerforeningens udflugt til Nymosegård. Omkring 30 per-
soner mødte op til arrangementet, hvor ejer Karsten Holm viste rundt på virksomheden. 

Traditionen tro blev Sankt Hans Aften markeret med hyggeligt samvær omkring bålet 
ved Hinge Sø.  Årets båltale blev holdt af Dorte Hougaard Madsen. 
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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst, har vi haft 3 arrangementer: 
I maj måned arrangerede vi en udflugt til Nymosegård, hvor Karsten Holm vi-
ste rundt i virksomheden. 
Det blev en rigtig hyggelig og spændende aften med ca. 30 deltagere. 
 

I juni måned deltog vi ved Egns- og Sportsfesten, først med en post ved den 
godt besøgte gå-gættetur fredag aften og senere ved at arrangere familieaftenen 
lørdag aften, hvor teltet var helt fyldt med børn og voksne til spisning. 
 

Senere på måneden arrangerede vi Sct. 
Hansbål ved Hinge Sø, og det var meget 
glædeligt, at der i år deltog mange børn 
ved arrangementer, hvor der bl.a. blev bagt 
pandekager og snobrød over de små bål. 
Der var ca. 110 deltagere ved arrangemen-
tet, hvor båltaleren krævede  
aktiv medvirken fra deltagerne (billedet) 
 

I efteråret står beboerforeningen for 2 arrangementer: 
Den 18. september inviterer vi igen på udflugt. Denne gang skal vi til Hedesel-
skabets museum i Viborg. Arrangementet er gratis, og der er tilmed kaffebord, 
men vi skal selv stå for transporten i egne biler. 
 

Den 29. november tænder vi det store juletræ i Nørskovlund. 
Julemanden har igen lovet at komme for at hjælpe med at tænde træet, og han 
medbringer sikkert godteposer til børnene. 
Der bliver mulighed for en køretur i heste-/traktorvogn eller for at nyde lidt 
varmt at drikke i forsamlingshuset, hvor Støtteforeningen trakterer, mens man 
venter på Julemanden. 
Vi håber at se rigtig mange børn og deres forældre og bedsteforældre. 
 

Begge ovenstående arrangementer er annonceret andetsteds i bladet. 
 

Vi har ikke arrangeret foredrag i dette efterår, men sammen med menighedsrå-
det arbejder vi lige nu på at få arrangeret et foredrag i januar og sikkert også et 
senere på vinteren/foråret med fællesspisning m.v., men det kan I læse om i 
næste Aktivitetsblad, som udkommer ved Juletid. 
        
Bestyrelsen. 
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Udflugt l 
 

Hedeselskabets museum 
  Torsdag den 18. september kl. 18.30 

 
  Vi inviterer til guidet tur til Hedeselskabets Museum i Viborg 
  Hovedemnerne i museet er: 
 

  Hedeselskabets historie 
  Hedeopdyrkning 
  Plantagedrift og læhegn 
  Mergling 
  Jordbundsundersøgelser 
  Moseindustri og landvindinger 
 
  Hedens opdyrkning var ikke blot en kraftpræstation af de mennesker,  
  der brød alen, fjernede sten fra markerne og spredte den tunge mergel. 
  Hedeopdyrkningen var også et mesterstykke i udvikling af ny viden og  
  teknikker, der bidrog til at genskabe frugtbarheden i et landskab, som  
  var blevet udpint af overdreven træhugst og landbrugsmæssig udnyttelse. 
 

  Vi mødes ved Forsamlingshuset i Nørskovlund kl. 18.30 for samlet at  
  køre til Klostermarken 12 i Viborg i private biler. 
 
  Arrangementet afsluttes med kaffebord efter rundvisningen. 

  Deltagelse i arrangementet er gratis. 

  Tilmelding senest 10/9 til Inger Døssing på tlf. 40 56 20 29               

   Der er plads til max 35 personer ved arrangementet.               

 

          Arr: Beboerforeningen for Hinge Sogn 
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 Juletræstænding  
    

   Lørdag d. 29/11 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. 14.30. 
 

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 



Side 6 

  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Årets Nørskovlunder  
Ved Egn– og Sportsfesten uddelte Forsamlingshuset og Støtteforeningen  
prisen Årets Nørskovlunder. Prisen gik i år til Jacob Hjorth og Kent Sørensen.   
Med etablering af et nyt serie-herrehold har Jacob og Kent med stor succes gen-
oplivet fodbolden i Nørskovlund. Via Tømrerens deltagelse i projektet kom 
Nørskovlund endda i de landsdækkende medier!  
Holdet træner og spiller kampe i Nørskovlund, så der er igen liv på og udenfor 
grønsværen på Nørskovlund Stadion, hvor unge og gamle kan mødes om fod-
bolden og det gode sociale samvær.  
Vi ønsker Jacob og Kent tillykke med prisen!  
 

 

Salg af Medlemsbeviser til Forsamlingshuset. 
For omkring 3 år siden var vi på besøg hos lokalområdets husstande for at  
sælge medlemsbeviser til Forsamlingshuset. Et sådan medlemskab af  
Forsamlingshuset er livsvarigt og koster 200 kr.  
I løbet af efteråret vil vi besøge de beboere, som er flyttet til området siden da. 
”Gamle” borgere, som ikke fik købt et medlemsbevis i sidste runde kan selvføl-
gelig også købe medlemsbevis. Henvendelse skal ske til Forsamlingshuset be-
styrelse. Navne og adresser kan findes på hjemmesiden  
www. noerskovlund-forsamlingshus.dk 

Fællesspisning i forsamlingshuset    
 

Fredag den 26.09.2014 kl. 18.30 
 

Støtteforeningen har igen overtalt mændene fra årgang ’59 til at stå for maden 
til en fællesspisning i Nørskovlund forsamlingshus, og vil derfor gerne invite-
re egnens beboere til en hyggelig aften med mad og fællessang på  
programmet: 
 

Menu: Stegt flæsk og persillesovs, dessert og kaffe/the 
 

pris: kr. 70,- børn under 12 år ½ pris 
Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser. 
 

Tilmelding senest den 19. september på tlf. 28346069, gerne sms (tilmelding 

bekræftes), eller via forsamlingshusets hjemmeside  
www.noerskovlund-forsamlingshus.dk  
Tilmelding  via sms bekræftes  
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Støtteforeningens arrangementer 
 

I foråret forsøgte vi os med en fredagscafe, hvor der var mulighed for at købe 
kaffe/kage og drikkelse. Vi synes selv, det var en hyggelig eftermiddag, hvor 
man havde mulighed for at mødes med andre fra lokalområdet, og vi vil gerne 
forsøge os med noget lignende igen. Vi fik også afholdt en – synes vi selv – 
ganske vellykket Irsk aften, hvor der var gang i både den irske stuvning, den 
irske kaffe og hvor Modvind sørgede for, at stemningen og danseglæden var i 
top hele aftenen! Vi vil derfor gerne rette en varm tak til såvel musikanterne 
samt til festdeltagerne, som alle bidrog til en fantastisk aften. 

 
 
 
 
 
 

 

Tusinde tak til alle sponsorerne ved reklamelotteriet 
Årets reklamelotterispil blev ikke helt så godt besøgt som tidligere år, måske 
fordi vi havde flyttet arrangementet til 2. pinsedag, måske fordi det var et dej-
ligt sommervejr?? Vi havde dog fået en masse flotte gevinster sponseret fra de 
lokale handlende igen i år, og mange gik derfra med gode præmier. Vi vil  
gerne benytte lejligheden til at takke vores sponsorer, for uden dem ville det 
ikke være muligt at afholde lotterispillet.  
 
 

Efter en dejlig lang sommer er vi nu klar med nye arrangementer. I efteråret 
vil vi igen forsøge os med en fredagscafe, hvor der vil være en lille kagekon-
kurrence (dog i mindre format end den ”store bagedyst”, som jo ganske vist 
optages til TV her i vores sogn!!), og der vil være mulighed for at få presset 
sine medbragte æbler til saft.  
Vi vil forsøge os med en længe efterspurgt fredagsspisning med stegt flæsk og 
persillesovs, og endelig vil vi gentage de senere års succes ved at afholde fæl-
lesspisning Mortensaften.  
Vores årlige Andespil første søndag i advent vil vi selvfølgelig også fastholde, 
ligesom vi lukker dørene op og serverer varm gløgg m.v., når julemanden 
kommer og tænder juletræet. Vi håber, I vil tage godt imod vores tiltag og  
møde talstærkt op til arrangementerne. 
 

Se annoncerne andetsteds i bladet. Vi vil også gerne opfordre alle til at holde 
øje med forsamlingshusets hjemmeside og lokalrådets facebook-side, hvor 
aktiviteterne ligeledes vil fremgå.  
 
            Forsamlingshuset og Støtteforeningen 
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Billeder fra Gå-gætte-turen,   
 hvor der var et rekord stort   
 antal deltagere 
 

Fredagscafé 
 

Den lille bagedyst 
 

  Støtteforeningen inviterer til fredagscafe den   
  10. oktober fra kl. 16. i forsamlingshuset. 
 

 Vi opfordrer alle, der har lyst til at deltage i en lille konkurrence om at   
 fremstille egnens flotteste/mest velsmagende kage, til at melde sig.  
 

 Eneste betingelse for at deltage er, at kagen er hjemmelavet, og at den  
 må spises efter bedømmelsen. Kagerne bliver bedømt af erfarne bage  
 re, og der er præmier til de 3 bedste og flotteste kager. 
 
 Alle er naturligvis velkommen i cafeen, men ønsker du at deltage i   
 konkurrencen, skal tilmelding ske senest den 07.10. på tlf. 28346069. 
 

 Kaffe/the, øl og vand kan købes til rimelige priser. 
 

  Samme dag har vi lånt en æblepressemaskine, så har   
  du æbler,  som du ønsker at få presset til saft, så kom   
  endelig med dem.  

 

 Æblepresseren kan benyttes fra kl. 15.30. Dine æbler skal være  
 vaskede, og du skal selv medbring flasker til saften.  
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ANDESPIL 
 

i Nørskovlund Forsamlingshus  
 

søndag den 30/11 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. 

 
 

Mandag den 10.11.2014 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. 2014 på tlf. 28346069, (gerne sms. - tilmelding 
bekræftes) 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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        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Gammelt jern 
Gammelt jern modtages med stor tak  Det er en økonomisk hjælp til klubbens aktivi-
teter og tilbud. Henvendelse kan ske til Bjarne Jakobsen 3027 6331. 
 
Små cykler 
I MOK-klubben er der en masse sjov og skæg, med at køre rundt på små cykler– både 
udenfor på jordbane og indenfor i stalden. Men vi kan godt bruge nogle flere af dem. 
Så har du én eller flere små cykler (ca. str. 4-6 år) stående der ikke bliver brugt modta-
ger vi dem meget gerne…også selv om de er lidt defekte…det kan vi nok få fikset! 
Henvendelse til Bjarne Jakobsen 3027 6331. 
 
Kanoer 
Vi har stor stor glæde af vore 3 kanoer, og det vil vi også gerne have andre får.  
Hvis du bor i lokalområdet, kan du låne en kano for 100 kr. pr. dag. Henvendelse til 
Dorte Hougaard Madsen 6021 4408 
 
Familiegudstjeneste 
Onsdag den 29. okt. arrangerer vi sammen med menighedsrådet en Familiegudstjene-
ste, hvor det er børnene der er i centrum. Vi starter med at spise sammen i Konfirmand-
huset kl. 18.00 og går derefter ned i kirken til en noget anderledes gudstjeneste. Til 
sidst slutter vi med kaffe, saft m.m. v. MOK-klubben.  

Ved Sct. Hans festen blev der selvfølgelig tændt op i grillen hvor både voksne og børn 
hyggede sig med at tilberede snobrød og pandekager. 
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Foreningens kerne‐programpunkter er: 
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. Igen i år er vi utrolig heldige både at have unge friske og lidt ældre og 
mere erfarne ledere, og det tænker vi er et rig g godt grundlag for en god, tryg og 
spændende sæson. 
Klubbens hovedformål er 2  ng: 

1. At lave et godt og hyggeligt klub miljø for skolebørn – hvor de kan møde de andre 
børn fra lokalområdet. Men børn andre steder fra, er selvfølgelig også meget velkom‐
ne. 
At få fortalt de basale bibelske historier på en nu dig og nærværende måde. Også 
kaldt dåbsoplæring. 
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 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. 
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 6021 4408 

Stemningsbilleder fra en hyggelig aften i MOK-klubben. 
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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 2014 
 

25-08 kl. 14.00 Anders Lindberg fortæller om en af mange vandreture.  

08-09 kl.14.00 Kør selv udflugt til Borbjerg Møllekro m/kaffe og kage og krokone  

     Ester Jensen fortæller og viser lysbilleder fra en motorcykeltur hun vil 
     også fortælle om SOS børnebyerne pris 40 kr. 

      afg. 13.30 fra forsamlingshuset.  

22-09 kl. 14.00 Frede Møller præst i Hinge fortæller.       
 

06-10 kl. 14.00 Nina Callesø fortæller om Indien og viser lysbilleder.   
 

12-10 kl. 09.15 Udflugt med Sørens busser til Feggesund færgekro pris 250 kr. 
     Afgang fra Sørens Busser 09.15, hjemkomst ca. 17.00 
 

20-10 kl. 14.00 Mogens Bendtsen fortæller om sit arbejdsliv.  
 

03-11 kl. 14.00 Mary Løvstad fortæller om Usbekistan og viser lysbilleder.  
 

17-11 kl. 14.00 Vi synger selv.  
 

01-12 kl. 12.00 Julefrokost start 12.00 pris 125,  
 

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

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

Ved Sct. Hans festen blev der selvfølgelig også spillet musik og sunget de traditionelle 
viser, der hører sig til på sådan en aften. 
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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, 
med høje temperaturer og sol, så er det skønt at holde Engs og Sportsfest. Specielt lør-
dag gik rigtig godt, hvor vi valgt at ligge vognoptog, gadefodbold og andre spændende 
aktiviteter, der var fint besøgt og alle fik en rigtig hyggelig formiddag og eftermiddag. 
Tirsdag med lokalt opgør mellem vores nye fodbold hold i serie 6 mod Kjellerup (endte 
2-2), efter kampen kom der dansemus fra Levering efterskole og gav et nummer, efter 
dette komme der sædvanen tro motorcykler så i år lå på en 100 stykker, torsdag kunne 
der godt have vært lidt flere hold tilmeldt til vores voksen cup, men der er mange som 
træner og spiller kamp denne dag, godt vejr og en god aften.  
 

Gå Gætte turen rigtig godt besøgt ligesom familieaften lørdag. Tak for hjælpen 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 Kent Søren-
sen og Jacob Hjorth, som har arbejdet hårdt for at få vores serie 6 (nu serie 5) op at stå. 
 

Aktiviteter i efteråret og vinter er Badminton, Zumba, Løbeklubben, selvforsvar og 
Futsal senior. Vi vil gerne arbejde med flere aktiviteter for børn her i efteråret og vinter, 
så har du noget vi skal tilbyde kom på banen. Vi har masse af tider i hallen  og derfor er 
i meget velkommen til at komme med forslag til aktiviteter.  
 

Har man lyst til at spille senior fodblod kontakt venligst Jacob Hjorth 22558663   
Ønsker man at spille badminton er man meget velkommen til at kontakte Martin Døs-
sing på 40132910, de er tilmelding allerede nu og startes op begyndelsen af september. 
Løbeklubben løber videre, ønsker man at deltage aktivt skal man kontakte Harald 
22668878 
 

Futsal starter op så snart udendørs turneringen slutter i midt november, det ser ud til 
vores hold næste er intakt. Vi ved ikke i øjeblikket hvordan turneringen kommer til at se 
ud og vi havde også et U-19 hold hvor de fleste spiller er rykke op som senior, så måske 
har vi to senior hold i år. Vores bedste senior hold spiller igen i år i den bedste række i 
Danmark, vi kender ikke vores modstander endnu. Vi kommer til at spille i Arena Midt 
igen. Vi har brug for jeres opbakning og vi skal også bruge nogle frivillige til at hjælpe 
ved dommerbord samt andre spændende ting, men det kommer der meget mere om se-
nere.  
 

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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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 

   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                   

 

I det sidste nummer af Aktivitetsbladet fortalte vi om, hvordan vi så småt var 
begyndt at følge op på nogle af de ideer, som fremkom på ved fremtidscafeen  
i marts måned. 
Siden da har vi kontaktet kommunen vedr. den kommunalt ejede parkerings-
plads på Taskebjergvej, som i en årrække har været noget forsømt. 
Det har resulteret i, at kommunen har beskåret beplantningen og lagt ny belæg-
ning på pladsen, som bl.a. er beregnet til parkering af større biler, trailere med 
videre.  
Vi er i kontakt med Midttrafik for opsætning af de ønskede infotavler med af-
gangstider ved busstoppestederne i Hinge og Nørskovlund. 
 
Vi har ligeledes kontakt til kommunen vedrørende den gamle Kjellerupbane-
strækning.  
Kommunen vedligeholder strækningen mellem Hingevej og Holmgårdevej ved 
at holde vegetationen nede og ved at slå græsset, så strækningen er i dag veleg-
net til at gå tur på. 
Vi har aftalt møde med en repræsentant fra kommunen her i efteråret, hvor  
vi håber på, at resultatet bliver, at der bliver opstillet et bordebænkesæt på 
strækningen og evt. et par informationstavler om stedets historie og naturen  
i ådalen. 
Måske sker disse tiltag først til foråret, men vi opfordrer alligevel til, at man går 
en tur på banestrækningen og nyder den smukke natur, som den gennemløber. 

 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd 

 
 
Vinderholdene ved Årets Gå-gætte-tur 
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GÆT ET SKILT  
De fire billeder viser unikke steder i sognet - kan du gætte hvor billederne er taget?? 

 

Se svarene nederst på siden. 

Foto 1   Foto 3   

Foto 1:På Frausingvej - lige når man har kørt mod nord fra Långawten. 
  Foto 2: Tingskrivervej - ud for Hingeballevej. Foto 3. Tanghusvej. Foto 4: P-plads ved 
Hinge Søbad.   Fotos: Dorte Madsen 

Foto 4   

Foto 2   
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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) 
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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 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

25/08 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

08/09 - 13.30 Kør selv udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 

09/09 - 19.30 Voksenaften Konfirmandhuset KFUM/K 

13/09 - 09.00 Arbejdsdag i skoven Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

18/09 - 18.30 Udflugt Forsamlingshuset Beboerforeningen 

22/09 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

25/09 - 19.30 Høstfest Konfirmandhuset Menighedsrådet/KFUM/K 

26/09 - 18.30 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

06/10 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

10/10 - 15.30 Æblepresning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

10/10 - 16.00 Den lille bagedyst Forsamlingshuset Støtteforeningen 

11/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

12/10 - 09.15 Udflugt  Sørens Busser Mandagsklubben 

20/10 -  Filmaften  Konfirmandhuset KFUM/K 

20/10 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

29/10 -  Klub- og familiegudstjeneste Konfirmandhuset KFUM/K 

01/11 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

03/11 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

06/11 - 19.30 Voksenaften Konfirmandhuset KFUM/K 

10/11 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

17/11 - 14.00 Fællessang Forsamlingshuset Mandagsklubben 

20/11 - 19.30 Adventsmøde Konfirmandhuset KFUM/K 

22/11 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

29/11 - 14.30 Hestevognskørsel Forsamlingshuset Beboerforeningen 

29/11 - 15.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen 

30/11 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

01/12 - 12.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

05/12 -  Julefrokost Konfirmandhuset KFUM/K 

13/12 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

27/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

www.hinge-noerskovlund.dk 


