
NR. 77  MAJ—SEPTEMBER  2015 

AKTIVITETSBLAD 

FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk 

Redaktion: Jens Dybbro, mail jens@dybbro.net    Tryk: Oustruplund 
 

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

Fra fastelavnsfesten, hvor bedste udklæd-
te voksen var denne søde malkeko.  

Gitte og  Mogens Jensen fortalte om de-
res 10 år i Nigeria ved fællesspisningen. 

Festlig og kreativ udklædning kombineret med, at katten bliver slået af tønden  
- endnu et bevis for at kvinder i alle aldre kan multi-taske.  



Side 2 

  

   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Beboerforeningen har siden sidst arrangeret 2 foredragsaftener i forsamlingshu-
set. I januar var det Gitte og Mogens Jensen, Nørskovlund, som fortalte om 10 
års ophold og arbejde i Afrika. Det blev til et spændende foredrag, som blev 
overværet af 80 tilhørere. 
I marts  arrangerede vi sammen med menighedsrådet igen foredrag. Denne 
gang var det Birthe Kirk, som fortalte om 30 års ophold i Afrika. Dette fore-
drag var også godt besøgt med 65 deltagere.  
Vi er glade for at kunne arrangere foredrag med så mange tilhørere.  
Tak fordi I kom! 
 

Beboerforeningen afviklede i februar den årlige ordinære generalforsamling. 
Susan Dalager havde efter flere år i bestyrelsen valgt ikke at modtage genvalg. 
I hendes sted blev Gitte Jensen valgt til bestyrelsen. 
Bestyrelsens sammensætning ser herefter således ud: 
 
John Birk, Tingskrivervej 26, Formand. 
Jesper Kristiansen, Lundmosevej 8, Næstformand. 
Birthe Mølgaard Kaa, Taskebjergvej 10, Kasserer. 
Inger Døssing, Lundmosevej 7. 
John Løvstad, Tingskrivervej 1. 
Kristian Lambaa, Tingskrivervej 31. 
Gitte Marie Jensen, Taskebjergvej 19. 
 

Kommende arrangementer i beboerforeningen: 
 

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.  
Alle arrangement er annonceret i dette blad, og vi håber på at se rigtig mange 
deltagere til de forskellige arrangementer. 
 
Derudover arrangerer vi igen foredrag sammen med menighedsrådet den 8/10. 
Dette arrangement annonceres i næste aktivitetsblad, som udkommer i begyn-
delsen af september, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
 

Vi ønsker alle en god sommer.                       
 
Bestyrelsen. 
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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. 

 

 

UDFLUGT TIL  

 Vindum Overgaard  
 

torsdag den 10. september 
 

Vindum Overgaard blev stiftet som gods midt i 1500-tallet, som en  fire-
længet gård, hvor kirken er den 4. længe. 
Ejendommen er nu i familien De Neergårds eje i 3. generation. 
 
Vi vil få en guidet rundvisning, og vi kommer til at høre om kirkens og 
gårdens historie. 
Vi vil ligeledes få en fremvisning i showroomet med klassiske lamper og 
udendørs nostalgi. 

 
  Medbring selv kaffekurv. 
 

  Pris for deltagelse: 25 kr. 
 

  Vi mødes ved Nørskovlund Forsamlingshus   
  kl. 18.30 til fælles kørsel i private biler. 
 

 
Rundvisningen begynder på Vindum Overgaard kl. 19.00. 
 

Tilmelding senest den 6/9 til Inger Døssing på tlf. 40 56 20 29. 
 

                                                    Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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Tirsdag den 23. juni 2015 
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:  
 Jarl Gorridsen, Byrådsmedlem og formand for plan-, miljø-, og  
 klima-udvalget 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 6. 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 4. juni hos Gitte Jensen tlf 86 88 64 08    
  eller pr. mail på gittemariejensen@hotmail.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 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. 



Side 6 

  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

 

Generalforsamling  

Årets generalforsamling i Støtteforeningen og i Forsamlingshuset blev afholdt 
den 24.02.15. Det hele forløb stille og roligt med genvalg til alle.  
I Forsamlingshusets bestyrelse var der genvalg til Hilda Skovborg, Aase Nyrup 
og Britt Martinussen. Øvrige medlemmer i bestyrelsen er Kaj Jensen, Lars 
Overgaard (Vegas) og Lene Henriksen (formand).  
I Støtteforeningen blev Lisbet Jepsen og David Hughes genvalgt. Øvrige med-
lemmer i bestyrelsen er Margit Rygård (formand), Jan Axelsen (kasserer) og 
Any Jensen.  
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 rette en 
varm tak til alle, som deltager i vores arrangementer og som støtter foreningens 
arbejde via indbetalinger til medlemsbeviser.  
 

Aktiviteter  

Kalenderårets første arrangement i Støtteforeningen var fredags-caféen den 
31.01. hvor vi havde opfordret lokale borgere til at udstille hobbyting mv. Fem  
havde taget udfordringen op, og vi havde en hyggelig eftermiddag i huset.  
Derudover afholdt vi den årlige fastelavnsfest for børn den 15.02. Det var en 
fornøjelse at se de mange flotte udklædninger, og det var igen svært for dom-
merpanelet at kåre de bedst udklædte børn og voksne. Vi vil fra Støtteforenin-
gens side rette en varm TAK til KFUM/K for samarbejdet!   
 

I den kommende periode afholder Støtteforeningen det årlige reklamelotterispil 
i forbindelse med Egns- og Sportsfesten – se annonce andet steds.  
Derudover vil vi afholde endnu en fredagscafe til efteråret med høsttema – se 
også her annonce andet steds i bladet. 
 

Midt i april måned kommer en flok malerlærlinge fra Teknisk Skole i Silkeborg 
og maler loft og vægge i forsamlingshusets store sal. Vi glæder os meget til, at 
vi får en flok dygtige fagfolk til at udføre dette arbejde.  
Efterfølgende holder vi arbejdsdag søndag d. 26/4 kl. 10-15, hvor vi skal have 
ordnet ”haven”, lavet lidt småreparationer  og gjort rent. Alle er velkomne til at 
give en hånd med på denne dag.  
 

Forsamlingshusets bestyrelse har truffet aftale med Tine Kogekone fra Dem-
strup om, at  vi kan henvise til hende, hvis lejere ønsker betjening ved deres ar-
rangement i forsamlingshuset. Se nærmere på hjemmesiden, som i øvrigt vil 
skifte udseende i løbet af sommeren.  
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Fortsat mulighed for køb af medlemskort for 2015 
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 31. maj 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 

Fredagscafé  
i Forsamlingshuset 18/9 kl. 16-18 

 
 

Det er her, vi skal have fundet de bedste hjemmedyrkede grønsager og den 
mest velsmagende, hjemmelavede kryddersnaps. 
 

Kategorierne er: 
x� Det største græskar (vægt) 
x� 5 løg i et bundt (størrelse og ensartethed) 
x� 10 gulerødder (størrelse og ensartethed) 
x� ½ kg kartofler (udseende og ensartethed) 
x� 3 majskolber   
x� Det flo este kålhoved (udseende) 
x� Hjemmelavet kryddersnaps 

Der vil være præmier  l alle kategorier, kaffe på kanden og 
mulighed for at købe øl og sodavand. 
Så det er NU, I skal i gang med planlægningen! 
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Kyllings El- & 
Industriautomation A/S 

 

tilbyder udførelse af: 
DTraditionelle el-installationer 
DEDB og Tele installationer 
DTelefonomstillingsanlæg 
DForsikrings godkendt 

tyveri alarmsinstallatør 
DKonstruktion og opbygning 

af styretavler 
DFirmaet råder over personale 

med mere end 15 års erfaring 
i PLC software programmering 
DDøgnvagt 

 
Gl. Dalsgårdvej 2 . 8620 Kjellerup 

Tlf. 8688 6171 
Mobil 4010 6171 
Fax 8688 6170 

  
 

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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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 

   

   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Mandagsklubbens efterårsprogram 2015 starter d. 24/8 med et besøg hos Tove 
og David i Rødkærsbro. vi mødes kl. 14.00 ved forsamlingshuset og fordeler os 
i bilerne.   

Resten af programmet vil blive annonceret i næste akitivtetsblad, men vi har  
datoerne klar til efterårsprogrammet, så sæt kryds i kalenderen i henhold til ne-
denstående arrangementer:  
 

d. 7/9 - 21/9 - 5/10 - 18/10 - 2/11 - 16/11 og julefrokost d. 31/11.   

                       
 Bestyrelsen 
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

 
 
 
 

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

 

Mandag d. 1. juni 2015 
 

Det er en tur for de ældre, der bor i Hinge Sogn, eller har haft tilknytning til sognet. 
 
Turen går til Strandningsmuseet i Thorsminde. Vi skal have vores middagsmad  i 
Vedersø og  over middag ser vi Vedersø Kirke, hvorefter vi kører til Vedersø Præ-
stegård, hvor vi skal høre om Kaj Munk og have vores eftermiddagskaffe. Vi er 
hjemme 18,30 – 19,00 
Det er Thorning Taxa der kører turen. Der er opsamling ved parkeringspladsen ved 
Brogade kl. 9,15 og Nørskovlund Forsamlingshus kl. 9,30.  
 

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

Turen koster 150 kr.  
 

Tilmelding senest tirsdag d. 26. maj til Godtfred Appel tlf. 8688 6343. 
E-mail: godtfred.appel@mail.dk 
 

 
Hinge Menighedsråd 

Folkekirkens Nødhjælp  
Opfølgning på Landsindsamling den 8. marts 2015.  

 

Til beboerne i Hinge Sogn vil jeg sige tak, fordi I tog så godt imod dem der var 
ude med raslebøssen, for Folkekirkens Nødhjælp.  

 

Der blev indsamlet  5.125 kroner. Det svarer til at der kom 22,27 kroner ind pr. 
husstand i sognet. I sognene i Silkeborg kommune blev det til en flot 2. plads.  

 

Ud over det blev der indsamlet over 1.000 kroner i kirken, så det er bare flot.  
 

I 2016 bliver det søndag d. 13 marts. Sæt kryds i kalenderen allerede i dag. 
 

Venlig hilsen  
Godtfred Appel / indsamlingsleder 
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AFTENTUR I PRÆSTEGÅRDSSKOVEN 
 

Torsdag d. 7. maj 2015 
 

Mødested: Stegsdalvej ved grusvejen ind til skoven kl. 19.00 
 

Skovfoged Jørgen Langdahl Olsen vil vise rundt i Hinge præstegårdsskov og fortæl-
le om kontinuerlig drift, betydningen af indgriben i skoven, udtynding, skovens bio-

logi, hvad de forskellige træer bruges til m.v. 
 

Han vil også fortælle om de muligheder,som lokalbefolkningen har for at  kunne 
hente træ til brænde i skoven. 

 

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 
 

Vi afslutter aftenen med at menighedsrådet  servere grillpølser. 
 

Hinge Jagtforening har kaffen klar, 
og Jagtforeningens hus er åben så der kan det nydes. 

 

Deltagelse i arrangementet er gratis-alle er velkommen. 

Hinge Menighedsråd 

   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 



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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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Sommeren står for døren og vi er i fuld gang med at forberede det år Egns og Sportsfest 
som bliver i uge 23. Fra søndag den 31/5 til søndag den 7/6. Det er et meget stort plan-
lægningsarbejde og vi har brug for alle de hænder som er ledige, specielt når vi snakker 
om bemanding til de forskellige aktiviteter.  
 

Jeg er meget skuffet når jeg hører i krogene, at vi er en meget lukket gruppe og bestyrel-
se som ikke lukker nye ind. Kære venner kom nu ind i kampen, det er jo ikke sandt. 
Laila går og stemmer dørklokker for at få nogen til at stå i salgsvognen og ved grillen, 
men er der ingen frivillige som melder sig, bliver det de samme som står der.  
Vi har haft en liste med programmet rundt hvor man kunne krydse sig af og aflevere 
den til Laila hvis man havde lyst til at give en hånd med, men ingen sedler kom tilbage. 
Vi er en bestyrelse på 5 personer som alle har et fuldtidsjob og gør det bedste vi kan for 
at skabe et foreningsliv og nye aktiviteter. Vi holder hvert år en generalforsamling ”for 
os selv” fordi der ikke er nogen som møder op, så hvordan skal vi forny vores forening.  
Døren står altid åben og man er meget velkommen til at tage fat i mig hvis man har no-
get på hjertet. Vi ønsker det bedste for vores lille forening og ønsker at bevare, udvide 
den med alles hjælp, der findes bare ikke ildsjæle, som kan tage over der hvor vi mang-
ler og min lunte er ved at være brændt ud.   
                                                                               Hilsen formanden.  
 

Nu skal vi glæder os til udendørssæsonen, vi skal se Serie 4 fodbold. Vi har brug for alt 
jeres opbakning på stadion. Det er en meget lokal pulje så vi forventer mange tilskuere. 
For at disse besøgende skal have nogle fine ramme skal vi har bygget et skur og læsejl 
til grill således vi kan sælge pølser og drikkevare på stadion. Til disse nye aktiviteter har 
vi brug for din hjælp. Vi skal også have moderniseret vores ”nye” klublokale i kælde-
ren. Til begge disse opgave har vi brug for jeres hjælp, jer med håndværker uddannelser 
og fiks på fingene. Henvendelse til enten Kent Sørensen 25116578 eller Stig Mehlsen  
22708408. 
 

Vi har også et Serie 6 hold da Kjellerup IF valgte at trække sig fra samarbejdet. Så der 
bliver en hel del fodbold i dette forår/sommer. Kig forbi DBU’s hjemmeside nedenstå-
ende og se hvornår vi spiller hjemme.   
Serie 4:   http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?
poolid=203506         
Serie 6:   http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?
poolid=203623           
 

Kig også forbi vores Facebook side NIF eller Hinge-noreskovlund lokalråd. Vi ser frem 
til et spændende forår og hvem ved, måske er vi i serie 3 efter sommerferien. 
 

Vi har prøvet med lidt floorball i gymnastiksalen her i starten af året både for børn og 
voksne uden den store tilslutning, men hvis der stadigvæk er nogen som er interesseret 
skal vi have gang i det.  Kontakt Tony på tok72@online.no.   
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Der er også stadig puls i løbeklubben og hvis det er noget for dig meld til hos Harald.   
 
Det hedder også Futsal Liga til efteråret, da vi vandt de to playoff kampe om at blive i 
Ligaen. Andet holdet vandt sølvmedaljer i Regionsmesterskabet, og skulle have vært 
med til playoff kampe om oprykning til Ligaen, men en fejl i DBU gjorde at vi ikke 
kom med. DBU beklager meget, men vi kunne ikke lave det om. 
 
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  

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 

  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 KFUM/K I HINGE 

Motorer til havetraktorerne  
Børnene i klubben elsker at køre rundt på de gamle havetraktorer. Der skal jævnligt 
service til på dem - … og det er også lidt hårdt ved de gamle motorer. Skulle I have en 
gammel motor liggende, som I alligevel ikke bruger, vil vi meget gerne have den. Kon-
takt evt. Bjarne Jakobsen 3027 6331 
 

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. 
 

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 20. maj arrangerer vi sammen med menighedsrådet en Familiegudstjeneste, 
hvor det er børnene der er i centrum. Vi starter med at spise sammen i Konfirmandhuset 
kl. 18.00 og går derefter ned i kirken til en noget anderledes gudstjeneste. Til sidst slut-
ter vi med kaffe, saft m.m. v. MOK-klubben.  
 

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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Foreløbigt program for  

Egns- og Sportsfestugen 
 
I uge 23 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:  
 

31/5 kl. 19.00 : Reklamelotteri i forsamlingshuset. 
 

02/6 kl. 18.15 : Serie 4 fodbold mod Ulstrup IF.. 
        kl. 19.00 : Motorcykler på pladsen samt knallert klub. 
 

04/6 kl. 18.30 : FodboldCup -7-mandshold. 
                          Tilmelding inden 24/5 på 86886349 (400 kr. /hold) 
 

05/6 kl. 18.30 : Gå-gættetur med udgangspunkt fra stadion. 
 

06/6 kl.   9.00 :  Kaffe og rundstykker i teltet på stadion. 
        kl. 10.00 : Vognoptog fra parkeringspladsen ved skolen. 
 

        kl.  11.00 : Gadefodbold. 
 

        kl.  13.30 : Serie 4 fodbold mod Vinderslev IF. 
 

        kl.  15.30 : Havetraktortræk. 
 

        kl.  18.30 : Familieaften i teltet. 
 

07/6 kl. 11.00 : Gudstjeneste i teltet.  
 
Der uddeles senere et Egns- og Sportsfestprogram med en nærmere præsentati-
on af de forskellige aktiviteter.  

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

  Hardy Nielsen  .  Tømrermester 
 

    Midstrupvej 18,  Hindbjerg,  8620 Kjellerup.  Tlf. 8688 6388 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

Siden sidst er Indre Mission trådt ud af lokalrådet. Til gengæld er Hinge og Om-
egns Jagtforening trådt ind i lokalrådet. 
Lokalrådet består herefter af: 
Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
Nørskovlund Forsamlingshus/Støtteforeningen. 
Hinge KFUM/K. 
Nørskovlund Idrætsforening. 
Mandagsklubben. 
Hinge Menighedsråd. 
Hinge og Omegns Jagtforening. 
 
I april arrangerer Lokalrådet Middag på Tværs, og alle Lokalrådets foreninger 
er ligeledes med ved Egns-og Sportsfestens Gå-Gættetur, som afholdes Grund-
lovsdag fredag d. 5. juni. (se annoncen her i bladet) 
 
Banestien 
Silkeborg Kommune har nu opstillet de 2 lovede bord-bænkesæt på banestien 
mellem Hingevej og Holmgårdevej. Begge sæt står på steder med en god udsigt, 
så vi anbefaler, at man tager kaffekurven med på en spadseretur og gør holdt 
ved bordene. 

  
 I den nærmeste fremtid  
 har vi planlagt at opsætte  
 stepbænke og redskab til   
 styrketræning i nærheden    
 af bordene, så der bliver   
 også anledning til et stop   
 ved bordene for motions- 
 folk og andre, som gerne  
 vil afprøve sine kræfter. 
 
 Billedet viser det opsatte   
 bord-bænkesæt nærmest   
 Hingevej.      
  

Hinge-Nørskovlund Lokalråd  ønsker alle en god sommer. 



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

 

Fredag d. 5/6 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 nedennævnte foreninger, der har forskellige konkurrencer klar til deltagerne.  
Der gives point ved hver enkelt post.  
Når alle er tilbage på sportspladsen findes en vinder af ”løbet”, som  
kåres på behørig vis! Der er præmier til de tre bedste hold.  
 

Der kan købes drikkevarer på turen.  
I teltet på sportspladsen kan der købes øl og vand m.m. 
 

Det er gratis at deltage i arrangementet, og alle er hjertelig velkomne ! 
 
 

m.v.h.  
Idrætsforeningen, Menighedsrådet, Jagtforeningen, Beboerforeningen,  
KFUM/K, Forsamlingshuset og Mandagsklubben. 
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 Billedet viser  
 bord-bænkesættet, som er  
 opstillet ved broen over åen. 
 Her med udsigten mod vest.  
 
 Det er planen, at der senere skal   
 opstilles et par informations-  
 tavler, som fortæller om Ådalen   
 og Kjellerupbanen, hvor der i   
 1953 skete en stor ulykke netop   
 på denne strækning. 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 
07/05 - 19.00 Skovvandring Stegsdalvej ved grusve-

jen ind til skoven 
Menighedsrådet 

20/05 - 18.00 Familiegudstjeneste Konfirmandhuset KFUM-KFUK 

31/05 - 19.00 Reklamelotteri Forsamlingshuset Støtteforeningen 

01/06 - 09.30 Udflugt for de ældre Forsamlingshuset Menighedsrådet 

02/06 - 18.15 Serie 4 fodbold Sportspladsen NIF 

02/06 - 19.00 Motorcykel/knallert show Sportspladsen NIF 

04/06 - 18.30 Fodboldcup - 7 mandshold Sportspladsen NIF 

05/06 - 18.30 Gå-gætte tur Sportspladsen Foreningerne 

06/06 - 09.00 Kaffe og rundstykker Sportspladsen NIF 

06/06 - 10.00 Vognoptog parkeringspladsen v. 
skolen 

NIF 

06/06 - 11.00 Gadefodbold Nørskovlund Skole NIF 

06/06 - 13.30 Serie 4 fodbold Sportspladsen NIF 

06/06 - 15.30 Havetraktortræk Sportspladsen NIF 

06/06 - 18.30 Familieaften Sportspladsen Beboerforeningen 

07/06 - 11.00 Gudstjeneste Sportspladsen Menighedsrådet 

23/06 - 19.00 Sankt Hans bål Hinge Sø Beboerforeningen 

24/08 - 14.00 Udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 

10/09 - 18.30 Udflugt  Forsamlingshuset Beboerforeningen 

18/09 - 16.00 Fredagscafé Forsamlingshuset Støtteforeningen 

www.hinge-noerskovlund.dk 


