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AKTIVITETSBLAD 
FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk 

Ved forårets optagelser til Den Store Bagedyst  havde redaktionen fået den gode ide at 
invitere naboerne mod øst og vest med til optagelserne på et af programmerne. På bille-
det ses deltagerne ved Den Store Bagedyst 2015. Læs mere om arrangementet side 16 

Redaktion: Jens Dybbro, mail jens@dybbro.net     
Tryk: Bornerups Bogtryk & Offset A/S 

 

Sidste frist for indlevering af materiale til næste aktivitetsblad er d. 1/12-15 

Stemningsbilleder fra MOK-klubben, hvor der bliver kørt moon-car ræs og hygget om-
kring grillen på klubhusets terrasse. Læs mere om MOK-klubben side 14. 
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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst, har vi haft 2 arrangementer: 
 

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 fyldt med børn og voksne til spis-
ning og efterfølgende hygge og samvær. 
 

Senere på måneden arrangerede vi Sct. Hansbål ved Hinge Sø, og det var meget 
glædeligt, at der igen i år deltog mange børn ved arrangementet, hvor der bl.a. 
blev bagt pandekager og snobrød over de små bål. Der var ca. 100 deltagere, 
som mødte frem på marken ved Hinge Sø. 
 

Kommende arrangementer i beboerforeningen: 
 

Den 10. september inviterer vi igen på udflugt. 
Denne gang skal vi til Vindum Overgaard, hvor der vil være en guidet rundvis-
ning.  
Arrangementet var annonceret i det sidste aktivitetsblad, men idet der først er 
tilmeldingsfrist den 6. september, annonceres det igen i dette blad.  
 

Den 8. oktober arrangerer vi sammen med menighedsrådet en foredrags-aften i 
forsamlingshuset. Vi håber at se rigtig mange til denne aften med sang, fore-
drag, hygge og socialt samvær. 
 

Den 28. 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. 
Også de sidste to arrangementer er annonceret her i bladet. 
 

Bestyrelsen. 
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  ”Det uperfekte liv” 
 

Foredrag i Nørskovlund Forsamlingshus 
Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 19.30. 

 
 Hinge Menighedsråd og Beboerforeningen for Hinge Sogn inviterer l 
 foredrag med Flemming Kloster Poulsen, som l daglig er præst i  
 Randers, men som også er kendt som en meget dyg g og inspirerende 
 fortæller.  
 Hvilken historie skal være bestemmende – den om det perfekte liv med     
 penge og succes eller den om, at vi er uperfekte mennesker med fejl og 
 mangler? Men er det fak sk ikke også godt nok? 
 
 Læs evt. mere på www.flemmingklosterpoulsen.dk 
 
 Alle er velkomne. 
 Der serveres kaffe/the med brød l en pris af 50 kr. 
 
 Tilmelding senest den 5/10 l Svend Erik Lauersen på tlf. 27 29 24 59, 
 John Birk på tlf. 51 49 01 58 eller på Forsamlingshusets hjemmeside. 

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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Der var mange deltagere ved forårets skovvandringen i Præstegårdsskoven.  
Efterfølgende blev der serveret varme pølser. 

 

UDFLUGT TIL  

 Vindum Overgaard  
 

torsdag den 10. september 
 

 Vindum Overgaard blev stiftet som gods midt i 1500-tallet, som en    
 firelænget 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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  Juletræstænding  
    

   Lørdag d. 28/11 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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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Årets Nørskovlunder  
 Ved Egns– og Sportsfesten uddelte Forsamlingshuset  
 og Støtteforeningen prisen Årets Nørskovlunder.  
 Prisen gik i år til Henrik Jensen, Nørskovlund. 
 I begrundelsen for valget blev der lagt vægt på  
 Henriks mangeårige arbejde i og for lokalområdet i  
 såvel Beboerforeningen som Forsamlingshusets  
 bestyrelser samt hans store engagement og hjælpsom- 
 hed. Henrik tilbyder altid sin arbejdskraft til hver- 
 dagens mange praktiske gøremål, til gavn for egnens  
 borgere og  foreninger. 
  

Vi ønsker Henrik tillykke med prisen! 
  

Ny Hjemmeside 
Forsamlingshuset har fået ny hjemmeside.  
Vi har forsøgt at gøre hjemmesiden mere overskuelig og brugervenlig og 
håber, at det er lykkedes.  

På hjemmesiden finder du omtale af arrangementer i Forsamlingshuset, og 
det er muligt at tilmelde sig de forskellige arrangementer direkte fra hjem-
mesiden. 
På hjemmesiden kan der endvidere findes oplysninger om priser på leje af 
huset, udlejnings-kalender, tegninger og billeder af indretning, billedgalleri 
fra diverse arrangementer og meget andet.  
Gå ind på www.noerskovlund-forsamlingshus.dk og se nærmere.  

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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Støtteforeningens arrangementer 
 

  I forbindelse med Egns- og Sportsfesten afholdt vi et  
 velbesøgt reklamelotteri.  
 Det var igen helt overvældende, hvad vi havde fået  
 ind af sponsorgaver, og der var en fin tilslutning til  
 aftenen, hvor mange gik hjem med nogle rigtig gode  
 gevinster! 
 
 

Vi vil gerne rette en stor tak for opbakningen såvel til egnens forretningsdri-
vende som til de mange fremmødte! 
 
Traditionen tro 

I skrivende stund er sommerferien ved at være forbi, og efterårets aktiviteter 
planlægges.  
Det er svært lige nu at forestille sig det, men lige pludselig er det igen tid til 
Mortensaften, Juletræstænding og Andespil - arrangementer som alle af-
holdes i løbet af november måned i forsamlingshuset. 
Juletræstændingen står Beboerforeningen for, men Forsamlingshusets Støt-
teforening vil igen i år sørge for, at der kan købes gløgg og æbleskiver før og 
efter træet tændes. 
 

Allerførst vil vi dog invitere jer alle sammen indenfor i huset fredag den 18. 
september, hvor vi opfordrer til, at I tager jeres hjemmedyrkede grøntsager 
mv. med. Vi laver en lille konkurrence herom.  
Arrangementet er annonceret både i det foregående og i dette aktivitetsblad. 
Der sælger øl, vand og kaffe/the fra kl. 16. 
 
Endelig vil vi opfordre alle med gode ideer til kommende arrangementer til 
at henvende sig til bestyrelsen.  
 
Vi er så småt i gang med at drøfte forårets tiltag, men vil gerne modtage in-
puts hertil, så ring endelig på tlf. 28346069 eller henvend jer personligt til et 
af bestyrelsesmedlemmerne. 
 
 

 
            Forsamlingshuset og Støtteforeningen 
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             Forsamlingshuset er også på Facebook. Gå ind og tjek 

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: 

 Det største græskar (vægt) 

 5 løg i et bundt (størrelse og ensartethed) 

 10 gulerødder (størrelse og ensartethed) 

 ½ kg kartofler (udseende og ensartethed) 

 3 majskolber   

 Det flo este kålhoved (udseende) 

 Hjemmelavet kryddersnaps 
 

Der vil være præmier l alle kategorier, kaffe på kanden og mulighed for at 
købe øl og sodavand. 
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Søndag den 29/11 kl. 19.00 er der  
 

ANDESPIL  
            

 

                               i Nørskovlund  
            Forsamlingshus  

 
 
  

           Alle er velkomne og dørene åbnes kl. 18.00 
 

 

        Mortensaften  
               fællesspisning  
 
 

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

 
 

Tirsdag den 10.11.2015 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 1/11 på tlf. 28346069, (gerne sms. - tilmelding bekræftes) eller på  
forsamlingshusets hjemmeside: www.noerskovlund-forsamlingshus.dk 
 
Tilmeldingen lukker ved 80 tilmeldte. 
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

 
 
 
 

Høstgudstjeneste i Hinge Kirke 
 

Søndag d. 4/10 kl. 10.30  
 

Hinge Menighedsråd indbyder  
til børne- og familievenlig høstgudstjeneste i Hinge Kirke. 

 

Kirken vil være festligt pyntet, og vi vil gerne opfordre sognets børn til at komme 
med havens frugt og grønt. Det bliver rigtig festligt!  
 

Efterfølgende vil der være auktion over det medbragte til fordel for det kirkelige 
arbejde i sognet.  
 

Børnene fra MOK-klubben deltager i gudstjenesten, ligesom Gia og Filip Gade bi-
drager med musikalske indslag.  
 

Efterfølgende er der kirkefrokost i K-huset. Alle er velkomne også hér. Der er ikke 
tilmelding til kirkefrokosten. Vel mødt! 

 

Hinge Menighedsråd 

 
 
 
 

Børnegudstjeneste 
 

Onsdag d. 28/10 kl. 17.30  i Hinge Kirke 
 

Børnegudstjenester er en festlig anledning til at mødes i kirken.  
Onsdag d. 28/10 er muligheden der igen.  

Vi begynder kl. 17.30 i Hinge Kirke.  
 

Efter en kort gudstjeneste spiser vi sammen i K-huset.  
 

Efter fællesspisningen er der aktiviteter i og omkring MOKKEN.  
 

Børn i alle aldre, familier og i øvrigt alle, der har lyst, er meget velkommen.! 
 

Hinge Menighedsråd 

 
 
 
 

Musik i Hinge kirke 
 
 

Søndag d. 20/9 kl. 19.00 er der musikgudstjeneste i Hinge Kirke.  
Der er kirkekaffe efter gudstjenesten..  

 
Søndag d. 13/12 kl. 19.00 er der julekoncert med Silkeborg Koret. 

 
Hinge Menighedsråd 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for efteråret 2015 
 

07-09 kl. 8:45 Udflugt til Haven i Hune afg. fra Sørens rejser kl. 8.45 pris 200.- kr. 
    

21-09 kl. 14.00 Knud Erik fra Silkeborg underholder med harmonikaspil.   
 

05-10 kl. 14.00 ”Det gode seniorliv” med sygeplejeske Helen Kærsgård. 
 
 

19-10 kl. 14.00 Jeffrey Hoe fortæller og viser lysbilleder fra sit hjemland Burma. 
 
 

02-11 kl. 14.00 Banko.  
 

16-11 kl. 14.00 Gitte og Mogens Jensen,  Nørskovlund viser lysbilleder og fortæller  
                             om at bo og arbejde i Afrika .  
 

30-11 kl. 12.00 Julefrokost, vi mødes kl. 12 pris 125.- kr. 
 

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

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 

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 
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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Siden sidst har vi overstået en Egns og Sortsfest, på både godt og ondt. Vi var ikke helt 
heldige med vejret, specielt tirsdag hvor 100 – 200 motorcykler blev til syv. Det er nor-
malt en af vores rigtig gode dage. Lørdag hjalp dog rigtig godt med at hæve omsætnin-
gen. Gennem hele dagen var der fuld gang i aktiviteterne og det blev en god fest om 
aften. Dog kunne vi godt ønske der var flere af vores 45 fodbold spiller med til spisning.  
 

Gå gætte turen fredag vat også godt besøgt og den nye rute blev rost af mange. Vi spil-
lede også to kampe i løbet af ugen og det blev til 4 point og en flot anden plads i serie 4 
puljen. Serie 6 holdet klarede sig også fint og det blev til en tredje plads. Vi komme i år 
ud med et lille overskud, men ikke noget at prale med, men vi har haft det sjovt og nydt 
de mange dage. Vi takker mange gange til alle sponsor som har medvirket til det hele 
kan løbet af staben. Tak til alle hjælper som vi igen i år belønner med en medhjælper 
festen som tak for din hjælp, det afholdes 3/10-2015 i forsamlingshuset. Tjekket på vo-
res Facebook gruppe eller lokalerådet i Hinge/Nørskovlund. 
 

Aktiviteterne i efteråret, er fodbold som allerede er i gang både på serie 4 og 6. Skulle 
man have lyst til at spille er der altid plads til en til. Henvend dig til Jacob Hjorth 
22558663. 
 

Ellers har vi gang i Badminton, Zumba, Løbeklubben, Floorball og Futsal senior. Vi 
arbejder gerne med flere aktiviteter hvis nogen ønsker at sætte noget nyt i gang. Vi 
mangler noget for alle vores børn så ikke alle driver til Ans eller Kjellerup- Vi har mas-
ser af tider i hallen i Nørskovlund så man siger bare til.  
Ønsker man at spille badminton er man meget velkommen til at kontakte Martin Døs-
sing på 40132910, der 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 står for lidt udskiftninger. Vi har allerede vores hjemmekampe på plads, men 
desværre har vi ikke kunnet få tider i Arena Midt, så vi må spille vores hjemme kampe i 
Silkeborg hallerne. Derfor håber vi at der er nogen som vi tages sig tid og lyst at komme 
og bakke os op. Vores første hjemmekamp bliver den 6/12-2015, Kl 13:00 i hal B. At 
spille i Ligaen er ikke billig og vi har behov for sponser til bolde, overtræktrøjer og kør-
sel. Så er der noget som kunne tænke sig at hjælpe er de meget velkommen til at kontakt 
Stig Mehlsen  22708408. 
 

Vi er altid åbne for nye ideer og forslag til aktiviteter, så derfor er i meget velkommen 
til at kontakte Stig Mehlsen på 22708408. 
 

Vi afholder generalforsamling onsdag den 25/11-2015 i vores klublokale. Alle er vel-
kommen, og ønsker man at deltage aktivt i bestyrelsen er man meget velkommen til at 
kontakte Stig Mehlsen  22708408, da vi altid har brug for nye kræfter.  
 

Bestyrelsen 
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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 

 ZUMBA  
Kom til zumba i Nørskovlund. 

Forventet opstart ultimo serptember. 
 

For nærmere oplysninger kontakt: 
Helle.m.Pedersen@gmail.com  

Eller 
Pernilleanne@gmail.com  

Tlf.: 2388 2180 

Her er hvad en deltager oplever: “Jeg syntes, at Zumba giver mig fornyet 
energi både konditions og humørmæssigt. Efter en sæson er der ingen mor-
morarme I Nørskovlund og omegn. Det er skønt når Pernille og Helle råber 
bare gør det på din måde, specielt når mine arme og ben ikke vil koordine-
re. Glæder mig til Zumba starter igen.” 

GENERALFORSAMLING 
 

Nørskovlund IF Indkalder til generalforsamling  
onsdag den 25. november, Kl. 19:30 i klublokalet ved omklædningen. 

 

Dagsordren i følge vedtægterne 
 

 Indkommende forslag skal være formanden (Stig Mehlsen) i hænde  
senest en uge før generalforsamlingen.  

 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
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        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

MOK-klubben, 
Klubben mødes hver onsdag kl. 18.30 – 20.00 i MOKKEN, - huset på Tingskrivervej 
28.a. Her sker alle slags aktiviteter, som f.eks. go-cart løb, krea-værksteder, søaktivite-
ter, 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 rigtig godt grundlag for en god, tryg 
og spændende sæson. Klubbens hovedformål er 2 ting: 
1. At lave et godt og hyggeligt klubmiljø for skolebørn – hvor de kan møde de andre 
børn fra lokalområdet. Men børn andre steder fra, er selvfølgelig også meget velkomne.  
2. At få fortalt de basale bibelske historier på en nutidig og nærværende måde. Også 
kaldt dåbsoplæring. 
Hvis I ønsker at høre mere om klubben kan Birgit Laursen kontaktes på 2082 4353 
 

Bibelstudiegrupper. 
Her mødes vi i mindre grupper a. ca. 10 personer, hvor vi diskuterer emner og bibeltek-
ster på livet løs. Formålet er at vi ved fælles hjælp prøver at blive kloge på, hvad kri-
stendommen og bibelen vil sige os i 2015.  
Hvis I ønsker at få mere at vide om grupperne, kan Bjarne Jacobsen kontaktes på 3027 
6331. Der er altid plads til flere. 
 

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 for-
skellige ting.  
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 6021 4408. 
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Ved forårets optagelser til Den Store Bagedyst  havde redaktionen fået den go-
de ide at invitere naboerne mod øst og vest med til optagelserne på et af pro-
grammerne.  
Rigtig mange børn og voksne var mødt op og fik en god oplevelse i selskab 
med Tim Vladimir, Jan Friis Mikkelsen og Mette Blomsterberg.  
Der var sørget godt for os inden optagelserne, hvor der blev serveret brød m.m. 
indenfor på Vinderslevholm.  
Senere blev vi bedt om at ”møde op” på forskellig vis; på motorcykel, i kano, 
på ladcykel og gående i en stor flok.  
Vores opgave var at smage forskellige kager, og derudover var vi alle med ved 
bedømmelserne i et telt, som var opstillet ved søbredden.  
Efterfølgende var vi på rundvisning i bage-teltet og fik desuden et kig ind i den 
store TV-vogn.  
Det var en rigtig god oplevelse at være med ”bag kulisserne” på denne produk-
tion, som Danmarks Radio nu i flere år har optaget på Vinderslevholm.  
Udsendelserne sendes i sensommeren/efteråret 2015. 
 

  

NYT FRA DEN STORE BAGEDYST 
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  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 

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

  Hardy Nielsen  .  Tømrermester 
 

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

   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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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 

  
 

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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Så er motionsredskaberne på den gamle banesti/Kjellerupbane på plads. 
I samarbejde med Nymosegård Træ og Byg har Lokalrådet opsat to ”poster” 
med henholdsvis Stepbænk og Styrketrænings-redskaber. Der er opsat tavler 
med eksempler på øvelser, så det er bare at gå i krig med øvelserne.  
God fornøjelse!! 

 
 Ved Gå-gætte-turen, som i forbindelse   
 med Egns- og Sportsfesten var  
 arrangeret af  lokalområdets for- 
 skellige foreninger gik turen i år forbi  
 de nye motionsredskaber.  
 Både børn og voksne benyttede  
 lejligheden til at prøve redskaberne af.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

De øvrige billeder, som også er fra Gå-gætte-turen, viser flødebollekastning 
ved Beboerforeningens post samt en lille flok nordmænd på ski ved KFUM/K´s 
post ved Hinge Præstegård. 
 
   

Hinge-Nørskovlund Lokalråd 
 
 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

04/09 - 18.30 Fodboldkamp (serie 6) Nørskovlund Skole NIF 

07/09 - 08.45 Udflugt Sørens Busser Mandagsklubben 

10/09 - 18.30 Udflugt Forsamlingshuset Beboerforeningen 

11/09 - 18.15 Fodboldkamp (serie 4) Nørskovlund Skole NIF 

12/09 - 09.00 Arbejdsdag i skoven Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

18/09 - 16.00 Fredagscafé Forsamlingshuset Støtteforeningen 

18/09 - 18.15 Fodboldkamp (serie 4) Nørskovlund Skole NIF 

20/09 - 19.00 Musikgudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

21/09 - 14.00 Musikarrangement Forsamlingshuset Mandagsklubben 

26/09 - 13.30 Fodboldkamp (serie 6) Nørskovlund Skole NIF 

03/10 - 13.30 Fodboldkamp (serie 4) Nørskovlund Skole NIF 

04/10 - 10.30 Høstgudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet/KFUM/K 

05/10 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

08/10 - 19.30 Foredrag  Forsamlingshuset Menighedsrådet/Beboer.f. 

10/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

17/10 - 13.30 Fodboldkamp (serie 6) Nørskovlund Skole NIF 

19/10 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

24/10 - 13.30 Fodboldkamp (serie 4) Nørskovlund Skole NIF 

28/10 - 17.30 Børnegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet/KFUM/K 

31/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

02/11 - 14.00 Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

10/11 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

16/11 - 14.00 Foredrag  Forsamlingshuset Mandagsklubben 

21/11 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

25/11 - 19.30 Generalforsamling Nørskovlund Skole NIF 

28/11 - 14.30 Hestevognskørsel Forsamlingshuset Beboerforeningen 

28/11 - 15.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen 

29/11 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

30/11 - 12.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

12/12 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

13/12 - 19.00 Julekoncert Hinge Kirke Menighedsrådet 

28/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 


