
Og trods dårligt vejr med blæst og regn var 
julemanden utrættelig og kørte med alle børne-
ne rundt i  Nørskovlund.  

Mortens aften i forsamlingshuset var en stor succes med 75 deltagere.  
Læs mere om arranngementet inde i bladet. 

FOR HINGE SOGN www.hinge-noerskovlund.dk 

NR. 79 JANUAR— APRIL 2016 

AKTIVITETSBLAD 

Traditionen tro blev juletræet tændt 
så det kan lyse op i december måned 
frem til juleaften.  

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

 

Sidste frist for indlevering af materiale til næste aktivitetsblad er d. 1/04-16 
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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Igen i år har vi opstillet et stort og flot juletræ i Nørskovlund på byens ”torv” 
foran forsamlingshuset. 
Træet er igen i år skænket af Tabitha og Jakob Nielsen fra Vattrup, og Bjarne 
Hansen har igen i år skaffet en kran, så træet nemt har kunnet opstilles.  
Vi siger tak til både Tabitha, Jacob og Bjarne. 
 

Den 29. november var der inviteret til gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset, 
samtidig med, at børnene kunne få en køretur rundt i Nørskovlund. 
Heldigvis fandt børnene Julemanden undervejs, og han blev kørt med tilbage til 
juletræet, som ved fælles hjælp blev tændt. 
Derefter sang og dansede Julemanden sammen med de mange børn og voksne 
rundt om juletræet, hvorefter han delte godteposer ud til de fremmødte børn - 
og så bliver det jo nok også jul i år. 
Træet var rigtig flot, men desværre væltede det i stormen dagen efter. 
I skrivende stund er træet genrejst én meter kortere, og vi håber, at det nu bliver 
stående måneden ud til glæde for alle. 
 
Beboerforeningen arrangerer i løbet af vinteren/foråret 2 foredrag i Nørskov-
lund Forsamlingshus.  
 
Den 21. januar viser Gerda og Svend fra Tingskrivergården i Hinge billeder  og 
fortælle fra en safaritur til Afrika. 
 
Den 4. marts får vi igen besøg af Anne Grethe og Helge fra Familien på Farten, 
som vil vise billeder og fortælle om deres rejse i det sydlige Afrika.  
Denne aften indleder vi som så ofte før med fællesspisning. 
Begge arrangementer annonceres andetsteds i dette blad. 
 
Den 11. februar afholder vi generalforsamling. 
 
Du kan læse mere om beboerforeningen på www.hinge-noerskovlund.dk. 
 
 
  Vi ønsker alle en GOD JUL og et  GODT NYTÅR 
   
  Bestyrelsen for Beboerforeningen for Hinge Sogn 
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  GENERALFORSAMLING  
 

   i Beboerforeningen for Hinge Sogn 
afholdes 

torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.30 
 

 i Nørskovlund Forsamlingshus 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Dette skriver Wikipedia om os 

  Hinge Sogn er et sogn i Ikast-Brande Provsti (Viborg Stift). Sognet ligger    
  i Silkeborg Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Lysgård  
  Herred (Viborg Amt).  
  Sognet hører til Silkeborg Kommune og ligger i Region Midtjylland.      
  I Hinge Sogn ligger Hinge Kirke. 
  I Hinge Sogn findes flg. autoriserede stednavne: 

   Astrup (bebyggelse, ejerlav) 
   Drejergårde (bebyggelse) 
   Frausing (bebyggelse, ejerlav) 
   Hedehuse (bebyggelse) 
   Hinge (bebyggelse, ejerlav) 
   Hinge Hede (bebyggelse) 
   Hinge Mark (bebyggelse) 
   Hinge Skov (bebyggelse) 
   Hinge Sø (vandareal) 
   Hinge Søfald (bebyggelse) 
   Hingeballe (bebyggelse) 
   Højvang (bebyggelse) 
   Nørskovlund (bebyggelse) 
   Tanghus (bebyggelse) 
 
  Nørskovlund er sognets største samlede bebyggelse.    
  Landsbyen havde i 2009 200 indbyggere og svarede dermed   
  til Danmarks Statistiks definition på en By!  
  Siden har Nørskovlund haft under 200 indbyggere. 



Side 4 

                 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kom til foredrag i  

Nørskovlund Forsamlingshus 
torsdag den 21. januar kl. 19.30  

 

”På fotosafari i Kenya” 
 

Gerda Hjorth og Svend Niær Kristensen, som bor på Tingskrivergården i 
Hinge, har været på fotosafari i Kenya og har denne aften lovet at vise 
billeder fra- og fortælle om turen. 
 

Om turen fortæller de: 
Otte dage med egen chauffør på tur gennem det centrale Kenya med be-
søg på elefantbørnehjem, girafcenter, Karen Blixens farm, jungle-hotel 
hvor de store dyreflokke samles, sejltur på Naivashia-søen blandt flodhe-
ste og pelikaner, videre ud til de kæmpestore savanne-områder, hvor 
man træffer nogle af verdens største koncentrationer af vilde dyr på de-
res vandring efter føde. 
Afsluttende med besøg i en indhegnet Masailandsby, bestående af  
hytter bygget af sammenklinet komøg og grene. 
Til sidst afsked med landet i den moderne del af Nairobi. 
 

Pris: 50 kr. 
 

Vi brygger kaffe og te - medbring selv brød til kaffen. 
 
Tilmelding senest den 18/1 til John Birk på tlf. 8688 6097,  
mobil 5149 0158 eller på Forsamlingshusets hjemmeside 
www.noerskovlund-forsamlingshus.dk 
 

                  Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn 
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   Fællesspisning    
     og foredrag 

 

      i Nørskovlund Forsamlingshus 

Fredag den 4. marts inviterer beboerforeningen til fællesspisning 
og foredrag i Nørskovlund Forsamlingshus. 
                              Alle er velkomne !! 

Fællesspisning  kl. 18.30: 
 

Menu: Svinekam stegt som vildt med hvide og brune kartofler, asier og 
tyttebær. Til dessert frugt m. vaniljecreme/flødeskum og i pausen kaffe 
og småkager. 
 
Foredrag  kl. 20.00:  
 

”Familie på Farten i Afrika” 
Anne Grethe og Helge, havde for længst rundet de 60… men eventyr-
lysten var ikke gået på pension. 
Den gamle Land Cruiser blev skibet til Durban og blev de næste 120 
dage endnu engang verdens bedste hjem . 
Denne gang har de kørt 22.000 km. rundt i det sydlige Afrika, hvor 
oversvømmede sandspor, støvede grusveje og uendelige asfaltstriber 
hele tiden førte til nye eventyr. 
Farverigt-foranderligt-forunderligt-fortryllende...og ikke spor farligt 
(næsten) fortæller Anne Grethe og Helge i deres nye foredrag. 
 
Pris : Foredrag og spisning  =  kr. 150,- pr. person. 
 
Tilmelding senest den 28/2 til John Birk, tlf. 86 88 60 97, 
mobil 51 49 01 58, eller via forsamlingshusets hjemmeside: 
www.noerskovlund-forsamlingshus.dk 

 
Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Forsamlingshuset fylder 125 år - det skal fejres! 
Den 28. maj 1891 blev der afholdt stiftende generalforsamling i foreningen Hin-
ge Forsamlingshus. Forsamlingshuset blev senere omdøbt til Nørskovlund For-
samlingshus, som således her i 2016 kan fejre sit 125 års jubilæum.  
Vi vil i løbet af året fejre dette jubilæum på forskellig vis.  
Fredag den 15. april er der fællesspisning og koncert, og lørdag den 28. maj 
er der Åbent Hus fra kl. 14.30-16.00 med servering af det store 125 års fød-
selsdagskagebord. 
 

Dilettant 
Da forsamlingshuset i 2011 fyldte 120 år, opførte vi med stor succes dilettant-
stykket ”Folmers Brudefærd” (se billeder på hjemmesiden). 
I anledning af 125 års jubilæet vil vi igen opsætte et sjovt dilettantstykke, og vi 
søger derfor folk, som har lyst til at være med enten på scenen eller som prakti-
ske medhjælpere af forskellig art. Har du lyst til at være med i dette   arbejde, så 
skal du kontakte Lene Henriksen på mail lenehenriksen@live.dk eller tilmelde 
dig på forsamlingshusets hjemmeside. 
Forestillingen skal vises ved fejringen af 125-års jubilæet til efteråret. Se nær-
mere information om dette arrangementer i næste Aktivitetsblad! 
 

Generalforsamling 

Onsdag d. 24. februar afholder vi generalforsamling.  
Vi vil gerne opfordre alle til at møde op og bidrage med gode ideer til fremtidi-
ge arrangementer. Vi kan også bruge nye kræfter i bestyrelserne, så har du lyst 
til at påtage dig en tjans med dette, er du mere end velkommen. Kontakt endelig 
en af os fra Forsamlingshusets- eller Støtteforeningens bestyrelse, hvis du vil 
vide mere! (alle kontaktoplysninger finder du på hjemmesiden 
www.noerskovlund-forsamlingshus.dk). 

 

GENERALFORSAMLING  
 

  I Nørskovlund Forsamlingshus onsdag den 24. februar 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

   kl. 19.00:  Støtteforeningens generalforsamling  

   kl. 19.45:  Forsamlingshusets generalforsamling 
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Arrangementer 
Støtteforeningen afholdt i september en fredagscafe med høsttema.  
Desværre kun med et par enkelte deltagere i konkurrencen om dyrkningen af 
de største grøntsager. Vi havde dog en hyggelig eftermiddag, hvor vi solgte 
kaffe og kage, men da  de seneste fredagscafearrangementer har givet under-
skud, har vi besluttet at holde en lille pause med disse arrangementer. 
 
Fællesspisning Mortens aften var igen en stor succes. Der var 75 deltagere, 
masser af sangglæde og masser af dejlig mad lavet af medlemmer fra man-
dagsklubben. Endnu engang TAK til de dygtige piger, som kokkererede i flere 
dage! 

 
 

Efter den traditionelle juleweekend 
med Juletræstænding og Andespil 
starter vi i det nye år med et nyt 
tiltag. 
 
Fredag den 26/2 kl. 17-21 er der  
Hygge/Spille-aften  
hvor både børn og voksne i alle aldre er meget velkomne. Vi glæder os til en 
hyggelig aften med spil-aktiviteter og fredagshygge. Menuen står på Hot Dogs  
 
Støtte til Støtteforeningen - Køb af medlemskort for 2016 
Det er nu tid til at støtte Støtteforeningen ved at tegne medlemskab af forenin-
gen! Det koster 100 kr. Der er mulighed for at indbetale beløbet via Netbank 
på konto nr. 7844 (reg. nr.) 10 99 66 -6 (konto nr.) eller ved at kontakte besty-
relsen direkte. Se nærmere i vedlagte farvede A4 ark fra Forsamlingshuset og 
Støtteforeningen. Vi takker på forhånd for bidragene, som er medvirkende til 
at vi kan holde nye arrangementer med det formål at tjene penge til driften af 
forsamlingshuset. 
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Fredag den 26/2 kl. 17-21 er der               
hygge-spille-aften  

i Nørskovlund Forsamlingshus                         
 
 

 

Både voksne og børn i alle aldre er velkomne. 
Alle kan være med - dog skal børn under 12 år  

være ifølge med en voksen.  
 

           Vi skal spille brætspil, kort, Bob, Uno m.m. 
(ikke IT-spil) 

 

 Den lille sal er forbeholdt de voksne.    
 Den store sal er for alle, og scenen er      
 lavet til hyggeområde med sækkestole og 
 andet godt, som hører en fredag aften til. 

 
Menuen står på Hot Dogs  
og prisen for deltagelse er  
50 kr. pr. person incl Hot Dogs. 
Børn under 3 år er gratis. 
Hen på aftenen er der kaffe og kage. 
Der kan købes drikkevarer.  
Og så er der er lodtrækning om gavekort. 
 
Tilmelding foregår via forsamlingshusets hjemmeside eller 
til Britt Martinussen på tlf 40357123 senest 21/2 
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Fællesspisning 
og folkemusik 

 
 

I anledning af forsamlingshusets 125 års jubilæum inviterer   
Støtteforeningen til fællesspisning og folkemusik  

 

fredag den 15/4 2016 kl. 18.00 
 
 Mandeklubben af 1959 står for det gastronomiske og vil kreere en til  
 aftenen passende menu. 
 Det musikalske bliver lagt i hænderne på Maja Kjærs kvartet som,   
 med udgangspunkt i nedenstående, vil tage os på en musikalsk       
 rejse tilbage til tiden, hvor forsamlingshuset blev opført. 
 
 "To støvede nodebøger lå gemt og glemt på et arkiv i Midtjylland og blev i    
 2010 genfundet. Mellem 1892 og 1897 nedskrev Kresten Jensen og Anders  
 ”Topp” Andersen 260 af den tids mest populære melodier i Bording,  
 Engesvang og Kragelund. 
 Maja Kjær Jakobsen har støvet alle de gode, sjove, skæve melodier og     
 sange af og vækket dem til live. De er fulde af glæde og afspejler mange  
 festlige stunder, men man kan også ane melankolien fra den hede, som   
 midtjyderne har gået på og pløjet sig igennem i mange  generationer."  
 
 Pris for spisning og koncert: 175 kr.  
 
 Tilmelding senest den 1. april på tlf. 28346069, gerne sms   
 (tilmelding bekræftes), eller via forsamlingshusets hjemmeside  
 www.noerskovlund-forsamlingshus.dk  
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

 
 
 
 

Landsindsamling 
 

Folkekirkens Nødhjælp har landsindsamling søndag d. 13. marts 2016. 
 

Hinge Menighedsråd vil igen forsøge at få en indsamling i Hinge Sogn til for-
del for Folkekirkens nødhjælp. 
På grund af  nedskrivning af ulandsbistanden på 2 milliarder kr. er der endnu 
mere brug for at samle ind 
Igen i år går hjælpen til kvinder i Afrika og Asien  
 

I  Konfirmand Huset ved Hinge Præstegård er der Kirkekaffe kl. 10.00, hvoref-
ter der vil blive udleveret indsamlingsbøsser m.m.   
 

Det er jo ikke kun menighedsrådet der skal ud med indsamlingsbøsserne.  
Vi vil jo gerne, at  der er flere, der vil samle ind til en god sag. 
Vil du være indsamler, så mød op, eller henvend dig til Godtfred Appel Tlf. 
86886343 mail godtfred.appel@mail.dk   
 

PS: Sidste år fik vi et flot resultat. En flot 2. plads i Silkeborg Kommune målt 
efter antal husstande i sognet.  
             Godtfred Appel 

 
 
 
 

Udflugt for ældre 2016 
 

Udflugten for de ældre i Hinge sogn bliver mandag d. 6. juni 2016. 
 

 Programmet for turen er ikke fastlagt endnu, men sæt kryds i kalenderen nu.  
 

Hilsen  
Godtfred Appel 

 
 

Sikkerhed Komfort Økonomi 
86 66 87 88 

www.nygas.dk 

Gas installationer                                                  Naturgas-service 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for foråret 2016 
 

11-01 kl. 14.00 Foredrag med Jens Toldstrup, som var nedkastningschef i Jylland  
     under krigen.     

25-01 kl. 14.00 Foredrag med Jørgen Løvstad, Thorning: Livsskildring fra Vrads  

     til Thorning.    

08-02 kl. 14.00 Generalforsamling og derefter banko. 
 
 

22-02 kl. 14.00 Foredrag med Poul Jespersen, som fortæller om sit liv som bager i  
     Serup og senere på Grønland.  

 

07-03 kl. 14.00 Jens Larsen, Ry fortæller og viser billeder fra en tur til Sri Lanka. 
 

21-03 kl. 14.00 Birthe og Martin Hylleberg, Viborg kommer og synger og spiller  
     har monika for os. 

04-04 kl. 14.00 Den nye sognepræst i Hinge Søren Peter Villadsen fortæller. 
 
18-04 kl. 13.30 Vi køre en tur i private biler til Viborg Mini By hvor vi får en  
     rundvisning. Vi starter fra forsamlingshuset 13.30.  
     Efter besøget finder vi et hyggeligt sted at drikke kaffe som  
     bestyrelsen medbringer. 

Nye medlemmer er altid velkomne. 
 
                   Bestyrelsen  

Alt i algebehandling af  
hustage, træværk,  
fliser og meget mere. 
 
Jesper Nielsen                  Algegift sælges  
Taskebjergvej 24      også til gør  
8620 Kjellerup      det selv folk. 
86 88 60 43 / 20 76 60 18                                

www.algegift.dk 
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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Efteråret sluttet med generalforsamling. Martin Døssing og Laila Kragh Søndergaard 
var på valg. Martin ønskede ikke genvalg, mens Laila valgt at bliver. Ny i bestyrelsen er 
Flemming Hansen. Vi siger tak til Martin og velkommen til Flemming. Den nye besty-
relse holder deres første møde den 12/1 2016. Vi har også haft medhjælper fest med 18 
deltager, en hyggelig aften. Husk på hvis man hjælpe til Engs og Sportsfesten bliver 
man inviteret til denne næste år og vi ønsker lidt flere vi tage i mod tilbuddet. 
Vores regnskab for sidste år har båret præg af mangler betaling af kontingent til rette tid 
så pengene har vært i regnskabet, det gælder også de annoncør vi har haft til sportsfe-
sten.  
Sportsfesten 2016 ligger igen i uge 23. Det betyder at I allerede nu gerne må reserverer 
denne uge, Vi har brug for alles hjælpe og alle lokale sponsor til at købe en annonce. Vi 
gælder os allerede og hvis du har nogle gode ideer er du meget velkommen til at kon-
takte os.    
Vores fodbold afdeling har haft et blandet år, med mange udfordringer. Vores serie 6 
hold fik ikke mange kampe, mens serie 4 holdet lå til oprykning til serie 3, men det end-
te med en nedrykning til serie 5. Mange spillere har forladt holdet, da de skulle ud at 
rejse eller studerer i Århus eller Ålborg. Det har betydet at i efteråret manglede 12 spil-
ler så det har ikke været nemt. Det nye år byder også på senior fodbold i Nørskovlund, 
men kun med et hold, vores serie 5 hold. Skulle man have lyst til at spille fodbold i for-
året er man meget velkomme allerede nu at kontakt Jacob Hjorth 22 558 663  
Ellers har vi gang i Badminton, Zumba, Løbeklubben, og Futsal senior. Vi arbejder ger-
ne 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 masser af tider i 
hallen i Nørskovlund så man siger bare til.  
Ønsker man at spille badminton er man meget velkommen til at kontakte Stig Mehlsen 
på 22708408, der er allerede fuld gang i både Ans og Nørskovlund. Der er dog ikke 
flere tider i Ans. 
Løbeklubben løber videre, ønsker man at deltage aktivt skal man kontakte Harald 
22668878 
Futsal er starter op, men vi er ikke kommet alt for godt i gang, to nederlag i de første to 
kampe. Det er et helt nyt hold vi har gang i, men vi håber vi kan forblive i Ligaen, når vi 
kommer til februar. Alle vores hjemmekampe forgår i år i Silkeborg, da vi ikke har kun-
net finde plads i Arena Midt. Alligevel håber vi at der er nogen som vi tages sig tid og 
lyst at komme og bakke os op. Vi har ”hjemmekampe i Silkeborg den 9/1 2016 og 
den10/1-2016.. At spille i Ligaen er ikke billig og vi har behov for sponser til bolde, 
overtræktrøjer og kørsel. 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. 
 
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.  
 

Kom og vær med hver søndag kl. 13 
 

For yderligere information: 
kontakt Harald tlf.: 3070 3323 

 SJUMBA  
Kom til Sjumba i gymnastiksalen på  

Nørskolvund skole. 
Tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 1830-1930 

til tirsdag d. 9/2. 
 

For nærmere oplysninger kontakt: 
 

Helle.m.Pedersen@gmail.com  
eller 

Pernilleanne@gmail.com    
Tlf.: 2388 2180 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul, samt et 
godt nytår. 
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Stemningsbilleder fra aktiviteter i KFUM/K—klubben 
- og fra familiegudstjeneste i Hinge Kirke. 
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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. 
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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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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

Lokalrådets sammensætning 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd består af en repræsentant fra hver af følgende for-
eninger: Mandagsklubben, Hinge KFUM og KFUK, Hinge Menighedsråd, Jagt-
foreningen, Nørskovlund Idrætsforening, Beboerforeningen og Forsamlingshu-
set. Lokalrådet er bl.a. lokalområdets kontakt til Silkeborg Kommune.  
 

Konference 
Vi har i november deltaget i den årlige Nærdemokratikonference, som Silke-
borg Kommune arrangerer for kommunens lokalråd. Her mødes vi med kom-
munens øvrige lokalråd, Nærdemokratiudvalget og andre interesserede politike-
re. Emnet for dette års konference var ”Hvad gør vi ved ”folkevandringen” fra 
land til by”. Der blev budt på et par interessante oplæg - bl.a. ved fremtidsfor-
sker Jesper Bo Andersen, som kunne fortælle, at folk i virkeligheden gerne vil 
bo på landet - de ved det bare ikke, før de flytter dertil. Så herfra skal der lyde 
en opfordring til at tage godt imod de nye, som kommer til, så alle har mulighed 
for at opleve den nærhed og tryghed, som er kendetegnende for de små sam-
fund, og netop det, som er det givende ved at bo i et lille samfund.  
 

Middag På Tværs 
I 2014 og 2015 har vi med stor succes arrangeret ”Middag På Tværs”, og vi har 
i Lokalrådet besluttet at gentage arrangementet i 2016. Datoen er sat til fredag 
den 20. maj.  

 

Den slags arrangementer er nok noget utraditionelt at arrangere for et lokalråd. 
Vi ser det dog som meget værdifuldt, at vi kan samles uformelt til forskellige 
typer arrangementer, da vi jo ikke har skole, daginstitution eller dagligvarefor-
retning som naturligt mødested. Derfor afholder vi arrangementet og håber på 
stor opbakning. Sæt derfor allerede nu et kryds i kalenderen på denne dato. 
 
Vi har brug for nye værtsfamilier til Middag På Tværs 2016.  
Mad og drikkevarer bliver leveret, så det eneste man skal er at dække bord.  
Har du/I lyst til at være værtsfamilie, så kontakt Dorte Madsen på  
tlf. 6021 4408 senest 15. april 
  
 

Alle ønskes Glædelig Jul og Godt Nytår fra 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd 
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Middag på Tværs   
Styrker lokalområdet og netværket! 
 

Vi gentager successen !! 
 

Ved du mon hvor mange fantastiske mennesker der bor lige omkring dig? 
- og har du lyst til at lære nogle af dem bare lidt bedre at kende? 

Så sæt kryds i kalenderen fredag den 20. maj 2016.  
 

Tit er det lidt de samme folk vi er sammen med i foreninger, grupper, venskaber 
m.m., eller måske kender vi faktisk ikke så mange her fra området.   
 

Men den 20. maj arrangere Lokalrådet, som er et råd bestående af repræsentan-
ter fra alle områdets foreninger, MIDDAG PÅ TVÆRS, som er et arrange-
ment der går på tværs af normale grupperinger. 
 

Konceptet er, at man bliver delt op i grupper af 8-10 personer. Man modtager 
besked om, hvor man skal møde op og spise forretten. Efter vi har spist forret 
får man så at vide, hvor man går/kører hen og spiser hovedretten.  
Det vil sige, at man her kommer sammen med en helt anden flok (samme menu 
hos alle værtsfamilier). Til sidst skal vi alle mødes i forsamlingshuset og spise 
dessert og nyde en kop kaffe sammen.  
 

Programmet ser således ud: 
18.00:   Forretten nydes sammen med 8-10 andre hos Værtsfamilie 1 
18.50:    Vi skifter værtsfamilie 
19.00:   Hovedretten nydes sammen med en anden gruppe hos Værtsfamilie 2 
20.30:   Alle mødes i forsamlingshuset til dessert og kaffe 
 

Pris alt incl: 150 pr. person. Børn til og med 12 år halv pris.  
 

Tilmelding senest den 6. maj 
 på forsamlingshusets hjemmeside: www.noerskovlund-forsamlingshus.dk  
 eller send en mail til Lene Henriksen på lenehenriksen@live.dk   
 

Vi har brug for nye værtsfamilier til Middag På Tværs 2016.  
Mad og drikkevarer bliver leveret, så det eneste man skal er at dække bord.  
Har du/I lyst til at være værtsfamilie, så kontakt Dorte på 6021 4408 senest 
15. april 
 

Mange hilsner 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd 



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) 



GÆT ET VEJNAVN I SOGNET 
De fem billeder viser unikke steder i sognet  

- husnummeret fremgår af billederne, men kan du gætte det tilhørende vejnavn?? 

Foto 1:Nørskovlundvej. Foto 2: Gl. Dalsgårdsvej. Foto 3. Illervej. Foto 4: Frausingvej. 
Foto 5: Långawten.   Fotos: Dorte Madsen 

Foto 1   Foto 2   Foto 3   

Foto 4   Foto 5   





 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 

 FASTELAVNSFEST 
 

I Nørskovlund Forsamlingshus 
søndag den 7. februar kl. 14-16 

 

for alle egnens børn og deres voksne 
 

Vi skal kåre de bedst udklædte børn og voksne,  
slå katten af tønden, spise fastelavnsboller,  

lave små konkurrencer m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pris: 30,- pr. person incl. fastelavnsboller og kaffe/saftevand. 

 
ALLE ER VELKOMNE 

 

 
Hilsen KFUM og KFUK og Forsamlingshuset 

 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

09/01 - 13.00 Futsal NIF/Hårslev Jysk Arena NIF 

10/01 - 14.00 Futsal NIF/Lundergård Jysk Arena NIF 

11/01 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

12/01 - 18.30 Opstart Sjumba Gymnastiksalen NIF 

12/01 - 19.30 International bedeuge Hinge Kirke KFUM/K 

16/01 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

21/01 - 19.30 Foredrag Forsamlingshuset Beboerforeningen 

25/01 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

25/01 - 19.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Jagtforeningen 

07/02 - 14.00 Fastelavnsfest Forsamlingshuset Forsamlingshuset/KFUM/K 

08/02 - 14.00 Generalforsamling/Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

08/02 - 19.00 Stormøde i distrikt Hærvejen Konfirmandhuset KFUM/K 

11/02 - 19.30 Generalforsamling Forsamlingshuset Beboerforeningen 

22/02 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

22/02 - 19.00 Generalforsamling Mokken KFUM/K 

24/02 - 19.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Støtteforeningen 

24/02 - 19.45 Generalforsamling Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

26/02 - 17.00 Hygge/spille aften Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

27/02 - aften Jægerfest Forsamlingshuset Jagtforeningen 

04/03 - 18.30 Fællesspisning og foredrag Forsamlingshuset Beboerforeningen 

07/03 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

08/03 - 19.30 Voksenaften Konfirmandhuset KFUM/K 

13/03 - 10.00 Landsindsamling  Konfirmandhuset Menighedsrådet 

21/03 - 14.00 Underholdning med musik Forsamlingshuset Mandagsklubben 

04/04 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

15/04 - 18.00 Fællesspisning og musik Forsamlingshuset Støtteforeningen 

18/04 - 13.30 Udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 

20/05 - 18.00 Middag på tværs Hinge Sogn Lokalrådet 

www.hinge-noerskovlund.dk 


