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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Beboerforeningen afviklede i februar den årlige ordinære generalforsamling. 
Der var genvalg til alle bestyrelsesposter. 
 
Bestyrelsens sammensætning ser derfor fortsat 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. 
 
Vi har i løbet af vinteren arrangeret 2 foredragsaftener.  
I januar fortalte Gerda og Svend fra Hinge om en fotosafari i Afrika, og i marts 
havde vi besøg af Familie på Farten, som denne gang også havde  
været en tur i Afrika.  
Begge foredragsaftener har været godt besøgt af tilhørere.  
Det siger vi tak for. 
 

 
Kommende arrangementer i beboerforeningen: 
 

Vi har været så heldige at få plads ved 2 attraktive og velbesøgte udflugtsmål  
i Viborg i den kommende periode. 
Sidst i maj skal vi til Landsretten i Viborg, og i begyndelsen af september skal 
vi til Regionshospital Viborg. 
 
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 arrangementer er annonceret i dette blad, og vi håber på at se rigtig  
mange deltagere til de forskellige arrangementer. 
 

Vi ønsker alle en god sommer.                       
 
Bestyrelsen. 
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UDFLUGT TIL  

 Vestre Landsret i Viborg                        

torsdag den 26. maj kl. 18.30 

 Beboerforeningen for Hinge Sogn inviterer til et besøg i  
 Vestre Landsret, hvor vi vil få en guidet rundvisning og en fortælling  
 om landsretten, som har til huse på adressen Asmildklostervej 12. 
 

 Rundvisningen starter kl. 19.00, men vi mødes ved Nørskovlund  
 Forsamlingshus kl. 18.30, hvorfra der vil være fælles kørsel i  
 private biler. 
 

 Efter rundvisningen kører vi til sØnæs, Viborgs nye vandpark og  
 klimatilpasningsanlæg, hvor vi nyder den medbragte kaffe.  
 Medbring derfor selv kaffekurv og evt. en klapstol. 
 

 Deltagelse er gratis, men der er et begrænset deltagerantal på  
 max. 50 personer. 
 

NATURVANDRING 
 
 

 Mandag den 6. juni kl. 19.00  
 

 arrangerer Hinge og Omegns Jagtforeningen ”Naturvandring Nymosegaard” 
 ved Karsten Holm, Tanghusvej 18.  
 Karsten vil vise rundt, fortælle om skovrejsning, vildplantning og vildtpleje.     
 For interesserede vil der være mulighed for at se træuldsproduktion, skyde-  
 tårne, hø-hække mv. til vildtpleje og jagt. 
  
 Alle er velkomne - det er gratis at deltage.    
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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 11. 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 9. juni til John Birk tlf. 51 49 01 58 
  eller pr. mail til john.birk@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. 
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Torsdag den 23. juni 2016 
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: Søren Peter Villadsen, konstitueret sognepræst i  
 Hinge-Vinderslev Sogn.  
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UDFLUGT TIL  

 Regionshospitalet Viborg                       
torsdag den 8. september kl. 18.15 

 Beboerforeningen inviterer til et besøg på Regionshospitalet Viborg, som  
 udvider og bygger om for mere end en milliard kroner for at sikre effektive  
 rammer for patienters behandling også i fremtiden. 
 

 Største delprojekt er byggeriet af 24.000 m2 akutcenter, som netop i år for  
 alvor begynder at blive synlig for alle.  
 Projektchef Jeppe Juul Hansen fortæller om baggrunden for byggeriet og  
 giver et indblik i de mange delprojekter, som tilsammen skal skabe  
 fremtidens akuthospital i Viborg. 
 

 Vi vil komme en tur forbi byggepladsen eller op i højhuset, hvor vi kan se ud  
 over byggepladsen. 
 Efter fortælling og rundvisning bliver der serveret kaffe/te og kage. 
 

 Besøget begynder kl. 19.00, men vi mødes ved Nørskovlund Forsamlingshus    
 kl. 18.15 til fælles kørsel i private biler. 

 
 Pris: 25 kr. inkl. kaffe/te og kage. 
  
 Tilmelding senest den 4/9 til Inger Døssing på tlf. 40 56 20 29. 

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 FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Generalforsamling  

Årets generalforsamling i Støtteforeningen og i Forsamlingshuset blev afholdt 
den 24/2-16 I Forsamlingshusets bestyrelse var der genvalg til Kaj Jensen, Lars 
Overgård og Lene Henriksen.  
I Støtteforeningen blev Margit Rygård og Jan Akselsen genvalgt.  
Desværre lykkedes det ikke at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem til én ledig post 
i Støtteforeningen, men bestyrelsen har fået mandat til selv at supplere bestyrel-
sen, så skulle der være en eller flere, der kunne have interesse heri, så kontakt 
endelig en af os. Adresser kan findes på hjemmesiden eller på det rundsendte 
ark med sidste Aktivitetsblad, hvor der også var opfordret til at indbetale det 
årlige Støtteforeningsmedlemskab.  
Skulle dette være glippet - kan det også nås endnu!! 
 

Aktiviteter  

Efter en god juleweekend med stor tilslutning til såvel Juletræstænding som An-
despil har Støtteforeningen holdt en lille pause i café-aktiviteterne.  
Da de seneste fredagscaféarrangementer har givet underskud, har vi valgt at 
drosle ned på disse. 
 

Først i februar har vi afholdt den traditionelle Fastelavnsfest med ca. 70 deltage-
re. Senere på måneden tog en række af de lokale børnefamilier initiativ til at 
afholde en aktivitetsaften. Det var en rigtig hyggelig aften, og skønt at se så 
mange at egnens børn og voksne i aktivitet omkring spilleborde, tegnefilm og 
snak. En aften der tåler en gentagelse, hvilket der også viste sig at være stem-
ning for. Vi håber, der igen til efteråret vil være nogle velvillige familier, der vil 
hjælpe med at stable et nyt arrangement på benene! 

 
 Billeder fra de forskellige 
 arrangementer kan ses på  
 såvel hjemmesiden som  
 på Facebook.  
 

 
 
 

Vores forårsarrangement løber af stablen den 15. april med fællesspisning og 
folkemusik. Et arrangement, vi glæder os meget til! 
Derudover afholder vi som sædvanligt det årlige reklamelotterispil i forbindelse 
med Egns– og sportsfestugen.  
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125 jubilæum  
 

Forsamlingshusets har 125 års jubilæum i år.  
Vi fejrer det på behørig vis med Åbent Hus og et KÆMPE KAGEBORD  
lørdag den 28 maj kl. 14.30 - 16.00.  
Præcist på denne dag tilbage i 1891 blev foreningen bag Forsamlingshusets stif-
tet, og det skal fejres. Vi håber at se rigtig mange af områdets beboere i forsam-
lingshuset denne dag.  
 

Huset blev opført i løbet af sommeren 1891 på et lille stykke jord ved siden af 
Hinge Mejeri. Det økonomiske grundlag for huset var aktier, som blev tegnet 
blandt sognets beboere.  
 

I kilderne kan vi se, at huset fra begyndelsen var ganske spartansk indrettet.  
Ved generalforsamlingen i november 1891 blev det besluttet at købe en  
kakkelovn, men først i 1893 har man investeret i et komfur!  
Nørskovlund Forsamlingshus er gennem de 125 år løbende blevet renoveret og 
ombygget.  
Forsamlingshusets navn var oprindeligt Hinge Forsamlingshus. Hvornår huset 
har skiftet navn vides ikke helt, men af protokollen for 1941 fremgår det, at hu-
set i hvert fald på dette tidspunkt hedder Nørskovlund Forsamlingshus.  

Jubilæumskagebord 
 

i Forsamlingshuset 28/5 kl. 14.30-16.00 
 

 

Forsamlingshusets 125 års jubilæum fejres med et KÆMPE KAGEBORD,  
kaffe, te, saft og sodavand.  
Arrangementet er ganske gratis, og ALLE er hjertelig velkomne :-)  
Vi fremstiller massevis af kager og håber, at mange vil benytte lejligheden til at 
komme forbi denne dag. 

ARBEJDSDAG 
 

i Forsamlingshuset 22/5 kl. 09.00-15.00 
 

 Har du tid og mulighed for at komme og give en hjælpende hånd, så vil  
 vi være rigtig glade. Vi har brug for alle gode kræfter. 
 Der er kaffe og morgenbrød kl. 09.00. Ved middagstid er der frokost, og   
 vi slutter dagen af med kaffe og kage. Indimellem bliver der tid til at få de  
 mange forskellige små-opgaver fra hånden ;-). 
 

 Tilmelding via hjemmesiden eller ved henvendelse til Lene på tlf. 30117197. 
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Dilettant  
Ved Forsamlingshusets 120 års jubilæum spillede vi med stor succes stykket 
Folmers Brudefærd. Med opstart i august måned håber vi at få gang i opsætning 
af endnu et lille dilettantstykke, som vi kan vise ved Forsamlingshusets 125 års 
jubilæumsfest til efteråret. Vi har derfor brug for lokale kræfter med mod på at 
være med på og udenfor scenen. Der kræves ingen forudsætninger for at være 
med.  
Tilmelding til medvirken i stykket skal ske via henvendelse til  
lenehenriksen@live.dk eller på forsamlingshusets hjemmeside.  
 

Arbejdsdag i Forsamlingshuset—kom og gi´ en hånd med! 
Fra Silkeborg Kommune har vi fået tilsagn om dækning af 50 % af udgifterne 
til renovering af den østvendte væg i forsamlingshuset. Det lader vi professio-
nelle håndværkere om at klare. Der er dog som sædvanligt brug for din hjælp til 
den årlige arbejdsdag, hvor vi skal pletmale, rengøre, støvsuge, rive og luge 
ukrudt, så har du mulighed for at hjælpe et par timer, så hører vi meget gerne 
fra dig.  
 

Fortsat mulighed for køb af medlemskort for 2016 
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. 
 

Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser ønsker alle God Sommer! 

  REKLAMELOTTERI 
 

   I Nørskovlund Forsamlingshus 
søndag den 5. juni 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 

 Scenen er din 
 

Dilettant ? - Kast dig ud i det  
- meld dig som skuespiller, regissør m.v. - det bliver sjovt! 

 

kontakt: lenehenriksen@live.dk eller meld dig til via hjemmesiden 
www. noerskovlund-forsamlingshus.dk senest 20.juni 
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Friluftsgudstjeneste  
2. Pinsedag d. 16.maj kl. 11.00 på Vinderslevholm.  

 

Tag en madkurv med og en stol eller et tæppe at sidde på. Efter gudstjenesten 
spiser vi og hygger os forhåbentlig i pinsesolen Det er jo sammen med Vin-
derslev. 
 

Udflugt for de ældre i Hinge Sogn 2016 
Mandag d. 6. juni 2016 

 

Udflugt for de ældre der bor i Hinge Sogn, eller har haft tilknytning til sognet. 
Gerne nye med!!! 
Turen går til Horsens, hvor vi begynder i Horsens Klosterkirke med en rund-
visning og en kort andagt. Der efter kører vi til Industrimuseet. I tilknytning til 
Industrimuseet er der en Cafe Gaslight ( På gasværksgrund)  Der skal vi have 
en frokost anno 1950. Efter frokosten er der rundvisning på Industrimuseet. 
Derefter kaffe. På vejen hjem, skal vi se Den Genfundne Bro i nærheden af 
Vestbirk. Der er en lille gåtur. 
 

Thorning Taxa samler jer op ved parkeringspladsen ved Brogade i Kjellerup 
Kl. 9.45 og ved forsamlingshuset i Nørskovlund kl 10.  
 

Turen koster 150,00 kr. 
Tilmelding senest fredag d.27. maj til Godtfred Appel Tlf.86886343 eller   
mail: godtfred.appel@mail.dk     
 

Gudstjeneste i teltet. 
I forbindelse med Egns- og Sportsugen, er der gudstjeneste i teltet søndag d.12. 
juni kl. 11,00. Efter gudstjenesten er der varme pølser med brød. Menig-
hedsrådet håber at mange vil møde op. Alle er velkomne!! 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for efteråret 2016 
 

Mandagsklubbens efterårsprogram 2016 starter d. 22/8 med en udflugt med Sø-
rens Rejser, Limfjorden rundt.  

Afgang kl. 08.10 fra garagen hos Søren pris 200,- Kr. 

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

d. 5/9 - 19/9 - 3/10 - 17/10 - 31/10 - 14/11 og julefrokost d. 28/11.   

Hvis ikke andet står, er møderne i Nørskovlund forsamlingshus Kl. 14.00. 
Vi vil altid gerne have nye medlemmer,  

ikke medlemmer koster 25,- Kr. + kaffe 10,- Kr. pr. gang. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Valg til menighedsråd! 
Til efteråret skal der vælges et nyt menighedsråd. Der bliver et møde i forsam-
lingshuset tirsdag d.13. september. På mødet vil vi give en  orientering om me-
nighedsrådets arbejde i den forløbne periode. 
Efterfølgende vil der være opstillingsmøde, hvor vi prøver at lave en liste. Der 
skal vælges 5 til det nye råd. Overvej hvem du vil have med i det nye råd. Me-
re i kommende kirkeblad. 
 

Børnegudstjeneste i maj i Hinge! 
 

Børnegudstjenesten sidst på foråret er ikke alene en tradition. Det er også en 
festlig anledning til at gå i kirke, til at spise sammen og til at lege og have det 
sjovt. Vi begynder onsdag d. 18. maj kl. 17.30 i Hinge Kirke. Efter en kort 
gudstjeneste spiser vi sammen i K-huset. Efter fællesspisningen er der aktivite-
ter i og omkring MOKKEN. Det bliver sjovt, så tag endelig hele familien med. 
Børn i alle aldre, voksne og i øvrigt alle, der har lyst, er meget velkommen. Det 
er gratis at deltage. 
 

Hinge Menighedsråd 
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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Sommeren står for døren og vi er i fuld gang med at forberede dette års Egns og 
Sportsfest som bliver i uge 23. Fra søndag den 5/6 til søndag den 12/6. Det er et 
meget stort planlægningsarbejde og vi har brug for alle de hænder som er ledig, 
specielt når vi snakker om bemanding til de forskellige aktiviteter. I må meget 
gerne henvende jer til Laila hvis i kan hjælpe i løbet af ugen. Laila vil udarbejde 
et skema med alle opgaver som skal løses. Opgaver kunne være stå ved grillen, 
stå i salgsvognen, sæt telt op og tage det ned igen eller mange andre praktiske 
ting. 
  
Nu skal vi glæder os til udendørssæsonen, vi skal se Serie 5 fodbold. Vi har 
brug for alt jeres opbakning på stadion. Pulje er nogenlunde lokal så vi forven-
ter mange tilskuere. Vi har kun et hold i år, da vi har mange spiller der er flyttet 
til Aarhus, ude at rejse eller fundet andre græsgange. Vi skulle gerne tilbage til 
serie 4 efter dette forår. I kan kigge på DBU hjemmeside eller bag i programmet 
hvornår vi er på hjemmebane.  
http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/
programTeam.aspx?teamid=6940&poolid=225280 
 
I kan også kigge på vores Facebook side NIF eller hinge-noreskovlund. Vi ses 
frem til et spændende forår og håber ved jeres støtte at kunne vende tilbage til 
serie 4. Holdet træner mandage 18:30 – 20:00 henvendelse til Jacob Hjorth 
22558663 
Der er også stadig puls i løbeklubben og hvis det er noget for dig meld til hos 
Harald. Vi går også om søndagen hvis man ikke gider at løbe. Hvis du gerne vil 
være med så henvend dig til Laila 20405961 
 
Det hedder desværre ikke Liga næste sæson når vi snakker Futsal. Vi må en tur 
ned i 1. division da vi ikke kunne står distancen denne sæson og tabte vores to 
play off kampe. Vi skal op på hesten og tilbage igen. Vi har holdet der kan gøre 
det, så det skal nok gå.  
Vi er altid åbne for nye ideer og forslag til aktiviteter, så derfor er i meget vel-
kommen til at kontakte Stig Mehlsen på 22708408.  
 

Bestyrelsen i NIF 



Side  13 

Nørskovlund gå/løbehold 
.Vær med til at nyde den skønne natur, der ligger omkring os.  

Naturen nydes i dit tempo. 
 

Der er ingen forudsætninger for at deltage.  
 

Kom og vær med hver søndag kl. 17 
 

For yderligere information: 
kontakt Harald tlf.: 3070 3323 

eller Laila tlf.: 2040 5961 

 SJUMBA  
Kom til Sjumba i gymnastiksalen på  

Nørskolvund skole. 
Tirsdag d. 30. august 2016 kl. 18.30-19.30  

 

For nærmere oplysninger kontakt: 
 

Helle.m.Pedersen@gmail.com  
eller 

Pernilleanne@gmail.com    
Tlf.: 2388 2180 

 

Vi ønsker alle en god sommer. 

 
 
 

Sikkerhed Komfort Økonomi 
86 66 87 88 

www.nygas.dk 

Gas installationer                                                  Naturgas-service 
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Stemningsbilleder fra 
aktiviteter i Mokken  
arrangeret af KFUM/K. 
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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                   

Adgang til og brug af Hinge Sø 
Vi er så heldige, at vi her i vores sogn 
har mange skønne områder.  
Margueritruten passerer langs Hinge 
Sø. Vinderslevholm ligger smukt i 
den vestlige ende af søen i området 
lige uden for sognegrænsen, og vi har  
smukke skovområder omkring os.  
 

Jorden omkring Hinge Sø er overvejende privatejet. Der er dog offentlig  
adgang til Hinge Sø ved Søbadet Vinderslevholmvej 64, hvor der er badebro, 
toilet madpakkehus, grill, borde og bænke med videre.  
Det er desuden muligt at gå til søen via en gangsti ved Hinge Kirke.  
 

Hinge Sø er en del af gudenåsystemet og her gælder specifikke regler: 
 Sejlads er ikke tilladt på Alling Å (Hinge Å) 
 Sejlads med sejl og motor, herunder elmotor, er ikke tilladt på Hinge Sø. 
 

Silkeborg Fiskeriforening har fiskeretten ved Hinge Søbad.  
 

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 type 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. 
Tilmeldingsfrist, pris med videre fremgår af  annoncen på næste side. 
  

Gå-Gætte-tur 
Ved året Egns– og Sportsfest står Lokalrådet for fredagens Gå-gætte-tur. 
Lokalrådets medlemsforeninger står for de forskellige poster langs ruten, og 
turen bringer dig blandt andet forbi Forsamlingshuset, Præstegårdsskoven, moti-
onsstien på den gamle jernbane og området ved Hinge Kirke. 
Sidste år havde vi deltager-rekord. Vi håber på, at se lige så mange børn og 
voksne her i 2016 til en hyggelig aften.  
 

Alle ønskes en God Sommer 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 





GÅ-GÆTTE-TUREN  
 

- for hele familien 
 

Fredag d. 10/6 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 og lign.  
 
 

Langs ruten møder I forskellige poster, som er bemandet med repræsentanter 
fra nedennævnte foreninger, der har forskellige konkurrencer klar til alle  
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. 

Stemningsbillede fra forårets aktivitetsaften i Forsamlingshuset  
med spilleborde, hotdog-buffet og hygge-snak.  



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 

Fotografen var på tur i sognet en Dag… 
men på hvilket tidspunkt? 
Var det mellem 10-12 eller 12-14 eller 
14-16 eller 16-18? 
Bonus oplysning:  
De er alle taget mod solen den 7. april! 

Det rigtige tidspunkt kan du finde den 15. maj på 
 www.facebook.com/groups/437847089634816/?fref=ts eller gå på Facebook og søg 
”Hinge-Nørskovlund ByPortal” Du behøver ikke selv at være på facebook for at se det.  



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

13/04 - 18.30 Opstart Flugtskydning Flugtskydningsbanen/
Grønbæk 

Jagtforeningen 

05/05 - 18.30 Hjemmekamp Sportspladsen i Nørskov-
lund 

NIF 

16/05 - 11.00 Friluftsgudstjeneste Vinderslevholm Menighedsrådet 

18/05 - 17.30 Børnegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

20/05 - 18.00 Middag på Tværs Forsamlingshuset Forsamlingshuset/ Lokalrå-
det 

22/05 - 09.00 Arbejdsdag Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

26/05 - 18.30 Udflugt  Forsamlingshuset Beboerforeningen 

28/05 - 14.30 Jubilæumskagebord Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

05/06 - 19.00 Reklamelotteri Forsamlingshuset Støtteforeningen 

06/06 - 10.00 Udflugt for de ældre Forsamlingshuset Menighedsrådet 

06/06 - 19.00 Naturvandring Tanghusvej 18 Jagtforeningen 

07/06 - 18.15 Hjemmekamp Sportspladsen i Nørskov-
lund 

NIF 

10/06 - 18.30 Hjemmekamp Sportspladsen i Nørskov-
lund 

NIF 

10/06 - 18.30 Gå-gættetur Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Beboerforeningen 

11/06 - 18.30 Familieaften Teltet på sportspladsen Beboerforeningen 

12/06 - 11.00 Gudstjeneste i teltet Teltet på sportspladsen Menighedsrådet 

22/06 - 18.30 Præmieskydning Flugtskydningsbanen/
Grønbæk 

Jagtforeningen 

23/06 - 20.00 Sct. Hans bål Hinge Sø Beboerforeningen 

22/08 - 08.10 Udflugt Sørens Rejse Mandagsklubben 

30/08 - 18.30 Sjumbaopstart Gymnastiksalen i Nør-
skovlund 

NIF 

05/09 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

08/09 - 18.15 Udflugt Forsamlingshuset Beboerforeningen 

10/09 - 09.00 Arbejdsdag i skoven Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

13/09 -  Møde vedr. valg til menigh. Forsamlingshuset Menighedsrådet 

    

    www.hinge-noerskovlund.dk 


