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Sidste frist for indlevering af materiale til næste aktivitetsblad er d. 01/12-16 

Stemningsbillede fra Frilufts-gudstjenesten på Vinderslevholm. 

Konstitueret sognepræst Søren Peter 
Villadsen var årets taler da bålet blev 

tændt Sankthans aften. 

Hyggestemning i MOK-klubben -  
er en saga blot -  klubben må lukke….. 

læs mere og se flere billeder inde i bladet. 
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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst 
I maj måned var vi på udflugt til Landsretten i Viborg. Det var virkeligt in-
teressant at se de mange retssale, som alle er flot udsmykket med kunst. Vi 
fik en guidet tur i bygningen og en god fortælling om rettens virke. 
 

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

Senere på måneden arrangerede vi Sct. Hansbål ved Hinge Sø, og det var 
meget glædeligt, at der 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 ved arrangementet i et flot sommervejr efter en ellers regnfuld 
dag. 

Kommende arrangementer i beboerforeningen 
Den 8. september arrangerer vi en udflugt til regionshospitalet i Viborg, 
hvor vi bl.a. skal se og høre om de store udvidelser og nybyggeri. 
 

Den 13. oktober arrangerer vi sammen med menighedsrådet en foredragsaf-
ten i forsamlingshuset. Foredragsholder denne aften bliver fængselspræsten 
fra Nordeuropas mest sikrede fængsel ved Horsens. 
Vi håber at se rigtig mange til denne aften med sang, foredrag, hygge og 
socialt samvær. 
 

Den 26. 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 traktorvogn eller for at nyde lidt varmt 
at drikke i forsamlingshuset, hvor støtteforeningen trakterer, mens man ven-
ter på Julemanden. 
Vi håber at se rigtig mange børn og deres forældre og bedsteforældre. 
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  Dagligt liv i                            
Nordeuropas mest sikrede fængsel 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Foredrag i Nørskovlund Forsamlingshus 
torsdag den 13. oktober kl. 19.30 

 

  Hinge Menighedsråd og Beboerforeningen for Hinge Sogn inviterer til   
 foredrag med Jesper Dupont Birkler, som er fængselspræst i Enner  
 Mark Fængsel (tidligere Statsfængslet Østjylland) ved Horsens. 
 
 Som præst for fangerne i Nordeuropas mest sikrede fængsel er Jesper   
 dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste  
 forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle få måneder til   
 forvaring på livstid. 
 I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag i fængslet, om   
 det kirkelige arbejde, om skyld og straf, om håb og længsel. 
 Foredraget ledsages af billeder fra fængslet, og der bliver tid til   
 spørgsmål. 
 
 Alle er velkomne. 
 Der serveres kaffe/the med brød til en pris af 50 kr. 
 
 Tilmelding  
 senest den 10/10 til Svend Erik Lauersen på tlf. 27 29 24 59  
 eller John Birk på tlf. 51 49 01 58. Tilmelding kan også foretages på   
 forsamlingshusets hjemmeside: noerskovlund-forsamlingshus.dk 
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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  
 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. 
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  Juletræstænding  
    
   Lørdag d. 26/11 tændes det store juletræ ved    
    Nørskovlund Forsamlingshus  
 

Fra kl. 14.30 er der mulighed for en køretur i en 
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. 
 
 
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 Bo Hansen, Nørskovlund. 
 I begrundelsen for valget blev der lagt vægt på Bo´s   
 mangeårige arbejde i og for lokalområdet samt hans  
 store engagement og hjælpsomhed. Bo tilbyder sin  
 arbejdskraft til mange typer af gøremål til gavn for   
 egnens borgere og foreninger. Han hjælper gerne med  

at løse opgaver af meget forskellig karakter fra det håndværksmæssige til   
det kulinariske Det sætter vi stor pris på. Vi ønsker Bo tillykke med prisen!  

 

Renovering  
I forsamlingshuset har vi brugt sommeren på at renovere væggen mod øst i 
den store sal. Det viste sig at blive en lidt anden udfordring end forventet.  
Bag de gamle paneler, som det var nødvendigt at udskifte, fandt vi flere  
”spændende” ting. Den midterste rem/bjælke, som bærer loftet, var nærmest 
smuldret væk på grund af råd og ælde. Det blev derfor nødvendigt at isætte 
en ny, hvilket krævede udskiftning af loftplader med mere.  
Håndværkere, bestyrelse og andre frivillige hjælpere har således brugt man-
ge timer i huset denne sommer, så salen kunne være færdig til den første 
udlejning efter ferien.  
Vi havde fået tilskud fra kommunen til dækning af 50% af den på forhånd 
planlagte renoveringsopgave. Vi har efterfølgende søgt kommunen om 
hjælp til dækning af udgifterne til den ekstraordinære opgave. Vi håber, at 
de har mulighed for at hjælpe, da uforudsete udgifter altid er en udfordring 
for vores økonomi.  
 
 

125 års jubilæet  
Lørdag den 28/5 fejrede vi Forsamlingshusets jubilæum med et stort kage-
bord. Præcist på denne dato stiftede man for 125 år siden den forening, som 
stod bag opførelsen af huset.  
Der kom omkring 75 gæster  
forbi denne eftermiddag. 
 
I forbindelse med ovennævnte reno-
vering af væggen fandt vi i øvrigt 
spor fra fortidens isoleringsmateriale. 
Her var blandt andet brugt spagnum. 
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Støtteforeningens arrangementer 
   

Siden sidste aktivitetsblad udkom, har Støtteforeningen afholdt en herlig 
folkemusikaften den 15.04. med Maja Kjær og hendes musikanter, Mæn-
dene fra årgang 59 stod for fremstilling af Skipperlapskovs, og  Susan 
Dalager havde fremtryllet en meget lækker isdessert.  

 

Musikken bestod af 
såvel gamle folkevi-
ser som folkedans, 
og det er bestyrel-
sens indtryk, at der 
var en fantastisk god 
stemning hele afte-
nen, så tak til alle 
der bidrog hertil!! 
 

 
Det årlige reklamelotterispil løb af stablen d. 5. juni som start på Egns-og 
sportsfesten. Igen i år havde vi fået en masse flotte præmier sponseret af 
lokale firmaer - så tusind tak for det! Der var mange, der fik fine præmier 
med sig hjem, og foreningen fik et pænt overskud i kassen. 
 
Støtteforeningen har også den glæde at kunne fortælle, at vi nu igen er 
fuldtallige i bestyrelsen, idet Lene Korsåsen har sagt ja til at træde ind på 
den ledige post.  
Vi byder Lene velkommen og ser frem til samarbejdet! 
 
Således opmuntret er vi klar til efterårets aktiviteter, som vil bestå af vo-
res efterhånden traditionsrige Mortensaften og Andespil, men som også 
byder på et nyt initiativ, idet vi i skøn forening med forsamlingshusets 
bestyrelse planlægger endnu et jubilæumsarrangement i forbindelse 
med husets 125 års fødselsdag. Reserver allerede nu lørdag den 10. de-
cember og glæd jer til en fest med lokale aktører på scenen, dejlig jule-
mad og forhåbentlig endnu en aften med hyggelig stemning! 
 
Efterårets første aktivitet i Støtteforeningens navn vil dog være en genta-
gelse af forårets Spille-Aften, som en række lokale borgere står bag, og 
hvor der er plads til, at både børn og voksne kan hygge sig og udfordre 
hinanden i diverse spil og lege. 
Se annoncer for alle arrangementerne her i bladet - og være opmærksom 
på, at der til nogle arrangementer kræves tilmelding. 
 
 

Forsamlingshuset og Støtteforeningen 
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Fredag den 4/11 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) 

 
 

 Salen er til spil og spisning, 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 lodtrækning om gavekort. 
 
 
Tilmelding foregår via forsamlingshusets hjemmeside 
eller til Britt Martinussen på tlf 40357123 senest 29/10 
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Forsamlingshusets  
125. jubilæumsår  

fejres med  
jule-dilettant-forestilling 

lørdag den 10. december  
 

kl. 18.00: Dilettantforestillingen 

Hans Juleand 
Herefter serveres en lækker 

Julefrokost 
 bestående af både kolde og lune retter    

Efterfølgende vil der være  
kaffe/te og småkager. 

 

Pris for hele arrangementet: 175 kr./person 
Børn op til 12 år: halv pris. 

 

 Der kan købes diverse drikkevarer,  
som passer til menuen  

 

Tilmelding  
senest den 1. december på  forsamlingshusets hjem-

meside noerskovlund-forsamlingshus.dk 
eller til Margit på tlf. 28346069 



 

Søndag den 27/11 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. 

 
 

Torsdag den 10.11.2016 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 4/11 på tlf. 28346069, (gerne sms. - tilmelding bekræftes) eller på 
forsamlingshusets hjemmeside: noerskovlund-forsamlingshus.dk 
 
Tilmeldingen lukker ved 80 tilmeldte. 
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Høstgudstjeneste 
Årets høstgudstjeneste er søndag d. 2. oktober kl. 10.30 i Hinge Kirke 

 
Høstgudstjenesten er en af årets mest traditionsrige og festlige gudstjenester 
for både børn og voksne. Der er auktion over frugt og grønt efter gudstjenesten 
og efterfølgende er menighedsrådet vært ved en frokost i K-huset. Vel mødt! 
 

Børne- og familiegudstjeneste i Hinge Kirke  
Onsdag d. 12. oktober kl. 17.30 i Hinge Kirke.  

 

Børnegudstjeneste er en festlig anledning til at gå i kirke. Efter en kort guds-
tjeneste 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. Det er gratis at deltage. 
 

Musik og sang i Hinge Kirke 
 

Søndag d. 20/11 kl. 19.00 er der kirkekoncert i Hinge Kirke. Vi får besøg af 
organist Per Rasmus Møller fra Grenaa, der vil spille et alsidigt program. Der 
er kirkekaffe efter koncerten. 
 

Søndag d. 4/12 kl. 19.30 er der julekoncert i Hinge Kirke. Silkeborg Gospelkor 
besøger os, og der bliver lejlighed til både at høre og synge julens salmer. Der 
er kirkekaffe efter koncerten. 
 

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016 
 

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste 
rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. 
 

Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på 
din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt me-
nighedsråd. 
 

Mød op den 13. september kl. 19.30 i Nørskovlund Forsamlingshus. 
 

På mødet vil der blive givet  en orientering om menighedsrådets  arbejde i  den 
forløbne periode, kommende opgaver og regler for menighedsrådsvalget. 
Efterfølgende vil der blive et opstillingsmøde, hvor der er mulighed for at lave 
en fællesliste. Kommer der mere end en liste, bliver der afstemningsvalg den 
8. november. Der skal vælges 5 til Hinge Menighedsråd. 
 

Se flere regler på www.menighedsraadsvalg2016.dk  og på www.sogn.dk     
  

Hinge Menighedsråd 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 
Program for efteråret 2016 

 

22-08 kl. 8:10 Udflugt med Sørens Rejser, Limfjorden rundt. Afg. 08.10 fra garagen 
     hos Søren pris 200,- Kr. 
    

05-09 kl. 14.00 Besøg på Brandmuseet i Kjellerup, vi mødes ved museet kl. 14.00  
     pris 50,- Kr. for medlemmer ellers 60,- kr., bestyrelsen medbringer 
     kaffe og kage.   
 

19-09 kl. 14.00 25 års Jubilæum start 12.00 med spisning: menu Hønsesalat på ana- 
     nasskive, nakkesteg som vildt, fløderand, kaffe og småkager samt  
     underholdning. 

03-10 kl. 14.00 Peder Korshøj, fra Rødkærsbro fortæller om en rejse med den trans- 
     sibiriske Jernbane. 

17-10 kl. 14.00 Banko.  
 
 

31-10 kl. 14.00 Fængselspræst Jesper Dupont Birkler, Voel fortæller om at være præst 
     i det topsikre fængsel i Østjylland. 
 
14-11 kl. 14.00 Fællessang og hygge 
28-11 kl. 12.00 Julefrokost start 12.00 pris 125,- 
 

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

 

Venlig hilsen 
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    

Egns og sportsugen var lige præcis i en uge, hvor sommer varmen var skøn. I solen var 
folk kommet frem af husene både fra egnen, men også længere væk fra. Ugen bød på 
motorcykler, veteranbiler, fodboldkampe, gå gættetur, gudstjeneste, hoppeborg, gade-
fodbold, store spilledag, fest, vognoptog, lotterispil, oprydning, morgenkaffe, loppemar-
ked, naturvandring, en tur for de ældre og havetraktor træk.  
Tak til alle der har hjulpet til, både med nye ideer men også at hjælpe i salgsvogn og 
meget andet.  
 
Nu står efteråret snart på kalenderen og du har mulighed for at spille badminton i Nør-
skolund gym. Sal og Ans skolehal. Kontakt-person er Finn på tlf. 40 11 38 31. 
Eller det er måske Futsall eller fodbold som skal holde din form i gang i løbet af efter-
året/vinteren. Kontakt-person Stig 22 70 84 08 
Sjumba starter også i Nørskovlund gym. Sal. Se opslag i bladet. 
Nørskovlund IF er også for dig der vil gå eller løbe i egnen. Se opslag på kommende 
sider.  
 
Onsdag d. 23 november kl. 1930 er der generalforsamling i klublokalet.  
 
Vi ønsker alle en god sæson .  
 
Bestyrelsen i NIF 

GENERALFORSAMLING 
 

Nørskovlund Idrætsforening 
 

Onsdag d. 23 november 2016 kl. 19.30 
 

I klublokalet på Nørskovlund skole. 
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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 sæson. 

 
 
 
 

Sikkerhed Komfort Økonomi 
86 66 87 88 

www.nygas.dk 

Gas installationer                                                  Naturgas-service 
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        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

MOK-klubben stopper. 
 

Vi har i ledergruppen og bestyrelsen for KFUM og KFUK i Hinge snakket om fremti-
den for MOK-klubben, og må desværre erkende, at vi ikke ser det muligt at køre klub-
ben mere.  
Mange af vore ledere har været frivillige gennem mange mange år, og har efterhånden 
brug for at blive afløst, men det har ikke været muligt for os, at finde nye frivillige til 
det i foreningen. Det har været en meget svær beslutning, da det er hjerteblod både for 
lederne og for foreningen generelt. 
  

Derfor vil klubben ikke starte op her efter sommerferie.  
 

Vi vil dog prøve, i samarbejde med menighedsrådet og kirken, at lave nogle events/
aktiviteter en gang imellem hen over året. De vil nok være henvendt til hele familien. Vi 
synes vi har nogle fantastiske lokaler og udendørsmuligheder, som vi gerne fortsat vil 
bruge på én eller anden måde. Men det vil I få nærmere information om, men vi håber 
selvfølgelig, at I kan og vil støtte op om det, når vi ved mere om det.  
 

Med stor tak for en masse dejlige oplevelser i klubben og for jeres gode opbakning og 
støtte. 
 

Hvis I har spørgsmål og/eller kommentarer er I selvfølgelig velkomne til at komme med 
dem til: 
- Birgit Laursen, 20824353, svende-laursen@hotmail.com  
- Dorte Hougaard Madsen, 60214408, dhm@kfum-kfuk.dk  
 
 
Kærlig hilsen  
Lederne i MOK-klubben og bestyrelsen for KFUM og KFUK i Hinge.  

EFTERÅRETS AKTIVITETER I K-HUSET 
 
15/9 Kl. 19.30 i K-Huset: ”Kvinden med krukken” distriktsaften ved v. Lisbeth Holm 
Filtenborg. . Pris 50 kr. for oplæg og kaffebord. 
 
23/9 kl. 18. i K-huset: Høstfest med fællesspisning . Alle tager en ret mad med. Søren 
Peter Villadsen holder tale.  
 
24/10 Filmaften kl. 19.00 i K-Huset 
 
7/11 Kl. 19.30 i K-Huset: ”Grønland bag den smukke facade” distriktsaften v. Christian 
Smidt.  Pris 50 kr. for oplæg og kaffebord. 
 
22/11 kl. 19.30 i K-Huset. Adventsmøde v. Jørgen Løvstad  
 
3/12 Julefrokost - Kl. 18.00 i K-Huset 
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HIGHLIGHTS FRA MOK-KLUBBEN 
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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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  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                   

 

Fiskeret i Hinge Sø 
I sidste Aktivitetsblad skrev vi, at Silkeborg Fiskeriforening har fiskeretten ved 
Hinge Søbad. Siden har vi fået oplyst, at børn under 15 år må fiske gratis på 
kommunens areal ved Hinge Søbad. Er man 15 år eller derover, skal man væ-
re medlem af Silkeborg Fiskeriforening for at fiske på arealet.  
Fiskeretten i den øvrige del af søen er privat og tilhører lodsejerne.  
 

Middag På Tværs 
Arrangementet var igen i år velbesøgt, og vi havde en rigtig god aften.  
Vi har derfor besluttet at gentage arrangementet igen i 2017:-)  
Dato for næste års Middag På Tværs–arrangement får I oplyst i det næste   Akti-
vitetsblad, som udkommer til januar. 
 
 

Gå-Gætte-tur 
Ved året Egns– og Sportsfest stod Lokalrådet for fredagens Gå-gætte-tur. 
Også dette arrangement har vi besluttet at gentage i 2017. Vi har allerede nu en 
ny ide på bedding, hvor vi udover de traditionelle aktiviteter vil gøre brug af gps
-koordinater og app på smartphone. Man skal ikke fange Pokemons men 
i stedet løse opgaver og læse lidt historie om og fra området via en smartphone 
 
Ideer til opsætning af informationsskilte søges 
Vi har i Lokalrådet drøftet, om vi på en eller anden smart måde kan opsætte 
nogle skilte ved indfaldsvejene til Nørskovlund og Hinge, som informerer om 
forskellige arrangementer. Hvis I ligger inde med en god ide, så kontakt Lene 
Henriksen på tlf. 30117197. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mange hilsner 
 

 Hinge-Nørskovlund Lokalråd 
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Mange af lokalområdets foreninger kan du finde på  Facebook. 
Her er et lille udpluk—tjek selv efter …. 

 
 Hinge-Nørskovlund 
 Lokalråd 
 
 
 
 

 
Idræts- 
foreningen 
 
 
 

 
 
  KFUM/K 
 
 
 
 

 
           Kirken 
 
 
 
 
 
 

Forsamlings- 
huset 



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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GÆT ET VEJNAVN  
I SOGNET 

Fotografen har været på tur og stop-
pede op på to veje....  

hvilke veje var det?  
 

 

Løsningen findes den 10 sep. på Hinge og Nørskovlunds Byportal på 
 Facebook https://www.facebook.com 
(Alle kan gå ind og se det, - også selv om man ikke selv er på facebook) 

Side  23 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 
05/09 - 14.00 Udflugt Brandmuseet Mandagsklubben 
08/09 - 18.15 Udflugt Forsamlingshuset Beboerforeningen 
10/09 - 9.00 Arbejdsdag i skoven Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

13/09 - 19.30 Møde vedr. valg til menigh. Forsamlingshuset Menighedsrådet 

15/09 - 19.30 Foredrag K-huset KFUM/K 

19/09 - 12.00 Jubilæumfrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

23/09 - 18.00 Høstfest og fællesspisning K-huset KFUM/K 

02/10 - 10.30 Høstgudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

03/10 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Støtteforeningen 

08/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

12/10 - 17.30 Børne/Familie-gudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

13/10 - 19.30 Foredrag Forsamlingshuset Beboerf. / menighedsr. 

17/10 - 14.00 Banko Forsamlingshuset Støtteforeningen 

24/10 - 19.00 Filmaften K-huset KFUM/K 

29/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

30/10 - 18.30 Opstart Sjumba Nørskovlund Skole NIF 

31/10 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

04/11 - 17.00 Hygge-spille-aften Forsamlingshuset Støtteforeningen 

07/11 - 19.30 Foredrag K-huset KFUM/K 

10/11 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

14/11 - 14.00 Fællessang Forsamlingshuset Mandagsklubben 

19/11 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

20/11 - 19.00 Koncert Hinge Kirke Menighedsrådet 

22/11 - 19.30 Adventsmøde K-huset KFUM/K 

23/11 - 19.30 Generalforsamling Nørskovlund Skole NIF 

26/11 - 14.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen 

27/11 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

28/11 - 12.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

03/12 - 18.00 Julefrokost K-huset KFUM/K 

04/12 - 19.30 Koncert Hinge Kirke Menighedsrådet 

10/12 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

10/12 - 18.00 Jule-dilettant-forestilling Forsamlingshuset Støtteforeningen 

28/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 


