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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 har vi i år fået lov at hente hos Signe Rømer, Tingskrivervej 2. Det siger 
vi mange tak for. Vi har valgt et lidt mindre træ end de foregående år, idet vi 
har dårlig erfaring med, at store træer blæser omkuld inden Jul. 
 
Den 26. 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 dansede og sang Julemanden med de 43 fremmødte børn rundt om 
juletræet, hvorefter han delte godteposer ud til børnene. 
 
Arrangementer 

I januar har vi arrangeret en udflugt til Osteriet Hinge, og til marts arrangerer vi 
fællesspisning og foredrag.  
Begge arrangementer annonceres andetsteds i dette blad. 
 
Den 2. februar afholder vi generalforsamling. 
På generalforsamlingen træder foreningens formand igennem 21 år tilbage. 
Foreningen har direkte formandsvalg, og et af den nuværende bestyrelses- 
medlemmer stiller op til valget af formand, men det skal ikke afholde andre fra 
at stille op. 
Vi vil meget gerne benytte formandsskiftet som anledning til at drøfte Beboer-
foreningens fremtid og virke. Vi håber derfor på stort fremmøde til generalfor-
samlingen. 
Ideer til nye tiltag og mål for foreningen er meget velkomne. 
Beboerforeningen vil gerne lave arrangementer for hele familien, og gerne i 
samarbejde med lokalområdets øvrige foreninger og institutioner. 
Dette og mange andre ting, vil vi meget gerne drøfte på generalforsamlingen, 
Så Vel Mødt ! 
 
 
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 2. februar 2017 kl. 19.30 
 

 i Nørskovlund Forsamlingshus 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Udflugt  l Osteriet Hinge 
torsdag den 19. januar kl. 19.30 

Landmand Evald Vestergaard vil vise rundt i staldene og  
fortælle om det økologiske landbrug. 

Mejerist Mogens Jensen vil vise rundt i mejeriet og fortælle 
om osteproduktionen. 

Aftenen afsluttes med                     
kaffe/te og smagsprøver. 

Vi mødes ved mejeriet på  
adressen Tanghusvej 14. 

                                                    
Pris: 75 kr. incl. kaffe/te og smagsprøver. 

Tilmelding senest den 15/1 til Inger Døssing på                
tlf. 40 56 20 29 (max. 40 deltagere) 

Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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   Fællesspisning og foredrag 
 

      i Nørskovlund Forsamlingshus 

 
Fredag den 31. marts inviterer beboerforeningen til fællesspisning 
og foredrag i Nørskovlund Forsamlingshus. 

                                
               Alle er velkomne !! 

Fællesspisning  kl. 18.30 : 
 

Menu: Farserede porrer med kartofler og grønsager. 
Til dessert citronfromage og i pausen kaffe/te og småkager. 
 
Foredrag  kl. 20.00 : ”Vietnam - 2000 km. på langs” 

 

Gerda Hjorth og Svend Niær Kristensen 
fra Tingskrivergården i Hinge vil vise 
billeder og fortælle om deres rejse i  
Vietnam. 
Etniske minoriteter i de nordlige bjerg-
områder i farvestrålende dragter, Hues 
Kejserpalads, Hoi Ans fine huse, storby-
erne Hanoi og Saigons hektiske byliv, 

Halong bugten, Mekongdeltaets mange både, besøg i hulerne fra Viet-
namkrigen, cacao– og gummiplantager er blot nogle af de ting,  
vi skal se og høre om. 
 
Pris : Foredrag og spisning  =  kr. 150,- pr. person. 
 
Tilmelding senest den 26/3 til Inger Døssing på tlf. 40 56 20 29 eller 
via forsamlingshusets hjemmeside. 
 
 
 
 
Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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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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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

Tidligere arrangementer 
Efterårets arrangementer i støtteforeningens regi har dels været afholdelse af 
den efterhånden traditionsrige fællesspisning Mortensaften, dels den ligeså tra-
ditionsrige juleweekend første lørdag/søndag i advent. 
 
Mortensaften var igen lagt i hænderne på Tove, Aase, Hilda og Sigurd fra Man-
dagsklubben. De gør det fremragende og fik helt velfortjent  stående applaus for 
deres vellykkede andesteg og risalamande. 65 deltagere fik glæde af denne læk-
re menu! 
 
Juletræstænding fandt sted lørdag den 26.11. og der var rigtig mange børn og 
voksne, først på køretur med Jens Jakob rundt i byen, og siden rundt om jule-
træet, hvor julemanden delte godteposer ud.  
I forsamlingshuset fik vi solgt en masse varme æbleskiver og gløgg, og jule-
stemningen havde indfundet sig, - ikke mindst fordi vi fik lov at  låne Mandags-
klubbens juletræ og nisser, som kom på besøg et par dage før, de alligevel skulle 
med til Mandagsklubbens julefrokost! Tak for lån af nisser til Lis og Johannes!. 

 
1. søndag i advent afholdt vi det årlige andespil. 
Vi var rigtig glade for den store tilslutning.  
Omkring 80 deltagere spillede om ænder og æn-
dre juleagtige gevinster.  
Leo og Niels Peter styrede som sædvanligt  
slagets gang - så tak for det! 
 
 
 

Den 10.12. afholdes jubilæumsfest for forsamlingshuset med dilettant og jule-
frokostmenu. Vi når ikke at berette om dette arrangement før i næste aktivitets-
blad, men vi tror på en sjov og hyggelig aften! 
 
Kommende arrangementer 
Første arrangement i det nye år er et samarbejde mellem Lokalrådets foreninger 
om en nytårs-gå-tur, hvor der vil blive serveret kaffe/te i   forsamlingshuset efter 
turen. Se nærmere omtal på Lokalrådets info-side. 
 
Der afholdes generalforsamling onsdag den 8. februar og fastelavnsfest søn-
dag den 26. februar.  
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Generalforsamling 

Onsdag d. 8. 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 den nuværende bestyrelse, hvis du vil vide mere!  
Kontaktoplysninger finder du på noerskovlund-forsamlingshus.dk 
 
 
Medlemskab af Støtteforeningen - Køb af medlemskort for 2017 
Vi vil rigtig gerne appellere til, at beboerne i sognet samt andre, der har interes-
se for forsamlingshuset i det kommende år betaler medlemskab til Støttefor-
eningen. Det koster kr. 100 kr. om året. 
 
Medlemmer af Støtteforeningen kan leje Forsamlingshusets gamle borde og 
stole med mere. Der er ligeledes mulighed for at leje huset på særlige vilkår. 
Her skal man være opmærksom på, at ovenstående kun er gældende for med-
lemmer af Støtteforeningen og ikke medlemmer af  Beboerforeningen.  
Det er 2 forskellige foreninger!! 
 
Medlemskontingentet kan indbetales på konto 7844 1099666.  
Se også det husstandsomdelte brev, og ring endelig til et af bestyrelsesmedlem-
merne, hvis du har spørgsmål! 
Vi er meget afhængige af dette tilskud fra jer i lokalområdet, så vi har mulighed 
for at fortsætte med arrangementer til gavn for forsamlingshuset - så TAK for 
hvert et bidrag. 
  
Med denne lille opfordring ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

 

           Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser 

 
 

GENERALFORSAMLING  
   I Nørskovlund Forsamlingshus onsdag den 8. februar 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

   kl. 19.00:  Stø eforeningens generalforsamling  

      kl. 19.45:  Forsamlingshusets generalforsamling 
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Foreningen ’Kunsten at redde liv’ gør  
Nørskovlund til en hjertesikker by 

 
I efteråret er borgere i og med tilknytning til Nørskovlund-området blevet  kon-
taktet af foreningen Kunsten at redde liv. Formålet er at rejse penge til at gøre 
Nørskovlund til en hjertesikker by, ved at opsætte en hjertestarter der er til-
gængelig 24 timer i døgnet, udenfor på Nørskovlund Forsamlingshus. 

Alle der har støttet projektet får deres navn eller logo på tavlen, så alle kan se, 
hvem der har været med til at gøre Nørskovlund til en hjertesikker by. 

Foreningen ”Kunsten at redde liv” blev stiftet i 2012 og arbejder for at få sat 
flere hjertestartere op. Fra begyndelsen har der været et særligt fokus på mindre 
bysamfund, og nu er turen kommet til vores lokalområde. 

I Danmark er der hvert år mere end 3.500 personer, som falder om med et hjer-
testop uden for hospitalet. Deres chance for at overleve afhænger af, at der er 
mennesker tilstede, som kan og tør yde livreddende førstehjælp. Selv om chan-
cerne for at overleve er blevet bedre i de senere år, er det stadig kun 10 til 12 
procent, der overlever et hjertestop. Med en hjertestarter i nærheden, stiger 
overlevelsesprocenten markant, helt op til 70 procent ville kunne overleve et 
hjertestop. Større kendskab til førstehjælp og en større udbredelse af hjertestar-
tere i Danmark kan gøre noget ved denne negative statistik,   

I praksis betyder det, at Kunsten at redde liv i 
løbet af december måned opsætter et specielt byg-
get varmeskab til hjertestarteren, som vil  være 
tilgængeligt for byens borgere 24 timer i døgnet. 
Yderligere opsættes en informationstavle med en 
guideline til, hvordan hjertestarteren  bruges.  
             I forbin-
delse med opsætningen vil Lokalrådet afholde en 
informationsaften, hvor det vil blive gennemgået, 
hvordan hjertestarteren skal bruges. Se nærmere 
information om dette arrangement på Lokalrådets 
side.  
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 FASTELAVNSFEST 
 

 
I Nørskovlund Forsamlingshus 

søndag den 26. 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/te/saftevand. 
 

ALLE ER VELKOMNE 
 
 

 
Hilsen KFUM og KFUK, Forsamlingshuset og Støtteforeningen 
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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   
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Udflugt for de ældre 
På grund af pinsen bliver udflugten for de ældre i sognet mandag d.12. juni 2017.  

Så få datoen på kalenderen 
 

Folkekirkens Nødhjælp  
Husstandsindsamlingen til Folkekirkens nødhjælp 12. marts 2017 er aflyst. 

Er der gudstjeneste i kirken pågældende dato, vil der blive offergang. 
 

Ny Præst 
 

Sognet har fået ny præst ansat. Det er Michael Holst Kongensholm, som skal 
starte d. 1. maj. Eftersom vores præstevikar Søren Peter Villadsen har fået job 
pr 1. december, bliver der en overgangsperiode.  
Får man brug for en præst i denne periode, kan Michael H. Kongensholm kon-
taktes. Se kirkebladet. Michael vil selv præsentere sig senere.  

 
Nyt menighedsråd 

 

Menighedsrådet har nu konstitueret sig.  
 

formand: Svend Erik Laursen 
næstformand: Inger Døssing 

kasserer: Gerda Hjorth 
sekretær: Mogens E. Jensen 

kontaktperson: Mogens E. Jensen 
kirkeværge: Bjarne Jacobsen 

præstegårdsudvalg: Svend Erik Laursen og Bjarne Jacobsen 
valgbestyrelse: Gerda Hjorth, Inger Døssing og Bjarne Jacobsen 

 
Se venligst kirkebladet for øvrige informationer.  

 
  

Hinge Menighedsråd 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for foråret 2017 
 

09-01 kl. 14.00 Hanne og Villy Just Petersen Silkeborg fortæller  
     og viser lysbilleder fra en rejse. 

23-01 kl. 14.00 Bio Teknik ” Lones magnetsmykker”. Demonstration af  
     pulserende magnetfelt terapi. .   
 

06-02 kl. 14.00 Med krudt og kugler fra Napoleon til D-dag Normandiet  
     historisk rejseforedrag.  Jens Larsen Ry. 

20-02 kl. 14.00 Generalforsamling og Banko. 

06-03 kl. 14.00 Kaj Balle og venner fra Viborg spiller Harmonika.  
 
 

20-03 kl. 14.00 Tidligere præst Jørgen Frost fortæller ”Fra præst til pedel”.  
 
03-04 kl. 14.00 Sidste møde vi kør til Grønhøj Kro og får eftermiddagskaffe. 

     Der vil være underholdning af krofatter og mulighed for at se deres 
     Morten Korch museum. 

     Vi mødes ved Nørskovlund forsamlingshus Kl. 14.00 og derefter  
     Brugsen i Kjellerup og køre sammen. 

     Kaffebord, underholdning og museum 50,-kr.  
 

Nye medlemmer altid velkommen, ikke medlemmer 25,- kr. 
Møderne starter kl. 14.00 Nørskovlund forsamlingshus. 

 
Med venlig hilsen  

bestyrelsen. 

Der var fuldt hus til årets Andespil i forsamlingshuset. 
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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Efteråret sluttede med generalforsamling. Finn Andersen, Camilla Wittrock og Stig 
Mehlsen var på valg. Alle modtog genvalg og dermed ikke de store ændringer i besty-
relsen. Den nye bestyrelse holder deres første møde den 16/1 2017.  
 

Vores regnskab for sidste år har båret præg af manglende betaling af kontingent til rette 
tid så pengene har vært i regnskabet, det gælder også de annoncør vi har haft til sports-
festen.  
 

Sportsfesten 2017 ligger igen i uge 23. Det betyder at I allerede nu gerne må reserverer 
denne uge. Vi har brug for alles hjælp og alle lokale sponsorer til at købe en annonce. 
Vi glæder os allerede, og hvis du har nogle gode ideer, er du meget velkommen til at 
kontakte os.  
 

Vores fodbold afdeling har haft et blandet år, med mange udfordringer. Vores serie 5 
hold blev lukket ned til sommerferien og vi har ikke haft noget i efteråret. Det er virke-
lig en skam, men det er svært, når spillerne flytter for at studerer i Aalborg, Aarhus og 
andre storbyer. I det nye år vil vi også gerne byde på senior fodbold i Nørskovlund, men 
det kræver vi har nogle spillere og en træner, som kan drive det.  Skulle man have lyst 
til at spille fodbold i foråret er man meget velkomme allerede nu at kontakt Stig Mehl-
sen 22708408  
 

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.  
Løbeklubben løber videre, ønsker man at deltage aktivt skal man kontakte Harald 
30703323. Se annonce på modsatte side. 
 

Futsal er starter op, men det kniber med at få nok spiller til træning, så hvis du har lyst 
til at prøve kræfter med Futsal er du meget velkommen til at komme til træning i Kjelle-
rup Hallen hver torsdag kl. 17:30 til 19:30. Efter nytår bliver det 17:00 til 19:00. Vi er 
kommet rigtig godt i gang i turneringen og har vundet vores to første kampe. Målet er at 
komme tilbage i Ligaen. Vi spiller vores næste runde lørdag den 14/1-2017 og med en 
sejr kan vi sikre os en plads i kampen om det jysk/fynske mesterskab og en oprykning 
til Ligaen.  Så er der nogen, som kunne tænke sig at spille, er de meget velkommen til at 
kontakte Stig Mehlsen  22708408.  
 

Selvom nogle af vores lokale Futsal spillere er flyttet til Lystrup Futsals Ligahold, kan 
vi godt være stolte over Jannik Mehlsen, som er tilbage på landsholdet i Futsal og har 
deltaget i Nordisk Cup i Sverige.  
 

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 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 

 
 
 
 

Sikkerhed Komfort Økonomi 
86 66 87 88 

www.nygas.dk 

Gas installationer                                                  Naturgas-service 

 

 

 
 
 
 
 

 

KROP OG SIND I BALANCE 
 

Biodynamisk Kranio – Sakral Terapi   

 

V/ Lene Korsåsen 
Nørskovlundvej 22, 8620 Kjellerup 

 

Granli.velvaere@gmail.com 
www.granlivelvaere.dk 

 

Mobil: 53 43 33 07 
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        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

I KFUM og KFUK arbejder vi lige nu på at finde ud af hvad vore aktiviteter og tilbud 
nu skal være. Vi prøver at finde noget, hvor der båder er energi og engagement og som 
giver mening og er relevant. Vi har jo nogle fantastiske lokaliteter I MOKKEN, Stalden 
og omgivelserne omkring præstegården og kirken.  
 
Det vi regner med at starte op er, at der stadigvæk vil være fokus på onsdag som aktivi-
tetsdag. Sandsynligvis vil der hver onsdag være Drenge/Herre-aftner (ingen bestemt 
aldersgruppe) i stalden, hvor der kan skrues og hamres i alle mulige ting og sager.  
 
Samtidig vil der nok, hver anden onsdag, blive noget Åbent Hus i MOKKEN, som pri-
mært vil henvende sig til piger/kvinder, og hvor der kan laves al muligt kreativt eller 
”bare” være social og hygge sig i hinandens selskab.  
 
Aftnerne vil nok slutte med kaffe og derefter en slags aftensang som måske vil være i 
kirken.  
 
Der er også en gruppe der arbejder på at lave en diskussions- og debatgruppe ud fra bø-
ger og film. Men som I nok kan læse, så er det endnu ikke helt på plads. Vi vil også 
gerne, sammen med menighedsrådet, lave familiegudstjenester med jævne mellemrum, 
men her afventer vi, at vi får vores nye præst i gang i jobbet.  
 
Hold øje med os på https://www.facebook.com/kfumogkfukihinge/?fref=ts …det er en 
åben side, man sagtens kan gå ind på, også selv om man ikke selv er på Facebook   
 
Vi har planlagt følgende aktiviteter i foråret. 
 

10. jan.  International Bede- og fællesskabsaften, kl. 19.30, Hinge Kirke med kaffe  
   bagefter 
 

6. feb.   Voksenaften (for 30 +ér) Bibelfortællinger for Voksne v. Lisbeth Gottenborg, 
   præst og fortæller, K-Huset kl. 19.30  
 

22. feb. Generalforsamling i KFUM og KFUK i Hinge, MOKKEN, Kl.19.00  

 
Kærlig hilsen  
Lederne i MOK-klubben og bestyrelsen for KFUM og KFUK i Hinge.  
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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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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

 
Lokalområde med Kant 
I september igangsatte Silkeborg Kommune projektet Lokalområder med Kant, 
som bl.a. skal være med til at få flere til at flytte til kommunen.          Lokalom-
råder med en skarp profil og engagerede borgere har særligt gode muligheder 
for at fastholde og tiltrække nye borgere. Men hvad kendetegner et godt og 
stærkt lokalområde, og kan du selv bidrage til, at netop dit lokalområde er et 
attraktivt sted at bo? Overalt i kommunen er der forældre, frivillige, lokalrødder 
og masser af andre engagerede mennesker, der skaber liv, fællesskab og helt 
unikke muligheder for at udfolde sig. Det er dem, der står med nøglen til at ska-
be en endnu bedre kommune.  

En gruppe borgere her fra vores lokalområde har som én ud af 4 grupper budt 
ind på at deltage i dette projekt. Det har mundet ud i en række helt konkrete ud-
spil til, hvad der gør og kan gøre vores lokalområde unikt. Gruppen arbejder 
bl.a. med områderne Natur, Hinges Perler og foreningsliv. Udvalget vil i forbin-
delse med Borgermødet i uge 10 fremlægge deres ideer for udvikling — bl.a. i 
området ved Hinge Søbad. Det bliver spændende at høre, hvad arbejdet  vil føre 
med sig. 

Nytårskur og tur 
Foreningerne i Lokalrådet står søndag den 1. januar bag et lille hyggeligt arran-
gement, hvor vi tager vandreskoene på og følges ud på en lille tur i naturen om-
kring Hinge og Nørskovlund. Med start og ”mål” ved Nørskovlund Forsam-
lingshus vil vi gå en frisk tur på ca. 4 km.  
 

Efter turen vil der være kaffe/the/sodavand og et lille glas i forsamlingshuset, så 
vi kan ønske hinanden godt nytår!! Ligeledes vil der være information om for-
skellige andre vandremuligheder i området, som vi evt. kan afprøve sammen, på 
et senere tidspunkt. 
 
Middag På Tværs 
Vi har i flere år med stor succes arrangeret ”Middag På Tværs”. Derfor skal vi 
selvfølgeligt også gøre det i 2017. Datoen er sat til fredag den 21. april.  
 
 

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. 
Arrangementet er for hele familien, børn, unge som ældre.  
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Aftenen indledes privat hjemme hos forskellige værtsfamilier og afsluttes med 
fælles kaffe-kage-bord i forsamlingshuset.  
 
Vi har brug for nye værtsfamilier til Middag På Tværs 2017.  
Mad og drikkevarer bliver leveret, så det eneste man skal er at dække bord.  
Se mere i annoncen andet sted her i bladet. 
 
 
Borgermøde om kommuneplanen 
En aften i uge 10 indbyder Lokalrådet til Borgermøde, hvor  kommuneplanen 
2017 er på dagsordenen. Vi får besøg af repræsentanter fra kommunen i form af 
såvel administration som politikere, men da der endnu ikke er truffet aftale om 
en eksakt dato, skal man holde øje med opslag på Facebook, hjemmesider og på 
opslagstavlerne i Nørskovlund og Hinge for nærmere information om datoen 
for mødet. 
 

Ved mødet præsenteres kommunens udspil til kommuneplan 2017, og vi vil 
herigennem få indtryk af, hvad en kommuneplan er for en størrelse, hvad den 
kan bruges til, hvad der sker lokalt samt i vores kommune generelt. 
 

Temaerne for kommuneplanrevisionen er 
1) Plads til vækst 
2) Fleksibilitet i planlægningen 
3) Friluftsstrategi 
3) Skybrudsplanlægning 
4) Trafikplan 
5) Byens skala 
6) Kommuneejendomme 
  
Vi skal ved mødet også tale om vores projekt ”Lokalområde med Kant”, som 
har mange ideer i støbeskeen. 
Der er blandt andet et projekt omkring Hinge Søbad, hvor der i dag er en kom-
muneplanramme og lokalplan. Ved mødet skal vi bl.a. se på, om disse planer 
matcher vores projekt, hvilket det er yderst relevant, at vi får talt om. Evt. kan 
vores projekt blive et meget aktuelt høringssvar til kommuneplan 2017 i relati-
on til kommunes friluftsstrategi. 
 
Lokalrådets sammensætning 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd består af en repræsentant fra hver af følgende 
foreninger: Mandagsklubben, Hinge KFUM og KFUK, Hinge Menighedsråd, 
Hinge og Omegns Jagtforeningen, Nørskovlund Idrætsforening, Beboerforenin-
gen for Hinge Sogn og Nørskovlund Forsamlingshus/Støtteforeningen. Lokal-
rådet er bl.a. lokalområdets kontakt til Silkeborg Kommune.  
 

 Alle ønskes Glædelig Jul og Godt Nytår fra 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd 
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  Hjertestarterkursus  

   Kursus i brug af den nye hjertestarter afholdes  
Mandag den 9. januar 2017 kl. 19.00  

 i Nørskovlund Forsamlingshus 
 

Kurset forventes at vare ca. 1 time. 
 

Efterfølgende kan der købes kaffe/te og en småkage til en rund femmer. 
 

Tilmelding senest dagen før på forsamlingshusets hjemmeside  
eller på sms til Lene Henriksen på mobil 30117197 

  Nytårskur/tur 

   Søndag den 1. januar kl. 14.00  
Kunne du trænge til lidt frisk luft og starte det nye år med lidt motion, så vil  
vi gerne opfordre dig til at møde op søndag d. 1/1 kl. 14.00. Med start og 
”mål” ved Nørskovlund Forsamlingshus vil vi gå en frisk tur på ca. 4 km.  
 

Efter turen vil der være kaffe/the/sodavand og et lille glas i forsamlingshuset, så vi kan 
ønske hinanden godt nytår!! Ligeledes vil der være information om forskellige andre 
vandremuligheder i området, som vi evt. kan afprøve sammen, på et senere tidspunkt. 
 

Ingen tilmelding - vi ses på dagen:-)  med venlig hilsen Lokalrådets foreninger.  
 

  Borgermøde  

   om kommuneplan 2017  
 

afholdes tirsdag den 7. marts 2017  
fra kl. 19.00-21.00 i Nørskovlund Forsamlingshus 

 
Lokalrådet er vært ved en kop kaffe/te med brød 

 
Af hensyn til kaffebrygning m.m. er der tilmelding senest  dagen før  

på forsamlingshusets hjemmeside eller på sms til  
Lene Henriksen på mobil 30117197 
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Middag på Tværs   
 

Styrker lokalområdet og netværket! 
 

For hele familien !! 
 
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 21. april 2017 
 

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

Men den 21. april arrangere Lokalrådet, som er et råd bestående af repræsen-
tanter fra alle områdets foreninger, MIDDAG PÅ TVÆRS.  
 

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 skal gå/køre hen og spise 
hovedretten. Det vil sige, at man her kommer sammen med en helt anden flok. 
Til sidst skal vi alle mødes i forsamlingshuset for at spise dessert og nyde en 
kop kaffe/te/sodavand sammen.  
 
Arrangementet er for hele familien og  
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 kr. pr. person. Børn til og med 12 år halv pris.  
 

Tilmelding senest den 1. april 
 på forsamlingshusets hjemmeside: www.noerskovlund-forsamlingshus.dk  
 eller send en mail til Lene Henriksen på lenehenriksen@live.dk   
 eller en sms til Lene Henriksen på 30117197 
 
Vi har brug for nye værtsfamilier til Middag På Tværs 2017.  
Mad og drikkevarer bliver leveret, så det eneste man skal er at dække bord.  
Har du/I lyst til at være værtsfamilie, så giv besked om dette sammen med 
din tilmelding til arrangementet.  
 
Mange hilsner 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd 
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 LOKALOMRÅDER MED KANT 

I de sidst par måneder er vi en lille gruppe der har arbejdet med projektet Lokal-
områder med Kant” 
Det er et projekt Silkeborg Kommune har sat i søen, og vi er 5 lokalområder der 
er kommet med i det.  Projektet beskrives kort sådan:  
 
Projektet Lokalområder med kant giver et hold af aktive borgere mulighed for 
at gøre den kant, I ser i området mere tydelig. Holdet får tilbudt inspiration og 
en ramme til at ”opdage det særlige” og komme i gang med at fortælle om det, 
samt udvikle idéer og initiativer, der beriger området og jer. 
 
Gruppen der består af Johannes V Hansen, Lars Lynderup Hansen, Jesper Kri-
stiansen, Dorte Kærn, Erene Vestergaard, Annette Døssing, Niels Peter Bjerre, 
Margit Hansen og Dorte Hougaard Madsen har sammen med et par stykker fra 
kommunen fundet frem til nogle områder vi særligt kan fremhæve som attrakti-
ve i vort lokalområde, og som f.eks. kan være medvirkende til at få nogle til at 
vælge Hinge-Nørskovlund området, når de skal finde et sted at flytte hen.  

 
- Vore ”Perler”, som er de ting/steder der særligt er synlige og ”skinner”, 
   som f.eks. Vinderslevholm, Hinge Sø, Osteriet Hinge og Holm Mølle 
 
- Naturen generelt – herunder de mange muligheder for at bruge den.  
 
- De forholdsvis mange foreninger, og ikke mindst al det samarbejde  
  der er imellem dem.  
 

Alt det, er det vi nu arbejder på at få synliggjort mest muligt og der er også mas-
ser af planer og drømme om hvor man kan gøre noget for at gøre det endnu bed-
re og attraktiv at bo her i området.  
 
Vi vil prøve at få informeret så godt vi kan, på Facebooksiden ”Hinge-
Nørskovlund ByPortal”  
 
Kontakt endelige én af os i projektgruppen, hvis du har lyst til at være med eller 
har spørgsmål og kommentarer til det.  
 

Dorte Hougaard Madsen  
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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 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

01/01 - 14.00 Vandretur Forsamlingshuset Lokalrådet 

09/01 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

09/01 - 19.00 Hjertestarterkursus Forsamlingshuset Lokalrådet 

10/01 - 19.30 International Bededag Hinge Kirke KFUM/K 

19/01 - 19.30 Udflugt Osteriet Hinge Beboerforeningen 

21/01 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

23/01 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

30/01 - 19:00 Generalforsamling Forsamlingshuset Jagtforeningen 

02/02 - 19.30 Generalforsamling Forsamlingshuset Beboerforeningen 

06/02 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

06/02 - 19.30 Voksenaften K-huset KFUM/K 

08/02 - 19.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Støtteforeningen 

08/02 - 19.45 Generalforsamling Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

20/02 - 14.00 Generalforsamling og Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

22/02 - 19.00 Generalforsamling Mokken KFUM/K 

26/02 - 14.00 Fastelavnsfest Forsamlingshuset m.fl. Forsamlingshuset 

06/03 - 14.00 Musik Forsamlingshuset Mandagsklubben 

07/03 - 19.00 Borgermøde Forsamlingshuset Lokalrådet 

20/03 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

31/03 - 18.30 Fællesspisning Forsamlingshuset Beboerforeningen 

31/03 - 20.00 Foredrag Forsamlingshuset Beboerforeningen 

03/04 - 14.00 Udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 

21/04 - 18.00 Middag på tværs Værtsfamilie Lokalrådet 

www.hinge-noerskovlund.dk 


