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Forklædningskunsten florerer for fulde gardiner.  
Øverst: fra dilettantforestillingen "Hans Juleand", der blev vist i forbindelse med fejrin-

gen af Forsamlingshusets 125-års jubilæum. 
Nederst: fra Fastelavnsfesten i forsamlingshuset, hvor der var rigtig mange fine ud-

klædninger blandt både børn og voksne. 



Side 2 

  

   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst: 
Beboerforeningen afviklede i februar den årlige ordinære generalforsamling. 
John Birk har efter 21 år som formand valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi tak-
ker John for det store arbejde han har udført gennem åerne. 
 
Der var genvalg til resten af bestyrelsesposterne. Nyt medlem i bestyrelsen blev 
Linda Funder Hansen. 
På bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen blev posterne fordelt og besty-
relsen sammensætning ser nu således ud: 
Kristian Lambaa, Tingskrivervej 31, Formand, 
Jesper Kristiansen, Lundmosevej 8, Næstformand. 
Birthe Mølgaard Kaa, Taskebjergvej 10, Kasserer. 
Inger Døssing, Lundmosevej 7. 
John Løvstad, Tingskrivervej 1. 
Gitte Marie Jensen, Taskebjergvej 19. 
Linda Funder Hansen, Nørskovlundvej 45. 
 
Vi har i løbet af vinteren haft to arrangementer.  
I januar var vi en tur på Osteriet Hinge. Her fortalte Mogens om fremstillingen 
af ost og Evald viste rundt i staldene. 
 
I marts har vi haft fællesspisning og foredrag i samarbejde med menighedsrå-
det. Her fortalte Gerda og Svend om deres tur til Vietnam. 
Begge arrangementer har været godt besøgt . Det siger vi tak for. 
 
Kommende arrangementer: 
I den kommende periode har vi tre arrangementer. 
 
I maj tager vi til affaldscenter Tandskov, hvor vi skal høre om håndtering og 
genbrug af affald. 
 
I forbindelse med Egns- og Sportsfesten er vi fredag aften med til at  
arrangere gå-gætteturen, og lørdag aften arrangerer vi Familieaftenen. 

 
Sankt 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  

 Affaldscenter Tandskov  
 

Torsdag den 4. maj 2017 klokken 19.00 
 

Vi får en rundvisning  
og skal høre om håndtering af genbrug og affald.  

Om hvordan du kan afleverer dit haveaffald  
eller hente kompost og orme.  

 

Silkeborg Forsyning er bagefter vært ved kaffe og kage. 
 

Alle er velkomne  
– men der er plads til 30 efter først til mølle-princippet.   

 
Tilmelding skal ske til  

Inger Døssing på tlf. 40562029 
senest den 29. april 2017. 

 

Arr.: Beboerforeningen for Hinge Sogn                                  

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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Fredag den 23. juni 2017 
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:  
 Svend Niær Kristensen, 
 
 
 
 
                                       Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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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 10. 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 7. juni til Inger Døssing på tlf. 40562029   
 

  (Man kan også selv medbringe kød, som det vil være muligt at stege på grillen) 
     

  Forsamlingshuset/Støtteforeningen uddeler prisen  
  Årets Nørskovlunder. 
 

  Bandet Boogie Night, som bl.a. har rødder i lokal- 
  området 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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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

 

Renoveringsopgaver i forsamlingshuset 
 

Efter vi i efteråret fik renoveret væg og loft i den store sal, har vi her først i 
2017 været i gang i porcelænsrum og lille sal. I 2009 fik vi, med tilskud fra 
kommunen og LAG lagt nyt gulv i hele forsamlingshuset. I november måned 
2016 registrerede vi, at gulvet i lille sal gyngede, og til sidst gik der hul på gulv-
belægningen. Her kunne vi konstatere, at dele af gulvet var rådnet pga af ude-
frakommende fugt/vand. Skaden er nu udbedret med tilskud fra Silkeborg kom-
mune. Under dette arbejde opdagede vi, at ydervæggen i det rum, hvor der op-
bevares porcelæn, ligeledes var tjenlig til udskiftning. Denne væg er nu  også 
sat i stand. 
 

Vi håber ikke, at vi finder flere store ting, der skal renoveres lige foreløbig,  
da det koster …… 
 
Forsamlingshusets indtægter kommer fra udlejninger samt den støtte, som Støt-
teforeningen kan give via indbetalt medlemskontingent og overskud på arrange-
menter m.v.  Du har således mulighed for at støtte forsamlingshuset ved at ind-
betale medlemskontingent til Støtteforeningen på  
konto: 7844 1099666. Du kan stadig nå det, og det koster kr. 100,- pr. med-
lem pr. år! 
 
Generalforsamling  

Årets generalforsamling i Støtteforeningen og i Forsamlingshuset blev afholdt 
den 8. februar. I Forsamlingshusets bestyrelse var der genvalg til Aase Nyrup, 
Hilda Skovborg og Britt Martinussen. 
I Støtteforeningen blev Lisbet Jepsen og David Hughes genvalgt.  
Der var ligeledes genvalg til revisorer og suppleanter.  
 
Begge bestyrelsesformænd kunne i deres beretning fortælle om et godt år med 
stor aktivitet og mange udlejninger. Derudover var der en god drøftelse af, 
hvorledes Støtteforeningens medlemmer også fremover vil have fordelagtige 
vilkår i forbindelse med leje af forsamlingshuset.  
Ud over lidt rabat på leje af huset vil medlemmer af Støtteforeningen også få 
mulighed for at hente nøglen aftenen før, såfremt huset ikke er lejet ud til anden 
side.  
Kontakt udlejer Britt Martinussen på 86886050 for nærmere oplysninger. 
 
Det er fortsat muligt for medlemmer af Støtteforeningen (ikke Beboerforeningen!!) 
at leje borde og stole mm. til privat brug. 
Henvendelse skal ske til Hilda Skovborg på 86886236.  
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Aktiviteter i Støtteforeningen  

Som nævnt i sidste aktivitetsblad afholdtes i december 2016 en julefrokost i 
anledning af forsamlingshusets jubilæumsår.  Forud for spisningen var der op-
træden i form af et forrygende dilettantstykke, Hans juleand. De lokale amatør-
skuespillere havde øvet sig ihærdigt, og stykket blev fremført med entusiasme 
og gejst til stor morskab for publikum, som da også blev inddraget i diverse ju-
lesange.   
Maden stod mændene fra årgang 59 for, med hjælp fra Susan. Stor tak til de 
medvirkende både på og udenfor scenen, samt i køkkenet!! 

 
 
 
 
 
 
  
 
    

 
Støtteforeningen var, sammen med de øvrige foreninger i Lokalrådet, med til at 
arrangere Nytårs gåtur med efterfølgende kaffe og champagne i forsamlingshu-
set. Mange, ca. 50 i alt, benyttede lejligheden til at få lidt frisk luft og til at øn-
ske hinanden godt nytår! 
 

I samarbejde med KFUM/K og Forsamlingshuset blev der afholdt fastelavns-
fest. Der deltog 75 børn og voksne. Der var mange flotte udklædninger igen i år, 
og dommerkomiteen var virkelig udfordret mht. at kåre de bedst udklædte!!  
 
Sommerhalvåret byder på den årlige Egns- og sportsfest, hvor Støtteforeningen 
som sædvanligt står for afholdelse af reklamelotterispil i huset.  
Det finder i år sted en mandag, den 05.06.- 2. pinsedag, men vi håber igen  
på et stort fremmøde. Vi vil i hvert fald gøre vores til at få indsamlet nogle gode 
og spændende gevinster fra lokale forretningsdrivende.  
Skulle der være nogen, som vi overser, som har interesse i at skænke gevinster 
og dermed få lidt reklame, så ring/skriv endelig (28346069) - vi modtager med 
tak!! 
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Det som I tidligere har kendt som Sportsfesten i Nørskovlund har i år ændret 
navn og indhold. 
Mange flere af egnens forskellige foreninger, råd og institutioner er direkte 
involveret i dette års fest.  
Festen afvikles løbende i løbet af uge 24, og ved også at ændre navn for ugen 
ønsker vi at fortælle, at festlighederne i ugen er for alle egnens beboere, ældre 
som yngre og gerne hele familien. 
Foreløbig ser programmet for festugen således ud: 
 

Søndag d. 8. juni arrangeres der reklamelotteri i Nørskovlund Forsamlingshus.  
 

Tirsdag aften vil der på sportspladsen være gymnastikopvisning med 130 ele-
ver fra Levring Efterskole, og efterfølgende fyldes pladsen med motorcykler. 
 

Torsdag aften vil der være 7-mands fodboldcup for seniorer. 
 

Fredag aften genoptager vi gå-gætteturen på en helt ny måde. Vi skal fortsat 
gå i små grupper fra Nørskovlund via Hinge og tilbage igen, men posterne 
bemandes med repræsentanter fra mange af områdets foreninger. Turen vil 
indeholde små konkurrencer, men samtidig kan man stifte bekendtskab med 
foreningerne og deres aktiviteter, f.eks. besøg ved jagtforeningens skurvogn i 
Præstegårdsskoven, KFUM/K´s udendørsaktiviteter, motorcykelklubben MC 
Daltons m.v. 
 

Lørdag formiddag vil der være fodboldcup for børnene. Om eftermiddagen vil 
der være aktiviteter med leg, spil m.v. for hele familien bl.a. arrangeret i sam-
arbejde med Idrætsinstitutionen i Nørskovlund og om aftenen arrangeres der 
stor familiefest m. grill, spisning, underholdning m.v.  
 

Om søndagen afsluttes Egns- og Sportsfesten med gudstjeneste i teltet på 
sportspladsen. 
 
Vi ønsker med det brede tilbud at gøre Egns- og Sportsfesten til hele egnens 
fest, og vi håber på, at hele egnens befolkning vil møde frem til aktiviteterne, 
så vi i fællesskab kan få en sjov og festlig uge. 
 

Det endelige program for festen bliver beskrevet i bladet for festen, som udde-
les senere på foråret. 

                        
     m.v.h. Arrangørerne for festen. 
 
 

 
 

 
 
 

Arbejdsdag i Forsamlingshuset—kom og gi´ en hånd med! 
Der er 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 nogle timer søndag eftermiddag den 28. maj, så hører vi meget gerne 
fra dig.  
 
Hjertestarter 
Der er nu opsat en hjertestarter på ”forsiden” af forsamlingshuset..  
Mange lokale borgere benyttede sig af muligheden for at lære lidt om brugen 
af hjertestarteren ved kurset, som Lokalrådet havde inviteret til først i januar 
måned.  
Hjertestarteren er dejlig at have, men vi håber ikke, at den kommer i brug. 
Skulle det ske, at du har brugt hjertestarteren, skal du efterfølgende give     
besked til Forsamlingshusets formand. 
 
 
Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser ønsker alle God Sommer! 

  REKLAMELOTTERI 
    I Nørskovlund Forsamlingshus 

mandag den 5. juni kl. 19.00 
(2. pinsedag) 

 
 

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!! 
 

ARBEJDSDAG 
 

i Forsamlingshuset  
søndag d. 28/5 kl. 13.00-17.00 

 
 

 Har du tid og mulighed for at komme og give en hjælpende hånd, så   
 vil vi være rigtig glade:-) 
 Vi har brug for din hjælp til diverse ”havearbejde”, rengøring, maling  
 med videre.  
 

 Midtvejs vil der være kaffe med brød. 
 

 Tilmelding via hjemmesiden eller ved henvendelse til Lene på tlf. 30117197. 
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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  
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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 MENIGHEDSRÅDET 

Torsdag d. 20/4 kl. 19.30. Menighedsrådsmøde hos Bjarne Jacobsen, Nørskovlundvej 
49. 
 
Torsdag d. 18/5 kl. 19.00. Kirkesyn og derefter menighedsrådsmøde i K-huset. 
 
Onsdag d. 31/5 kl. 17.30. Familiegudstjeneste i Hinge Kirke. Vi begynder med en kort 
gudstjeneste, som hele familien kan være med i. Derefter er der fællesspisning i K-
Huset. Til sidst laver vi kreative aktiviteter i den gamle forpagtergårds lokaler. 
 
Mandag d. 5/6 kl. 11.00. Friluftsgudstjeneste på Vinderslevholm. Vi gentager succesen 
fra sidste år og laver igen i år en friluftsgudstjeneste 2. pinsedag på Vinderslevholm 
sammen med Vinderslev Sogn. Alle er velkomne til en dejlig gudstjeneste i det fri. 
Bagefter nyder vi sammen vores medbragte mad, udsigten og fællesskabet med hinan-
den. Husk et tæppe at sidde på. 
 
Søndag d. 11/6 kl. 11.00. Igen i år er der teltgudstjeneste i forbindelse med Egns- og 
Sportsugen i Nørskovlund. Efter gudstjenesten er der grillpølser og tilbehør. 

 
Mandag d. 12/6. Udflugt for de ældre. Hinge Sogns udflugt for de ældre går i år til 
Mariager. Vi skal besøge Mariager Kloster og Klosterkirke, hvor vi får en rundvisning 
med guide. Vi håber der også bliver tid til en lille tur i Rosenhaven, der ligger tæt på 
Klosterkirken. Om eftermiddagen besøger vi Saltcentret ved Mariager Fjord. Læs nær-
mere i næste nummer af kirkebladet. 
 
Torsdag d. 17/8 kl. 19.30. Menighedsrådsmøde hos Mogens Jensen, Taskebjergvej 19. 

 
For gudstjenester og øvrige aktiviteter. Se kirkebladet, www.hingesogn.dk og https://

www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/  
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for efteråret 2017 
 

23-08 kl. 06.20 Udflugt med Sørens rejser til Baagø afg. 6.20 fra garagen hjemkomst 
     ca. 17.50. Pris 200.-Kr. 

04-09 kl. 14.00 Bente Grue fortæller om økologisk kaffedyrkning i Mexico. 

18-09 kl. 14.00 Kør selv tur til Risbak et moderne landbrug. Klubben medbringer brød 
     og kaffe. Vi køre fra Forsamlingshuset og Brugsen i Kjellerup.  
 
02-10 kl. 14.00 Helle Arnfred leder af Ry fortælleklub fortæller ”Stella Dolores og 
     Springet” en egnsfortælling og nogle livshistorier. 

16-10 kl. 14.00 Banko.  
 
 

30-10 kl. 14.00 Peder Korshøj fra Rødkærsbro fortæller om sine 41 år som soldat. 

13-11 kl. 14.00 Vores nye præst i Hinge Mikael Holst Kongensholm fortæller om sit 
     liv. 

27-11 kl. 12.00 Julefrokost starter Kl. 12.00 pris 125.-Kr. 

Ovenstående arrangementer vil også være annonceret  
i næste nummer af aktivitetsbladet. 

 
Nye medlemmer altid velkommen, ikke medlemmer 25,- kr. 

Møderne starter kl. 14.00 Nørskovlund forsamlingshus. 
 

Med venlig hilsen  
bestyrelsen. 



Side 14 

   

   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Sommeren står for døren og vi er i fuld gang med at forberede dette års Egns og Sports-
fest som bliver i uge 23. Fra søndag den 4/6 til søndag den 11/6. Det er et meget stort 
planlægningsarbejde og vi har brug for alle de hænder som er ledig, specielt når vi snak-
ker om bemanding til de forskellige aktiviteter. Programmet er ved at være på plads og 
vi er glade for alle de annoncer vi allerede har fået til programmet.  
 
Desværre ser vores udendørssæson ikke for godt ud, vi har ingen hold der spille fod-
bold, men vi prøver at se om vi ikke kunne få noget sommerhåndbold op og stå, her fra 
maj. Det er virkelig en skam vi ikke har noget fodbold på programmet og hvis der er 
nogen som har lyst og mod, er man meget velkommen til at kontakte os, så vil vi gerne 
være behjælpelig med at få bolden til at rulle igen. Hvis man ikke kan stille 11 mand + 
udskrifter, kan man spille 8 mands fodbold som nu er på programmet. 
 
Der er også stadig puls i løbeklubben og hvis det er noget for dig, så meld dig til hos 
Harald. Laila er også kvinde for en gåtur hvis noget har lyst.   
 
Vi har igen fået hal tider i Ans skolehal, salen i Nørskovlund og til Futsal i Kjellerup. 
Badminton, Zumba køre videre, men der er plads til andre aktiviteter. Det kan man gå 
og tænke over her i sommer.  
 
Efter vores nedrykning sidste sæson i Futsal har vi haft svært ved at få noget nyt op og 
stå. Mange af de ”gamle” spiller meldte fra og derfor valgte Jacob Corneliussen og 
brødrene Mehlsen at forsætte deres karriere i Lystrup Futsal og med stor succes. Jannik 
har været en del af det danske landshold og har været med til kvalifikation til EM på 
Cypern og Kasakhstan, mens Jacob også har været med til landsholdssamling. Alle 3 
deltog i DM med Lystrup hvor det blev til en fjerde plads. Vi har dog spillet Futsal i 
denne sæson med et helt nyt hold og det gik fint, så vi håber igen til efteråret at have et 
hold klar.  
 
Vi er altid åbne for nye ideer og forslag til aktiviteter, så derfor er i meget velkommen 
til at kontakte Stig Mehlsen på 2270 8408. 
 

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 

 

 
 
 
 

Sikkerhed Komfort Økonomi 
86 66 87 88 

www.nygas.dk 

Gas installationer                                                  Naturgas-service 

 

Der var stor interesse for hvordan man fremstiller oste  
da beboerforeningen besøgte Hinge Mejeri 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

 
Formandsskifte 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd består af repræsentanter fra lokalområdets  
forskellige foreninger og råd. Siden oprettelsen af Lokalrådet har Beboerfor-
eningens formand John Birk været formand for Lokalrådet. Han er ved seneste 
generalforsamling i Beboerforeningen trådt ud af bestyrelsen og således også 
udtrådt af Lokalrådet. Ny formand for Lokalrådet er Lene Henriksen, Hinge.  
 
Borgermødet  
Lokalrådet afholdt Borgermøde den 7. marts i forsamlingshuset.  
Vi havde besøg af byrådspolitiker Anders Kaysen, direktør i teknik og miljøaf-
delingen Jann Hansen samt byplanansvarlig Gry Bruhn Hansen.  
De 30 deltagere ved mødet havde en god aften, hvor de bl.a. fik  debatteret tra-
fik, cykelsti, busforbindelser, (manglende) mobildækning og sø-kig m.m.  
Gry Bruhn Hansen kunne fortælle, at der er bevilget en million kroner til istand-
sættelse af den del af banestien, som går fra Hinge til Lemming. 
Arbejdsgruppen, som har arbejdet med projektet ”Hinge med  kant” præsentere-
de en række spændende ideer for lokalområdet. Her kan nævnes ideer om op-
sætning af skilte med tur-ruter, etablering af en gyngeskov samt forslag, der 
skal skabe mere liv ved Hinge Søbad.  
  
Info-tavle 
På banestien i Hinge er der ved broen over Mausing Møllebæk opsat en info-
tavle. Den fortæller om natur og kultur for området. Her kan du bl.a. læse om 
landskabstype, dyreliv og togulykken der skete her i 1953.  
 
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, mo-
tionsstien på den gamle jernbane og området ved Hinge Kirke. 
NYT: På rundturen vil der desuden være forskellige spørgsmål du skal løse ved 
hjælp af din telefon - så tag mobilen med :-) 
Vi håber på, at se rigtig mange børn og voksne til en hyggelig aften.  
 
Facebook: Hinge-Nørskovlund ByPortal 
ByPortalen er Hinge-Nørskovlund Lokalråds facebookside. Her kan man lave 
opslag og læse om, hvad der sker her i vores lokalområde. Gå ind og kig:-) 
 

Alle ønskes en God Sommer fra  
Hinge-Nørskovlund Lokalråd 
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GÅ-GÆTTE-TUREN  
 

- for hele familien 
 

Fredag d. 9/6 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. De har alle forskellige sjove konkurrencer klar til 
deltagerne. Der gives point ved hver enkelt post.  
På ruten vil der desuden være forskellige opgaver, som skal løses på mobilen! 
 

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 til 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. 

 
Info-tavle 

fra  
Banestien 

I Hinge 
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Præsentation af ture i lokalområdet 
 

I vores lokal område er der rig mulighed for udendørsaktiviteter og besøg i de 
naturskønne omgivelser. 
 

Ved forsamlingshuset er der et offentligt grønt område med en lille legeplads, 
boldbane, borde og bænke. 
 

Går man fra Nørskovlund mod Hinge finder man sportsplads og legeplads ved 
skolen. Begge dele må gerne benyttes uden for skoletiden. 
 

Vandre/løbe-ruter i Lokalområdet: 
 

x� Tur ad landevejen via Taskebjergvej til Hinge, mod øst af Tingskrivervej 
og retur til Nørskovlund ad Stegsdalvej. Turen er ca. 4,5 km. 

 Det er også muligt at gå en smutvej af Folddalsstien (ud for Tingskrivervej 36), 
 som skærer et hjørne af den beskrevne rute.  
 

x� Går man fra Nørskovlund ned af Stegsdalvej, til venstre af Långawten, føl-
ger grusvejen op forbi Långawten nr. 50-52, videre ud til Nørskovlundvej 
og tilbage mod Nørskovlund har man en fin rute på omkring 5,5 km.     
Man kan med fordel slå et slag ind omkring Nygårdsvej, hvilket gør ruten 
et par hundrede meter længere.  

 
Den gamle jernbane/natursti mod Silkeborg starter ved Hingevej og går mod 
Lemming. Her er der borde og bænke, info-tavle samt naturfitness-redskaber. 
 
I Hinge by ligger Hinge Kirke. Herfra er det muligt at gå en tur til søen via en 
smal sti på marken. 
 
Med adgang fra Stegsdalvej ligger Præstegårdsskoven. Skoven er privat, men 
det er tilladt at gå på stierne ifølge skiltning ved indgangen til skoven. 
 
1,5 km. sydvest for Nørskovlund ligger Hinge sø. Her er der bademuligheder 
ved Hinge Søbad i den vestlige ende af søen. Ved Søbadet er der borde og 
bænke, madpakkehus, bål-sted og toiletfaciliteter. 
 
Fra Søbadet er der udsigt til Herregården Vinderslevholm, som ligger i den 
vestlige ende af Hinge sø. I den tilhørende skov er der mulighed for en god 
vandretur på et fint stisystem rundt i skoven. 
 
Via asfaltvej og grusvej kan du gå en 5 km. runde ad Tanghusvej, grusvejen 
forbi Tanghusvej 18, hjulspor til Nygårdsvej og retur til Nørskovlund.  
 

Ved Holm Mølle kan man gå en tur rundt langs små vandhuller, der i sin tid 
var fiskedamme. Der er opsat info-tavler i området.  
 
 

God fornøjelse:-)  
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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 

- 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 
04/05 - 19.00 Udflugt Affaldscenter Tandskov Beboerforeningen 

28/05 - 13.00 Arbejdsdag Forsamlingshuset Støtteforeningen 

31/05 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

05/06 - 11.00 Friluftsgudstjeneste Vinderslevholm Menighedsrådet 

05/06 - 19.00 Reklamelotteri Forsamlingshuset Støtteforeningen 

09/06 - 18.30 Gå-gætte-tur Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Lokalrådet 

10/06 - 18.30 Familieaften Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Beboerforeningen 

11/06 - 11.00 Teltgudstjeneste Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Menighedsrådet 

12/06 -  Udflugt for de ældre Se kirkebladet Menighedsrådet 

23/06 - 19.00 Sct. Hans bål Hinge Sø Beboerforeningen 

    

    

    

    

    

    

www.hinge-noerskovlund.dk 

Fest og farver og ikke mindst stor muskelstyrke da dilettant- 
forestillingen "Hans Juleand" gik sin gang henover scenen i forsamlingshuset. 


