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Sidste frist for indlevering af materiale til næste aktivitetsblad er d. 01/12-17 

Morgendis omkring Vinderslevholm. 

Der blev afholdt EM i ballonflyvning i forbindelse med Regattaen i Silkeborg. 
Alle ballonerne fløj  hen over Hinge Sogn - det var super nice. 
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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst: 
Siden sidst, har vi haft 3 arrangementer:  
I maj måned arrangerede vi en udflugt  
til affaldscentral Tandskov, hvor vi gik rundt på pladsen og fik fortalt hvordan 
de fleste ting kan genbruges.  
 
Til Egens og sportsfesten havde vi traditionen tro, en post, på gå-gætte-turen, 
der var pænt besøgt på trods af vejret. 
Lørdag  aften var beboerforeningen vært ved familieaftenen. 
 
Senere på måneden arrangerede vi Sct. Hansbål ved Hinge Sø. Traditionen tro 
blev der bagt pandekager og snobrød. Også her var vi udfordret af vejret, men 
det blev en fin aften med musik, sang og båltale. 
 
 
Arrangementer: 
Til efteråret står beboerforeningen for to arrangementer:  
Den 12. oktober inviterer vi i samarbejde med menighedsrådet til foredrag i 
forsamlingshuset. Foredragsholderen denne aften er Kirsten Mehlsen der er            
musikmedarbejder i Nordeuropas mest sikrede fængsel ved Horsens.  
 
Den 2. december tænder vi det store juletræ i Nørskovlund.  
Der bliver mulighed for en køretur i heste-/traktorvogn eller for at nyde lidt  
varmt at drikke i forsamlingshuset, hvor Støtteforeningen trakterer, mens vi 
venter på Julemanden.  
Julemanden har lovet at komme, for at hjælpe med at tænde træet, og han  
medbringer sikkert godteposer til børnene.  
Vi håber at se rigtig mange børn og  deres forældre og bedsteforældre.  
Begge ovenstående arrangementer er  annonceret andetsteds i bladet.  
 
 
 
Bestyrelsen.  
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  Juletræstænding  
    
   Lørdag d. 02/12 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 



Side 4 



Side 5 

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 

   

   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for efteråret 2017 
 

23-08 kl. 6.20 Udflugt med Sørens Rejser, Baagø. Afg. 08.10 fra garagen    
     hos Søren 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 start 12.00 pris 125,- 
 

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

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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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 projektet Hinge med Kant. 
Projektgruppen har igennem det seneste år arbejdet med at finde og        
beskrive ”det særlige” ved vores lokalområde. Det sætter vi stor pris på! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I samarbejde med Silkeborg Kommune er der lavet en flot folder, som på 
fornemmeste vis beskriver området, hvor vi bor.  
Projektgruppen har ligeledes arbejdet med nye og spændende ideer, som 
fremover vil være med til at udvikle og berige vores lokalområde.  
Vi glæder os til at opleve de nye tiltag i årene fremover og ønsker projekt-
gruppen tillykke med prisen! 
Er du interesseret i at se folderen, så har vi nogle eksemplarer liggende i for-
samlingshuset.  
 

 

Vandskade 
I forsamlingshuset har vi brugt foråret på at udbedre skaderne efter et brud 
på et vandrør på pigetoilettet.  
Vandrøret har sandsynligvis lækket vand over en længere periode, hvor van-
det er løbet ind under gulvet i store sal. Vi har derfor fået skiftet gulv i 1/3 af 
salen. Heldigvis havde vi en ”skjult rørskadeforsikring” :-)  

 
 

Ny i bestyrelsen 
Fra 1. august har vi fået et nyt medlem i Forsamlingshusets bestyrelse.  
Jens Folmer fra Hinge er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Aase Nyrup, som 
er flyttet fra området.  
Der skal her lyde en stor tak til Aase for den fantastisk værdifulde indsats, 
som hun har ydet for forsamlingshuset igennem de seneste 10 år.  
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Støtteforeningens arrangementer 
 

  
Siden sidste udgivelse af aktivitetsbladet har Støtteforeningen som vanligt 
afholdt reklamelotterispil i forbindelse med egns- og sportsfesten.  
Vi havde fået skænket en masse skønne præmier fra lokale sponsorer -  
TAK for det!, og der var et flot fremmøde til aftenen. Spillelysten var stor, 
og mange fik del i gevinsterne. Arrangementet gav således et pænt overskud 
til gavn for forsamlingshuset. 
 
I skrivende stund går sommeren på hæld, og vi vender blikket mod efterårets 
arrangementer. Støtteforeningen arrangerer her i efteråret en fællesspisning 
lørdag den 07.10.17, hvor Mandemadholdet årgang ´59 endnu engang har 
ladet sig overtale til at sørge for noget spiseligt.  
Menuen er vi ikke helt på plads med, men hold øje med de lokale facebook-
sider og plakatsøjlen ved forsamlingshuset, hvor der kommer nærmere info. 
Reserver dog allerede nu aftenen, og tilmeld gerne i god tid, så vi kan plan-
lægge indkøb mv. 
 
Derudover er der vanen tro fællesspisning igen Mortensaften, fredag den 
10.11. med medlemmer af mandagsklubben som kokke.  
 
Endelig har vi den første weekend i advent - igen vanen tro - Andespil med 
gode chancer for at vinde en juleand eller andet godt, der hører julen til.  
Andespillet er i år den 3.12.kl. 19.00.  
Lørdag d. 2/12 om eftermiddagen serveres der Gløgg og æbleskiver m.m. i 
forsamlingshuset i forbindelse med Beboerforeningens arrangement, hvor 
juletræet tændes. 
 
Med ønsket om et dejligt efterår ser vi frem til forhåbentligt at møde en mas-
se af jer i forsamlingshuset! 
 
        Bestyrelsen i Forsamlingshuset og Støtteforeningen 
—————————————————————————————— 

   
  Er du opmærksom på, at der sidder en                  
  hjertestarter på forsamlingshuset ud mod  
  Nørskovlundvej? Måske bliver der brug for den ! 
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 Gammelt luftfoto fra Nørskovlund.  
 Forsamlingshuset ses nederst i    
 venstre hjørne ved siden af  
 mejeriet, hvor der i dag er et    
 mindre græsareal og parkering.  
 

 

Fællesspisning og fællessang 
 
 Stø eforeningen har  overtalt Mandemadholdet årgang ´59  
  l at stå for madlavningen  l endnu en fællesspisning,  
 som finder sted: 
 

   Lørdag den 07.10.2017 kl. 18.00              
 

 Menuen er ikke helt på plads, men de første indledende drø elser  
  er planlagt! 
 
 A enen vil blive krydret med fællessang, og evt. orientering om e erårets   
 og vinterens  øvrige ak viteter. 
 
 Pris: kr. 75,‐ pr. person. børn under 12 år ½ pris. 
 

 Drikkevarer kan købes  l fornu ige priser! 
 
  
Hold  øje med forsamlingshusets hjemmeside   
 og facebooksiderne samt plakatsøjlen ved  
 forsamlingshuset, hvor vi vil komme med  
 nærmere info om menuen.  
 Reserver dog allerede nu a enen! 
 

 
 
 Der er sidste  lmelding den 01.10.17 på tlf. 28346069 eller på   
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Søndag den 3/12 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. 

 
 

Fredag den 10.11.2017 kl. 18.00 
 i Nørskovlund Forsamlingshus  

 

 

Menuen er trygt lagt i hænderne på en gruppe af Mandagsklubbens med-
lemmer, 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 1/11 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 

Familiegudstjeneste fredag d. 1. september kl. 17.30 i Hinge Kirke 
Vi begynder med en kort gudstjeneste, som hele familien kan være med 
i. Resten af aftenen regner vi med at bruge nede ved søen og nyde det 
sidste af sommeren. 
 
Menighedsrådsmøde torsdag d. 28. september kl. 19.30 hos Svend 
Erik Laursen, Illervej 21 
 
Høstgudstjeneste søndag d. 15. oktober kl. 10.30 i Hinge Kirke 
En gudstjeneste i høstens tegn, hvor vi skal omkring de gode høstsalmer. 
Bagefter er der frokost i K-Huset. 
 
”Musik bag tremmer” torsdag d. 12. oktober kl. 19.30 i Forsam-
lingshuset 
Kan musikken nå ind bag murene og de barske facader hos de indsatte i 
Statsfængslet Østjylland? Det kan den, mener Kirsten Saurus Mehlsen, 
som i 5 år har været musikmedarbejder ved fængslet. 
Menighedsrådet og Beboerforeningen inviterer alle til at komme og mø-
de Kirsten. Hun vil sammen med tidligere indsat Søren Rønnehøj fortæl-
le om, hvad musik kan betyde, når man sidder i fængsel. Det er ledsaget 
af billeder og lydklip, og der bliver også god tid til, at vi alle kan synge 
nogle af de sange, som de fængslets fangekor holder særligt af. 
Arrangementet kræver tilmelding. Meld dig til hos Svend Erik Laur-
sen på 27292459 eller hos Inger Døssing på 40562029 senest d. 8. okto-
ber. Arrangementet koster 50 kr. og er inkl. kaffe og brød. 
 
Familiegudstjeneste fredag d. 27. oktober kl. 17.30 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 ak-
tiviteter i den gamle forpagtergårds lokaler. 
 
Menighedsrådsmøde torsdag d. 9. november kl. 19.00 hos Inger 
Døssing, Lundmosevej 7 
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Reformationsaften med ølsmagning onsdag d. 15. november kl. 19.30 
i K-Huset 
Velkommen til en aften, hvor vi skal smage på reformationen. 
Vi får alle mulighed for at smage på Viborg Bryghus’ tre reformationsøl 
– Luther, Dorothea og Tausen - som er brygget med inspiration fra vigti-
ge personer i den tyske og danske reformation. Mens vi smager på ølle-
ne, vil vi lære lidt mere om personernes liv og hvad der drev dem. 
Det hele bliver tilsat masser af sange og salmer om reformationen! 
Bagefter er der kaffe og kage. Ølsmagning, kaffe og kage koster i alt 50 
kr. Arrangementet kræver tilmelding. Meld dig til hos Mikael Holst Kon-
gensholm på mik@km.dk – 21606005. 
 
Julekoncert søndag d. 10. december kl. 19.00 i Hinge Kirke 
Denne aften vil John Nielsen, Astrup, og hans musikalske venner føre os 
et skridt nærmere julen. Det bliver en aften i selskab med juletoner i 
gamle og nye klæder; lys og håb til vintermørket. 
Efter koncerten er der kaffe og kage i K-Huset. 
 
 
For gudstjenester og øvrige aktiviteter. Se kirkebladet, 
www.hingesogn.dk og https://www.facebook.com/
hingeogvinderslevkirker/ 

 
Hinge Menighedsråd 

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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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Siden sidst har vi overstået en Egns og Sortsfest, på både godt og ondt. Vi var ikke helt 
heldige med vejret, specielt tirsdag hvor 100 – 200 motorcykler blev til 23. Det er nor-
malt en af vores rigtig gode dage.  
 

Lørdag hjalp dog rigtig godt med at hæve omsætningen. Gennem hele dagen var der 
fuld gang i aktiviteterne og det blev en god fest om aften. Gå gætte turen fredag var en 
rigtig våd omgang, trods det var der alligevel over 20 mennesker afsted. Vi kunne godt 
have en noget støre opbakning lokalt, til vores aktiviteter lørdag og de andre dage hvor 
vejret trods alt viste sig fra den tørre side. Vi kende ikke helt økonomien, men det bliver 
ikke et overskud. Men for os der var der har vi haft det sjovt og nydt de mange dage. Vi 
takker mange gange til alle sponsor som har medvirket til det hele kan løbet af staben. 
Tak til alle hjælper som ydede en stor indsats. Vi regner med at vi ses i uge 23 2018, 
men det er ikke helt lagt fast endnu.  Tjek det på vores Facebook gruppe eller lokalerå-
det i Hinge/Nørskovlund. 
   

Vi har i efteråret gang i  Badminton, Sjumba, Løbeklubben, og Futsal senior. Vi arbej-
der gerne 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 30256349 der er tilmelding allerede nu og startes op i begyndelsen af september. Vi 
har til Badminton har vi også tiden mandag fra 19:00 til 20:00 i Ans skolehal hvis no-
gen ønsker at spille der. Pris 200 kr.  
 

Løbeklubben løber videre, ønsker man at deltage aktivt skal man kontakte Harald 
22668878. 
 

Futsal starter op så snart udendørs turneringen slutter i midt november, det ser ud til 
vores hold står for lidt udskiftninger. Vi håber at få nok til et hold så vi igen kan komme 
tilbage i Ligaen. Alle som har lyst er velkommen til at kontakte Stig Mehlsen på 
30256349. 
 

Vi skulle gerne gøre alt for at få gang i udendørs aktiviteter til foråret ellers kan vi miste 
vores sidste lokalr på skole og rugen af banen. Kommunen følger os tæt da skole hele 
tiden mangler plads. Forslag velkommen. 
 

Vi er altid åbne for nye ideer og forslag til aktiviteter, så derfor er i meget velkommen 
til at kontakte Stig Mehlsen på 22708408. 
 

Vi afholder generalforsamling onsdag den 22/11-2017 i vores klublokale. Alle er vel-
kommen og ønsker man at deltage aktivt i bestyrelsen er man meget velkommen til at 
kontakte Stig Mehlsen  22708408, da vi altid har brug for nye kræfter. Vi ved allerede 
nu at vi får behov for et nyt medlem i bestyrelsen, så kom på banen og meld dig.  

 
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 

 

 
GENERALFORSAMLING 

 
Nørskovlund Idrætsforening 

 
Onsdag d. 22 november 2017 kl. 19.30 

 
I klublokalet på Nørskovlund skole. 
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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 KFUM/K I HINGE 

Voksenprogram KFUM og KFUK i Hinge 
Et væld af spændende og gode tilbud 

 

 Som udgangspunkt er der bedegruppe og noget i stalden hver onsdag eller hver 
anden onsdag, og en Film/Litteraturaften om mdr. 

 Der vil også komme et par Herre-aftner i løbet af perioden 

 Opdateret program vil komme efter næste best.møde d. 4 sept. 
  

EFTERÅRETS AKTIVITETER I K-HUSET 
 
September: 
Fredag d. 1  Familiegudstjeneste kl. 17.30 – 20.00  
Torsdag d. 7.   19.30. Voksenaften: ”Hvordan når kirken længere ud end til dem, der 
     normalt tænker, at den er noget for dem” v. Biskop Henrik Stubkjær, 
     Viborg. 
Fredag d. 22.   Høstfest v. Anders Engrob Jørgensen, Præst i Kjellerup. 
Onsdag d. 27.  Film/Litteraturaften 
 
 
Oktober: 
Mandag d. 2.   Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Hærvejen kl. 19.00 i Menig 
     hedshuset i Kjellerup 
     Her kan vi bl.a. hilse på vores nye konsulent: Connie Ejskær   
     Braüner. Indkaldelse er kommet pr. mail. Dagsorden kan findes på  
     https://haervejen.kfum-kfuk.dk/ den 18. sep.  
Onsdag d. 25.  Film/Litteraturaften 
Fredag d. 27.   17.30 – 20.00 Familiegudstjeneste 
 
 
November: 
Torsdag d. 2.   19.30: Voksenaften: Religion er en ressource  
     v. journalist Svend Løbner. 
Onsdag d. 15.  Menighedsrådet inviterer til Lutheraften i K-huset 
Onsdag d. 29.  Film/Litteraturaften  
 
 
December: 
Lørdag d. 9.  Julefrokost 
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GÆT EN 
FUGLEKASSE 

Fotografen var på tur i sognet en Dag 
og fotograferede 3 fuglekasser på sin 

tur …  
men kan du gætte hvor fuglekasserne 

står henne i sognet? 

De rigtige steder kan du finde 
 den 15. sept på 
www.facebook.com/        
groups/437847089634816/ 
?fref=ts eller gå på Facebook 
 og søg ”Hinge-Nørskovlund ByPotal” 
Du behøver ikke selv at være på face-
book for at se det.  

Fuglekasse 1 

Fuglekasse 2 

Fuglekasse 3 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

Hinge Søbad 
Lokalrådet har i sommerens løb haft kontakt til kommunen og forespurgt, hvor 
ofte der vil blive slået græs ved Søbadet. Græsset bliver slået en gang om måne-
den. Alle er velkomne til at opholde sig ved søbadet.  
Silkeborg Fiskeriforening har fiskeretten ved Hinge Søbad. Børn under 15 år 
må fiske gratis på kommunens areal ved Hinge Søbad. Er man 15 år eller der-
over, skal man være medlem af Silkeborg Fiskeriforening for at fiske på arealet. 
Fiskeretten i den øvrige del af søen er privat og tilhører lodsejerne.  
 
   

Vest for Hinge Søbad er Danmarks største fosfor- 
 vådomåde blevet indviet i denne sommer.  
 Projektet er et at de første og største indsatser i 
 Danmark for at nedbringe udledningen af  
 næringssaltet. Fosforvådområdet er etableret ved   
 at genoprette og omlægge Mausing Møllebæk og   
 Haurbæk, så der igen kommer et mere naturligt   
 samspil mellem vandløbet og ådalen.  
 

Ny Byplansansvarlig for vores lokalområde 
Teknik- og Miljøafdelingen har lavet en rokade af de byplanansvarlige, som er 
Lokalrådenes kontaktperson til kommunen. Peter Magnussen er så heldig at  
blive byplanansvarlig for Hinge-Nørreskovlund ;-). Peter er byplanlægger og 
har været i Silkeborg Kommune i 6 år, hvor han primært har arbejdet med kom-
muneplanen. Han har tidligere været byplanansvarlig i Sejs-Svejbæk, Funder-
Lysbro, Voel og Sorring.  
Lokalrådet vil i løbet af sensommeren tage Peter med på en rundtur i lokalom-
rådet, så han bliver godt klædt på til at varetage opgaven:-) 
 
Middag På Tværs igen i 2018 
Arrangementet var igen i 2017 velbesøgt, og vi havde en rigtig god aften.  
Vi har derfor besluttet at gentage arrangementet igen i 2018 
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. 
På trods af regnvejr mødte en del folk op for at være med til arrangementet.  
Alle fik en hyggelig aften med sjove opgaver ved de forskellige poster. 
 
          Lokalrådet 
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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) 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

01/09 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

04/09 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

07/09 - 19.30 Voksenaften K-huset KFUM/K 

09/09 - 9.00 Arbejdsdag i skoven Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

18/09 - 14.00 Udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 

22/09 -  Høstfest K-huset KFUM/K 

27/09 -  Film/Litteraturaften K-huset KFUM/K 

02/10 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

07/10 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

07/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

12/10 - 19.30 Foredrag Forsamlingshuset Beboerf. / me-
nighedsr. 

15/10 - 10.30 Høstgudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

16/10 - 14.00 Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

25/10 -  Film/Litteraturaften K-huset KFUM/K 

27/10 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

28/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

30/10 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

02/11 - 19.30 Voksenaften K-huset KFUM/K 

10/11 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

13/11 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

18/11 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

15/11 - 19.30 Foredrag og ølsmagning K-huset Menighedsrådet 

22/11 - 19.30 Generalforsamling Nørskovlund Skole NIF 

27/11 - 12.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

29/11 - Film/Litteraturaften K-huset KFUM/K 

02/12 - 14.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen 

03/12 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

09/12 -  Julefrokost K-huset KFUM/K 

09/12 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

10/12 - 19.00 Koncert Hinge Kirke Menighedsrådet 

28/12 - 10.00 Skovjagt/Gule ærter Præstegårdsskoven Jagtforeningen 


