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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

 
Siden sidst: 
Igen i år har vi opstillet et stort og flot juletræ i Nørskovlund på  
Mejerigrunden, eller hvad vi nu skal kalde stedet foran forsamlingshuset. 
Træet har vi i år fået af Niels Peter Bjerre, Frausingvej 7.  
Det siger vi mange tak for. 
 
Sammen med menighedsrådet havde vi i oktober et spændende foredrag. 
I 2016 hørte vi om, hvordan arbejdet bag tremmer kan være for en præst. I år 
var turen kommet til, hvordan musik kan bruges som behandling i et fængsel. 
 
 
Arrangementer: 
Til januar prøver vi noget nyt. Her har vi arrangeret en fællesspisning med ef-
terfølgende cabaret. Arrangementet er annonceret andetsteds i dette blad. 
 
Den 22. februar afholder vi den årlige generalforsamling. 
Vi håber, at der er mange der vil møde op, så vi kan få nye ideer til, hvad vi 
skal arbejde med i 2018. 
Beboerforeningen vil gerne lave arrangementer for alle i sognet, således at vi 
kan fortsætte med at styrke sammenholdet i lokal området. 
Dette og mange andre ting, vil vi meget gerne drøfte på generalforsamlingen, 
Så Vel Mødt ! 
 
 
 

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 22. februar 2018 kl. 19:30 

i Nørskovlund forsamlingshus 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
Hilsen Beboerforeningen 

 

OBS 
I 2018 har vi hævet kontingentet for Beboerforeningen. Prisen for en i 
husstanden er 75 kr. og 100 kr. hvis der bor flere. 
 
I forbindelse med betaling af kontingent til Beboerforeningen for 2018, 
er det i år muligt at betale til foreningens kontonummer 9266 - 0802 188 
730. Mærk overførslen med ”Kontingent 2018” og husk at oplyse navn 
og adresse 
 
eller 
 
til kasserens mobilePay nummer 25 33 29 88. 
 
Dette kan gøres frem til den 8. januar. Hvis vi ikke har modtaget betaling, 
kommer vi rundt, som vi plejer. 
 

Hilsen Beboerforeningen 

 



Side 4 

CABARET 
I Nørskovlund Forsamlingshus 

 
Torsdag den 25 januar 2018, kl 18:30 

 

”Et smil og en sang” 
 

 
 

Beboerforeningen inviterer l Cabaret med ’Po emagerens værksted’. 

 
Torsdag den 25. januar 2018, kl 18:30 

 

“Et smil og en sang” er tlen på et show med cabaretgruppen Po e-
magerens værksted fra Sorring, Med bla. Per Bjørn, som  dligere har 
boet i Hinge. 
 
Menu:  Svinekam stegt som vildt, Trifli, Kaffe og kringle. 
Pris:  Spisningen og show 150kr 
Tilmelding  senest 21 jan l Inger Døssing på telefon 40562029 eller 
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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 

 

Mortens Aften 
Fællesspisning Mortensaften den 10.11.17 var igen en stor succes. Der var 80 
deltagere og masser af dejlig mad lavet af medlemmer fra mandagsklubben.          
Endnu engang TAK til de dygtige mad-damer!        
Desværre var der flere, som gerne ville have været med, 
men som der ikke var plads til, hvilket vi selvfølgelig er 
kede af. Vi håber dog, at I vil tilmelde jer igen til vores 
kommende arrangementer. 

Efter den traditionelle juleweekend med juletræstænding   
og andespil, går vi mod et nyt år og nye aktiviteter.    

 
Kommende arrangementer 
Vores første arrangement i 2018 bliver fastelavnsfesten for børn, søndag den 
11.02.2018 fra kl. 14 - 16, hvor vi igen er sammen med KFUM/K, men hvor vi 
også efterlyser et par stykker, som vil hjælpe et par timer med det praktiske, 
gerne nogle af jer med mindre børn, så meld jer endelig til - henvendelse kan 
ske på tlf. 28346069. 

Årets første fællesspisning i støtteforeningen bliver lørdag den 03.03. hvor vi 
har været så heldige at få Maja Kjær til at stå for det musikalske indslag. Maja 
Kjær har tidligere underholdt med sin violin og den gode danske folkemusik,  
og vi glæder os meget til et genhør. Se annonce andetsteds.  
 
 
Generalforsamling 

Onsdag d. 21. februar afholder vi generalforsamling.  
Vi vil gerne opfordre alle til at møde op og bidrage med gode ideer til fremtidi-
ge arrangementer.  
Vi har også brug for nye kræfter i bestyrelserne, så har du lyst til at påtage 
dig en tjans med dette, er du mere end velkommen.  
Som medlem af Støtteforeningens bestyrelse har man som opgave at være med 
til at igangsætte forskellige aktiviteter i huset. 
Som medlem af Forsamlingshusets bestyrelse er man med i de praktiske gøre-
mål, som skal til, for at sikre husets drift og vedligeholdelse.  
 
Kontakt endelig den nuværende bestyrelse, hvis du vil vide mere!  
Kontaktoplysninger finder du bl.a. på noerskovlund-forsamlingshus.dk 
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Medlemskab af Støtteforeningen - Køb af medlemskort for 2018 
Vi håber, at rigtig mange beboerne i sognet samt andre, der har interesse for 
forsamlingshuset i det kommende år betaler medlemskontingent til Støttefor-
eningen. Det koster kr. 100 kr. om året. Vi takker på forhånd for bidragene:-) 
 

Støtteforeningen arrangerer i løbet af året forskellige aktiviteter i huset. 
Overskuddet fra kontingentindbetalinger og Støtteforeningens aktiviteter går til 
driften af forsamlingshuset.  
 
Medlemskontingentet kan indbetales på konto 7844 1099666.  
Se også det husstandsomdelte brev, og kontakt endelig et af bestyrelsesmedlem-
merne, hvis du har spørgsmål! 
 
Medlemstilbud 
Medlemmer af Støtteforeningen kan leje Forsamlingshusets gamle borde og 
stole med mere. Der er ligeledes mulighed for at leje huset på særlige vilkår.  
Er man medlem af Støtteforeningen kan man få adgang til huset om aftenen før 
lejemålet, såfremt huset ikke er udlejet til anden side. 
 
Vær opmærksom på, at disse medlemstilbud kun er gældende for medlemmer af 
Støtteforeningen. Nogle tror fejlagtigt, at de har købt medlemskab af Støttefor-
eningen, når de betaler til Beboerforeningen. 
Det er 2 forskellige foreninger!! 
 
Priser for leje af huset 
Prisen for at leje forsamlingshuset stiger en smule i 2018. Medlemmer af  
Støtteforeningen får dog stadig 10 % i rabat. Information om priser m.v. kan 
findes på hjemmesiden www. noerskovlund-forsamlingshus.dk 
 
Slutteligt vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
 

 

           Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser 

 

GENERALFORSAMLING  
   I Nørskovlund Forsamlingshus onsdag den 21. februar 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

   kl. 19.00:  Stø eforeningens generalforsamling  

   kl. 19.45:  Forsamlingshusets generalforsamling 
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 FASTELAVNSFEST 
 

 
I Nørskovlund Forsamlingshus 
søndag den 11. 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 (over 2 år) 

incl. fastelavnsboller og kaffe/te/saftevand. 
 

ALLE ER VELKOMNE 
 
 

 
Hilsen KFUM og KFUK, Forsamlingshuset og Støtteforeningen 

 



Side 9 

 

FESTLIG FÆLLESSPISNING 
OG FOLKEMUSIK 

 
Støtteforeningen inviterer igen til  fællesspisning, som finder sted: 

 
I Nørskovlund Forsamlingshus 

Lørdag den 3. marts kl. 18.00 
 
Mændene fra årgang 59 står for maden.  
Menu: Hakkebøf med løg og til dessert: Svesketrifli  
 

Det musikalske indslag er lagt i hænderne på Maja Kjær og hendes duo 
MASKINERI, der spiller traditionel folkemusik fra Midtjylland, som vor 
bedstefar spillede den! 

 
  Maja Kjær kender vi fra en tidligere       
  optræden i forsamlingshuset.  
 
  Duoen består af violinist og sanger Maja    
  Kjær Jacobsen og guitarist Søren Vinther  
  Røgen. 
  De er begge oprindeligt fra området  
  omkring Silkeborg, hvor musikken de   
  spiller også kommer fra. 
 
 
 

Pris: kr. 175,- pr. person. Børn under 12 år ½ pris. 
Drikkevarer kan købes til fornuftige 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 aftenen. Der er sidste tilmelding den 
20.02.2018 på tlf. 28346069 eller på noerskovlund-forsamlingshus.dk 
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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 

Kristendomskursus 
Bliv klogere på den kristne tro – og din egen! 

Seks aftener om tro og fællesskab 
 

En aften vil indeholde: 
Kl. 17.30: Fællesspisning i grupper i private hjem i Hinge Sogn. 
Kl. 19.00: Oplæg i Hørup Kirkecenter i Kjellerup om et centralt tema 

i kristendommen ved en af områdets præster. 
Derefter er der mulighed for at blive klogere på egen og andres tro og 

meninger gennem en åben snak med de andre i den samme faste 
gruppe. 

’Tro og Liv’ vil finde sted onsdage i lige uger fra nytår indtil påske med 
opstart onsdag d. 10. januar. Du kan tilmelde dig til Mikael Holst Kon-
gensholm inden d. 31. december eller hurtigst muligt derefter på 
mik@km.dk eller 86886005 / 21606005. Prisen for hele forløbet er 150 
kr., som dækker udgifter til mad og materialer. 

Vil du gerne grave lidt dybere ned 
i den kristne tro? Vil du gerne de-
le dine tanker med andre – og må-
ske selv blive klogere? Så er ’Tro 
og Liv’ noget for dig! 

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 11. marts 
Søndag d. 11. marts er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Hinge 
Sogn. Vi håber at kunne komme forbi alle husstande, så alle får mulig-
hed for at give et bidrag. Derfor er der brug for indsamlere. Kontakt ko-
ordinator Karen Enggård på karen.enggaard@fibermail.dk eller 
87247070, hvis du har lyst til at være med til at samle ind. 
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Familiegudstjeneste fredag d. 16. marts kl. 17.30 i Hinge Kirke 
Efter en vinterpause er vi igen klar med en familiegudstjeneste i Hinge 
Kirke. Kort gudstjeneste i børnehøjde, gratis aftensmad og spændende 
kreativ aktivitet i stalden bagefter. 

Askeonsdag og fasteaftensang 
Fastetiden vil i år blive markeret på en særlig måde i Hinge Kirke. Dels 
ved en askeonsdagsgudstjeneste onsdag d. 14. februar kl. 19.30. Her ind-
ledes fasten, og der er fra gammel tid tradition for, at man til denne guds-
tjeneste får tegnet af askekors i panden som en påmindelse om, at vi er 
støv, at vi er dødelige. 
 
Dels vil der de fleste søndage i fastetiden frem til påske være en lille kort 
aftensang søndag aften i Hinge Kirke. Et par salmer, et par meditative 
sange, stilhed, en kort refleksion og en bøn. Til aftensangen sidder vi op-
pe i koret øverst i kirkerummet. 
Aftensangen er ikke en erstatning for gudstjenesten søndag formiddag, 
men et ekstra tilbud for dem, som har tid og lyst. Dog vil enkelte af aften-
sangene være en decideret aftengudstjeneste af lidt længere varighed. 
 
Askeonsdagsgudstjeneste onsdag d. 14. februar kl. 19.30 
Aftengudstjeneste søndag d. 25. februar kl. 19.30 
Aftensang søndag d. 4. marts kl. 19.30 
Aftengudstjeneste søndag d. 11. marts kl. 19.30 
Aftensang søndag d. 18. marts kl. 19.30 
Aftensang søndag d. 25. marts kl. 19.30 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for foråret 2018 
 
 

08-01 kl. 14.00 Hanne og Villy Just Petersen Silkeborg fortæller  
     og viser lysbilleder fra en rejse. 

22-01 kl. 14.00 Forhenværende politibetjent Finn Holm fra rejseholdet fortæller om sit 
     arbejdsliv.    
 

05-02 kl. 14.00 Ole Tang fra Skive fortæller Vestjyske historier. 

19-02 kl. 14.00 Generalforsamling Tove og Sigurd er på valg, derefter Banko. 

05-03 kl. 14.00 Vi synger – spiller og hygger os, bestyrelsen bager. 
 
 

19-03 kl. 14.00 Vi køre i egen biler til Rindsholm Kro hvor vi ser museet og får kaffe 
     pris 50, kr pr. person. Vi mødes ved forsamlingshuset og  
     kører kl. 14.00 derefter afg. fra brugsen i Kjellerup. 

03-04 kl. 14.00 Bemærk tirsdag 
     Pasgaard tøj bus kommer på besøg med tøj til både mænd og kvinder i 
     alle aldre og størrelser. 

16-04 kl. 14.00 Fællesspisning kl. 14.00. pris 100, kr. pr. person. Menuen er en over-
     raskelse. Øl 10 kr., Vand 5 kr., 1 glas vin 10 kr. Amerikansk lotteri. 
 

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

 
Med venlig hilsen  

bestyrelsen. 

 

 
 
 
 
 

 

KROP OG SIND I BALANCE 
 

Biodynamisk Kranio – Sakral Terapi   
Og Selvstændig Forever forhandler 

 

V/ Lene Korsåsen 
Nørskovlundvej 22, 8620 Kjellerup 

 

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

 

Mobil: 53 43 33 07 
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Sikkerhed Komfort Økonomi 
86 66 87 88 

www.nygas.dk 

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

KFUM og KFUK i Hinge har forskellige tilbud. Vi har jo nogle fantastiske mu-
ligheder i lokaliteterne v. ”præstegården”( 😊 )på Tingskrivervej 28 i Hinge, 
som vi gerne vil åbne op for mange flere…. Så velkommen til at tage del i det! 
Tanken er at der fra sidst i jan. 2018 er forskellige muligheder, som man kan 
gøre brug af som det passer jer. Man kan deltage i et eller flere af tilbuddene 
eller bruge ”hele pakken” Det er fuldstændig som man har lyst til. Det der sker 
er:  
 
Onsdags aktiviteter:  
Cafeen i K-huset kl. 19-21: Her vil der altid være kaffe på kanden, og så er det 
ellers op til jer der kommer, hvad der skal ske. Det kan f.eks. være noget krea-
tivt, strikkerier, masser af snak, spille, male på strandsten m.m.…..kort sagt, så 
kan man bare komme og slappe af, eller man kan lave/gøre noget sammen med 
de andre der er der. Tanken er at man kan komme som barn og voksen/familie, 
eller bare som voksen.  
Stalden kl. 19-21: Her vil der også være kaffe på kanden, og der ud over er der 
bare masser af muligheder. Jer der dukker op, kan selv være med til at forme 
dem. Det kan være en god ”værksteds-snak”, en bil der skal fikses, en cykel der 
skal lappes, en stol der skal limes……. Kort sagt alt der skal fikses… Også her 
er det tænkt, at man kommer barn og voksen/familie, eller bare som voksen.  
Bedegruppe kl. 17-18: Her mødes man til en lille time hvor der vil være tid og 
ro til at bede sammen med andre og alene. Det kan være for dig selv, en du hol-
der af eller noget helt andet.  
Aftensang og -afslutning kl. 21 i K-huset: For dem der har lyst, er det mulig-
hed for at slutte aftenen sammen med en aftensang og fadervor.  

Lørdag den 27. jan. kl. 9.30 – 11.30 er der Åbent hus i Stalden og Cafeen på Tings-
krivervej 28. Her er alle velkomne til at komme og se på lokalerne og få en snak om 
hvilke tilbud og muligheder der er.  

Andre aktiviteter:  
Bibelstudiegrupper: Vi har 3 grupper, hvor vi mødes og snakker og diskuterer om 
hvad kristendommen kan sige os i dag. Grupperne ændres hvert 3. år og mødes som 
udgangspunkt på skift hjemme hos deltagerne.  Her er altid plads til nye og man kan 
også bare være med på en prøve.  
 
Voksenaftner (se programmet): Her er forskellige tilbud, hvor vi nogen gange pri-
mært har fokus på det sociale og andre gange mere debat- og læring om hvad kristen-
dommen kan sige os i dag. Nogle gange er der også bare Herre-arrangementer.  
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Januar 2018:  
Tirsdag d. 9.   
International bede- og fælleskabsuge. Vi starter i Hinge Kirke kl. 19. Derefter er 
der kaffe i K-huset til medbragte rester af julekonfekt og -småkager.  
 

Onsdag d. 24:   
Litteratur-/filmaften i K-huset kl. 19.00 
 
Lørdag d. 27.   
”Åbent hus i Stald og Cafe” 9.30 – 11.30, Tingskrivervej 28. 
 

Februar 2018: 
Tirsdag d. 13.  
Herretur til Jysk Brandmuseum i Kjellerup – nærmere info. Senere. 
 

Mandag d. 26.  
Generalforsamling. K-huset, Tingskrivervej 28. kl. 19.00 
 

April 2018:  
Torsdag d. 26.    
Løvspringstur med efterfølgende varme hveder. Nærmere info senere. 

Flere oplysninger kan fås hos:  
Formand Dorte Hougaard Madsen, 60214408, dhm@kfum-kfuk.dk 
Næstformand Bjarne Jacobsen, 30276331, l-b@fibermail.dk 
Eller følg os på facebook på https://www.facebook.com/kfumogkfukihinge/  

ÅBENT HUS I STALDEN OG CAFEEN 
 

LØRDAG DEN 27. JAN. KL. 9.30 – 11.30 
  

Tingskrivervej 28, Hinge. 
 

Kom og se lokalerne og få en snak  
om hvilke tilbud og muligheder der er. 

 
Der er kaffe m.m. …. Kom glad!  

Vi glæder os til at byde dig velkommen. 
 

Kh. KFUM og KFUK i Hinge 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

 
Lokalrådets sammensætning 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd består af en repræsentant fra hver af følgende for-
eninger: Mandagsklubben, Hinge KFUM og KFUK, Hinge Menighedsråd, Hin-
ge og Omegns Jagtforeningen, Nørskovlund Idrætsforening, Beboerforeningen 
for Hinge Sogn og Nørskovlund Forsamlingshus/Støtteforeningen.  
 
Lene Henriksen er formand for lokalrådet og Laila Kragh er næstformand.  
Lokalrådet mødes fast 3 gange årligt i forbindelse med udgivelsen af Aktivitets-
bladet. Her drøfter vi, hvad der rør sig i vores foreninger og koordinerer, at der 
ikke placeres aktiviteter på samme tidspunkt i de forskellige foreninger.  
 
Lokalrådet er lokalområdets kontakt til Silkeborg Kommune og deltager i  
forskellige møder med kommunens øvrige Lokalråd. Disse møder er bl.a.    ar-
rangeret  af  Silkeborg Kommunes Nærdemokratiudvalg.  
 
Ud over dette arrangerer Lokalrådet forskellige aktiviteter, som nævnt herunder. 
Vi har ligeledes afholdt borgermøder med mere.  
 
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. 5 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 2018. Datoen er sat til fredag den 20. 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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På tur med den byplansansvarlige 
I september måned var Lokalrådet på tur rundt i området med vores nye     by-
plansansvarlige medarbejder i Silkeborg Kommune.  
Han udtrykte overraskelse over, at vores Lokalområde byder på så mange skøn-
ne områder, som tilfældet er. Men det vidste vi jo godt ;-) 
Han blev vist rundt i området og informeret om områdets fortræffeligheder, om 
historien og de mange foreninger og deres aktivitetsniveau.  
Turen sluttede ved Hinge Søbad, hvor vi fik en kop kaffe, og hvor vi ved selv-
syn kunne konstatere, at vandstanden i Hinge Sø og tilhørende fra-løb var  bety-
delig forhøjet i denne sensommer, hvor badebroerne har stået under vand. Den-
ne information bragte han med tilbage til forvaltningen.   

  Nytårskur/tur 

   Søndag den 1. januar kl. 14.00  
 

Start det nye år med frisk luft og lidt motion:-) 
Med start og ”mål” ved Nørskovlund Forsamlingshus  

vil vi sammen gå en frisk tur på ca. 5 km.  
Det er muligt at medbringe barnevogn. 

 
 

Efter turen vil der være kaffe/the/sodavand og et lille glas  
i forsamlingshuset, så vi kan ønske hinanden godt nytår!!  

 

Ingen tilmelding - vi ses på dagen:-)   
 

med venlig hilsen Lokalrådets foreninger.  
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Hvad skal navnet på pladsen være? 
Græsarealet ud for forsamlingshuset på hjørnet mellem Nørskovlundvej og 
Tanghusvej hedder i folkemunde ”den gamle mejerigrund”. I Lokalrådet har vi 
snakket om, at det kunne være sjovt at finde et ”rigtigt” navn til arealet. 
Derfor har vi lavet en lille konkurrence, hvor man kan komme med forslag til, 
hvad et mere officielt navn kan være.  
Vindernavnet bliver præmieret med gratis deltagelse i Middag På Tværs for 2 
personer. Fristen for indlevering af forslag til et godt navn er søndag d. 18. 
marts. Forslaget skal sendes til lenehenriksen@live.dk 
 
Vi glæder os til at se   
mange gode forslag:-) 
 
       
Lokalrådet ønsker alle en god 
jul og et godt nytår! 
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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 20. april 2018 
 

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

Men den 20. april arrangerer 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 2018.  
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 



Side 22 



Side 23 

  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 

08/01 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

09/01 - 19.00 International bedeuge Hinge Kirke KFUM/K 

22/01 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

24/01 - 19.00 Filmaften K-huset KFUM/K 

25/01 - 18.30 Fællesspisning of cabaret Forsamlingshuset Beboerforeningen 

27/01 - 09.30 Åbent hus Tingskrivervej 28 KFUM/K 

05/02 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

11/02 - 14.00 Fastelavnsfest Forsamlingshuset Forsamlingshuset/KFUMK 

13/02 -  Udflugt  KFUM/K 

14/02 - 19.30 Askeonsdagsgudstjeneste  Hinge Kirke Menighedsrådet 

21/02 - 19.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Støtteforeningen 

21/02 - 19.45 Generalforsamling Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

22/02 - 19.30 Generalforsamling Forsamlingshuset Beboerforeningen 

25/02 - 19.30 Aftengudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

26/02 - 19.00 Generalforsamling K-huset KFUM/K 

19/02 - 14.00 Generalforsamling og Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

03/03 - 18.00 Fællesspisning og musik Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

04/03 - 19.30 Aftensang Hinge Kirke Menighedsrådet 

05/03 - 14.00 Musik og kage Forsamlingshuset Mandagsklubben 

11/03 - 19.30 Aftengudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

16/03 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

18/03 - 19.30 Aftensang Hinge Kirke Menighedsrådet 

19/03 - 14.00 Udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 

25/03 - 19.30 Aftensang Hinge Kirke Menighedsrådet 

03/04 - 14.00 Pasgaard Tøjbus Forsamlingshuset Mandagsklubben 

16/04 - 14.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Mandagsklubben 

20/04 - 18.00 Middag på tværs Værtsfamilie Lokalrådet 

26/04 -  Løvspringstur  KFUM/K 

www.hinge-noerskovlund.dk 


