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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst: 
Beboerforeningen afviklede i februar den årlige ordinære generalforsamling. 
Inger Døssing og Jesper Kristiansen ønskede ikke genvalg, vi siger tak for de-
res indsats i bestyrelsen. 
Lise Holst Kongensholm blev valgt ind i bestyrelsen som det ene nye medlem. 
Den sidste post vil blive besat når bestyrelsen finder en der vil være med. 
 
Bestyrelsens sammensætning ser herefter således ud: 
Kristian Lambaa, Tingskrivervej 31, Formand. 
Gitte Marie Jensen, Taskebjergvej 19, Næstformand. 
Birthe Mølgaard Kaa, Taskebjergvej 10, Kasserer. 
Lise Holst Kongensholm, Tingskrivervej 28, Sekretær 
John Løvstad, Tingskrivervej 1. 
Linda Funder Hansen, Nørskovlundvej 45. 
 
Afholdte arrangementer i beboerforeningen: 
I januar havde vi fællesspisning med efterfølgende cabaret, hvor 
”Pottemagernes Værksted”, underholdte.  
 
 
Kommende arrangementer i beboerforeningen: 
 
I forbindelse med ”Egns- og Sportsfesten” er vi fredag aften med til at  
arrangere gå-gætteturen, og lørdag aften arrangerer vi ”Familieaftenen”. 

Sct. 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 et godt forår og en god sommer. 
 
Bestyrelsen. 
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FÆLLESSANG VED HINGE SØBAD 
Søndag den 2. september 2018 klokken 19.00  

 
Beboerforeningen inviterer alle sangglade voksne og børn i 
alle aldre  l en skøn sang‐a en ved Hinge Søbad. 
 
Vi vil synge de bedste sange fra den danske højskolesang‐
bog . Eller noget helt andet – alle er meget velkomne  l at 
komme med forslag  l hvad vi skal synge. 
 
Medbring selv et tæppe eller en stol. 
Kaffe eller te skal du selv tage med. Og en paraply i  lfælde 
af regnvejr. 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.   
 
Tag naboen, venner og familie med og det vil blive en dejlig 
fællessanga en. 
 
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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Lørdag den 23. juni 2018 
fra kl. 18.00. 

 

   Bålet tændes kl. 19.30 
 
 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 !! 
 Som noget nyt opfordre vi alle til at tager deres aftensmad med til  
 bålpladsen, så vi kan starte en hyggelig aften med at spise sammen. 
 Pølser, øl og vand kan købes. 
 Medbring aftensmad, kaffekurv m.m. og nyd aftenkaffen ved søen.  
 Medbring selv stole. 
 

 Musikledsagelse til Midsommervisen. 
 

 Bagning af pandekager og snobrød for børn (gratis). 
   

 Båltaler:  
 Mikal Holst Kongensholm,  
 Sognepræst i Hinge og Vinderslev sogn. 
 
 
                                       Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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Side 6 

  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

 

Nyt fra generalforsamlingen  

Årets generalforsamling i Støtteforeningen og i Forsamlingshuset blev afholdt 
den 21. februar. Begge bestyrelsesformænd kunne i deres beretning fortælle om 
et godt år med stor aktivitet og mange udlejninger. 
 
I Forsamlingshusets bestyrelse var der genvalg til Lene Henriksen og Kaj Jen-
sen. Nyvalgt til forsamlingshusets bestyrelse blev Jesper Dvinge Pedersen.  
Forsamlingshusets bestyrelse har fordelt deres ansvarsområder således:   
Lene: formand  
Britt: kasserer - udlejning 
Kaj: udlevering af nøgle/varmestyring - udlejning af duge - feje/rydde sne 
Jens Folmer: bygningsansvarlig 
Jesper Pedersen: tilsyn med vand og sanitet  
Hilda: blomster ude og inde, udlejning af borde, stole, bestik og glas. 
 
I Støtteforeningen var der genvalg til Margit Rygård, Lene Korsåsen og  
Jan Akselsen.  
Støtteforeningens bestyrelse ser herefter således ud: Margit Rygård (formand), 
Jan Axelsen (kasserer), Lene Korsåsen, Lisbet Jepsen og David Hughes.  
  
Der var ligeledes genvalg til revisorer og suppleanter i begge foreninger.  
 
Medlemskab og medlemsfordele 

 

Støtteforeningens medlemmer har fordelagtige vilkår ved leje af huset.  
(10 % rabat + mulighed for at hente nøglen aftenen før lejemålet, hvis huset 
ikke er lejet ud til anden side) Og så kan man selvfølgeligt også fortsat leje de 
gamle borde, stole, bestik og glas.  
Ovenstående gælder kun medlemmer af Støtteforeningen - ikke at forveksle 
med medlemmer af Beboerforeningen! 
Et medlemskab af Støtteforeningen koster 100 kr.  
 

Forsamlingshusets indtægter kommer fra udlejninger samt den støtte, som Støt-
teforeningen kan give via indbetalt medlemskontingent og overskud på arrange-
menter m.v. 
 

Medlemskab koster som nævnt 100 kr. pr medlem og beløbet kan fortsat indbe-
tales på konto: 7844 1099666 
 
Du kan stadig nå at indbetale - Tak for din støtte :-) 
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Aktiviteter i Støtteforeningen  
 

Første del af 2018 er nu allerede gået, og i Støtteforeningens regi er der  
afholdt fastelavnsfest for børn og deres voksne den 11. februar med ca. 25 fest-
ligt udklædte børn.  
Der blev slået katten af tønden, og der var som sædvanligt store udfordringer for 
dommerpanelet med at få uddelt præmier til de bedste udklædninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag den 3. marts havde vi fornøjelsen at kunne byde velkommen til  
ca. 45 spisende gæster til fællesspisning og musik.  
Mandemadholdet serverede hakkebøf med (masser af) løg og svesketrifli.  

Duoen Maskineri underholdt efterfølgende med forrygende folkemusik.  
Det var endnu en hyggelig aften i forsamlingshuset i godt selskab! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I den kommende periode vil der i forbindelse med Egns- og Sportsfesten  
blive afholdt reklamelotterispil i forsamlingshuset søndag den 3. juni. 
Vi lover, at vi som sædvanligt vil gøre en stor indsats for at få indsamlet  
nogle gode gevinster hos de lokale erhvervsdrivende, hvor vi plejer at blive 
mødt med meget stor velvilje. Så sæt kryds i kalenderen og mød op for at  
spille om de fine præmier.  
 

Alle er velkomne. 
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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 in-
volveret 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 elever 
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 beman-
des 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 Præstegårds-
skoven, 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 samar-
bejde 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 uddeles 
senere på foråret. 

                         
    m.v.h. Arrangørerne for festen. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Arbejdsaftener i Forsamlingshuset—kom og gi´ en hånd med! 

Så langt tilbage som vi kan huske, har vi haft en årlig arbejdsdag i Forsamlings-
huset, hvor folk har hjulpet til med forskellige gøremål.  
Da huset er udlejet i de fleste weekender, så har vi i år valgt at gøre det på en 
lidt anden måde. 
Vi vil benytte os af muligheden for at annoncere på Facebook efter hjælp til spe-
cifikke opgaver, og planlægger med nogle arbejdsaftener af 2-3 timers  varig-
hed, hvor vi håber, at lokalområdet beboere vil give en hånd med. 
Det vil vi blive meget glade for :-) 
 
 

Parkering ved Forsamlingshuset 
Vi vil meget gerne henstille til, at lokale beboere ikke parkerer i området bag 
forsamlingshuset. Det giver problemer i forhold til f.eks. at få leveret olie og 
tømt affaldscontaineren. Så vær venlig at bruge området ind mod græsset fra 
flagstangen og ud til Nørskovlundvej.  
 

  REKLAMELOTTERI 
 

   I Nørskovlund Forsamlingshus 
søndag den 3. juni kl. 19.00 

 
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!! 

 

UDDELING AF PRISEN   
ÅRETS NØRSKOVLUNDER 

   
Ved ”Familieaftenen”, som afholdes i teltet på sportspladsen lørdag d. 9. juni 
uddeler Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelse prisen  
 

”ÅRETS NØRSKOVLUNDER” 
 

Prisen uddeles til en person eller en personkreds, som har eller har haft  
betydning for vores lokalområde.  
 

Har du et forslag til, hvem der skal modtage prisen i år, så skal du aflevere dit 
forslag senest fredag den 18. maj i Forsamlingshusets postkasse. 
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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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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Torsdag d. 17. maj kl. 19.00.  
Menighedsrådsmøde i K-Huset. 
 

2. pinsedag mandag d. 21/5 kl. 11.00.  
Friluftsgudstjeneste på Vinderslevholm. Vi gentager succesen fra de to sidste år og 
laver igen i år en friluftsgudstjeneste 2. pinsedag på Vinderslevholm sammen med Vin-
derslev Sogn. Alle er velkomne til en dejlig gudstjeneste i det fri. Bagefter nyder vi 
sammen vores medbragte mad, udsigten og fællesskabet med hinanden. Husk et tæppe/
stol at sidde på. 
 

Søndag d. 10/6 kl. 11.00.  
Igen i år er der teltgudstjeneste i forbindelse med Egns- og Sportsugen i Nørskovlund. 
Efter gudstjenesten er der grillpølser og tilbehør. 
 

Tirsdag d. 12/6.  
Udflugt for de ældre med tilknytning til Hinge Sogn bliver i år tirsdag den 12. juni. 
Turen går til det historiske Jelling, hvor vi får en rundvisning i området ved kirken, 
gravhøjene og runestenene. Der bliver også mulighed for at se det moderniserede og 
nyindrettede museum på stedet. Læs nærmere i næste nummer af kirkebladet. 
 

Fredag d. 15/6 kl. 17.30.  
Familiegudstjeneste i Hinge Kirke. Vi begynder med en kort gudstjeneste, som hele 
familien kan være med i. Derefter er der gratis fællesspisning i K-Huset. Til sidst laver 
vi kreative aktiviteter i den gamle forpagtergårds lokaler. 
 

Torsdag d. 23/8 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 2018 
 

I efteråret 2018 er der arrangementer i Mandagsklubben på følgende datoer. 

27. august:  udflugt med Sørens Rejser til Det Jyske Kronborg  

10. september 

24. september 

8. oktober 

22. oktober 

5. november 

19. november 

3. december:    Julefrokost 

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

 
Med venlig hilsen  

bestyrelsen. 
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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Sommeren står for døren og vi er i fuld gang med at forberede det års Egns og Sports-
fest som bliver i uge 23. Efter flere år med underskud, har vi valgt at forkorte dette års 
udgave. Der vil der stadig være lotterispil søndag og udflugt med mandagsklubben, men 
selve uge begynder først fredag og slutter søndag. Vi har gjort dette da vi ikke har følt 
opbakningen til vores forskellige aktiviteter i løbet af ugen, det har ikke været tilfreds-
stillende. Da vi ikke har kunne få Motorcyklerne om tirsdagen og det var utroligt svært 
at skaffe hold til fodbold cup, har vi taget dette valg. Programmet er ikke fastlagt, men 
vi håber alle vil bakke op fredag, lørdag og søndag. Vi har stadigvæk behov for hjælp til 
forskellige opgave og håber du er klar til at hjælpe. Vores familieaften bliver der ikke 
ændret så meget på og derfor håber vi alle kommer og fejre den med os. Husk at sætte 
kryds i din kalender i slut uge 23, den 3, 8-9-10 juni.  

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. Vi har nye aktivi-
teter i gang, men leg for alle i gymnastiksalen lørdag formiddag og det vil vi forsætte 
med da vi har mange deltage. Der vil også komme andre tiltag som vi håber bliver taget 
godt imod. Vi skal alle sørge for vi også har en forening i fremtiden.  

Der er også stadig puls i løbeklubben og hvis det er noget for dig meld til hos Harald. 
Laila er også kvinde for en gåtur hvis noget har lyst.   

Vi har igen fået hal tider i Ans skolehal 19:00 – 20:00, salen i Nørskovlund og til Futsal 
i Kjellerup torsdage 18:00-20:00. Badminton, Zumba køre videre, men der er plads til 
andre aktiviteter. Det kan man gå og tænke over her i sommer. Med hensyn til Futsal 
prøver vi igen at få noget op at stå, både for voksne og børn. Lad os høre om der er inte-
resse, kontakt Stig Mehlsen 30256349.  

Vi arbejder i øjeblikket på at få vores helt egen Facebook side op at stå, men det høre i 
nærmer om når vi er klar. Vi er også i fuld gang med at gøre vores lokale i kælderen i 
stand så det kan bruges til hygge og aktiviteter for alle.  

Vi er altid åbne for nye ideer og forslag til aktiviteter, så derfor er i meget velkommen 
til at kontakte Stig Mehlsen på 30256349 

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 

 

 

 
 
 
 
 

 

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 



        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Åbne Onsdage … det er det vi kalder vore onsdage i KFUM og KFUK i Hinge.  
 
Det betyder at der er åbent for alle i lokalerne v. præstegården. I stalden er der folk i 
gang med at hamre, skrue, slibe og meget mere. I Cafeen snakkes, strikkes, grines og 
hygges der.  
 
Målet er et sted hvor man kan komme og lave hvad man har lyst til. Det kan være at 
fikse sin cykel, skrue i en sin gamle bil, traktor, havetraktor eller alt muligt andet. Der 
vil også blive en ”træ-værksted” hvor der f.eks. kan fikses et gammelt møbel, laves fug-
lekasser og alt muligt andet.  
 
Der ud over er der en gang i kvartalet et tilbud om litteraturaften. Her kan man mødes 
og diskutere en bog, som er besluttet senest en mdr. før, så der er tid til at få den læst.  
 
Vi har også 3 Studiegrupper af 8-10 personer, hvor man mødes ca. en gang om mdr. og 
diskutere tekster og emner m. fokus på hvad Kristendommen har at sige ind i vores 
hverdag i 2018. Grupperne laves om hver 3. år, og der er altid plads til nye, og man kan 
selvfølgelig starte og slutte når man vil.   
 
Herre-arrangementer: Ca en gang i kvartalet er der et arrangement kun for mænd, hvor 
man køre ud og ser/oplever et eller andet sammen.  
 
Hvis man har lyst til at vide  mere om foreningen og vore aktiviteter kan man kontakte:  
Dorte Hougaard Madsen, formand. dhm@kfum-kfuk.dk 60214408 
Bjarne Jacobsen, næstformand. L-b@fibermail.dk 30276331 
  

Åbne onsdage (dog nok ikke i ferier) i K‐huset og stalden, Tingskrivervej 28:  
17‐18: Bede‐ me. Tid  l at mødes og bede sammen for hvad der trænger sig på.  
19‐21: Ak viteter i Stald og Cafeen (Film og li eratura ner: se i program)  
21: Fællesa enafslutning i Cafeen  

PROGRAM 
 
Maj: 
Søndag d. 27.    Herre‐tur. Bridgeswalking. Afgang K‐huset 12.30 (Husk  l 
            melding senest 20.04) 
Onsdag d. 30.     Li eratur a en i K‐huset kl. 19.00 
 
Juni: 
Fredag d. 22.    Grilla en v. programudvalget – nærmere info om  d og  
            sted. 
August: 
Torsdag d. 23.     Fælles opstart af bibelstudiegrupperne. K‐huset kl. 19.00 
 
September: 
Fredag d. 9.      Høs est. K‐huset kl. 19.30 
Onsdag d. 26.     Li eratura en i K‐huset kl. 19.00 
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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 HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

 
Konstituering 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd består af repræsentanter fra lokalområdets  
forskellige foreninger og råd. Lokalrådet har her i marts måned konstitueret sig 
med Lene Henriksen (forsamlingshuset) som formand og Laila Kragh 
(Idrætsforeningen) som næstformand. Øvrige medlemmer af Lokalrådet er  
Torben Ryberg (Jagtforeningen), Kristian Lambaa (Beboerforeningen),  
Dorte Madsen (KFUM/K), Svend-Erik Laursen (Menighedsrådet) og Hilda 
Skovborg (Mandagsklubben).  
 
  
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, 
motionsstien på den gamle jernbane og området ved Hinge Kirke. 
På rundturen vil der være forskellige opgaver/spørgsmål der skal løses.  
 
Vi håber på, at se rigtig mange børn og voksne til en hyggelig aften.  
 
 
Afsløring af navn til græsområdet ved krydset i Nørskovlund 
Lokalrådet udskrev i sidste nummer af Aktivitetsbladet en konkurrence for  
at finde et ”officielt” navn til græsarealet i krydset ud for forsamlingshuset. 
Der er fundet en vinder, og navnet på pladsen vil blive offentliggjort ved  
et lille arrangement i forbindelse med Egns– og Sportsfesten.  
 
 
Facebook: Hinge-Nørskovlund ByPortal 
Hinge-Nørskovlund ByPortal er Lokalrådets 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. 8/6 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.  
Der vil desuden være en lille opgave, som skal løses på turen. 
 

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 på 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. 
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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 
21/05 - 11.00 Friluftsgudstjeneste Vinderslevholm Menighedsrådet 

27/05 - 12.30 Bridgeswalking K-huset KFUM/K 

30/05 - 19.00 Litteraturaften K-huset KFUM/K 

03/06 - 19.00 Reklamelotteri Forsamlingshuset Støtteforeningen 

08/06 - 18.30 Gå-gætte-tur Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Lokalrådet 

09/06 - 18.30 Familieaften Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Beboerforeningen 

10/06 - 11.00 Teltgudstjeneste Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Menighedsrådet 

12/06 -  Udflugt for de ældre Se kirkebladet Menighedsrådet 

15/06 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

22/06 -  Grill-aften  - KFUM/K 

23/06 - 18.00 Sct. Hans bål Hinge Sø Beboerforeningen 

27/06 - 18.30 Præmieskydning Skydebanen i Grønbæk Jagtforeningen 

23/08 - 19.00 Opstart bibelstudiegrupper K-huset KFUM/K 

27/08 -  Udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 

02/09 - 19.00 Fællessang Hinge Søbad Beboerforeningen 

08/09 - 09.00 Arbejdsdag i skoven Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

09/09 - 19.30 Høstfest K-huset KFUM/K 

10/09 -  Arrangement Forsamlingshuset Mandagsklubben 

24/09 -  Arrangement Forsamlingshuset Mandagsklubben 

26/09 - 19.00 Litteraturaften K-huset KFUM/K 

www.hinge-noerskovlund.dk 


