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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst: 
Siden sidst, har vi haft 3 arrangementer: I juni havde vi sammen med de andre 
foreninger i Hinge sogn, ”gå gætte tur” om fredagen. Lørdag aften var beboer-
foreningen vært ved familieaftenen.  
Det var tæt på, men vi fik lov til at tænde Skt. Hans bål ved Hinge Sø. En uge 
senere var der landssækkende afbrændingsforbud. Traditionen tro blev der bagt 
pandekager og snobrød. Det var en hyggelig aften, med musik, sang og båltale.  
Som noget nyt havde vi i september en sangaften ved Hinge søbad.. 
 
Kommende arrangementer i beboerforeningen: 
 
Til efteråret står beboerforeningen for to arrangementer: Torsdag d. 25. oktober 
inviterer vi, i samarbejde med menighedsrådet til foredrag i forsamlingshuset. 
Foredragsholderen denne aften er tidligere sognepræst i Levring-Hørup kirke 
Anders Bonde. Anders vil fortælle om ”Humor som sjælesorg”. 
Søndag d. 2. december tænder vi juletræet i Nørskovlund. Der bliver mulighed 
for en køretur i heste-/traktorvogn. I forsamlingshuset sælger Støtteforeningen 
varme drikke med mere, mens vi venter på Julemanden. Julemanden har lovet 
at komme, for at hjælpe med at tænde træet, og han medbringer sikkert godte-
poser til børnene. Vi håber at se rigtig mange børn og deres forældre og bedste-
forældre. Begge ovenstående arrangementer er annonceret andetsteds i bladet.  
 
 
Bestyrelsen. 
 
 

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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  Juletræstænding  
    
   Søndag 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 
Gamle Ole’s plads (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 
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   NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for efteråret 2018 
 

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

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. 

 
 
 
 

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 
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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 Jens Dybbro, der siden 2009 tre 
gange årligt på fornem vis har opsat Aktivitetsbladet, som du sidder og læser, til 
tryk i et flot layout og leveret til lokalområdets foreninger, så de kan uddele 
bladet til alle beboere i Hinge Sogn. Vi siger tusinde tak for indsatsen og ønsker 
tillykke med prisen, som i år er uddelt for 25. gang.  
 

Tirsdag den 11. september holder vi arbejdsaften i forsamlingshuset.  
Vi starter kl. 17.00, spiser aftensmad sammen og fortsætter yderligere et par 
timer. Alle er meget velkomne til at være med.  
Tilmelding på noerskovlund-forsamlingshus.dk senest søndag  d. 9/9.  
 

Støtteforeningens arrangementer 
 

Siden sidste udgivelse af aktivitetsbladet har Støtteforeningen som sædvanligt  
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 rigtig pænt overskud til gavn for For-
samlingshuset. 
 

I skrivende stund går sommeren på hæld, og vi vender blikket mod efterårets 
arrangementer. Støtteforeningen arrangerer her i efteråret en fællesspisning fre-
dag den 21.09.2018 med vegetariske retter fremstillet af årstidens grøntsager. 
Vi er rigtig glade for, at Erene og Sarah Vestergaard har lovet at stå for menuen, 
og vi glæder os til at se mange af egnens beboere til en fornøjelig aften måske 
med nogle nye retter! 
 

Derudover er der vanen tro fællesspisning igen Mortensaften, lørdag den 10.11. 
med medlemmer af mandagsklubben som kokke. Der er til begge fællesspisnin-
ger fastsat et max. antal deltagere på 80, så tilmeld jer i god tid. 
 

Endelig har vi den første weekend i advent  - igen som vi plejer - andespil med 
gode chancer for at vinde en juleand eller andet godt, der hører julen til. Ande-
spillet er i år søndag den 2.12.kl. 19.00. 
Samme dag (søndag) 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 masse 
af jer i forsamlingshuset! 
 

Bestyrelserne i Forsamlingshuset og Støtteforeningen 
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Søndag den 2/12 kl. 19.00 er der 
 

ANDESPIL 
   i Nørskovlund Forsamlingshus  
 
  

     Alle er velkomne og dørene åbnes kl. 18.00 
 
 

Støtteforeningen 

 

Sensommer-fællesspisning   
 i Nørskovlund Forsamlingshus 

 

fredag den 21.09.2018 kl. 18.00 
 
 Erene og Sarah Vestergaard har lovet at stå for maden denne aften,  
 hvor temaet for menuen vil være "vegetariske retter fremstillet af      
 årstidens grøntsager mv." 
 
 Pris for entre og mad vil være kr. 100,- pr. person, ½ pris for børn  
 under 12  år. 
 Vi har en god rødvin på lager, og fylder køleskabet med kolde drikke- 
 varer, som kan købes til rimelige priser. 
 
 Vi håber at se jer til en hyggelig sensommeraften i forsamlingshuset. 
 
 Tilmelding senest den 15.09. på tlf./sms 28346069 eller via  
 hjemmesiden noerskovlund-forsamlingshus.dk  
 Tilmelding bekræftes.  
 
 Har du/I grøntsager til overs, som I vil ”sponsorere” til arrangementet,  
 så må I meget gerne kontakte Erene på mail erene_v@hotmail.com 
 
         Støtteforeningen 
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Køb af medlemskort 
 

Det er altid muligt at tegne medlemskab af såvel Støtteforeningen som af  
foreningen, der står bag driften af Forsamlingshuset.  
 
Har du lyst til at støtte forsamlingshuset via medlemskab af Støtteforeningen 
kan det gøres ved at betale et årligt medlemskontingent på 100 kr. pr person til 
reg. nr. 7844, konto nr. 10 99 66 6.  
Indbetalingen skal mærkes ”kontingent 2018” og påføres navn og adresse. 
 
Du kan også købe et ”livsvarigt” medlemsbevis til foreningen Nørskovlund   
Forsamlingshus. Det koster 200 kr. pr person. 
Henvendelse vedrørende dette skal ske til lenehenriksen@live.dk eller ved ind-
betaling på konto nr. 7840 2232413.  
Indbetalingen skal mærkes ”medlemsbevis” og påføres navn og adresse. 
 
Obs. Medlemskab af Beboerforeningen og Støtteforeningen er ikke det samme! 

       Mortensaften  
               fællesspisning  
 
 

 

Støtteforeningen afholder igen i år Mortensaften  
med god mad, fællessang m.m. 

 
 

Lørdag den 10.11.2018 kl. 18.00 
 i Nørskovlund Forsamlingshus  

 
 Støtteforeningen afholder igen i år fællesspisning Mortensaften,  
 hvor mandagsklubben endnu engang har lovet at stå for menuen,  
 som vanligt vil bestå af andesteg og risalamande. 
 
 Pris for medlemmer af Støtteforeningen og personer i medlemmets   
 husstand er 100 kr. pr voksen. For ”ikke medlemmer” og deres hus- 
 stand er prisen kr. 150,- pr. person.  
 Børn under 12 år: 50 kr. 
 Drikkevarer kan købes til rimelige priser.  
 

 Tilmelding: senest 1/11 på tlf. 28346069 (gerne sms) eller på           
 forsamlingshusets hjemmeside: noerskovlund-forsamlingshus.dk 
 Tilmelding bekræftes. 
 

 Tilmeldingen lukker ved 80 deltagere. 
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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 

Babysalmesang i Hinge Kirke 
Så er det tid til babysalmesang i Hinge Kirke. Babysalmesang er for babyer på 
ca. 2–8 måneder og deres mødre/fædre. Vi vil synge, se, lytte, lege, danse og 
være sammen i kirkens rum tirsdage kl. 10.30-11.00. Derefter er der kaffe og 
boller i K-huset tæt på kirken. Forløbet er på otte gange med start d. 11. sep-
tember og vil blive ledt af Lise Holst Kongensholm. 
 
Pris: 100 kr. for hele forløbet 
Tilmelding og spørgsmål til Lise på 20477762 eller liseholstniel-
sen@gmail.com 
 
Vandring i Præstegårdsskoven lørdag d. 22/9 kl. 9.30 
Kom med en tur i præstegårdsskoven og se de nyanlagte stier og se, om der 
stadig er flere blade på træerne. Vi har en stor og fin skov midt i vores sogn, 
hvorfor ikke bruge den noget mere!? 
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og rundstykker. 

Familiegudstjenester i Hinge Kirke 
Børn er meget velkomne til alle gudstjenester i kirkerne. I Hinge Kirke er der 
rygsække med bøger, legetøj mm, som de kan tage med ind i kirken. 
 
4 gange om året har vi familiegudstjenester, som på en særlig måde foregår på 
børnenes vilkår. Her er der blandt andet børnesange med bevægelse og fagter, 
bibelfortælling helt i børnehøjde og der sker tit et eller andet helt uventet. Der er 
fællesspisning efter gudstjenesten. 
Fredag d. 31. august kl. 17.30 i Hinge Kirke 
Fredag d. 16. november kl. 17.30 i Hinge Kirke 

Søndag d. 30. september kl. 10.30 i Hinge Kirke: Høstgudstjeneste 

Høsten i år har ikke været den 
bedste. Mildt sagt. Men allige-
vel vil vi samles til høstgudstje-
neste for at takke for markernes 
og havernes afgrøder. Vi vil 
synge de gode høstsalmer, og 
der vil blive mulighed for at 
give en gave til forskellige god-
gørende foreninger. 
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Sogneaften med Anders Bonde 
Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30 indbyder Hinge Menighedsråd og Beboerfor-
eningen for Hinge Sogn til en aften med Anders Bonde. Anders har tidligere 
været præst i Levring og Hørup sogne, og han vil fortælle om ”Humor som sjæ-
lesorg”. Anders er kendt som en sprudlende fortæller, og vi kan se frem til et 
par spændende timer. Det foregår i Nørskovlund Forsamlingshus. 
 
Tilmelding til Svend Erik Laursen på 27292459 eller Kristian Lambaa på 
40106676 senest d. 21. oktober. Foredrag, kaffe og kage for 50 kr. 

Jagtgudstjeneste lørdag d. 27. oktober 
Jagtgudstjeneste er et forholdsvis nyt fænomen her på egnen. Tidligere har det 
været i Levring og Vium, og i år er det så blevet Hinge Sogns tur til at lægge 
skov og kirke til. Lørdag d. 27. oktober kl. 13.00 lyder startskuddet. Det begyn-
der med en jagt i præstegårdsskoven i Hinge og efterfølgende jagtparade, hvor 
jægerne kan vise frem, hvad de har ramt. Kl. 16.00 er alle, jægere såvel som 
ikke-jægere, velkomne til jagtgudstjeneste i Hinge Kirke; en spændende og an-
derledes gudstjeneste i jagtens tegn. Kl. 17 er der fællesspisning for alle i K-
huset ved siden af kirken. Spisning koster 50 kr. Tilmelding til Svend Erik 
Laursen på 27292459 senest d. 20. oktober. 
 
Allehelgensdag 
Søndag d. 4. november er det allehelgensdag. Det markerer vi også i år i Hinge 
Kirke. Ved gudstjenesten læser vi navnene op på dem, som er døde siden sidste 
allehelgen. Der bliver tid til stilhed og til at tænde et lys og mindes. Pårørende 
får invitation med posten, og alle er velkomne til en stemningsfuld gudstjeneste 
med plads til både sorg og håb. 
Søndag d. 4. november kl. 10.30 i Hinge Kirke 
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Julekoncert med Hans Jørn Østerby og Maj-Britt Vibe Dørken 
Søndag d. 16. december kl. 19.00 indbyder Hinge Menighedsråd til årets julekoncert i 
Hinge Kirke. Vi får i år besøg af Hans Jørn Østerby og Maj-Britt Vibe Dørken. Hans 
Jørn har spillet musik og optrådt i mere end 35 år og er kendt for at skrive sange, som 
rører dybt. Maj-Britt har i de sidste 15 år både sunget med det store kor Opstand Gospel 
Choir og med orkestret Himmelblå, som har turneret rundt i Danmarks kirker med deres 
inspirerende fortolkninger af vores gamle salmer. 
 
Sammen byder de på en intens, stemningsmættet, hjertevarm julekoncert med både de 
kendte og elskede julesange og carols, men også med noget af det knapt så kendte. Maj-
Britt er leveringsdygtig i det smukke, højstemte og nænsomme, og Hans Jørn byder ind 
med viser og sange om julen - også når den ses fra en anden side end den mest alminde-
lige. 
 
Efter koncerten er der kaffe og kage i K-Huset. Koncert, kaffe og kage for 50 kr. 

Nørskovlund Forsamlingshus 
 

 
 

Vi tilbyder hyggelige og veludstyrede lokaler til såvel  
store som små arrangementer! 

Se mere på www.noerskovlund-forsamlingshus.dk 

 

For gudstjenester og øvrige aktiviteter: se kirkebladet, www.hingesogn.dk og https://
www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/ 



Side  13 

  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 



        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Tiden går og ting sker…. dog ikke altid så hurtigt som man havde tænkt.  
 

Men der sker fremskridt i Stalden v. Præstegården (som jo godt nok ikke er der 😊). 
Stille og roligt tager det form. Hver onsdag mødes nogle mænd og saver, maler, hamre, 
snakker, kloger i det …. og det ender helt sikkert med at blive nogle fantastiske brugba-
re lokaler. Der vil blive en ”dagligstue” hvor man kan sidde i lidt bløde møbler, drikke 
en kop kaffe og slappe af. Det er også her vi tænker der kan nørkles med kreative ting 
som hækling, strikning, tegning … eller hvad man nu har lyst til. I selve stalden er al 
inventar væk, gulvet er jævnet m. beton, og der vil være plads til at makke i traktorer, 
havemaskiner, cykler…. Eller bare snakke og komme med ”gode råd” til dem der laver 
noget.  
 

Skulle nogle ha lyst til at komme og hjælpe med at få det sidste færdig, er I meget vel-
komne til det. Det er hver onsdag kl. 19-21 man mødes. Der er altid brug for et par hæn-
der mere og nogle gode/kloge råd.  
 

Vi glæder os helt vildt til at det bliver færdigt, og vi kan invitere alle til at komme og 
være med.  

PROGRAM 
 
Sept: 
Tirsdag d. 18.     Distriktsvoksena en:  
            Fællesspisning og foredrag v. Møltrup Optagelseshjem.  
            Enghavehuset, Enghavevej 4, Silkeborg kl. 18.30. Pris 100,‐  
            Tilmelding senest 11.9.  l ceb@kfum‐kfuk.dk  
 

Onsdag d. 26.     Li eratur a en i K‐huset kl. 19.00 
 

Fredag d. 28.     Høst‐ og sammenskudsgilde i K‐huset.  
            Søren Peter Villadsen, forh. værende præst i Hinge taler.  
 
Nov: 
Tirsdag d. 20.    Distriktsvoksena en: Sang og gode fortællinger v. Anker  
            Olsen. K‐huset. Hinge 19.30 Pris: 50,‐  
 

Mandag d. 26.     Adventsfest m. Helene og Mogens Svendsen: Om Voksne 
            der har været seksuelt misbrugte. Kl. 19.30 i K‐Huset.   
Onsdag d. 28.     Li eratura en i K‐Huset kl. 19.00  
 
Dec: 
Lørdag d. 8.      Julefrokost. K‐Huset. Nærmere program senere  
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EFTERLYSNING:  
Til lokalerne i stalden, kan vi vældig godt tænke os en opvaskemaskine, 

et køleskab og et kæmpe stort ur…. Mon nogle kan hjælpe med det?  
Kontakt Bjarne Jacobsen på 30276331 

 
GAMMELT JERN 

Vi modtager med glæde gammelt jern og metal. 
Kontakt:  

Bjarne Jacobsen 30276331 
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   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Siden sidst har vi overstået en Egns og Sportsfest i en forkortet udgave og med stor suc-
ces. Når det hele er gjort og vi får de sidste penge ind for annoncer så kommer vi ud 
med et lille overskud. Det er vi rigtig glade for, det var netop det der var meningen. Der 
var stor tilslutning til spisning lørdag og det var vi glade for, men vi kunne godt ønske 
os en breder tilslutning til alle de andre aktiviteter. Sidste år var der regn til gå gættetu-
ren og flere mennesker på tur end i år, der var måske for varmt? vi takker alle vores 
sponsor og dem som har hjulpet med til vi kunne komme ud med overskud. Vi vil gerne 
byde alle velkommen til Egns og Sportsfest 2019 i uge 23. Ja, det falder i pinsen, men 
håber man har lyst til at se pinsesolen danse sammen med os. 
 
Husk at følge os på Facebook, vi har fået vores egen side. Her kan du se alle vores akti-
viteter og hvad der sker i klubben. Vi har stadig på opslag på Hinge/noerskovlund siden. 
https://www.facebook.com/Nørskovlund-Idrætsforening-159838331357064/ 
 
Vi har i efteråret gang i Badminton, forhåbentlig Zumba, Løbeklubben, og muligvis 
Futsal senior eller ungdom. Vi har familie leg lørdag og vi prøver lidt mandehørm søn-
dag aften med floorball Vi arbejder 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 Badminton tid mandag fra 19:00 til 20:00 i Ans skolehal hvis nogen ønsker at spille 
der. Pris 200 kr.  
 
Løbeklubben løber videre, ønsker man at deltage aktivt skal man kontakte Harald 
30703323 
 
Futsal starter op så snart udendørsturneringen slutter i midt november, så må vi se om vi 
kan få nogle hold op at stå. 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 lokaler på skole og brugen af banen. Kommunen følger os tæt da skole hele 
tiden mangler plads. Forslag velkommen. 
Vi gå og pusler med et passivt medlemskab, giver fordele til vores aktiviteter samt Egns 
og Sportsfesten. Følg med på Facebook. 
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 21/11-2018 kl. 19:30 i vores klublokale. Alle 
er velkommen og ønsker man at deltage aktivt i bestyrelsen er man meget velkommen 
til at kontakte Stig Mehlsen 30256349, da vi altid har brug for nye kræfter. Vi ved alle-
rede 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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Kvindene i byen har sin zumba, men….. 
 

R I G T I G E  M Æ N D 
i 

Hinge-Nørskovlund 
kan nu mødes 
til en omgang 

F L O O R B O L D ! 
 
 

Hver SØNDAG aften 
Mødes vi klokken 20.00 
i skolens gymnastiksal. 

 
FØRSTE GANG ER SØNDAG 26. AUGUST 

 
Medbring sko og idrætstøj – 

stav må man godt låne om man ikke har sin egen floorboldstav. 
Husk drikkedunk. 

 
Det bliver en kort gennemgang af de vigtigste floorboldrægler  

inden vi deler hold, giver bolden op  
og spiller floobold en times tid eller mer.. 

 
Vi afslutter aftenen med lidt socialt ”snik-snak” og drikker en øl/vand, inden vi med 

god samvittighed kan gå hjem i bad med vores 

MANDEHØRM 
 

Tilmelding til hver søndag aften med floorbold foregår med at skrive sig på 
arrangementet som ugentlig oprettes på Facebooksiden Nørskovlund Idrætsforening, 

eller kontakte undertegnede. 
 

Glæder mig til en  
perfekt afslutning af weekenden  

med de  

RIGTIGE MÆND  
 i Hinge og Nørskovlundegnen. 

 
Venlig Hilsen 

 
Tony Korsåsen 

Gammel Floorboldspiller 
Nørskovlundvej 22 
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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 

Tilpasset træning for alle uanset dit udgangspunkt 
Vil du kombinere Træning og hyggeligt socialt samvær.  

Styrke muskler og krop og få mere overskud så du orker mere i hverdagen? 
 

På én time én gang om ugen får du  
styrketræning, bevægelighed, udstrækning og afspænding,  

der er tilpasset dig og dit tempo og udfordringer,  
krydret med lidt tips og råd undervejs. 

 

15 torsdage fra kl. 20-21  
Opstart 6. september. (sidste gang 12. december) 

Medbring et håndklæde og gerne et tæppe. 
Tilmelding sker på Nørskovlund Idrætsforenings Facebook side,  

i gruppen Tilpasset træning.  
Glæder mig til at se dig til træning 

 

Lene Korsåsen tlf 53 43 33 07  

(Jeg er ergoterapeut og cer ficeret frisklivs‐instruktør med erfaring i  lpasset træning) 

LEG OG BEVÆGELSE 
 

Her har du mulighed for at hygge, lege, smile og bevægelse 
 

Alle kan være med, fra 0-99 år 
 

Vi aftaler hvilke aktiviteter vi laver.  
Det kan være stikbold, pirat leg, hockey, haleleg, støvledans eller andet. 

 

 Opstart søndag d. 23 september kl 10-11 
 

Dette kræver ingen forberedelse, bare kom som du er ,og der er mulighed for at 
tage drikke kaffe, the, øl, og sodavand efterfølgende og møde skønne mennesker.  

 

Kom og få nogle skønne og hjertelige timer sammen. 
 

Hold øje med Facebook siden Nørskovlund Idrætsforening 
 

Kontaktperson Laila  
Tlf 2040 5961 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

Banestien 
Den tidligere jernbane vil i løbet af sensommeren blive renoveret. Der bliver 
lagt asfalt og etableret ride-spor. Når projektet er færdig, vil man kunne gå, lø-
be, cykle, ride med mere fra Hingevej til Silkeborg uden at møde trafik og store 
stigninger. Vi vil i Lokalrådet ”indvie” strækningen fra Hingevej til Holmgårde-
vej ved vores årlige Nytårsgåtur den 1. januar 2019.  

 
Gamle Oles Plads 
I forbindelse med Egns–og Sportsfesten 
blev pladsen ved forsamlingshuset 
”officielt” navngivet.  
Navnet blev Gamle Oles Plads med hen-
visning til, at der fra 1886 og frem til 
1996 lå et mejeri på arealet, hvor man 
bl.a. producerede osten ”Gamle Ole”.  
 

Pladsens navn blev afsløret af Leo Mogensen (billedet herunder - nr. to fra højre), 
som i sin tid arbejdede på mejeriet. 

Gå-Gætte-tur 
Ved året Egns– og Sportsfest stod Lokalrådet for fredagens Gå-gætte-tur. 
Igen i år var det et fint arrangement, hvor områdets foreninger havde planlagt 
mange sjove aktiviteter og opgaver for børn og voksne. Til venstre ser vi et bil-
lede fra en af posterne med sjov aktivitet for alle aldersklasser. 
 
Middag På Tværs igen i 2019 
Arrangementet var igen i 2018 velbesøgt, og vi havde en rigtig god aften.  
Vi har derfor besluttet at gentage arrangementet igen i 2019:-)  
Dato for næste års Middag På Tværs–arrangement får I oplyst i det næste Akti-
vitetsblad, som udkommer til jul. 
 

             Lokalrådet 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 
26/08 - 20.00 Opstart floorbold Nørskovlund Skole NIF 

06/09 - 20.00 Opstart Tilpasset træning Nørskovlund Skole NIF 

10/09 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

11/09 - 10.30 Opstart babysalmesang Hinge Kirke Menighedsrådet 

11/09 - 17.00 Arbejdsdag Forsamlingshuset Støtteforeningen 

21/09 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

22/09 - 9.30 Vandretur Præstegårdsskoven Menighedsrådet 

23/09 - 10.00 Opstart Leg og bevægelse Nørskovlund Skole NIF 

24/09 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

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

28/09 -  Sammenskudsgilde K-huset KFUM/K 

30/09 - 10.30 Høstgudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

06/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

08/10 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

11/10 - 17.00 Arbejdsaften Forsamlingshuset Støtteforeningen 

22/10 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

25/10 - 19.30 Foredrag Forsamlingshuset Beboerf. / menighedsr. 

27/10 - 17.00 Jagtgudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

27/10 - 16.00 Fællesspisning K-huset Menighedsrådet 

27/10 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

04/11 - 10.30 Allehelgensdag Hinge Kirke Menighedsrådet 

05/11 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

10/11 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

17/11 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

16/11 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

19/11 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

20/11 - 19.30 Sang og fortællinger K-huset KFUM/K 

21/11 - 19.30 Generalforsamling Nørskovlund Skole NIF 

26/11 - 19.30 Adventsfest K-huset KFUM/K 

28/11 - 19.00 Litteraturaften K-huset KFUM/K 

02/12 - 14.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen 

02/12 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

03/12 - 12.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

08/12 -  Julefrokost K-huset KFUM/K 

08/12 - 9.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

16/12 - 19.00 Koncert Hinge Kirke Menighedsrådet 

28/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 


