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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst: 
På den ny navngivet plads, Gamle Ole’s plads, foran forsamlingshuset, er årets 
juletræ kommet op. Det blev tændt af Julemanden og en masse glade børn. 
Træet har vi, igen i år, fået af Niels Peter Bjerre, Frausingvej 7.  
Det siger vi mange tak for. 
 
 
 

Sammen med menighedsrådet havde vi i oktober et underholdende foredrag, 
hvor vi hørte Anders Bonde fortælle om humor som sjælesorg. 
 
 
 

Arrangementer: 
Den 19. februar 2019 afholder vi den årlige generalforsamling. 
Siden sidste generalforsamling har vi manglet en person i bestyrelsen. Da flere 
i bestyrelsen har meget at se til på arbejde kunne det være godt hvis vi kunne få 
den tomme plads i bestyrelsen besat.  
Vi håber at der er mange der vil møde op så vi kan få nye ideer til hvad vi skal 
arbejde med i 2019. 
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  
 

 

Generalforsamling 
i Beboerforeningen for Hinge sogn 

afholdes 
tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19:30 

i Nørskovlund forsamlingshus 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
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Betaling af kontingent for 2019 
 

Det er en stor hjælp for bestyrelsen i Hinge sogn beboerforening,  
hvis medlemskabet af foreningen belales via: 

 
MobilePay til 25 33 29 88 (Birthe Mølgaard Kaa) 

 

eller 
 

til foreningens kontonummer 9266 - 0802 188 730.  
Mærk overførslen med ”Kontingent 2019” og husk at oplyse navn og adresse. 

 
 

Kontingentet for 2019 er 75 kr. for en i husstanden og 100 kr. hvis der bor flere. 
 
 

Dette kan gøres frem til den 8. januar. Hvis vi ikke har modtaget betaling, kom-
mer vi rundt, som vi plejer. 

 
 

Hilsen Beboerforeningen 
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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 

UDLEJNING AF GRILL 
 
Den store grill 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 FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

 

Luft til vand-varmepumpe i forsamlingshuset 
I november måned blev vores nye luft-til-vand-varmepumpesystem opsat. 
Alle radiatorer i huset er i samme omgang blevet udskiftet og skorstenen er pil-
let ned.  
Det nye varmesystem er opsat af firmaet Best Green, der ud over levering af 
varmepumpe, elektronik, vandtank m.m. står for service og vedligehold.  
Med det nye varmesystem får vi mulighed for at  holde en stabil varme i huset 
året rundt, og det er både godt for brugerne af forsamlingshuset og for selve 
bygningen. Vi håber, at alle bliver rigtig glade for denne løsning. 
 

Efterårets arrangementer i forsamlingshuset 

Efteråret 2018 har for støtteforeningens vedkommende budt på 2 gange fælles-
spisninger. Den første blev afholdt den 21.09. hvor Erene og Sarah Vestergaard 
– med hjælp fra Helle Nielsen – fremtryllede en masse lækre og spændende 
vegetariske retter. Det var en rigtig god aften – og fra Støtteforeningen skal lyde 
en stor tak til kokkene – og til de venlige beboere, der skænkede forskellige 
grøntsager og frugter, som blev anvendt i maden. 
 

Mortens Aften 
Den efterhånden traditionsrige Mortensaften blev også afholdt i år. Lørdag den 
10.11. havde mandagsklubbens 3 flittige medlemmer, Tove, Aase og Hilda sør-
get for lækker andesteg og risalamande til de ca. 75 tilmeldte.  
Desværre har de samtidig meddelt, at det var deres sidste tjans som madhold, så 
vi må se, om vi kan finde et nyt madhold til næste år.                                                   
Tusind tak for indsatsen gennem flere år. Det har vi alle nydt godt af!! 
 

Julearrangement 
Årets juleweekend blev reduceret til én dag, søndag den 
2.12., hvor juletræet blev tændt om eftermiddagen, og 
årets Andespil løb af stablen om aftenen.  
Der var rigtig god opbakning til begge arrangementer, og 
vi regner med, at lægge de to arrangementer samme dag 
igen til næste år.   
 

Kommende arrangementer 
Vores første arrangement i 2019 bliver fastelavnsfesten 
for børn, som afholdes søndag den 3/3 fra kl. 14 - 16 i 
samarbejde med KFUM/K.  
 

I den kommende periode vil vi ligeledes arrangere en ny fællesspisning med 
Mandemadholdet årgang 59 som kokke. Fællesspisningen afholdes fredag den 
22. marts. Der er annonce her i bladet, men de nærmere detaljer er ikke på plads 
i skrivende stund. Så hold øje med plakatsøjlen og Facebook. 
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Medlemskab af Støtteforeningen - Køb af medlemskort for 2019 

Vi har med dette nummer af aktivitetsbladet sendt brev med ud om medlemskab 
af støtteforeningen., og vi vil som sædvanligt opfordre alle til at indbetale de kr. 
100,- det koster for et år. Disse bidrag er nødvendige, for at Støtteforeningen 
har kapital til at afholde arrangementer, og efterfølgende forhåbentligt kan blive 
ved med at overføre penge til forsamlingshuset. 
 
Medlemskontingentet kan indbetales på konto 7844 1099666.  
Se nærmere i det husstandsomdelte brev, og kontakt endelig et af bestyrelses-
medlemmerne, 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!! 
 
Generalforsamling 

Onsdag d. 6. februar afholder vi generalforsamling.  
Vi vil gerne opfordre alle til at møde op og bidrage med gode ideer til fremtidi-
ge arrangementer. Har du lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet, så skal du 
blot melde dig på banen.  
 
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 
 
   
 
 Slutteligt vil vi ønske alle en rigtig  
 glædelig jul og et godt nytår. 
 

 

            
 
 Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser 
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Fællesspisning 

  Støtteforeningen afholder en forårsfællesspisning   
  – endnu engang med Mandemadholdet årgang 59   
  som kokke 

Fredag den 22.03.2019 kl. 18.30 
I Nørskovlund Forsamlingshus 

 Menuen og aftenens forløb er ikke fastlagt, men der   
 kommer opslag på hjemmesiden, den lokale facebookside 
 og plakatsøjlen i god tid. 

 Pris 100,- pr. deltager 

 ½ pris for børn under 12 år 

 Tilmelding senest den 14.03. på sms 28346069 eller på 
 hjemmesiden noerskovlund-forsamlingshus.dk 

 

GENERALFORSAMLING  
   I Nørskovlund Forsamlingshus onsdag den 6. 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 3. marts 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 lege/konkurrencer m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pris: 30,- pr. person  

incl. fastelavnsboller og kaffe/te/saftevand. 
 

ALLE ER VELKOMNE 
 
 

 
Hilsen KFUM og KFUK, Forsamlingshusets Støtteforening 
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Familiegudstjeneste 
Familiegudstjenesterne i Hinge Kirke holder lidt vinterferie, men vender tilbage 
til foråret, nu om onsdagene kl. 17.30. De næste datoer bliver: 
Onsdag d. 27. marts kl. 17.30 
Onsdag d. 15. maj kl. 17.30 
 

Styrk os i det indre menneske 
I vores dagligdag lever vi rigtig meget i vores udvendige menneske, om man så 
må sige. Vi går i fitnesscenteret for at styrke kroppens muskler - flad mave og 
muskuløs fremtræden betyder så meget, at vi er parat til at lide for sagen. Vi 
spiser sundt for at få en ren og ungdommeligt udseende hud, bruger den rette 
sminke og de rette parfumer. Når de ting er på plads, skal vi gerne virke intelli-
gente, morsomme, kvikke, empatiske, vidende og … 
 
Hvad med det indre menneske? Hvordan står det til? 
Vi – 4 af de 5 folkekirkepræster i gammel Kjellerup Kommune - vil sætte fokus 
på, at du kan blive styrket i dit indre menneske. Derfor arrangerer vi fire aftener 
med foredrag, sang og samtale. Det foregår i sognehuse rundt om i Gl. Kjelle-
rup Kommune på følgende dage fra kl. 19.30-21.30: 
 
Onsdag 9/1: Anders Bo Engrob Jørgensen: Jesus som livsmester. Ans Sogne-
hus, Søndermarksgade 2 
 
Onsdag 23/1: Erik Lippert Bjørn: Tro, håb og kærlighed. Vium Sognehus, Ma-
rie Curtz’ Vej 4 
 
Onsdag 6/2: Mikael Holst Kongensholm: Tilgivelse. Hørup Kirkecenter, Kirke-
bakken 8 
 
Torsdag 21/2: Jørgen Løvstad: Hellighed og ånd. K-Huset i Hinge, Tingskriver-
vej 28 

Askeonsdag d. 6. marts kl. 19.30 
Askeonsdag er onsdag efter fastelavn og indledningen til fastetiden, hvor vi ser 
frem mod påsken. Velkommen i Hinge Kirke til en anderledes gudstjeneste 
med god tid til stilhed, eftertanke, bøn og lystænding. Til denne gudstjeneste er 
der også gammel tradition for at få tegnet et askekors i panden som en påmin-
delse om, at vi er dødelige og kun har begrænset tid at leve i. 
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage i K-Huset. 
 
For gudstjenester og øvrige aktiviteter: se kirkebladet, www.sogn.dk/hinge og 
https://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/  
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Graverskifte 
 
Farvel til Heidi 
Vores graver i Hinge, Heidi Jensen, har sagt 
sit arbejde op. Vi sagde farvel og tak for et 
godt samarbejde til hende d. 30. september i 
en flot høstpyntet kirke, som Heidi stod bag. 
Vi ønsker Heidi alt godt fremover! 
 
 
Velkommen til Morten 
Vi har ansat en ny graver i Hinge pr. 1. de-
cember. Det er Morten Bitsch, som tidligere 
har været graver ved Vinderslev Kirke. Hin-
ge Menighedsråd byder Morten varmt vel-
kommen og ser frem til et godt samarbejde. 
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        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Her i foråret regner vi med at flytte ind i stalden. Om ikke før så i forbindelse med Fa-
miliegudstjenesten den 27. marts. Der er nu lagt gulv i ”Kaffe-stuen” eller hvad det nu 
skal hedde, og vand, vask, opvaskemaskine og meget mere er ved at være på plads.  
Apropos ”Kaffe-stuen” så har vi endnu ikke fundet det gode navn. Hvis nogle har et 
forslag, er I meget velkomne til at give os det…. Skriv det evt. på vores Facebookside, 
som I kan finde ved at søge KFUM og KFUK i Hinge.  
En ting vi også gerne vil have input til, er hvornår det fungerer bedst med Familieguds-
tjenesterne. Er det fra 17.30 – ca. 19.30 en hverdag, f.eks. onsdag, eller er det en fredag? 
Eller er det et helt andet tidspunkt. Gør os endelig klogere!  
 
Medfølger billede fra Sang- og fortæller aften med Anker Olsen den 20. nov. hvor K-
huset var stuvende fyldt.  

PROGRAM 
 

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   
 

Feb: 
Fredag d. 22    Generalforsamling i K‐Huset  
 

Marts: 
Onsdag d. 27.  Li eratura en kl. 19.00 i K‐Huset  
 

April: 
Mandag d. 8.   Distriktsvoksena en: Hans Jørn Østerby: Foredrag og koncert.   

     Enghavehuset, Enghavevej 4, Silkeborg. Kl. 19.30.  Pris: 50,‐   
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               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 NØRSKOVLUND IF    

Siden sidst har vi overstået dette års generalforsamling, uden den store dramatik. Ny i 
bestyrelsen er Tony Korsåsen, men ellers er alt ved det gamle. Vi byder ham hjertelig 
velkommen og er glade for nye kræfter i bestyrelsen. Vi kom ud at 2018 men et lille 
overskud, det første i mange år og det er til trods for vi i år har lavet en del investeringer 
i det forgange år. Succesen med Eng og Sportsfesten på 3 dagen har været en af årsager-
ne til overskuddet, og vejret ikke at forglemme. Vi er klar næste år. Teltet er bestilt og 
det hele forgår i uge 23. Vi håber på en rigtig stor opbakning, selvom det ligget i pinsen. 
Det kommer meget mere om det i det nye år.  
 

Vi er som tidligere fortalt, kommet på Facebook og vi er glade for der er så mange der 
bruge vores side. Den hedder Nørskovlund Idrætsforening. Vi har også fået en del nye 
aktiviteter i klubben og det er vi meget glade for. Tilpasset træning, Leg og bevægelse 
og ikke mindst mandehørm. Slå et smut om Facebook side og se om det er noget for 
dig. Vi har stadig badminton kørende med tiden 19:00 – 20:00 mandage i Ans skolehal 
og der også tider i gymnastiksalen i Nørskovlund. Selvfølgelig har vi også gang i løbe-
klubben.  
 

https://www.facebook.com/Nørskovlund-Idrætsforening-159838331357064 
 

Løbeklubben:   Harald   tlf.   30703323 
 

Badminton   Stig   tlf.  30256349 
 

Når vi rammer foråret/sommer vil vi gerne der kommer gang på vores store græsplæne. 
Vi arbejder med forskellige tiltag, som ser spændende ud. Vi er som sædvanlig også 
lydhør overfor forslag. Fodbold eller håndbold kunne da være skønt at se på græstæp-
pet.  
 

Vi gå stadig og pusler med et passivt medlemskab, som giver fordele til vores aktiviteter 
samt Egns og Sportsfesten. Vi får også behov for alle de annoncekroner vi kan skaffe til 
støtte og gennemførelse af vores Egn og Sportsfest, samt videre udvikling og fastholdel-
se alle vores aktiviteter. Vi arbejder med et nyt koncept til annoncer og vil melde ud til 
vores sponsorer tidligt i 2019 hvordan det kommer til at se ud.  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 30256349 

Vi vil gerne sige tusind tak til alle som har deltaget i vores aktiviteter og hjulpet med 
afviklingen af Egns og Sportsfesten.  

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.   

Bestyrelsen i NIF 
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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  
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NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for foråret 2019 
 
 

07-01 kl. 14.00 Lars Nyhus Henriksen Vrads fortæller om at være fuldstændig alene i  
     vildmarken i en hel måned. 

21-01 kl. 14.00 Bent Schwartz Jensen Skovby underholder med musik og sang.   
 

04-02 kl. 14.00 Generalforsamling derefter Banko . 

18-02 kl. 14.00 Vi spiller nogle spil og hygger os med lidt sang. Man må gerne tage 
     egne spil med så vi måske kan prøve nogen vi ikke kender. 

04-03 kl. 14.00 Bibliotekar Stinne Aastrup har sin guitar med og synger og spiller  
     gamle danske sange og viser. Hun fortæller også om de mange mulig
     heder og tilbud fra biblioteket og om hvordan vi bruger det. 
 

18-03 kl. 14.00 Helle Hansen fortæller fra sin tid i Australien, om hvordan det er at 
     leve med kænguruer i baghaven 
     Helle har arbejdet ved Den Danske Kirke i Sydney et par år.   

01-04 kl. 14.00 Kør selv udflugt til Mønsted Kalkgruber. Der vil være opsamling ved 
     forsamlingshuset samt brugsen i Kjellerup.  Pris 80,-Kr.     
     Bestyrelsen medbringer kaffe og kage.  
 
15-04 kl. 12.00 Fællesspisning. Menuen er en overraskelse. Pris 125,-Kr. 

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

Møderne starter kl. 14.00 Nørskovlund forsamlingshus. 
 

Med venlig hilsen  
bestyrelsen. 

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                   

 

Hjertestarter og førstehjælp 
Foreningen ”Kunsten at redde liv”, der i 2016 var initiativtager til indsamling af 
midler og opsætning af en Hjertestarter i Nørskovlund er desværre gået konkurs 
i foråret 2018. Det betyder, at den serviceaftale, som var tegnet med foreningen 
ikke længere eksisterer.  
Vores hjertestarter er registreret som én blandt 18806 registrerede hjertestartere 
i Danmark. Derfor har vi besluttet, at bruge en del af det tilskud på 6.000 kr. 
som vi årligt modtager fra kommunen, til at finansiere en ny serviceaftale, så vi 
som borgere altid kan være sikre på, at hjertestarteren er funktionsdygtig. 
 
Tirsdag den 22/1 arrangerer vi et mini-kursus i førstehjælp og brug af 
hjertestarteren. Arrangementet er gratis. Der betales 20 kr. for kaffe.  
 
Hjerteløber? 
Ved du, at du kan blive ”hjerteløber” og være med til at øge chancen for, at flere 
kan overleve et hjertestop. Det anbefales, at du føler dig hjemme i livreddende 
førstehjælp, inden du tilmelder dig som hjerteløber.  
Som hjerteløber vil du blive bedt om en af følgende opgaver: 
  Løb til adressen med formodet hjertestop og begynd hjertelungeredning 
  Hent en hjertestarter, bring den til adressen og anvend hjertestarteren 
Se mere og tilmeld dig her: https://hjertestarter.dk/hjerteloeber 
 
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 forsamlingshuset vil vi gå 
en frisk tur på ca. 3-4 km.  
 

Efter turen vil der være kaffe/the/sodavand og et lille glas i forsamlingshuset, så 
vi kan ønske hinanden godt nytår!!  
 
Middag På Tværs 
Vi har i flere år med stor succes arrangeret ”Middag På Tværs”. Derfor skal vi 
selvfølgeligt også gøre det i 2019. Datoen er sat til fredag den 12. april.  
 

Det er meget værdifuldt, at vi kan samles uformelt til forskellige typer arrange-
menter, da vi jo ikke har skole, daginstitution eller dagligvareforretning som 
naturligt mødested. Derfor afholder vi Middag På Tværs og håber på stor op-
bakning.  
 
Arrangementet er for hele familien, såvel børn, unge som ældre.  



Side 18 

Aftenen indledes privat hjemme hos forskellige værtsfamilier og afsluttes med 
fælles kaffe-kage-bord i forsamlingshuset.  
 

Vi har brug for værtsfamilier til Middag På Tværs 2019.  
Mad og drikkevarer bliver leveret, så det eneste man skal er at dække bord.  
Se mere i annoncen på næste side. 
 
Dialogmøde om kommunens outdoormasterplan  
Lokalrådet var repræsenteret ved et dialogmøde med forvaltning og politikere,  
hvor vi drøftede udvikling på outdoorområdet i den nordlige del a kommunen. 
Menighedsrådet har fået etableret et stisystem rundt i Præstegårdsskoven, som  
vi arbejder med at kortlægge og markere, så man ikke farer vild.  
Projekt Hinge med Kant søsatte ideer om forskellige tiltag ved Hinge Søbad. 
Disse ideer og projekter forfølger vi stadig og fremførte dem som gode bud på 
udvikling af outdoormuligheder netop i vores lokalområde.  

 
 

 Alle ønskes Glædelig Jul og Godt Nytår fra 
Hinge-Nørskovlund Lokalråd 

   

Førstehjælp - hjertestarter  
 

Introduktion og repetition i førstehjælp og brug af hjertestarter  
 

rsdag den 22. januar kl. 19.00‐21.00 

 i Nørskovlund Forsamlingshus 
 

Deltagelse er gratis. Der betales 20 kr. for kaffen. 
 

Tilmelding senest søndag d. 24/1  
på forsamlingshusets hjemmeside  

eller på sms til Lene Henriksen på mobil 30117197 

  Nytårskur/tur 

   rsdag 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. 3-4 km.  
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:-)   
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Middag på Tværs   
 
 

Styrker dit netværk 
- og skaber nye! 
 
 

Ved du, hvor mange fantastiske mennesker der bor lige omkring dig? 
- og har du lyst til at lære nogle af dem lidt bedre at kende? 
 

Så sæt kryds i kalenderen fredag den 12. april 2019,   
 

hvor Lokalrådet, som er et råd bestående af repræsentanter fra alle områdets  
foreninger arrangerer MIDDAG PÅ TVÆRS, hvor vi spiser og hygger os 
sammen - først ude i private hjem og siden i forsamlingshuset.   
 

Arrangementet er for hele familien. Der er plads til alle! 
 

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.  
 

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 29. marts 
 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 værtsfamilier til Middag På Tværs 2019.  
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 
 

Nørskovlund Idrætsforening, Forsamlingshuset/Støtteforeningen, Mandagsklubben, Hinge KFUM og KFUK, 
Jagtforeningen, Menighedsrådet, Beboerforeningen 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

01/01 - 14.00 Nytårs-gåtur og kaffe Forsamlingshuset Lokalrådet 

07/01 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

19/01 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

21/01 - 14.00 musik og sang Forsamlingshuset Mandagsklubben 

22/01 - 19.00 Infoaften om hjertestarter Forsamlingshuset Jagtforeningen 

28/01 - 19.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Lokalrådet 

04/02 - 14.00 Generalforsaml. og Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

06/02 - 19.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Støtteforeningen 

06/02 - 19.45 Generalforsamling Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

18/02 - 14.00 Spil og sang Forsamlingshuset Mandagsklubben 

19/02 - 19.30 Generalforsamling Forsamlingshuset Beboerforeningen 

21/02 - 19.30 Foredrag, sang og samtale K-huset Menighedsrådet 

22/02 -  Generalforsamling K-huset KFUM/K 

03/03 - 14.00 Fastelavnsfest Forsamlingshuset Støtteforeningen/KFUMK 

04/03 - 14.00 Musik og foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

06/03 - 19.30 Askeonsdags-gudstjeneste  K-huset Menighedsrådet 

18/03 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

22/03 - 18.30 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

27/03 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

27/03 - 19.00 Litteraturaften K-huset KFUM/K 

12/04 - 18.00 Middag på tværs Værtsfamilie Lokalrådet 

15/04 - 12.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Mandagsklubben 

01/04 - 14.00 Udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 


