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Hinge Kirke og Hinge Sogn set fra luften. 



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 (se kortet bagerst i bladet): 
 
Den gamle jernbanesti mod Silkeborg starter ved Hingevej og går mod Lem-
ming. Her er der borde og bænke, info-tavle samt naturfitness-redskaber(1) 
 
Ved Hinge Kirke er det muligt at gå en tur til søen via en smal sti på marken(2) 
 
Med adgang fra Stegsdalvej ligger Præstegårdsskoven. Skoven er privat, men 
det er tilladt at gå på stierne ifølge skiltning ved indgangen til skoven(3) 
 
Ved Hinge Søbad i den vestlige ende af Hinge Sø er der fine bademuligheder.  
Der borde og bænke, madpakkehus, bål-sted og toiletfaciliteter og udsigt til 
Herregården Vinderslevholm.  
Ved Vinderslevholm er der mulighed for en god vandretur på et fint stisystem i 
den tilhørende skov(4) 
 
Via asfaltvej og grusvej kan du gå en 5 km. runde ad Tanghusvej, grusvejen 
forbi Tanghusvej 18, hjulspor til Nygårdsvej og retur til Nørskovlund(5)  
 

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(6) 
 
 

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(7)  
 
 

Går man fra Nørskovlund ned af Stegsdalvej, til venstre af Långawten, følger 
grusvejen op forbi Långawten nr. 50-52, videre ud til Nørskovlundvej og tilba-
ge 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(8)  
 
Færdsel på private arealer skal ske på stier og veje og må kun foregå imellem 
kl. 07.00 og solnedgang. 

 

God fornøjelse  
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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst: 
Der er afholdt GENERALFORSAMLING for foreningen. Bestyrelsen har kon-
stitueret sig med Gitte Marie Jensen som ny Formand, Næstformand er Lise 
Holst Kongensholm, andre bestyrelsesmedlemmer er, Linda Funder Hansen, 
Bithe Mølgård Kaa, Kristian Lamba, John Løvstad. Bestyrelsen har fået valgt 
nyt medlem nemlig Marit Hughes, hun bydes hermed velkommen.  
Til Generalforsamlingen var der debat omkring fremtidige arrangementer og 
aktiviteter som Beboerforeningen for Hinge sogn kunne tage op. Listen af em-
ner vil nu blive diskuteret og emner vil blive planlagt. 
 

Kommende arrangementer :,  
By og Egns festen : Beboerforeningen tager del i planlægningen og afholdelse 
af BY OG EGNS festen som afholdes i uge 23 ( se detaljer om aktiviteter i bla-
det ). 
Sankt Hans  : der afholdes som sædvanlig Sankt Hans arrangement ved søen 
som tidligere år. Se annonce anden sted i bladet. 
 

Beboerforeningen opfordre til at områdets beboer tager aktiv del i diverse akti-
viteter som foreningerne i området arrangere, så sammenholdet kan styrkes i 
lokalområdet. 
 

Vi ønsker alle et godt forår og en god sommer. 

 
 

Bestyrelsen for Beboerforeningen for Hinge Sogn  
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FÆLLESSANG VED HINGE SØBAD 
 

Søndag den 11. august 2019 
klokken 19.00 

 

Beboerforeningen gentager succe-
sen fra sidste år og inviterer alle 
sangglade voksne og børn i alle al-
dre til en skøn sang-aften ved Hinge 
Søbad. 
 

Vi skal synge de bedste sange fra 
den danske højskolesangbog . Eller 
noget helt andet – alle er meget vel-
komne til at komme med forslag til, 
hvad vi skal synge. 
 

Medbring selv et tæppe eller en stol. 
Kaffe eller te skal du selv tage med. 
Og en paraply i tilfælde af regnvejr. 
 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.  
Tag naboen, venner og familie med 
og det vil blive en dejlig fælles-
sangaften. 
 

Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn 



 

 
 

 

 

Søndag den 23. juni 
2019 

fra kl. 18:30 
 

   Bålet tændes kl. 19:30 
 
 Ligesom de seneste 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 !! 
 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:  
Susanne G. Jakobsen 
  
 
                                       Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn. 
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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

 

Nyt fra generalforsamlingen  

Årets generalforsamling i Støtteforeningen og i Forsamlingshuset blev afholdt 
den 6. 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 Hilda Skovborg, Jens  
Folmer og Britt Martinussen. Nyvalgt til forsamlingshusets bestyrelse blev Sø-
ren Kjøge. 
Forsamlingshusets bestyrelse har fordelt deres ansvarsområder således:   
Lene: formand  
Britt: kasserer - udlejning 
Kaj: udlevering af nøgle, udlejning af duge  
Jens Folmer: bygningsansvarlig, varmestyring  
Jesper Pedersen: tilsyn med vand og sanitet  
Hilda: blomster ude og inde, udlejning af borde, stole, bestik og glas. 
Søren Kjøge: udeområder  
 

I Støtteforeningen var der genvalg  til Lisbet Jepsen og David Hughes til  be-
styrelsen, som derudover fortsat består af Lene Korsåsen, Jan Axelsen og Mar-
git Rygård. 
 

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. Desuden kan der fremover lejes termokander 
i en ældre udgave.  
Ovenstående gælder kun medlemmer af Støtteforeningen - ikke at forveksle 
med medlemmer af Beboerforeningen! 
Et medlemskab af Støtteforeningen koster 100 kr.  
 

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 :-) 
 

Nyt projekt i Forsamlingshuset 
Vi er fortsat rigtig godt tilfredse med overgangen til vores nye varmesystem og 
for at sikre den bedste udnyttelse af varmen, skal vi i løbet af foråret isolere eta-
geadskillelsen mellem lille sal og loftet med papiruld.  
Vi har fået tilskud fra kommunen til projektet og glæder os til at få de sidste 
ting på plads :-) 
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Den 3. februar afholdtes fastelavnsfest for børn. Der var i alt ca. 60 deltagere, 
heraf mange fine udklædte børn og enkelte voksne. 
 
Den 22. marts serverede Mandemadholdet, årgang '59 mad fra det græske køk-
ken. Der var en rigtig god stemning hele aftenen, som blev krydret med fælles-
sang og informationer om de kommende arrangementer i lokalområdet. Tusind 
tak til det efterhånden garvede mad-hold.  
Vi håber, I har mod på mere!! 
 
Den kommende periode står i forårets og sommerens tegn, og vi har i Støttefor-
eningen et enkelt arrangement, nemlig det årlige bankospil i forbindelse med 
Egns– og Sportsfesten. Se annonce andetsteds i bladet. 
 
Desværre har vi netop modtaget den triste meddelelse om, at vores stabile og 
altid tjenstvillige opråber gennem mere end 35 år, Niels Peter Bjerre er afgået 
ved døden kun 68 år gammel. Vi vil savne Niels Peter til vores arrangementer, 
og vi sender mange varme tanker til Vivi og familien. 
 

Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser  

  REKLAMELOTTERI 
    I Nørskovlund Forsamlingshus 

søndag den 2. 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. 8. 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 den 15. maj i Forsamlingshusets postkasse. 
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Teltgudstjeneste 
 

Pinsesøndag d. 9. juni kl. 11.00 slutter vi igen Egns- og Sportsugen i Nørskovlund af 
med en teltgudstjeneste på sportspladsen. Kom og vær med til den første af to gudstje-
nester uden for kirkens rum. Efter gudstjenesten giver menighedsrådet grillpølser og 
tilbehør. 
 

Gudstjeneste på Vinderslevholm 
 

Efter en gudstjeneste i teltet pinsedag rykker vi endnu længere væk fra Hinge Kirke 
dagen efter.  
2. pinsedag mandag d. 10/6 kl. 11.00 har vi nemlig igen friluftsgudstjeneste på Vinder-
slevholm sammen med Vinderslev 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. 
 

Udflugt for ældre med tilknytning til Hinge sogn 
 

Tirsdag den 4. juni er der udflugt for de ældre med tilknytning til Hinge sogn. 
 
I år går turen ad små veje over Rønde langs Kalø vig til Knebel, hvor vi besøger den 
gamle 
smukt beliggende Knebel kirke. Kirken har en meget speciel alterudsmykning. En lokal 
fortæller lidt om kirken og dens historie. Undervejs serveres kaffe i bussen. 
 
Derefter går turen videre gennem Nationalpark Mols Bjerge via Fuglsø, igen ad smuk-
ke 
veje forbi Femmøller til Ebeltoft. I hjertet af Ebeltoft, kun får meter fra det gamle råd-
hus, ligger Restaurant Mellem Jyder, hvor vi nyder en dejlig middag. Restauranten er 
indrettet i en af de ældste ejendomme i Ebeltoft og kan skrive historie helt tilbage til 
1610. 
 
Efter middagen er der tid på egen hånd i den hyggelige gamle købstad. Der er kort af-
stand til museum Farvergården, der er et intakt farveri med bolig og avlsbygninger. Der 
er også en skøn have og museumsbutik. (Der er fri adgang). Inden vi forlader Ebeltoft 
køres til Karen Køkken, ved siden af Fregatten Jylland, hvor der er en flot udsigt over 
havnen. Her får vi kaffe med lagkage inden vi igen kører hjemad. 
 
Der er afgang fra Nørskovlund forsamlingshus kl. 9.00 og fra Brogade, Kjellerup, p-
pladsen bag brugsen kl. 9.15. Forventet hjemkomst kl. ca. 17.30. 
 
Pris for turen er kr. 150,00 pr. person. 
 
Tilmelding senest onsdag, den 29. maj til 
Gerda Hjorth, 8688 6633 - hinge2019@gmail.com 
Svend Erik Laursen 2729 2459 - svende-laursen@hotmail.com 
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Familiegudstjeneste 
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 guds-
tjenesten og derefter en kreativ aktivitet. 
 
Næste familiegudstjeneste i Hinge Kirke er onsdag d. 15. maj kl. 17.30. 
 
Menighedsrådsmøder 
Torsdag d. 23. maj kl. 19.00 i K-Huset: Kirkesyn 
Torsdag d. 8. august kl. 19.30 hos Mogens Jensen, Taskebjergvej 19 
Torsdag d. 19. september kl. 19.30 hos Svend Erik Laursen, Illervej 
 
Jesper Grønkjær om Nordkorea 
Torsdag d. 12. september kl. 19.30 arrangerer Beboerforeningen for Hinge Sogn og 
Hinge Menighedsråd et foredrag med Jesper Grønkjær. Han er gammel Kjellerup-dreng, 
tryllekunstner, foredragsholder og rejser kloden rundt for at skabe smil. Særligt er han 
kendt for sine anmelderroste bøger, hvor han begiver sig ind i lukkede miljøer. Han har 
besøgt massemordere i Latinamerika, kannibaler på Ny Guinea og munke i Tibet. Den-
ne aften vil han fortælle og vise billeder og videooptagelser fra sit besøg i verdens mest 
lukkede land: Nordkorea. 
 
Entré, kaffe og kage for 50 kr. Gerne tilmelding til Svend Erik Laursen på 2729 2459 - 
svende-laursen@hotmail.com 
 
(For gudstjenester og øvrige aktiviteter: se kirkebladet, www.sogn.dk/hinge og https://
www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/ 



               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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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 efteråret 2019 
 
 
 

I efteråret 2019 er der arrangementer i Mandagsklubben på følgende datoer: 

26. August 

9. September 

23. September 

7. Oktober 

21. Oktober 

4. November 

18. November 

2. December 

 
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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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. 

 



  

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 Dorte Madsen 
(KFUM/K) som næstformand. Øvrige medlemmer af Lokalrådet er  
Torben Ryberg (Jagtforeningen), Kristian Lambaa (Beboerforeningen), 
(Idrætsforeningens repræsentant er endnu ikke fundet), 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.  
 

 
Flextur og Flexbus 
 

Mulighederne for at benytte Flextur og Flexbus er en interessant mulighed i et 
busmæssigt ”udkantsområde” som vores. 
Begge dele er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. 
En Flextur har ingen fast køreplan. Man bestemmer selv, hvor man vil hentes, 
og hvor man vil køres til og fra. 
Man kan bruge Flextur alle dage fra 06.00-24.00—undtagen 24/12 og 31/12.  
 
Flexbus er lige som almindelige busser. Den kører fra og til stoppesteder, der er 
angivet i køreplanen. Flexbus kører kun, hvis man har bestilt den. 
 
Man kan læse mere om Flextur og Flextrafik på www.midttrafik.dk 
 
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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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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GÅ-GÆTTE-TUREN  
 

- for hele familien 
 

Fredag d. 7/6 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 Lokalrådets 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 mm. 
 
 

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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Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

15/05 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

02/06 - 19.00 Reklamelotteri Forsamlingshuset Støtteforeningen 

04/06 - 09.00 Udflugt for de ældre Forsamlingshuset Menighedsrådet 

07/06 - 18.30 Gå-gætte-tur Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Lokalrådet 

08/06 - 18.30 Familieaften Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Beboerforeningen 

09/06 - 11.00 Teltgudstjeneste Sportspladsen i Nørskov-
lund 

Menighedsrådet 

10/06 - 11.00 Friluftsgudstjeneste Vinderslevholm Menighedsrådet 

23/06 - 18.30 Sct. Hans bål Hinge Sø Beboerforeningen 

26/06 - 18.30 Præmieskydning Skydebanen i Grønbæk Jagtforeningen 

11/08 - 19.00 Fællessang  Hinge Søbad Beboerforeningen 

15/08 - 18.00 Fisketur og grill-aften  - Jagtforeningen 

12/09 - 19.30 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 


