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Sidste frist for indlevering af materiale til næste aktivitetsblad er d. 01/12-19 

Jesper Grønkjær holder foredrag i forsamlingshuset torsdag d. 12 september kl. 19.30 
(læs mere side 8) 

KFUM/K holder jubilæumstræf d. 6 oktober, som bliver et mega nostalgiflip, med 
blandt andet fremvisning af gamle fotos fra Mokken. (læs mere side 16) 
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   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst: 
Søndag d. 3. juni afholdt beboerforeningen traditionen tro Sankt Hans ved søen. Vi 
kunne igen i år være på Christian Skovs mark, som nu ejes af Dorthe og Steen Øster-
gaard Thomsen; mange tak for lån. Det blev en aften med skønt vejr, en god og lokalt 
orienteret båltale fra Susanne G. Jakobsen, et kæmpestort bål og god tilslutning til ar-
rangementet fra både voksne og børn. 
Søndag d. 11. august var der Sang ved søen. En mindre forsamling havde trodset vind 
og regndråber for at synge fællessang fra Højskolesangbogen ved Hinge Søbad. Det 
blev en hyggelig sangaften trods det ustadige og kølige vejr. 

Kommende arrangementer : 
 

Foredrag med Jesper Grønkjær 
Torsdag d. 12. september arrangerer Hinge Menighedsråd og Beboerforeningen for 
Hinge Sogn foredrag med Jesper Grønkjær i forsamlingshuset. Læs mere om arrange-
mentet andetsteds i bladet. Nye tilflyttere til sognet inviteres til at deltage gratis i denne 
aften. Tilmelding til Svend Erik Laursen på 2729 2459 – svende-laursen@hotmail.com  
 

Byforskønnelse 
Som noget nyt inviterer beboerforeningen alle interesserede til at deltage i et par timers 
forskønnelse af vores skønne sogn. Dette efterår fokuserer vi på områderne omkring 
byskiltene ved indfaldsvejene; der skal vaskes skilte og lægges blomsterløg. Det fore-
går lørdag d. 5. oktober fra kl. 9:30. Se omtale andetsteds i bladet. 
 

Juletræstænding 
Juletræet i Nørskovlund skal lyse i advents- og juletiden. I samarbejde med Støttefor-
eningen inviterer beboerforeningen til juletræstænding søndag d. 1. december kl. 14:30. 
Se omtale andetsteds i bladet. 

 
 

Bestyrelsen for Beboerforeningen for Hinge Sogn  
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BYFORSKØNNELSE 
 

 

Kom og vær med til at gøre  
Hinge og Nørskovlund  

endnu smukkere! 
 

Lørdag d. 5. oktober bruger vi formiddagen på i fællesskab at 
rengøre byskilte og plante blomster ved indfaldsvejene til Hin-

ge og Nørskovlund.  

Beboerforeningen sørger for rengøringsremedier, blomsterløg 
mv. Vi begynder kl. 9:30 i forsamlingshuset med kaffe, rund-
stykker og en sang, hvorefter vi sendes af sted i grupper. Alle 

er velkomne! 

 
Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn 
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Juletræstænding 
 
Søndag d. 1/12 tændes det store juletræ ved 
Nørskovlund Forsamlingshus 
 
Fra kl. 14:30 er der mulighed for en køretur i en hestevogn 
spændt efter en traktor, hvor vi skal ud at finde julemanden. 
 
Hvis vi finder Julemanden, vil han tænder det store juletræ 
på Gamle Ole’s plads (ved siden af Forsamlingshuset) 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arr.  Beboerforeningen for Hinge sogn og  
  Støtteforeningen for Nørskovlund Forsamlingshus 
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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

 

Årets Nørskovlunder  

Ved Egns– og Sportsfesten uddelte Forsamlingshuset og Støtteforeningen pri-
sen Årets Nørskovlunder. Prisen gik i år til Tony Korsåsen. Han er en ildsjæl, 
der sætter gang i mange projekter af forskellig art. Han har startet floorball med 
stor deltagelse, bygget sæbekassebiler, flotte bænke og ikke mindst en flot bar, 
som prydede teltet ved årets Egns– og sportsfest. Endnu engang stort tillykke til 
Tony. Vi er spændte på, hvad der bliver det næste projekt ? 
 

Støtteforeningens arrangementer 

Sommeren er ved at være forbi, og vi skal i gang med vinterens aktiviteter.   Vi 
har siden sidst afholdt det årlige reklamelotterispil med rigtig fin tilslutning og 
mange skønne præmier, som vi endnu engang vil sige tak for til alle vores spon-
sorer. 
Efteråret byder på en julefrokost den 30.11., hvor vi vil servere traditionelle 
julefrokostretter, og hvor vi vil forsøge at finde den rette julestemning frem. 
Da vi gennem de seneste 7-8 år har haft nogle fantastiske madhold, vil vi samti-
dig benytte denne aften til at sige dem tak for indsatsen. Det gælder således alle 
årgang 59'erne, og det gælder mandagsklubbens madhold, og øvrige, der har 
trådt til som kokke!  Da 59'erne samtidig alle runder/har rundet et skarpt hjørne 
i årets løb, hvilket vi i øvrigt har erfaret, gælder for en hel beboere i sognet, vil 
vi gerne sige tillykke til dem alle ved at sponsere en lille drink til alle  fra år-
gang 59. Vi håber på, at rigtig mange fra alle årgange vil møde op  
til denne aften. 
Derudover vil vi som sædvanligt sælge gløgg og æbleskiver 1. søndag i ad-
vent, hvor beboerforeningen tænder juletræet, og vi vil samme aften afholde 
det traditionelle andespil, hvor der er gode chancer for at vinde juleanden. 
Se annoncer andetsteds i bladet. 
 

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 2019” 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. 
 

Bestyrelserne i Forsamlingshuset og Støtteforeningen 
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Søndag den 1/12 kl. 19.00 er der 
 

ANDESPIL 
 

  i Nørskovlund Forsamlingshus  
 
  

     Alle er velkomne og dørene åbnes kl. 18.00 
 
 

Støtteforeningen 
         

 

Julefrokost for alle! 
 
Støtteforeningen afholder julefrokost i forsamlingshuset. 
 

Julefrokosten finder sted lørdag den 30.11.2019 kl. 18.00 
 

Menuen vil bestå af traditionelle julefrokostretter, og der vil selvfølgelig 
kunne købes diverse drikkevarer til fornuftige priser. 
 
Da vi har konstateret, at der udover vores årgang '59 madhold også er en del 
andre fra samme årgang i området, vil vi gerne fejre alle, der runder det skar-
pe hjørne i løbet af året ved at sponsere en gratis drink til alle deltagere, der er 
født i1959. 
Men alle er meget velkomne til denne aften, hvor vi skal hjælpes ad med at 
finde den rette julestemning. 
 
Pris:  
Medlemmer af Støtteforeningen:  kr. 150,- pr. person, 
Ikke-medlemmer af Støtteforeningen kr. 175,- 
Børn under 12 år ½ pris. 
 
Tilmelding på sms 28346069 eller forsamlingshuset hjemmeside senest 
den 21.11.19. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 

         Støtteforeningen 
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Jesper Grønkjær fortæller om Nordkorea 
 

Torsdag d. 12. september kl. 19.30 arrangerer Beboerforeningen for Hinge Sogn og 
Hinge Menighedsråd et foredrag med Jesper Grønkjær i Nørskovlund Forsamlingshus. 
Jesper 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, kanni-
baler på Ny Guinea og munke i Tibet. 
Denne 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 tlf. 27292459 eller mail: svende-
laursen@hotmail.com 
 

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. I efteråret er det: 
Onsdag d. 4. september kl. 17.30 i Hinge Kirke 
 

Høstgudstjeneste i Hinge Kirke søndag d. 22. september kl. 10.30 
Igen i år samles vi til høstgudstjeneste 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 for-
skellige godgørende foreninger. Efter gudstjenesten er der frokost i K-Huset. 
 

Allehelgensdag 
Søndag d. 3. 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 i Hinge Kirke søndag d. 3. november kl. 10.30. 
 

Syng julen ind søndag d. 8. december 
Der er så mange skønne advents- og julesalmer, at vi sjældent når at synge dem alle. 
Derfor holder vi ”Syng julen ind” i Hinge Kirke søndag d. 8. december kl. 19.00 og 
synger en hel bunke. Når stemmebåndet er blevet træt og halsen tør, er der kaffe og 
æbleskiver i K-Huset. 
 

Menighedsrådsmøder 
Torsdag d. 19. september kl. 19.30 hos Mogens Jensen, Taskebjergvej 19. 
Torsdag d. 7. november kl. 19.30 hos Inger Døssing, Lundmosevej 7. 
 
(For gudstjenester og øvrige aktiviteter: se kirkebladet, www.sogn.dk/hinge og https://
www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/ 
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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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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 
 

26/8  
Vi starter efterårssæsonen med lidt sang og spil.  

 
9/9 

 Anne Helene Jensen fra Vildbjerg fortæller  
hvordan hun efter en alvorlig sygdom tog turen 

” Med barnevogn fra Skagen til Kruså ” 
 

23/9  
Udflugt med Sørens Rejser til Mandø.  

Turen inkluderer: 
Bus, kaffe og rundstykke,  
rundtur med Mandøbussen  

 og 2-retters menu.  
Mødetid Kl. 7.35 ved Sørens Rejser i Kjellerup.  

Hjemkomst ca. 18.50  
Pris Kr. 350,- 

 
 7/10 

 Banko 
 

21/10 
 Ole Tang fra Skive har tidligere fortalt vestjyske historier.  

Nu har Ole noget nyt at fortælle om. 
 

4/11 
 Musik af Svend Aage Bjørnholt.  

 
18/11 

 Tidligere skovridder Jens Chr. Briand Petersen fortæller  
om sit lange liv i skoven og om hvordan skoven har ændret sig. 

 
2/12 

 Julefrokost  
Vi starter Kl. 12.00 Pris Kr. 125,- 

 
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. 4011 3831. 

 



   

   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Siden sidst har vi overstået en Egns & Sportsfest og igen i år med store succes rent 
økonomisk, ingen underskud og det er dejlig. Fredag med Gå Gætte tur med over 50 
deltagende, men hvad der var rigtig godt,  var der også mange på pladsen, hyggelig 
aften. Lørdag var igen med over 100 deltagende og skøn musik fra Modvind. Rigtig 
god stemning og mange mennesker langt ud på de små timer.  Vi kunne godt have 
ønsket lidt flere mennesker til aktiviteterne lørdag formiddag, men der er også meget 
andet i gang rundt omkring, som Silkeborg mesterskaberne i fodbold og Lemming 
Cup. Vores Fantastiske bar lavet af Tony, blev en oplevelse, en helt anden stemning i 
teltet. Helt fortjent han blev års Nørskovlunder. Vi takker mange gange  alle sponsor 
som har medvirket til at vi kan holder vores Egns & Sportsfest. Tak til alle hjælper 
som ydede en stor indsats. Vi regner med at vi ses i uge 23 2020.  Tjek på vores Face-
book gruppe der ligger billeder fra fredag og lørdag.    

Vi har i efteråret gang i badminton, Floorball, tilpasset træning, familie gymnastik og 
prøver igen med Futsal senior. Vi arbejder gerne med flere aktiviteter hvis nogen øn-
sker 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 til Badminton har vi også tiden mandag fra 19:00 til 20:00 i Ans skolehal hvis 
nogen ønsker at spille der. Pris 200 kr. 

Futsal starter op så snart udendørsturneringen slutter i midt november, vi kender end-
nu ikke hvor mange der ønsker at deltage, men glæder os til at komme i gang. 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 er altid åbne for nye ideer og forslag til aktiviteter, så derfor er i meget velkommen 
til at kontakte Stig Mehlsen på 30256349 

Vi afholder generalforsamling torsdag den 21/11-2019 i vores klublokale. Alle er vel-
kommen 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.  

Bestyrelsen i NIF 
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Stemningsbilleder fra Hinge Søbad 

Side 15 



        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Jubilæumstræf   
For 120 år siden startede en flok herlige kvinder KFUK i Hinge. Senere starte‐
de en flok mænd KFUM. De var inspireret af YMCA og YWCA der voksede ude 
i verden med start i London. I dag er YMCA verdens største ungdomsorganisa‐

on og YWCA er verdens største kvindeorganisa on. Det er vi en del af, og 
den 6. okt. vil vi fejre at det er 120 år siden det startede i Hinge.  

 
Dagens program:  

10.30: Gudstjeneste i Hinge Kirke 
12.00: (ca.) Frokost i Stalden 

Dere er : ”Nostalgi‐løb”, ”Syng den igen”, kikke fotos 
Snakke gamle og nye dage, Grine, hygge og snakke.  

15.00: (ca.) Kaffebord  
16.00: Tak for i dag.  

 
Prisen for dagen er 75 kr. + mulighed for at købe drikkevarer. 

Tilmelding  l Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum‐kfuk.dk senest den 22. 
sep.  

ALLE der har ha  noget med KFUM og KFUK i Hinge at gøre gennem de 120 år 
er meget velkomne…. Vær med  l at gøre dagen  l en dejlig og festlig træf.  

Stemningsbillede fra Mokken, - der bliver nok at snakke om til jubilæumstræffet. 
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Sep. 2019 
Onsdag d. 18. sep.    
Herrea en: Tur  l Morsø Traktormuseum. Nærmere info senere om bl.a. pris, 
lmelding og  dspunkt. 

 

Onsdag d. 25. sep.    
Li eratura en kl. 19.00 
 

Fredag d. 27. sep.     
Retro‐sanga en v. Henrik Bjerregaard og Henrik Astrup 
Velkommen  l en sanga en kun med sange fra den sorte Teensangbog. Der vil 
i løbet af a enen være rig mulighed for at ønske sange Suppler gerne med en 
lille historie, der fortæller, hvorfor sangen er speciel. Tag gerne din egen 
Teensangbog med.  
Medbring 80ér kage  l fælles kagebord. Vi giver kaffen/te. A enen er gra s, 
men det vil være muligt at give en gave  l Ten Sing 7. Hørup Kirkecenter 
 

Okt. 2019 
Søndag d. 6. okt.   
Jubilæums fest og ‐hygge. KFUK i Hinge fylder 120 år… og det skal fejres. Alle 
der har være en del af KFUM og KFUK i Hinge er velkommen, vi starter m. 
Gudstjeneste kl. 10.30 i Hinge kirke og dere er frokost m.m. i stalden. Mere 
info senere.  
 

Onsdag d. 9. okt.   
Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Hærvejen 
 

Nov. 2019 
Onsdag d. 27. nov.  
Li eratura en kl. 19.00 
 

Torsdag d. 28. nov.    
Adventsfest v. Andreas Østerlund Nielsen, teolog og  dligere vikar for sogne‐
præst i Kjellerup og kommende vikar i Hinge Vinderslev i e eråret: FN´s kli‐
mamål, hvordan forholder i os som kristne  l dem, ‐ nærmer vi os de sidste 
der? 

K‐huset kl. 19.30. Kaffe v. bibelgruppe 3 
 

Dec. 2019 
Fredag d. 13. dec.   
Julefrokost kl. 18.00 – mere herom senere. 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

Nyt fra Hinge-Nørskovlund Lokalråd skal denne gang handle om de mange 
projekter vi har gang i her i 2019.  
 
By-forskønnelse i Nørskovlund 
Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune har besluttet at afsætte 1 mio. kr. i 
2019 til at forskønne lokalområder rundt omkring i hele kommunen.  
For at få tilskud fra denne pulje skal forskønnelsen ske på offentlige arealer og 
ved offentlige veje i byerne.  
I Nørskovlund er der et eksisterende asfalteret parkeringsområde samt en tom 
grusbelagt grund, som bliver brugt til parkering. Begge arealer (7000n og 7h)
ejes af Silkeborg Kommune. De to grunde ligger i sammenhæng med hinanden 
og bliver i dag adskilt af et buskads.  
Området så ud som nedenstående billede fra Street View i 2010 men er i dag 
mere eller mindre groet fuldstændig til. Det kan vi godt tænke os, at der bliver 
gjort noget ved! 

Vores forslag til kommunen indeholdt en plan for etablering af et samlet grønt 
attraktivt areal, hvor der er plads til både parkering, hygge og leg.  

 

Vores ide er blevet godkendt, og der er bevilget 250.000 kr. til projektet :-) 
 

I løbet af efteråret skal projektbeskrivelsen færdiggøres i samarbejde med en 
landskabsarkitekt. Det bliver rigtig spændende, og vi glæder os til at se det fær-
dige resultat. 
 
Trafik og fartdæmpning i lokalområdet 
På Lokalrådets seneste møde var emnet ”Trafik” på dagsordenen.  
Op til mødet var der en del debat på lokalområdets facebookside om, hvordan 
farten kan sænkes igennem byen. Derfor indbød vi interesserede til at møde op 
i forsamlingshuset til et lille ”formøde” til lokalrådsmødet for at vende alle de 
gode ideer, der måtte være.  
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Der mødte omkring 30 personer op, hvilket vidner om et stort lokalt engage-
ment i sagen. Alle gode ideer er ført til referat, og vi vil bruge dem i det videre 
arbejde.  
I september er vi indkaldt til møde vedr. revidering af kommuneplanen. Her 
vil bl.a. deltage en trafikplanlægger, således at vi har mulighed for at drøfte 
vores ønsker og løsningsforslag vedrørende trafikken i vores lokalområde.  
Vi har udarbejdet et kort med markering af de steder og områder, hvor vi ser,  
at der er størst behov for fartdæmpning. Vores fokus er på skiltning, markerin-
ger og andre tiltag, som skal gøre trafikanterne opmærksomme på, at de er i et 
område, hvor farten skal sænkes.  
 
Banestien  
Banestien har fået asfaltbelægning. I løbet af efteråret etableres ride-sporet, og 
der sættes skilte op.  
Ved parkringsområdet, der ligger ved stiens slutning - eller begyndelse ;-), 
opsættes borde og bænke samt skraldespand. Det eneste der mangler er nu, at 
stien føres igennem ved Lemming Station. Det håber vi kommer til at ske   
indenfor en overskuelig fremtid.  
 

Banestien ender som bekendt i Hinge.  
I Lokalrådet mener vi, at cykelforbindelsen bør fortsætte til Kjellerup. 
Den gamle linjeføring til Kjellerup er væk, så cyklister er henvist til at bruge 
offentlig vej. Derfor vil vi opfordre kommunen til at etablere en markeret cy-
kelbane langs vejen fra Hinge/Nørskovlund til Kjellerup. Det giver cyklisterne 
større sikkerhed.  
 
Præstegårdsskoven 
Menighedsrådet har igennem en længere periode arbejdet med at anlægge stier 
rundt i Præstegårdsskoven. Sporet i Præstegårdsskoven er godkendt til at blive 
en del af projektet Spor i Landskabet, som har til formål at forbedre befolknin-
gens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd.  
Til færdiggørelse af projektet med opsætning af skilte, informationstavle og 
foldere er vi af sekretariatet for Spor i samarbejde med Nordea-fondens 
”SPOR i Landskabet-pulje” blevet tildelt et etableringstilskud på omkring 
30.000 kr. Desuden har vi fået 10.000 kr. af Silkeborg kommune.  
Projektet færdiggøres i løbet af efteråret, og vi vil, som omtalt herunder, ind-
vie Sporet ved Nytårskur-turen den 1. januar.  
 
Nytårskur med tur i skoven 
Traditionen tro er der Nytårskur i forsamlingshuset den 1. januar kl. 14.00. 
Vi starter med at indvie Sporet i Præstegårdsskoven og efterfølgende vil der 
være kaffe, kransekage og bobler i forsamlingshuset. Der kommer en mere 
udførlig annonce i Aktivitetsbladets Julenummer. 
 
 
 

             Lokalrådet 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 

26/08 - 14.00 Sang og spil Forsamlingshuset Mandagsklubben 

04/09 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

09/09 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

12/09 - 19.30 Foredrag Forsamlingshuset Beboerforeningen/
Menighedsrådet 

18/09 -  Herreaften  KFUM/K 

22/09 - 10.30 Høstgudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

23/09 - 07.35 Udflugt Sørens Rejser Mandagsklubben 

25/09 - 19.00 Litteraturaften K-huset KFUM/K 

27/09 -  Retro-sangaften K-huset KFUM/K 

05/10 - 09.30 Byforskønnelse Forsamlingshuset Beboerforeningen 

06/10 - 10.30 Jubilæumstræf Hinge Kirke KFUM/K 

07/10 - 14.00 Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

21/10 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

03/11 - 10.30 Allehelgensdag Hinge Kirke Menighedsrådet 

04/11 - 14.00 Musik Forsamlingshuset Mandagsklubben 

18/11 - 14.00  Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

21/11 - 19.30 Generalforsamling Nørskovlund Skole NIF 

27/11 - 19.00 Litteraturaften K-huset KFUM/K 

28/11 - 19.30 Adventsfest K-huset KFUM/K 

30/11 - 18.00 Julefrokost Forsamlingshuset Støtteforeningen 

01/12 - 14.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen/
støtteforeningen 

01/12 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

02/12 - 12.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

08/12 - 19.00 Syng julen ind Hinge Kirke Menighedsrådet 

13/12 - 18.00 Julefrokost K-huset KFUM/K 

www.hinge-noerskovlund.dk 

Kirsten og John



