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Side 2 

  

   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst: 
I september var beboerforeningen i samarbejde med menighedsrådet vært ved et velbe-
søgt foredrag med den næsten lokale tryllekunstner og foredragsholder Jesper Grøn-
kjær. I oktober tilbragte vi en hyggelig lørdag formiddag med at forskønne områderne 
ved byskiltene til Nørskovlund og Hinge. Nu håber vi, at påskeliljer vil lyse op ved alle 
indfaldsveje til vores område til foråret. Her i december er det juletræet, der lyser op på 
Gamle Oles Plads ved forsamlingshuset. Det blev tændt 1. december ved et hyggeligt 
arrangement, som beboerforeningen og støtteforeningen stod for i fællesskab. 

Kommende arrangementer : 
 

Generalforsamling 
Beboerforeningen for Hinge Sogn afholder generalforsamling tirsdag d. 25. februar kl. 
19 i forsamlingshuset med følgende dagsorden: 
1.  Valg af dirigent og stemmetællere 
2.   Formandens beretning 
3.   Godkendelse af formandens beretning 
4.   Forelæggelse af revideret regnskab 
5.   Godkendelse af regnskab 
6.   Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsam-
lingen) 
7.   Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde 
8.   Budget og fastsættelse af kontingent 
9.   Valg af formand 
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. (Fra bestyrelsen er følgende på  
valg: John Løvstad, Lise Holst Kongensholm og for en god ordens skyld også Marit 
Dalsgaard Hughes, som indtrådte i bestyrelsen i foråret 2019). 
11.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
12.  Evt. 
 
Foredrag  
Mandag d. 16. marts inviterer beboerforeningen til et spændende foredrag om iværk-
sætteri med Signe Paludan og Nils Rømer, indehavere af Heksekosten og Ørbæk Bryg-
geri. 

Skrald og Sjov 
Til foråret tager vi hul på en ny omgang byforskønnelse. Søndag d. 26. april inviterer vi 
nemlig i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforening årlige affaldsindsamling til 
Skrald og Sjov i Hinge og Nørskovlund. 
 
Ønsker man at følge med i aktiviteter og hvad, der ellers rører sig i vores område, kan 
man med fordel blive medlem af facebook-gruppen Hinge-Nørskovlund ByPortal. 

 
Bestyrelsen for Beboerforeningen for Hinge Sogn  
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SKRALD OG SJOV 
 

Søndag d. 26. april kl. 9:30 inviterer beboerforeningen til et par hyggeli-
ge formiddagstimer for hele familien med rundstykker, indsamling af 
skrald i Hinge og Nørskovlund, konkurrencer og leg. Præmie til det hold/
den person, som finder mest affald. Vi mødes i skolegården. 
Kom og vær med til en hyggelig og sjov formiddag, hvor vi i fællesskab 
gør Hinge og Nørskovlund endnu smukkere! 

Arr. Beboerforeningen for Hinge Sogn 

Hjælp 
 

Betaling af kontingent for 2020  
Det er en stor hjælp for bestyrelsen i Hinge sogn beboerforening,  

hvis medlemskabet til foreningen belales via:  
MobilePay til 25 33 29 88 (Birthe Mølgaard Kaa)  

eller  
til foreningens kontonummer 9266 - 0802 188 730.  

 

Mærk overførslen med ”Kontingent 2020”  
og husk at oplyse navn og adresse.  

 

Kontingentet for 2020 er 75 kr. for en person og 100 kr. for en husstand.  
Beløbet kan betales frem til den 8. januar.  

Hvis vi ikke har modtaget betaling,  
kommer vi rundt, som vi plejer.  

 
 

Hilsen Beboerforeningen  

 

 
 
 
 
 

 

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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Foredrag 
  

i Nørskovlund forsamlingshus ved Signe og Niels Rømer  
 

Mandag den 16/3 2020  
har vi den store glæde at byde velkommen til Signe og Niels  

Rømer, som vil komme og fortælle om deres spændende liv i Hinge  
 

De vil fortælle om deres liv på gården med flere generationer, og  
deres iværksætterliv. 

 
Det foregår mandag den 16/3 kl 19 til ca. 21. 

 
 

I pausen vil der blive serveret en Ørbæk forfriskning. 
 

Entre og forfriskning 50 kr. 
 

Tilmeldning til Gitte på sms 61397802 senest 11/3 2020. 
Vi håber at se rigtig mange denne aften. 

 
Beboerforeningen for Hinge sogn 

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. 
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  NYT FRA FORSAMLINGSHUSET                   
       OG  STØTTEFORENINGEN 

 

 

 
Efterårets arrangementer i forsamlingshuset 
 

Efteråret 2019 har for Støtteforeningens vedkom-
mende været koncentreret om én weekend, hvor     
vi har afholdt såvel julefrokost, juletræstænding 
sammen med Beboerforeningen og Andespil.         
Af forskellige grunde faldt det hele sammen, og     
vi vil efterfølgende evaluere på weekendens forløb, 
og finde ud af, om vi skal gentage en sådan samlet 
juleweekend til næste år. Vi modtager gerne kon-
struktive forslag og ideer i den forbindelse. 

Kommende arrangementer:  
 
Generalforsamling 
Onsdag d.19 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     gø-
remål, 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 samt i 
det husstand-omdelte brev. 

Mens vi venter på Julemanden 
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Fastelavnsfest 
Søndag den 23. februar er der Fastelavnsfest for børn. Arrangementet afholdes i 
samarbejde med KFUM/K. Det er et hyggeligt arrangement, hvor  børn, foræl-
dre, bedsteforældre m.fl. hygger sig sammen med at slå katten af tønden, spise 
fastelavnsboller og lege.  

Fællesspisning 
I foråret 2020, nærmere bestemt den 14.03. vil vi arrangere en ny fællesspisning 
med Mandemadholdet årgang 59 som kokke. Der er annonce her i bladet, men 
de nærmere detaljer er ikke på plads i skrivende stund. Så hold øje med plakat-
søjlen og Facebook. Vi vil glæde os til endnu engang at byde alle velkommen til 
en hyggelig aften i forsamlingshuset.!  
 
Medlemskab af Støtteforeningen - Køb af medlemskort for 2020 

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, termokander, bestik og glas ved henvendelse til Hilda Skovborg fra   For-
samlingshusets bestyrelse.  
Se hjemmesiden www.noerskovlund-forsamlingshus for nærmere info.  
Er man medlem af Støtteforeningen kan man få adgang til huset om aftenen før 
lejemålet, såfremt huset ikke er udlejet til anden side. Samtidig får man også 10 
% rabat på lejeprisen:-) 
 

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!! 
 
Vi vil hermed sige tak for alle jeres bidrag, og tak til alle, der bakker op om for-
samlingshuset og Støtteforeningens arrangementer og ønske alle en rigtig glæ-
delig jul og et godt nytår. 

Forsamlingshusets og Støtteforeningens bestyrelser 



 

Fællesspisning 

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

Lørdag den 14.03.2020 kl. 18.00 
I Nørskovlund Forsamlingshus 

Mændene fra årgang 59 vil kreere en spændende menu,    
som offentliggøres på plakatsøjlen og på facebooksiden  

 Pris 120,- pr. deltager incl kaffe 

 ½ pris for børn under 12 år 

Tilmelding senest den 7. marts         
på sms 28346069 eller på hjemmesiden noerskovlund-
forsamlingshus.dk 

 

GENERALFORSAMLING  
   I Nørskovlund Forsamlingshus onsdag den 19. 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 23. februar 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 med mere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pris: 30,- pr. person  

incl. fastelavnsboller og kaffe/te/saftevand. 
 

ALLE ER VELKOMNE 
 
 

 
Hilsen KFUM og KFUK og Forsamlingshusets Støtteforening  
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Askeonsdag d. 26. februar 
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 aske-
kors i panden som en påmindelse om, at vi er dødelige og kun har be-
grænset tid at leve i. 
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i K-Huset. 
 
Familiegudstjeneste d. 18. marts 
Der er familiegudstjeneste i Hinge Kirke to gange i foråret. Første gang 
er onsdag d. 18. marts kl. 17.30. Vel mødt til en hyggelig gudstjeneste 
med børnesange og salmer, fortælling og bevægelse i kirkerummet. Efter 
gudstjenesten er der gratis fællesspisning i K-Huset. 
 
Skærtorsdagsspisning d. 9. april 
Skærtorsdag mindes vi Jesu sidste måltid med sine disciple. For at leve 
os ind i det, vil der igen i år være fællesspisning i K-Huset i Hinge skær-
torsdag d. 9. april kl. 17.15. Man kan tage med til gudstjeneste i Hinge 
Kirke kl. 16.00 og deltage i måltidet bagefter. Eller man tage måltidet 
først og så køre til gudstjenesten i Vinderslev Kirke kl. 19.00. 
Måltidet koster 50 kr. Tilmelding senest d. torsdag d. 2. april til Mikael 
på mik@km.dk eller 86886005 / 21606005. Der er max plads til 40, så 
meld dig til med det samme, hvis du ved, du kan komme. 
 
Menighedsrådsmøder 
Torsdag d. 23. januar kl. 19.30 hos Gerda Hjorth, Taskebjergvej 35 
Torsdag d. 12. marts kl. 19.00 i K-Huset (regnskabsmøde) 
Torsdag d. 23. april kl. 19.30 hos Bjarne Jacobsen, Nørskovlundvej 49 
 
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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Tirsdag kl. 14-17   og    Fredag kl. 14-17 

NYE ÅBNINGSTIDER 
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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  
(LUKKET LØRDAG I LIGE UGER) 
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NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for forår 2020 
 

13/1  
Sognepræst Jørgen Løvstad fra Thorning viser billeder  

og fortæller om er tur til Israel. 

27/1 
 Vi skal en tur ud at se Thorning bryghus.  

Der er mulighed for at købe et par øl at tage med hjem 
Vi køre i egne biler, med opsamling i Nørskovlund og Kjellerup. 

10/2  
Hannah Lyngbjerg- Hansen fra Viborg fortæller om H.C. Andersen. 

 
 24/2 

 Generalforsamling derefter Banko  
 

9/3 
 Bent Frits Nielsen fra Serup fortællere om sit spændende liv  

som forretningsmand, gårdejer, juletræsproducent og meget andet. 
 

23/3 
 Der kommer en fra Sørens Rejser og fortæller om rejsen til  

at blive en af Danmarks største rejsevirksomheder og om arbejdet der.  
 

6/4 
 Vi får besøg af en duo der kalder sig Dorthe og Hans.  

De vil spille og synge for os. 
 

20/4 
Fællesspisning vi starter kl.12.00 

menu er en overraskelse pris kr.125,-  
 
 

Med venlig hilsen  
 

Bestyrelsen 



   

   NYT FRA NØRSKOVLUND IF    

Efteråret sluttet med generalforsamling. Finn Andersen og Laila Søndergaard 
Kragh var på valg. Finn Andersen ønskede ikke genvalg og i stedet for ham 
kom Daniel Mondrup ind i bestyrelsen. Tak til Finn for hans indsats og vel-
kommen til Daniel. Den nye bestyrelse holder deres første møde den 14/1 
2020.  
 

Vores regnskab for sidste år ser rigtig fornuftig ud og selvom vi komme ud 
med et meget lille underskud er det acceptable. Der har været mange investe-
ringer i 2019.  
 

Sportsfesten 2020 ligger igen i uge 23. Det betyder at I allerede nu gerne må 
reservere denne uge, Vi har brug for alles hjælpe og alle lokale sponsor til at 
købe en annonce. Vi gælder os allerede og hvis du har nogle gode ideer, er du 
meget velkommen til at kontakte os. Teltet bliver sat op torsdag den 4/6-2020 
og pilles ned igen søndag den 7/6-2020. Vi forventer at programmet ligger 
klar omkring påske 2020.  
 

Der er virkelig komme gang i floorball og hvis man ønsker at svinge stokken 
som kontakt Tony Korsåsen, der er plads til alle der gerne vil være med store 
som små. Ellers har vi gang i Badminton, Tilpasset træning, Løbeklubben, og 
prøver med Yoga. 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 stadig tider både i Ans og Nørskovlund.  
 

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

Vi har haft vandskade i vores klublokale og afventer hvad forsikringen siger 
omkring erstatning. Når det er afgjort, har vi behov hjælp til at indrette det på 
ny. Håber du vil hjælpe. Der kommer opslag op på vores facebookside.  

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. En 
stor tak til alle vores sponsor, uden dem gik det ikke.  
 
Bestyrelsen i NIF 
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        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Livet går sin s lle gang i foreningen. Ikke de store forandringer. Til vores ad-
ventsfest forleden havde vi et meget inspirerende og tankevækkende fore-
drag om hvad FN´s Verdensmål er…. og nu må vi så se, hvordan vi som enkelt-
person og som forening kan arbejde videre med det. I lokalerne i stalden sker 
der også noget. Det dukker s lle og roligt et lille træværksted op, og e erhån-
den vil der være plads  l mange forskellige typer gøremål og ak viteter. Har 
du  d og lyst, så kik ned onsdag mellem 19 og 21…. der er al d nogle i gang i 
lokalerne. … så uanset om du er bedst  l at hjælpe med at holde snakken i 
gang eller med at slå et søm i, at gøre havetraktoren klar  l næste sæson, at 
strikke en klud eller at grine en befriende la er…. så er du velkommen. Alle er 
velkomne… forældre og deres børn, forældre uden børn, dig og dig selv… kom 
frisk.  
 
Ud over hvad der står i kalenderen sidst i bladet, så følge os på vores face-
bookside. Der kommer f.eks. en eller to Herre-a ner her i foråret .  
 
Jan. 2020 
Tirsdag d. 7. jan.    
Vi starter året sammen med folk i hele verdenen, ved at samles til International 
Bede- og Fællesskabsuge. Hinge kirke kl. 19.00 og derefter kaffe med med-
bragte julekagerester i K-Huset.  
 
Onsdag d. 29. jan.    
Filmaften kl. 19.00 i K-Huset 
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Nørskovlund Forsamlingshus 
 

 
 

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

Se mere på www.noerskovlund-forsamlingshus.dk 
 

udlejning - ring på tlf. 86 88 60 50 

 



  

NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

Spor i skoven 
Så er projektet med Spor i Præstegårdsskoven ved at være i mål. Der er opsat 
skilte, som markerer 5 spor rundt i skoven. Sporet starter ved Jagtforeningens 
skurvogn, hvor der også er plads til parkering af enkelte biler.  
I løbet af vinteren bliver der lavet en folder, som beskriver skovens træer og 
nogle af skovens dyr. Der kommer ligeledes en infotavle, som bliver placeret 
ved skurvognen.  
 
Trafik 
Efter Lokalrådsmøde i august måned, hvor vi drøftede trafikforhold i lokalom-
rådet har vi haft møde med områdets By-planansvarlige, hvor vi har fremlagt 
vores forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger, ønsket om brede cykel-
kantbanen langs vejen mellem Nørskovlund og Kjellerup m.m.  
 
Kommunen kan umiddelbart kun efterkomme et af vores forslag.   
De har tre flytbare ”Din Fart”-visere, som sættes op rundt i kommunen efter 
tur.  Når de bliver ledige, så får vi et par stykker til Nørskovlund, hvor de vil 
blive sat op i begge ender af Nørskovlundvej lige efter byzonetavlerne.  
Vi har desuden ønsket, at der på samme måde sættes en Din fart-viser op ved 
byskiltet  i den østlige ende af Hinge. 
 
Ud over Din fart-visere har vi mulighed for at få opsat forskellige kampagne-
skilte og evt. få etableret ”vejtatoveringer”, for derigennem at gøre trafikanter-
ne opmærksomme på  hastighedsbegrænsninger m.v.  
Lokalrådet vil efter jul kontakte kommunen for at høre nærmere om disse   mu-
ligheder.   
 
De 3 trafikdæmpende bump i Nørskovlund er markeret med ”skaktern” i    hen-
hold til afmærkningsbekendtgørelsen og denne markering fastholdes af Silke-
borg Kommune. 
Nedsættelse af hastighedsgrænse/-zonen vil kræve yderligere trafikdæmpning, 
og det koster penge, som ikke er afsat. Det samme gælder farvede belægninger 
og ønsket om cykelbaner langs Illervej.  
 
I forhold til investeringer henvises til Trafiksikkerhedsplan 2017 og Cykel-
handlingsplan 2017, som er de 2 planer, der er afsat penge til.  
Kommunen kan ikke disponere yderligere, idet pengene er øremærkede til de 
projekter, som fremgår af planerne.  
Lokalrådet vil byde ind med vores ønsker, når planerne skal revideres i 2021.  
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Nytårskur og tur 
Foreningerne i Lokalrådet står onsdag den 1. januar 
bag et lille hyggeligt arrangement, hvor vi tager  
vandreskoene på og følges ud på en lille tur i naturen 
omkring Hinge og Nørskovlund.  
Med start og ”mål” ved forsamlingshuset vil vi gå en 
frisk tur på ca. 3-5 km. Denne gang er ruten lagt i det 
nye Spor i Præstegårdsskoven.  
Efter turen vil der være kransekage, 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 24. april.  
 

Det er meget værdifuldt, at vi kan samles uformelt til forskellige typer arran-
gementer, da vi jo ikke har skole, daginstitution eller dagligvareforretning som 
naturligt mødested. Derfor afholder vi Middag På Tværs og håber på stor 
opbakning.  
 
Arrangementet er for hele familien, såvel børn, unge som ældre.  
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 2020.  
Mad og drikkevarer bliver leveret, så det eneste man skal er at dække bord.  
Se program for arrangementet i annoncen på næste side. 
 
 

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

 
 

  Nytårskur/tur 

   onsdag 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. 3-5 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 24. april 2020   
 

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 søndag den 5. april 
 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 2020.  
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 

28/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

01/01 - 14.00 Nytårskur/tur Forsamlingshuset Lokalrådet 

07/01 - 19.45 Opstart international bede- Hinge Kirke KFUM/K 

13/01 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

18/01 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

27/01 - 14.00 Udflugt Forsamlingshuset Mandagsklubben 

27/01 - 19.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Jagtforeningen 

10/02 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

19/02 - 19.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Støtteforeningen 

19/02 - 19.45 Generalforsamling Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

23/02 - 14.00 Fastelavnsfest Forsamlingshuset Forsamlingshuset/KFUMK 

24/02 - 14.00 Generalforsamling og banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

25/02 - 19.00 Generalforsamling Forsamlingshuset Beboerforeningen 

26/02 - 19.30 Askeonsdagsgudstjeneste  Hinge Kirke Menighedsrådet 

29/02 - 19.00 Filmaften K-huset KFUM/K 

09/03 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

14/03 - 18.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Støtteforeningen 

16/03 - 19.00 Foredrag Forsamlingshuset Beboerforeningen 

18/03 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

23/03 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

06/04 - 14.00 Musik og sang Forsamlingshuset Mandagsklubben 

09/04 - 17.15 Skærtorsdagsspisning Hinge Kirke Menighedsrådet 

20/04 - 12.00 Fællesspisning Forsamlingshuset Mandagsklubben 

24/04 - 18.00 Middag på tværs Værtsfamilie Lokalrådet 

26/04 - 09.30 Skrald og sjov Nørskovlund Skole Beboerforeningen 

www.hinge-noerskovlund.dk 

Kirsten og John



