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Side 2 

  

   NYT FRA BEBOERFORENINGEN                    
 

Siden sidst: 
Siden sidste aktivitetsblad har der ikke været mange arrangementer i beboerforeningens 
regi. Det skyldes naturligvis Covid-19, som fik os til at aflyse såvel foredraget med 
Signe og Niels Rømer som forskønnelseseventet Skrald & Sjov. Vi havde glædet os til 
begge dele, så vi håber at kunne invitere til arrangementerne en anden gang. Også udgi-
velsen af sommerens aktivitetsblad blev aflyst, fordi foreningerne ikke havde nogen 
aktiviteter at informere om. Nu vender bladet og foreningsaktiviteterne endelig tilbage! 
Inden Danmark lukkede ned i foråret, nåede vi heldigvis at holde generalforsamling. 
Her blev foreningens aktiviteter drøftet, og der var valg til bestyrelsen. Ny formand for 
beboerforeningen er Lise Holst Kongensholm. Bestyrelsen har konstitueret sig med 
Gitte Jensen som næstformand, Linda Funder Hansen som sekretær og Birthe Møl-
gaard Kaa som kasserer. 
 
I begyndelsen af august afholdt vi endnu en gang Sang ved søen. Knap 20 personer var 
vi forsamlet til fællessang på Hinge Søbad, og sammen med (sol-)badende voksne og 
børn kunne vi nyde en varm sommereftermiddag. Næste år vil vi opsætte skilte på sø-
badet, så folk på stedet kan se, at Sang ved søen ikke er et lukket arrangement, men at 
alle er velkomne til at komme og være med. 

Kommende arrangementer : 
 

I efteråret har beboerforeningen to arrangementer på programmet, nemlig Natur-tur og 
juletræstænding; læs mere om begge dele andre steder i bladet. Vi håber at se mange til 
disse – og til andre foreningers – aktiviteter. Det styrker fællesskabet i sognet, når vi 
mødes på kryds og tværs – også selvom vi må holde afstand! 

 
Bestyrelsen for Beboerforeningen for Hinge Sogn  

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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JULETRÆSTÆNDING 

 

Kom og vær med søndag d. 29. november, hvor vi skal finde julemanden 
og tænde det store juletræ ved Nørskovlund Forsamlingshus. 

  
Fra kl. 14:30 kan der købes gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset, og 
der er mulighed for en køretur i en hestevogn spændt efter en traktor.  

 
Kl. 15:30 vil julemanden tænde juletræet og føre an i et par danse rundt 

om træet. Mon ikke han igen i år har godteposer med til børnene? 
 

Alle er velkomne! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Beboerforeningen og Støtteforeningen  

 

 
 
 
 
 

 

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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Natur-Tur 
  

På Naturens Dag, søndag d. 13. september 
inviterer beboerforeningen  

på NATUR-TUR i Præstegårdsskoven.  
  

 
Vi mødes kl. 14 på stien, der går fra Stegsdalvej og ind i skoven. 

Medbring selv kaffe/kage 
så vi kan drikke eftermiddagskaffe sammen  

 
Se yderligere info på Hinge-Nørskovlund ByPortal  

på facebook når dagen nærmer sig.  

 

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 

 

Nyt fra forsamlingshuset  

Som følge af Covid-19 og det medfølgende forsamlingsforbud har vores for-
samlingshus været lukket ned i 5 måneder. Vi glæder os derfor til, at huset snart 
”kommer op i omdrejninger” igen . 
Vi har i løbet af de seneste måneder lavet forskellige tiltag i forbindelse med 
forsamlingshusets genåbning. De gamle håndklæder er udskiftet med papir- og 
sæbedispensere, og vi vil fremover have øget fokus på rengøring af kontakt-
punkter m.v.  
Det er lejerne, som er ansvarlige for, at gældende regler vedrørende  afstands-
krav m.v. overholdes. Forsamlingshusets store sal er på 94 m2 og den lille sal er 
32 m2. Det vil sige, at der maksimalt bør være 16 personer ved leje af lille sal 
og 64 personer ved leje af hele huset. 
   

Vi bor som bekendt i et område med meget dårlig mobildækning, så derfor har 
vi på opfordring fået opsat trådløst internet (20/2 Mbit) i forsamlingshuset, som 
er tilgængeligt for alle lejere.  
 
Generalforsamling 

I februar blev der afholdt generalforsamling i såvel Forsamlingshuset som Støt-
teforeningen. Der var genvalg på alle poster i begge foreninger.  
Støtteforeningens bestyrelsen består således fortsat af følgende: 
Formand er Margit Rygård og kasserer er Jan Axelsen  
Den øvrige bestyrelse er: Lene Korsåsen, Lisbet Jepsen og David Huges. 
Forsamlingshusets bestyrelsen består af følgende: 
Formand: Lene Henriksen 
Kasserer: Britt Martinussen 
Øvrig bestyrelse: Jesper Pedersen, Hilda Skovborg, Søren Kjøge, Kaj Jensen og 
Jens Folmer.  

Torsdag d. 17. september kl. 17.00-21.00  
er der arbejdsdag i forsamlingshuset 

 

Vi har brug for hjælp til malerarbejde ude og inde, rengøring,  
fugning, oprydning, havearbejde m.v. og håber, at mange har  
mulighed for at hjælpe til. 
 

Der er kaffe på kanden og øl og vand på køl.  
Kl. 18.30 spiser vi fælles aftensmad. 
 

Har du mulighed for at hjælpe til - måske bare i et par timer, så giv 
besked til lenehenriksen@live.dk senest 12. september.  
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Støtteforeningens arrangementer 

Som alle andre i dette land har vi i Støtteforeningen været ramt af nedlukning 
pga. Covid-19. Den 14.03. havde vi inviteret til fællesspisning, og den 11.03. 
om eftermiddagen havde mændene fra årgang 59 holdt planlægningsmøde mht. 
maden. Da der senere samme aften kom melding om nedlukning, valgte vi selv-
følgelig også at aflyse. Heldigvis havde vi ikke nået at købe ind!! 
 
Inden da nåede vi at afholde Fastelavnsfest i samarbejde med KFUM/K. Som 
sædvanligt var der mange fantasifulde udklædninger, og vi havde en rigtig hyg-
gelig dag. 
 
Der er således ikke rigtigt sket noget siden da, og vi tør næsten ikke planlægge 
næste arrangement. Men vi har dog en forventning om, at vi kan afholde et en-
kelt arrangement med fællessang i november måned, hvor der kommer en ny 
højskolesangbog. Lene Henriksen har lovet at stå for den del, der har med sang 
og musik at gøre, mens støtteforeningen vil stå for servering af kaffe/kage. Da-
toen er fastsat til tirsdag den 24.11.20 kl.19. 
 
1. søndag i advent d. 29. november afholder vi vores årlige julearrangement i 
samarbejde med Beboerforeningen. Forsamlingshuset er åbent med salg af 
gløgg, æbleskiver m.m. og Julemanden kommer sikkert på besøg.                                      
Vi vil også forsøge at gennemføre vores årlige juleandespil samme aften.  
Men hold øje med Hinge-Nørskovlund siden på Facebook, da der hurtigt kan 
ske ændringer. 
 
Køb af medlemskort 
Vi har selvfølgelig ikke mulighed for at generere det store overskud og dermed 
støtte forsamlingshuset med midler, når de arrangementer, som vi plejer at tjene 
lidt penge på, har været aflyst. Så hermed skal lyde en opfordring til alle om 
fortsat at støtte foreningen via indbetaling af medlemskontingent. 
 
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 2020” 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. 
 

Vi ønsker alle et rigtig dejligt og forhåbentligt Corona-frit efterår! 
 

Bestyrelserne i Forsamlingshuset og Støtteforeningen 
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Fællessang fra den nye  
højskolesangbog 

 

I anledning af, at der her i efteråret kommer en ny udgave af højskole-
sangbogen, vil vi gerne invitere til en aften med dette tema. 
 

Tid:   TIRSDAG DEN 24.11.2020 KL. 19.00 
Sted: Nørskovlund forsamlingshus. 
 

Lene Henriksen vil stå for den del, der har med sang og musik at gøre. 
Støtteforeningen for forsamlingshuset vil servere kaffe/the og kage. 
Pris: kr. 30,- pr. person 
 

Af hensyn til kaffen og bordopstillingen, som selvfølgelig overholder 
evt. afstandskrav, vil vi gerne have en tilmelding senest den 20.11. på 
hjemmesiden eller på tlf. 28346069 
Vi følger udviklingen mht. Covid-19, så hold øje med Facebook-siden 
Hinge-Nørskovlund, hvor vi nok skal sørge for at oplyse om eventuelle 
ændringer. 
Forhåbentligt bliver det muligt at mødes. Vi vil i hvert fald glæde os til 
at se mennesker i huset igen! 
 

Vi glæder os til at se jer! 
 

         Støtteforeningen 

 

Søndag den 29/11 kl. 19.00 er der 
 

ANDESPIL 
 

  i Nørskovlund Forsamlingshus  
 
  

     Alle er velkomne og dørene åbnes kl. 18.00 
 
 

Støtteforeningen 
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  NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Temaaftener om et liv i glæde 
En nyere dansk salme hedder ”Du, som gir os liv og gør os glade”. Gud 
giver os både et liv at leve og glæde i livet. Det betyder ikke, at vi altid 
er glade. Det betyder heller ikke, at livet altid er let. Men det betyder at 
liv og glæde, at Gud og glæde, at tro og glæde hører sammen.  
 
De sammenhænge vil vi udforske ved at have fire temaaftener om et liv i 
glæde. Hver aften vil have fokus på et hjørne af glæden, og vi vil hver 
aften tage udgangspunkt i et kapitel af Paulus’ brev til Filipperne fra Det 
Nye Testamente. Et brev, som netop handler meget om glæde. Ikke en 
løs og flagrende glæde, men en dyb og varende glæde. Vi vil forsøge at 
bringe Paulus’ tanker i forbindelse med vores hverdag og se, hvad de 
kan skabe af glæde, mening og tro der. 
 
Hver aften vil indeholde et oplæg på en halv time ved Mikael Holst Kon-
gensholm, snak i grupper ud fra aftenens tema, kaffe og kage og til sidst 
mulighed for snak i fællesskab og spørgsmål. 
 
Temaaftenerne arrangeres af Hinge KFUM&K og Hinge Kirke, og kaffe 
og kage koster 20 kr. Alle er velkomne, uanset om du kender meget eller 
knap så meget til Gud og glæde. Temaaftenerne begynder kl. 19.30 og 
foregår i K-Huset i Hinge på følgende datoer: 
Torsdag d. 3. september 
Tirsdag d. 17. november 
Torsdag d. 11. februar 
Tirsdag d. 11. maj 
 
Tilmelding kan ske til Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum-kfuk.dk 
eller 60 21 44 08.  
 
OBS vedr. Temaaften 3. sep.  
På grund af Coronaen, har vi valgt at man hver især selv medbringer kaf-
fe, brød, kopper m.m. og vi vil gerne have en vejledende tilmelding, af 
hensyn til lokalevalg af arrangementet. Sms på 60214408. – men du er 
velkommen, også selv om du ikke får dig meldt til.  
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Menighedsrådsvalg 
Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådene, og det er igen blevet tid. 
Valgforsamlingen (som det nu hedder) foregår tirsdag d. 15. september 
kl. 19.30 i Nørskovlund Forsamlingshus. På mødet opstilles først kandi-
dater. Derefter præsenterer kandidaterne sig, og der bliver mulighed for 
debat. Til sidst er der en skriftlig afstemning om de opstillede kandida-
ter. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrå-
det for de kommende fire år. 
Mød op, hvis du vil stille op til menighedsrådet. Mød op, hvis du vil vise 
din opbakning til det kirkelige liv. Mød op, hvis du vil være med til at 
påvirke og forme det kirkelige arbejde fremover. 
 

Høstgudstjeneste i Hinge Kirke 
Igen i år samles vi til høstgudstjeneste for at takke for markernes og ha-
vernes afgrøder. Vi vil synge de gode høstsalmer, og der vil blive mulig-
hed for at give en gave til forskellige godgørende foreninger. Velkom-
men til gudstjeneste i en velpyntet kirke søndag d. 27. september kl. 
10.30. 
 

Familiegudstjeneste d. 11. november 
Der er endelig familiegudstjeneste i Hinge Kirke igen onsdag d. 11. no-
vember 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. 
 

Allehelgensdag 
Søndag d. 1. november er det allehelgensdag. Det markerer vi også i år i 
Hinge Kirke. Ved gudstjenesten læser vi navnene op på dem, som er dø-
de 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. 1. november kl. 10.30. 
 

Syng julen ind søndag d. 20. december 
Der er så mange skønne advents- og julesalmer, at vi sjældent når at syn-
ge dem alle. Derfor holder vi ”Syng julen ind” i Hinge Kirke søndag d. 
20. december kl. 19.30 og synger en hel bunke. 
 

Menighedsrådsmøder 
Torsdag d. 1. oktober kl. 19.30 hos Svend Erik Laursen, Illervej 21 
Torsdag d. 5. november kl. 19.00 hos Inger Døssing, Lundmosevej 7 
 

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 

Side 12 

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 NØRSKOVLUND IF    

Siden sidst er der ikke sket så meget og det har været lang tid siden aktivitets-
bladet var på gaden sidst. 
 

Det blev ikke til den årlige Egns og Sportsfest i år, hverken i foråret eller her i 
sensommeren. Det blev besluttet at vi simpelhed ikke ville tage chancen og 
holde den i uge 33, og det ser ud til at være en god beslutning, som udviklin-
gen ser ud lige nu. Det har været svært at aflyse, men det er den rigtig beslut-
ning og dermed sætter vi ikke foreningen økonomi over styr. Vi håber dog at i 
2021, at vende tilbage. Det bliver i uge 23, så hold allerede nu fredag den 
11/6, lørdag den 12/6 og søndag den 13/6 fri, så I kan være en del af fællesska-
bet.   
 

Vi har i efteråret gang i badminton, Floorball, tilpasset træning. Det er selvføl-
gelig under lidt anderledes forhold og vi skal kigge på mulighederne for af 
gennemføre træning i salen og hvilken restriktioner vi skal have for at gen-
nemføre specielt Floorball. Tony har desværre valgt at trække sig fra Floorball 
men vi håber at der er nogen som kan tage over og har allerede kontakt med 
interesseret. Stor tak til Tony for hans kæmpe arbejde med holdene.  
 

Vi arbejder gerne med flere aktiviteter hvis nogen ønsker at sætte noget nyt i 
gang. Vi mangler noget for alle vores børn så ikke alle driver til Ans eller 
Kjellerup- Vi har masser af tider i hallen i Nørskovlund så man siger bare til.  
 

Ønsker man at spille badminton er man meget velkommen til at kontakte Stig 
Mehlsen på 30256349 der er tilmelding allerede nu og startes op i begyndelsen 
af september. Vi har 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. 
 

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 føl-
ger 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 vel-
kommen til at kontakte Stig Mehlsen på 30256349 
 

Vi afholder generalforsamling torsdag den 19/11-2020 i vores klublokale. Alle 
er velkommen og ønsker man at deltage aktivt i bestyrelsen er man meget vel-
kommen til at kontakte Stig Mehlsen 30256349, da vi altid har brug for nye 
kræfter.    
         Bestyrelsen i NIF 
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Træning for ALLE  
‐ uanset udgangspunkt 

Vil du kombinere Træning og hyggeligt socialt samvær? 

Samt styrke muskler og krop, så du får mere overskud? 

 
Én  me én gang om ugen får du  

STYRKETRÆNING, UDSTRÆKNING OG AFSPÆNDING,  

der er  lpasset dig og dit tempo og udfordringer. 

 
12 torsdage med opstart 24. september  

kl. 19‐20 

i gymnas ksalen på Nørskovlund Skole 

Medbring et håndklæde og et tæppe. 

 

Tilmelding  

sker på Nørskovlund Idrætsforenings Facebook side,  

i gruppen ”Tilpasset træning” eller  l Lene.  

Glæder mig  l at se dig  l træning 

Lene Korsåsen tlf: 53 43 33 07  

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



        NYT FRA KFUM/K I HINGE 

Fuglekasser – til den nye plads i Nørskovlund og til dig selv.  
 
På pladsen over for forsamlingshuset i Nørskovlund begynder der stille og ro-
ligt at forme sig et sted hvor det er håbet, at man vil nyde at være. Der vil 
komme bænke, udsigt ud over mosen m.m. Det er også meningen at der skal 
stå 2 høje pæle med hver 5 fuglehuse på, så vi kan få noget fuglesang der.  
På et tidspunkt i efteråret bliver der fælles fuglekasse-bygge-aften i Stalden v. 
KFUM og KFUK i Hinge. Tanken er at vi alle er med til at bygge fuglekasser-
ne til pladsen i Nørskovlund, og kan man nå mere, kan man også bygge kasser 
til sig selv.  
 
På grund af corona-situationen lige nu, er der ikke besluttet en dato, men det 
bliver en onsdag i efteråret. Hold øje med Facebook-siden.  

Side 16 

Corona eller ej 
 

Hver onsdag er der aktivitet i stalden i KFUM og KFUK i Hinge.  
Der snakkes, hamres, bankes og skrues.  

Der bliver givet MASSER af gode råd og ideer…  
kort sagt: Der mande-hygges!  

Kom forbi… der er åben mellem 19 og 21.  
Vil du høre mere om det, kan du ringe til Bjarne Jacobsen på 30276331 
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!!!! KONKURRENCE – KONKURRENCE !!!!  
 

Hvad skal P-pladsen og ”parken” overfor forsamlingshuset hedde?  
Skal det være noget der siger hvad vi kan bruge pladsen til? – eller tids-
punktet den blev lavet? Skal det være sjovt, dybt seriøst, ironisk, dansk, 
engelsk, jysk eller hvad tænker DU om det? Vi har brug for dit forslag!   

Send dit forslag til lokalrådet senest den 1. okt. 2020 på lenehenrik-
sen@live.dk  

Præmien er gratis deltagelse i Middag på Tværs i 2021 
 

!!!! KONKURRENCE – KONKURRENCE !!!!  

Sep. 2020: 
Tors. 3. sep.: 
Temaaften 1. af 4. Temaaftener om et liv i glæde v Mikael Kongensholm. (se 
anden omtale) 
 

Søndag d. 6. sep. : 
”Gå med” Gåtur m. start v. Gudstjeneste i Alderslyst Kirke, Silkeborg kl. 10. 
Medbring forkostkurv. Ca. 10 km. Se evt. mere her: https://
www.facebook.com/events/2916039825191171 
 

Onsdag 30 sep. : 
Litteraturaften kl. 19.00  i K-Huset, Tingskrivervej i Hinge   
 

Okt. 2020:              
Torsdag d. 8. okt. : 
Stormøde i KFUM og KFUK i distrikt Hærvejen kl. 19.00 i K-huset i Hinge. 
 

Nov. 2020: 
Onsdag d. 4. : 
Adventsfest v. Torben Andersen, Ans, der vil fortælle om Hjerter for Afrika  
Se evt. mere på https://www.facebook.com/hjerteforafrika Kl. 19.00 i K-huset i 
Hinge.  
 

Onsdag d. 11. : 
Familiegudstjeneste i Hinge Kirke kl. 17.30 
 

Tirsdag d. 17. nov:  
Temaaften 2 af 4. Temaaftener om et liv i glæde v Mikael Kongensholm 
 

Onsdag d. 25. nov. Litteraturaften. Kl. 19.00 
 

Dec. 2020: 
Fredag d. 18. : 
Julefrokost – mere herom senere.  
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NYT FRA MANDAGSKLUBBEN 

Program for efterår 2020 
 

7/9  
Vi får besøg af Pasgaards tøjbus med tøj til både mænd og damet  

i alle aldre og størrelser. 
 

21/9 
 Anders Hartvig, Kjellerup Arena fortæller  

om Arenaen samt om Kjellerup og Nørskovlund 

5/10  
Bankospil 

 
 11/10 

 Åle tur med Sørens Rejser til Feggesund færgekro 
pris 395,- kroner. afgang Sørens garage 09.20 

mødetid 10 min. før afgang. 
Der er mulighed for at få wienerschnitzel i stedet for ål   

 
19/10 

 Jeffrey Hoe fra Ans kommer oprindelig fra Burma 
Han vil fortælle om sin integration i Danmark 

 
2/11 

 Margaret Skovsen kommer og fortæller om en af sine mange rejser 
 

16/11 
 Vi synger nogle sange, spiller nogle spil og hygger os 

 
30/11 

Julefrokost vi starter kl.12  
pris 125,- kroner ,-  

 
Nye medlemmer er altid velkommen 

! Ikke medlemmer betaler 25,-kr. for deltagelse i foredrag!  
 

Med venlig hilsen  
 

Bestyrelsen 
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NYT FRA HINGE-NØRSKOVLUND 
LOKALRÅD                   

 

Kommuneplan  
Vi har tidligere afholdt Borgermøde vedrørende kommuneplanen, men da der 
ikke er  byudviklingsprojekter eller rammeændringer i vores lokalområde, har 
vi valgt ”at springe over” denne gang.  
Ønsker man at deltage i Borgermøde henviser vi til Kjellerup eller Ans. 
 

Præstegårdsskoven 
Etablering af SPOR i Præstegårdsskoven er færdiggjort. Der er opsat infotavle 
med tilhørende folder. Der skal fra Lokalrådets side opfordres til, at man går en 
tur i det dejlige område.  
Medbring gerne en kaffekurv og nyd naturen (og kaffen) ved bord-bænke-
sættet, som står et par hundrede meter inde i skoven. 
 

By-forskønnelse i Nørskovlund 
By-forskønnelses-projektet midt i Nørskovlund er igangsat men endnu ikke 
færdiggjort. Det er Silkeborg Kommune, som står for arbejdet. Der bliver opsat 
blomsterkummer, bord-bænkesæt og bænke langs stien samt et udsigtsmøbel på 
den ene høj.  
Det er spændende at se, hvordan det bliver, når alt er færdigt.  
 

På pladsen skal der ligeledes opsættes fuglekasser. Vi håber, at lokalområdets 
beboere har tid, lyst og mulighed for at hjælpe med at producere dem på en 
onsdag aften i Stalden ved Præstegården. Se nærmere i annoncen. 
 

Vi har tidligere navngivet den gamle mejerigrund; Gamle Oles Plads 
(arkivfoto) 

 

Vi tænker også, at den nye plads skal have et 
navn - og ikke mindst vil det være en god lejlig-
hed til at indvie pladsen. Se nærmere om dette i 
annoncen her i bladet  og læs hvordan du delta-
ger i konkurrencen om at vinde ”billetter” til 
næste års Middag På Tværs, som vi håber det 
bliver muligt at afholde i 2021. 
 

 
Nytårskur med tur 
Traditionen tro er der Nytårskur i forsamlingshuset den 1. januar. kl. 14.00. 
Vi starter med en frisk gåtur og efterfølgende vil der være kaffe, kransekage og 
bobler i forsamlingshuset.  
Der kommer en mere udførlig annonce i Aktivitetsbladets Julenummer. 
 

               Hinge-Nørskovlund Lokalråd 



Dato - tid Aktivitet Sted Arrangør 
03/09 - 19.30 Temaaften K-huset Menighedsrådet/KFUMK 

05/09 - 09.00 Arbejdsdag i skoven Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

07/09 - 14.00 Tøjbus Forsamlingshuset Mandagsklubben 

13/09 - 14.00 Natur-Tur Stien til Præstegårdssko-
ven 

Beboerforeningen/
Menighedsrådet 

15/09 - 19.30 Menighedsrådsvalg Forsamlingshuset Forsamlingshuset 

17/09 - 17.00 Arbejdsdag Forsamlingshuset Støtteforeningen 

21/09 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

24/09 - 19.00 Opstart Træning for Alle Nørskovlund Skole NIF 

26/09 - 07.00 Havfisketur  - Jagtforeningen 

27/09 - 10.30 Høstgudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

30/09 - 19.00 Litteraturaften K-huset KFUM/K 

03/10 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

05/10 - 14.00 Banko Forsamlingshuset Mandagsklubben 

08/10 - 19.00 Stormøde K-huset KFUM/K 

11/10 - 09.20 Åle tur Sørens Rejser Mandagsklubben 

19/10 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

24/10 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

01/11 - 10.30 Allehelgensdag Hinge Kirke Menighedsrådet 

02/11 - 14.00 Foredrag Forsamlingshuset Mandagsklubben 

04/11 - 19.00 Adventsfest K-huset KFUM/K 

11/11 - 17.30 Familiegudstjeneste Hinge Kirke Menighedsrådet 

14/11 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

16/11 - 14.00  Sang og spil Forsamlingshuset Mandagsklubben 

17/11 - 19.30 Temaaften K-huset Menighedsrådet/KFUMK 

19/11 - 19.30 Generalforsamling Nørskovlund Skole NIF 

24/11 - 19.00 Fællessang Forsamlingshuset Støtteforeningen 

25/11 - 19.00 Litteraturaften K-huset KFUM/K 

29/11 - 14.30 Juletræstænding Forsamlingshuset Beboerforeningen/
støtteforeningen 

29/11 - 19.00 Andespil Forsamlingshuset Støtteforeningen 

30/11 - 12.00 Julefrokost Forsamlingshuset Mandagsklubben 

05/12 - 09.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

18/12 -  Julefrokost K-huset KFUM/K 

20/12 - 19.30 Syng julen ind Hinge Kirke Menighedsrådet 

28/12 - 10.00 Skovjagt Præstegårdsskoven Jagtforeningen 

www.hinge-noerskovlund.dk 


