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Tanker omkring et billede

Sdr. Onsild

Billedet, I ser på forsiden, hænger som alterbillede i Svostrup
Kirke ved Silkeborg og bærer
titlen: Opstandelse. For Anita
Houvenaeghel, der har malet billedet, skal det ses både som en
optakt til påskeugen, hvor de store
eksistentielle spørgsmål er på spil,
fortvivlelse og fristelse, men tillige
som en forløsning, der kulminerer
med påskemorgenens opstandelse,
hvilket forklarer, hvorfor billedet er
holdt i lyse, varme farver. Trods det
splittede og splintrede, som ligger i
ethvert menneskes liv, leder billedets
harmoni hen på det, der ligger forude
i evigheden. Som et løfte om den
påskemorgen, der ligger og venter på
den, der betragter billedet, og giver
på den måde trøst og mod til det
menneske, der står splittet og splintret midt imellem alle stumperne af et
forrevet liv.
Men hvorfor opsøge påskens historie
i det hele taget? spørger skuespilleren Bodil Jørgensen. Og hun svarer
selv: Fordi tvivlen, skrøbeligheden og
døden er en del af livet. Det er langt
lettere at strømme til juleaftens fødselsdagsfest med dens liv og glæde
end at stoppe op ved skærtorsdags
og langfredags svigt, lidelse og død.
Vi skal ikke bilde os ind, at den tvivl
og skrøbelighed, som påsken rummer,
ikke findes. Med Langfredag skal vi
fatte, at døden findes, og at Jesus gik
ind i døden for os under stor smerte,
og imedens han skreg efter sin Gud.
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Han var hos os i støvet, fordi han
elskede støvet, ligesom vi elsker livet,
og han beredte vejen ind i mørket, så
vi kan dø.
I tiden op mod påske, som vi i kirken kalder fastetiden, er Jesus på
vandring ind mod Jerusalem, og på
kanten af ørkenen møder han og
disciplene en blind tigger. Han ved,
hvilken skæbne, der venter ham
derinde i byen, men hans disciple vil
ikke se det i øjnene. Men Jesus standser op og siger til den blinde: ”Bliv
seende, din tro har frelst dig” ! Det
menneske, som ikke kan se, ser, og
de, der er tættest på Jesus og burde

kunne se, de ser ingenting, fordi de
er optaget af deres eget. Det øjeblik,
hvor Jesus vender sig om og får manden til at se, strækker sig helt ind i
påsken og bliver til den kærlighed,
som han er, til den tilgivelse, der kulminerer påskedag. Den dag er døden
sat til vægs, her får vi lov at se Guds
herlighed.
Forfatteren Selma Lagerlöf siger det i
en Julenats fortælling, hvor en farmor
fortæller en lille pige om julenat…
om en mand, der går ud for at finde
ild til sin kone, der ligger i en stald.
Han får lov at tage gløder fra en
hyrdes bål på marken. Hyrden undrer
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sig over, at kjortlen ikke brænder,
da manden lægger gløderne i den,
og han følger efter manden hen til
kvinden, der ligger med et lille barn.
Hyrden har taget et fåreskind med,
som han giver barnet at ligge på, og
ved at gøre det, opdager han pludselig, at natten er en hellig nat. Han får
de øjne, der kan se Guds herlighed.
Det er magiske fortællinger, slutter
Bodil Jørgensen sin filosofering over
påsken, om noget, der er større end
os. For det er svært at fortælle om
verden uden at komme ind på, at
der er en større mening med den
end bare støvets. Hvis jeg taler om
kærlighed mellem mennesker, dem,
vi er hjerteligt forbundet med, runger
det ikke rigtigt for mig, hvis ikke det
større runger med som en base og et
udgangspunkt.
Glædelig Påske!
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Omkring Sønder – Nørre Onsild
Menighedsråd:
Fra 2019 ser det således ud:
Bente Andersen, Iben Bryde,
Stine Bergø Pedersen,
Signe Neimann, Anne Lise
Laursen, Tove Jensen, Hanna
Christensen, Dorit Laursen, Eigil
Simonsen, Jørgen Lundsberg og
Astrid Klostergaard.
(Henrik Krog er fraflyttet sognet,
og Dorit Laursen er indtrådt i
stedet)
Menighedsrådets konstituering:
Formand: Jørgen Lundsberg
Næstformand og kontaktperson:
Signe Neimann
Kasserer: Iben Bryde
Sekretær: Anne Lise Laursen

Kirkeværge Sdr. Onsild:
Eigil Simonsen
Kirkeværge Nr. Onsild:
Tove Jensen.
Personale:
Organist:
Marianne Ladegaard Høgh
Kirkesanger: Lene Roursgaard
Kirkesanger: Helle Ladegaard
Graver: Peter Nielsen
Graver: Britta Jensen
Vores gravere Peter og Britta er
endvidere afløsere i Glenstrup og
Hvornum.
Graver Gurli Grøn Dyrholm er
fratrådt 30. september 2018, en
stor tak til Gurli for mange års tro
tjeneste.

Menighedsrådet

Indvendig kalkning af Sønder Onsild Kirke
Menighedsrådet er bevilget indvendig kalkning af Sønder Onsild kirke her i 2019, som blev udført sidste gang i
1986. Der vil samtidig bliver foretaget orgelrensning. Det betyder, at Kirken er lukket fra mandag den 4. marts til
og med fredag den 29. marts 2019.
Menighedsrådet
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Søndag d. 17.marts
2.s.i.fasten
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 10.marts
1.s.i.fasten		 Se N.O.

Søndag d. 3.marts
Fastelavn		 13.30!!!
Se inde i bladet.

MARTS

10.30

Se S.O.

Søndag d. 24. februar
Seksagesima		
10.30 Se S.O.

Søndag d. 17. februar
Septuagesima		
19.30
10.30

Søndag d. 10. februar
Sidste s. e. H.3.K.
Vi henviser til nabokirkerne.

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 3. februar
4.s.e.H.3.K.		 10.30

FEBRUAR

FEBR - MAR - APR - MAJ 2019

10.30

14.00

10.30

Fredag d. 19. april
Langfredag		10.30
Søndag d. 21. april
Påskedag		14.00

16.00

Torsdag d. 18. april
Skærtorsdag		19.30

Søndag d. 14. april
Palmesøndag 		 Se N.O.
”Vi synger påsken ind”
En anderledes gudstjeneste!

Fredag d. 12. april
Konfirmandgospel		15.00
I forbindelse med
konfirmandernes og MFI`
store elevers gospelworkshop
afsluttes dagen med en lille
koncert, hvor alle er
hjerteligt velkommen.

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 7. april
Mariæ Bebudelse		 19.30

APRIL

Søndag d. 12. maj
3.s.e.påske		 10.30

Se S.O.

9.00 !!!

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 5. maj
2.s.e.påske.
Konfirmation		 10.30

MAJ

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender
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10.30

Søndag d. 28. april
1.s.e.påske
Vi henviser til nabokirkerne.

Mandag d. 22. april
2. Påskedag		 10.30
Se S.O.

Ferie:14/3- 25/3, begge incl. Embedet passes som ovenfor.

TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!

Kirkebilen kører til alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i Sdr. og Nr. Onsild.
Alle, der ikke selv har mulighed for transport er velkommen til at ringe til Kajs Taxi: 98 52 53 54.

Kirkebil

Samt: 7/2-12/2, begge incl. Embedet passes som ovenfor
Ligeledes 26/4-2/5, begge incl.Embedet passes som ovenfor.

Fridag: Mandag.
Friweekend: 26/1-28/1, begge incl. Embedet passes af pastor Kirsten Møller Larsen, Glenstrup Præstegård. Tlf: 86 45 22 73.
Bedst mellem 12 og 13 og efter aftale.

Ferie m.m.

Søndag d. 31.marts
Midfaste		 Se N.O.

Søndag d. 24.marts
3.s.i.fasten		
Vi henviser til nabokirkerne.

Arrangementer
Syng Sammen:
Mandag d. 25. februar kl. 14.00.
Mandag d. 8. april kl. 14.00.
Mandag d. 20. maj kl. 13.30:
”Ud i det blå”.
Odinsgård Gudstjenester:
Tirsdag d. 19. februar kl. 14.30.
Tirsdag d. 2. april kl. 14.30.
Sogneaften:
Onsdag d. 6. februar kl. 19.30 i
konfirmandstuen. Oplevelser som
læge i Grønland blandt fangere
og andet godtfolk. Aftenen byder på et glædeligt gensyn med
Mamma Doc, alias Wiera Jensen,
der besøgte os sidste år, hvor hun
fortalte om sit arbejde som læge
blandt verdens mange brændpunkter. Denne gang gælder det
et andet af hendes ” hjertebørn”,
årene i Grønland.

Søndag d. 3. marts kl. 13.30:
Fastelavn
I lighed med sidste år fejrer vi
fastelavn sammen med Borgerforeningen, Nr. Onsild forsamlingshus samt Spejderne. Vi begynder
i Sdr. Onsild Kirke med en fastelavnsgudstjeneste, hvor vi håber,
at en masse børn vil møde op i
flotte udklædninger, I må også
gerne tage jeres forældre med.
Bagefter slår vi katten af tønden i
Onsildhallen.
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Sdr. Onsild

Konfirmandaktion:
Tirsdag d. 5. marts.
Hakuna Matata, som de siger på
de kanter. Den dag får konfirmanderne besøg af nogle unge
kristne, en del af den 1% kristne,
som kommer fra Zanzibar, øen,
der ligger i Det indiske Ocean, ca.
35 km øst for Tanzania. Befolkningen er sammensat af indvandrere
fra Afrika, Arabien, Asien og
Europa, og har derfor både en fascinerende historie og en farverig
kultur, der har givet øen et ganske
særligt ry, som leder tankerne
hen på 1001 nats eventyr. De
første til at immigrere til Zanzibar var afrikanere, derefter kom
persere. Den afrikansk-persiske
befolkningsgruppe konverterede
til Islam, som også er 99 procent
af befolkningens religion den dag
i dag. Arabere, der kom til Zanzibar, har sat det største aftryk
på øen. Øens placering gjorde
den til et strategisk godt sted for
slavehandel. I 1964 blev Zanzibar
selvstændigt sammen med den
østafrikanske stat Tanzania.
Sogneaften:
Torsdag d. 28. marts kl. 19.30. Vi
bliver på det Afrikanske Kontinent
med kirke- og kulturmedarbejder
i Lindholm sogn, Aalborg, Hans
Wendelboe Bøchers foredrag om:
Manden, Konen og Missionen, og
et 100 år gammelt afrikansk drama. En tung mursten, et gammelt,
rustent gevær, en homøopatisk
dyrlægebog og to helt alminde-

lige mennesker med helt ualmindelige liv er blot nogle af ingredienserne i foredraget. I mere end
12 år, og på hundrede års afstand
og på tværs af tre kontinenter har
han jagtet historien om lægemissionæren Mogens Uhrenholt fra
Øster Uttrup ved Aalborg, der
under Første Verdenskrig rejste til
Nigeria som en af de første missionærer i det, der dengang hed
Dansk Forenet Sudan Mission, i
dag Mission Afrika.
Da Hans Wendelboe Bøcher
sammen med sin kollega Torben Uhrenholt og 20 spændte
teenagere fra Horne Efterskole i
skoleåret 2005/06 for første gang
rejste til Nigeria, anede de intet
om, hvad der ventede dem. Men
i den lille by Numan i delstaten
Adamawa i det nordøstlige Nigeria ændrede deres verden sig en
smule. Min interesse blev for alvor
vakt en tirsdag sidst i november
2006, fortæller han, da jeg for
anden gang besøgte landet. Sammen med endnu et hold elever fra
efterskolens rejse- og kulturlinje
horneXplorer sad min kollega og
jeg på stenbænkene langs væggen i den lille, runde St. John's
Church. Ved det primitive alter
stod den lutherske ærkebiskops
kone, Kaja Babba og fortalte om
kirkens historie og om Dr. Mogens
Uhrenholt, fra Øster Uttrup, der
byggede kirken i 1916. Han viste
sig at være min kollegas bedstefars fætter og dermed var startskuddet gået til en spændende

Nr. Onsild

fortælling om to usædvanlige
mennesker og en endnu mere
usædvanlig skæbne.
KonfirmandGospel:
Fredag d. 12. april: Som optakt
til påsken og skolens påskeferie
og i samarbejde med MFI holder
vi Gospel-dag for konfirmander
og de store elever på skolen. Det
hele foregår fra kl. 11 til 16 i Sdr.
Onsild Kirke og afsluttes med en
lille koncert kl. 15. Dagen holdes
sammen af sangerinden Heidi Bisgaard, Aalborg og hendes pianist.
Hun er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium og har optrådt
både som solist i professionelle
gospelkor og som backing for
Søs Fenger, Erann DD. og Laura
Kjærgaard.

Konfirmandafslutning:
Torsdag d. 25. april kl. 19.00.
Vi afslutter sæsonen 2018/19 med
en kort gudstjeneste, som konfirmanderne står for i Sdr. Onsild

Kirke. Bagefter er der kaffe og
kage i konfirmandstuen for alle.
Her vil der også være lejlighed til
at få svar på spørgsmål omkring
konfirmationsdagen.

Folkekirkens Familiestøtte
For familier, der har
brug for en ekstra
håndsrækning. Børne
familierne kan være
under stort pres – af mange
forskellige årsager. Det kan
være en stor udfordring at få
det hele til at lykkes og hænge
sammen i en travl hverdag.
Gennem kontakt til den lokale
koordinator kan forældre få
støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige
tilbud:

• Frivillig forældreven i hjemmet,
som kommer regelmæssigt i en
periode og støtter forældre i de
udfordringer, de selv oplever
som et problem.
• Kurser til forældre med opfølgning i hjemmet.
Kommunikationskursus for par,
(PREP). Samarbejdskursus for
skilte forældre,(KIFF). Koordinator Lone Bøgh: Tlf: 24 76 17 91.
e-mail:loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Mariagerfjord Kirkehøjskole
23.02.2019 Udflugt.
Formiddagskaffe i Hobro Kirkecenter inden afgang.
Afgang Kl. 10:00 fra kirkecenteret
i private biler. Kl. 11.00: Omvisning i Viborg Domkirke med vægt
på Joakim Skovgaards bibelske
totaludsmykning. Senere en omvisning på Skovgaard Museet med
fokus på hele Skovgaard-familien.
Frokost. Hjemme omkring kl. 15.
23.03.2019
Kl. 10.00: Foredrag v. sognepræst
dr.theol. Kaj Mogensen, Hurup:
”Livet – det dejligste eventyr.
Kristendommen i H.C. Andersens

forfatterskab«
H.C. Andersen
skrev i sin selvbiografi »Mit
Livs Eventyr«:
»Mit Livs Historie
vil vise Verden, hvad den siger
mig: der er en kjærlig Gud, der
fører alt til det Bedste«. Troen
på, at Gud er kærlighed, at Gud
har skabt os mennesker i sit
billede, og at Gud elsker alle
mennesker, er den røde tråd i
H.C. Andersens digtning. Denne
tro sættes bestandigt på prøve.
H.C Andersen vil fastholde den
kristne tro og det kristne håb

midt i erfaringen af tilintetgørelse
og død. Han tror på, at Bibelen
og naturen er Guds åbenbaring.
Der er en sammenhæng mellem
skabelse og Guds nådige forsyn.
Han vil med sin digtning forkynde
Guds kærlighed. Han forkynder
Jesus som frelser og forsoner,
og han betoner sammenhængen
mellem Gudstro og Etik. For H.C.
Andersen er kristendommen ikke
et system eller færdige meninger,
men liv og glæde.
Kl. 12.30: Lektor Ole Bent Larsen
læser H.C. Andersen-eventyr
Kl. 13.30: Generalforsamling.
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Alterpartier i:
Sdr. Onsild kirke

Nr. Onsild kirke

Kirkelig vejviser
Oplysninger

Sognepræst

Hvordan gør man?
Attester:
Dåbs,-navne,-vielsesattester fås
ved henvendelse til sognepræsten.
Øvrige oplysninger:
• Fødsler skal ikke længere anmeldes af forældrene til sognepræsten.
• Er forældrene ikke gift, skal omsorgs-og ansvarserklæring udfyldes digitalt på www. Borger.dk
inden 14 dages efter barnets
fødsel.
• Et barn skal navngives, inden
det er et halvt år gammelt, enten ved dåb eller ved anmeldelse. Navngivelse uden dåb indtastes digitalt på www. Borger.dk
• Henvendelse om dåb og vielse
rettes til den præst, man ønsker,
der skal foretage handlingen.
• Ved dødsfald rettes hurtigst muligt henvendelse til henh. præst
og bedemand, hvorefter sidstnævnte er behjælpelig med det
videre praktiske forløb.
• Valg af gravsted m.v. aftales
med graveren.

A. Klostergaard
Viborg Landevej 11
Tlf. 98 54 40 12
E-mail: ASKL@km.dk
www.onsildkirkerne.dk

Fornyelse og pasning af gravsteder:
Valg af gravsteder samt fornyelse
og pasning og oplysninger om
priser, bestilling af renholdelse af
gravsteder samt plantning af
sommerblomster m.m.: Henvendelse til graveren. Bemærk at
fredningstiden på kistegravpladser er ændret fra 20 til 25 år.
Samtale/Besøg:
Der er altid mulighed for at aftale
tid til en samtale med præsten.
Præster har som bekendt tavshedspligt.
Se mere på
www.onsildkirkerne.dk

Sdr. Onsild kirkegård:
Tel. 24 62 59 56 - Graveren træffes kl. 8-16 (mandag fridag)
Email: Sdr.Onsild.kirkegaard@tdcadsl.dk
Kirkesangere: Lene Roursgaard, (lene.roursgaard@gmail.com) tlf. 22 73 40 70.
Samt Helle Ladegaard, ( he.rahbek@gmail.com) tlf. 28 44 07 63.
Sdr. Onsild og Nr. Onsild
menighedsråd:
Jørgen Lundsberg, tlf. 98525786
Kirkeværge:
Eigild Simonsen, tlf. 98544386
Tove Jensen, tlf. 52393734

Se mange flere billeder på
www.onsildkirkerne.dk.

Udgivet af:
Menighedsrådene.
Redaktionsudvalg:
Iben Bryde (korrektur/distribution) samt sognepræsten.

Organist:
Marianne Ladegaard Høgh
(30 34 45 85).
Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.
Indlevering af stof til bladet:
Senest den d. 23. april 2019
til sognepræsten.
Billeder: Iben Bryde og Astrid
 lostergaard
K
Forside: Anita Houvenaeghel,
Opstandelse.
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