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Nyt fra Menighedsrådet
Som tidligere meddelt er der i
Hobro – Mariager provsti gennemført en struktur ændring,
som betyder, at der bliver et fælles pastorat Glenstrup – Skjellerup – Sønder og Nørre Onsild.
Det betyder at der fremadrettet
bliver et større og tættere samarbejde blandt de 4 sogne, et
samarbejde som allerede fungerer rigtig godt.
Strukturændringen er gennemført i forbindelse med at
Astrid Klostergaard valgte at gå
på pension. Der er hermed i en
overgangsperiode oprettet en
50% stilling.
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Det var med stor glæde at Astrid
var blandt ansøgerne til denne
stilling. Astrid blev enstemmig
valgt af alle tre menighedsråd.
Denne stilling vil løbe over en
periode. Astrid vil i vores sogne
(Sdr-Nr. Onsild ) varetage gudstjenester, kirkelige handlinger
såsom dåb, bryllupper og begravelser samt konfirmandundervisning m.v. Minikonfirmand og salmeleg med dagplejen varetager
kirkens øvrige personale under
ledelse af organist Marianne.
En stor TAK til Astrid for mange
års betjening og samarbejde
i vores sogne. Det er et godt,

Sdr. Onsild

tydeligt og humoristisk samarbejde. Astrid er god til at tilpasse
sig embedet, med de ændringer
der jo altid vil være.
I forlængelse med vores høstgudstjeneste i Nr. Onsild kirke
søndag den 29. september,
afholder menighedsrådet et
arrangement i Nr. Onsild forsamlingshus, hvor vi markerer både
Astrids afgang og tiltrædelse
som vores ”nye” sognepræst,
og hvor menighedsrådet er vært
ved et traktement.
På menighedsrådets vegne
Jørgen Lundsberg

Set og Sket
Søndag den 5. maj var der konfirmation i Nr. Onsild Kirke kl. 9.00
og i Sdr. Onsild Kirke kl. 10.30, en
dejlig dag for de unge og deres
familier og gæster.
2. pinsedag, den 10. juni gentog
vi succesen fra 2018, med at afholde en ”Sommersangsmatine”.
Igen i år var det en succes, der
blev sunget fra Højskolesangbogen og salmebogen, med indslag
fra begge vore kirkesangere og
enkelte sange, der blev ønsket,
bl.a. ”Den danske sang er en
ung blond pige”.
Efter sangen, var der pindemadder og hvidvin i våbenhuset.
En helt igennem dejlig aften,
som jo nu må være en tradition.
En anden tradition er jo, Sct. Hans
aften i Nr. Onsild, hvor aftenen
blev indledt med at vi grillede, så

Nr. Onsild

blev bålet tændt, og Astrid holdt
båltalen, bl.a. om hvordan man
kunne kende en heks: ”Jo hun
tager skoene, omvendt på”.

En meget levende og underholdende båltale. Det er en tradition,
vi håber, at vi kan bevare.
Stor tak til Astrid.

Folkekirkens Familiestøtte
For familier, der har brug for en
ekstra håndsrækning. Børnefamilierne 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
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10.30

Se S.O.

Søndag d. 22. september
Intro m. konfirmanderne.
17.00

Søndag d. 29. september
Høstgudstjeneste.
Se N.O.
”Støt op om din kirke”
samt farvel og goddag.
(se indlæg i bladet)

10.30

Søndag d.15. september
13.s.e.trin.
Se N.O.

Søndag d. 8. september
12.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 1. september.
11.s.e.trin.
10.30

SEPTEMBER

Søndag d. 25. august
10.s.e.trin.
Vi henviser til
nabokirkerne.

AUGUST

AUG - SEPT - OKT - NOV 2019

Søndag d. 27. oktober
19.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

10.30

Se N.O.

Søndag d. 20. oktober
18.s.e.trin.

Fredag d. 15. november
Se N.O.
17.00
Fyraftensgudstjeneste
m. spisning.

Søndag d. 10. november
21. s.e.trin.
10.30

Se S.O.

19.30

Søndag d. 13. oktober
17.s.e.trin.

16.00

Se S.O.

14.00

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 3. november
Alle Helgen.
Vi mindes vore døde.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

NOVEMBER

Søndag d. 6. oktober
16.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

OKTOBER

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender
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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

Sognetur 2019
I år gik turen nordpå mod
Limfjorden og Øland. Vi var
40 personer, der startede med
morgensang i Sdr. Onsild kirke
efterfulgt af rundstykker kaffe/
the i konfirmandstuen.
Det var lidt blandet vejr, med
lette skyer og sol, og fint til en
dag i bus. Første stop var Attrup
Havne Cafe`, der ligger ved Limfjorden, hvor frokosten ventede.
Vi blev mødt af vores guide John
Christensen, der efter frokosten
fortalte og viste vej til andet stop.
”Et mindesmærke over en mølle
der var engang...” Oxholm Mølle.

Sdr. Onsild

vakte genkendelse hos flere af
deltagerne.

højt, og det største der er bevaret i Norden.

Næste guide var Orla Højmark,
der tog imod og fortalte om
Oxholm kirke. En meget smuk
kirke. Den er fra 1400 tallet,
opført som Benediktiner kloster,
og er nordfløj til det privatejede
Oxholm gods. Kirken er en af
landets få privatejede kirker, og
samtidig sognekirke.

I kirken er der Epitafium fra
1726 over slægten Levetzau. Det
bagvedliggende gravkapel med
kister og sarkofager fra samme
slægt, er lukket, med en meget
smuk smedejernslåge.

Der er en imponerende altertavle fra 1673, med billede af
Jomfru Maria i solstråler og med
slægters våbenskjolde på sidefløjene,
der kan lukkes.

Dagens sidste besøg var hos vores gæstfrie guide Orla Højmark,
som sammen med sin kone
Karen Margrethe gennem ca.
15 år, har anlagt en spændende
Japansk Have med vand, harmoniske pletter, klippede
buske og træer og
skyggefulde steder.

Til venstre for altertavlen et Monstransskab (til bl.a. opbevaring af indviede
alterbrød), det er fra
1400 tallet, 6 meter

Her nød vi i strålende
sol, vores medbragte
kaffe og kage fra Anne
Lise, inden turen gik
mod Sdr. Onsild efter
en dejlig Sognetur.

Siden sidst
Den er opført i 1857 og frem til
1984, blev den løbende restaureret. I oktober 2004 opstod
der brand, og på få minutter
brændte Møllen ned. Den daværende Brovst Kommune, der
ejede bygningen besluttede, at
genopføre møllen med genindvielse i 2008. Tredje stop var
præstegårdsladen med mange
gamle landbrugsredskaber, der
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Sdr. Onsild
Dåb:
Alba Anja Larsen, Fiskervej,
den 12.maj

Bryllup:
Ninna Hjelm Heiden og
Mathias Asmussen Heiden,
Nr. Onsildvej, 7. juni

Nr. Onsild

Bisættelse:
Tove Pedersen, Klejtrup,
tidl. Karlby

Dåb:
Nikolaj Hovaldt Holm,
Stenild, den 19. maj

Arrangementer
Syng sammen:
Mandag den 2. sept. kl. 14.00
Mandag den 23. sept. kl. 13.30
”Ud i det blå”
Mandag den 21. oktober kl.14.00
Introgudstjeneste for
konfirmander søndag
d. 22. september kl.17.00
i Sdr. Onsild Kirke. Vi byder velkommen til de nye konfirmander
med en kort gudstjeneste, som
konfirmanderne står for.
Derefter er der fælles spisning i
konfirmandstuen, og vi håber, at
mange, udover konfirmanderne
og deres familier har lyst til at
være med.
”Støt op om din kirke”
søndag d. 29. september
kl. 10.30 i Nr. Onsild Kirke.
I forbindelse med vores
høstgudstjeneste holder vi
efterfølgende kirkefrokost i
forsamlingshuset. Her vil menighedsrådet orientere om det
forgangne år i sognene, samt
den økonomiske situation. Der
vil også være mulighed for at
stille spørgsmål.

Nr. Onsild

Onsdag den 9. oktober kl.
19.30 – fejrer vi Dannebrogs
800 års fødselsdag med besøg
af fortællerduoen Høvsgaard og
Harboe. Gennem fortællinger
belyser de Dannebrogs betydning for den danske folkesjæl
gennem de 800 år, der er gået
siden flaget ifølge myten faldt
ned fra himlen i år 1219.
Fyraftensgudstjeneste:
Fredag d. 15. november
kl. 17.00 i Nr. Onsild Kirke.
Gudstjeneste på en anden
måde. Efter gudstjenesten er
der fælles spisning for alle i forsamlingshuset. Aftenen er tilrettelagt i samarbejde med Landsbyrådet og forsamlingshuset.
Onsdag den 20. november
kl. 19.30 – kommer præst, sanger og foredragsholder Jørgen
Gleerup med foredraget ”Da
jeg var lille, og landbruget var
stort, og min bedstemors fætter
var statsminister i Danmark”. En
aften med erindringsbilleder fra
livet på landet i 1950 -1960'erne
krydret med viser og sange.

TIL KALENDEREN:
Minikonfirmandstart: Torsdag den
15. august kl. 12.15
(Nyt koncept – 3. klasse).
Konfirmandstart:
Tirsdag den 10. september
kl. 8 i konfirmandstuen.
Konfirmandløb:
Onsdag den 11. sept.
Afgang fra MFI.
Intro for
konfirmander:
Søndag den 22. sept.
kl. 17.00 i Sdr. Onsild
Kirke. Derefter spisning
for alle i konfirmandstuen.
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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. 61615229
Kirkeværge:
Eigild Simonsen, tlf. 98544386
Tove Jensen, tlf. 52393734

Se mange flere billeder på
www.onsildkirkerne.dk.

Udgivet af:
Menighedsrådene.
Redaktionsudvalg:
Hanna Christensen, Iben Bryde
og Bente Andersen.

Organist:
Marianne Ladegaard Høgh
(30 34 45 85).
Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.
Indlevering af stof til bladet:
14.10.2019 til Hanna
Christensen.lhbyg@mail.dk
Billeder: Iben Bryde og Astrid
Klostergaard
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