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Nyt fra Menighedsrådet
Årsberetning 2019 Sdr. - Nr.
Onsild menighedsråd.
Vores kirker: Sønder Onsild kirke
har fået indvendig kalkning som
var færdig gjort ultimo marts ,
arbejdet blev udført af Leif LH
byg, vi fik efterfølgende besøg
af nationalmusset for en gen
nemgang af arbejdet, vi fik ros
både for arbejdet og for beskyt
telse af kirkens inventar. I sam
me forbindelse fik vi foretaget
en orgelrensning, økonomien
omkring arbejdet er blevet dæk
ket af diverse besparelser samt
brug af egne midler. Der er også
blevet foretaget en orgelrens
ning i Nr. Onsild kirke.
Vores kirkegårde: I Nr. Onsild
er der foretaget en ændring/
omlægning af gravsteder øst
for kirken for at gøre plads til
nye gravstedstyper. Gravplads
området for ukendte er der
foretaget en lille ændring, som
vil blive færdiggjort til foråret,
der er opsat dobbelt affaldssta
tiver til sortering af affald.
I Sdr. Onsild bliver der etableret
en ny gravstedstype kaldet
kombi plæne, med plads til

gravsten og plantebed , det vil
blive etableret langs Ulstrupvej
ved gravsteder, hvor frednings
tiden er udløbet og en forlæn
gelse ikke ønskes, arbejdet
forventes igangsat til foråret.
Som tidligere meddelt er vi ved
struktur ændring i provstiet
indgået i et fælles pastorat
med Glenstrup – Skjellerup et
samarbejde der vil udvikle sig
fremadrettet og er startet godt
med god gensidig forståelse for
hinanden, med den forskellighed
der altid vil være, hvordan man
har gjort tingene.
Astrid er som tidligere nævnt
samtidig gået på halvtid, hvilket
jo har medført at menighedsrå
det med personale har fået lidt
flere, men også spændende op
gaver, som alle har set positiv på.
Valg til menighedsråd 2020 bli
ver efter en generalforsamlings
model, der skal afholdes et for
orienteringsmøde i maj hvor
efter der er et nyt orienterings
møde i september hvor kandida
ter kan vælges.
Vi er en del af provstiets sam
arbejde med Randers provstier
omkring skole/kirke samarbejde
d.v.s, at man bl. a. understøtter
skolerne med temaer, projekter
og UV materialer hertil. End
videre er vi med i folkekirkens
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Sdr. Onsild

familie støtte, der bliver gjort et
stort positiv arbejde, som er et
samarbejde mellem Hadsund og
Hobro-Mariager provstier, som
ledes Lone Bøgh.
Det er går rigtig Godt
Generelt har vi en pæn økono
mi, som medfødt af en fornuftig
styring med en god omkost
ningsforståelse blandt personale
og de forskellige udvalg. Der
er en pæn udvikling i vores
område, set i forhold til mange
andre landsogne, det betyder
meget at vi her i vores sogne
har en skole. Det er positivt for
et præstevirke, der vil de kom
mende år være store hold både
for minikonfirmander og konfir
mander. Det er nogle gange en
udfordring omkring pladsman
gel i vores konfirmandstue, når
der afholdes arrangementer.
Fra menighedsrådet en Tak til
skole, og alle foreninger for det
gode samarbejde. Tak til Glen
strup – Skjellerup for en god
opstart af det fælles pastorat.
På MHR vegne tak til alle for
den positive opbakning/tilslut
ning der bliver vist.
Til slut en tak til Astrid og hele
personalet, samt det øvrige
menighedsråd for det gode ar
bejde og ikke mindst det gode
samarbejde.
Menighedsrådet
Jørgen Lundsberg

Tanker i tiden

Nr. Onsild

Hold hjertet åbent for julens overrumplende glæde
Man behøver ikke at have en stjernekikkert for at se himlen. Nakken
godt tilbage en vinter- aften et sted
uden for meget kunstigt lys, så er
den der: Den svimlende fornemmelse
af, at det er godt nok stort! De små
lysende pletter, måske anelsen af en
fjern tåge og bevidstheden om, at
universet er uendeligt. Og hvor er vi
bittesmå. Ikke engang et komma i
den store historie. Lidt den samme
fornemmelse som når man står på
Nordkapklippen og ser ud over det
store grænseløse Ishav.
Sådan en aften er det ikke så svært at
forestille sig hændelserne på marken
den første julenat i Betlehem. Den
himmelske overrumpling, hvor englen
viste sig for hyrderne og forkyndte
en stor glæde: ”I dag er der født jer
en frelser i Davids by; han er Kristus,
Herren. Og dette er tegnet, I får:
I skal finde et barn, svøbt og liggende i en krybbe. Og med ét var der
sammen med englen en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på
jorden fred til mennesker med Guds
velbehag.” Ingenting blev helt, som
det var efter denne nat, hvor der gik

hul på himlen. Vi kan se verden og os
selv i et andet lys. Hyrderne på marken
havde sikkert andre planer for den aften.
En sidste runde blandt fårene, en stille
nat ved bålet. Kulden og sjakalerne, der
lurede i mørket. Ingen af dem havde forudset, endsige regnet med det, de kom
til at opleve. De havde ikke forberedt
sig og var ikke klar, men de lod det ske
for sig. De skyndte sig ind til Betlehem
for at se, hvad det betød, dét, englen
havde sagt.
Der er næppe mange af os, der bliver
overlistet af julen. Tværtimod bliver vi
mindet om den alt for tidligt, når den
første julepynt dukker op i forretningerne
i begyndelsen af oktober. Men måske vil
vi heller ikke gerne overraskes. Vi vil i alt
fald gerne have styr på tingene. Vi opfordrer børnene til at skrive detaljerede
ønskelister i stedet for at glæde sig over
det, der måtte komme. Vi fører to-dolister i et omfang, der ville kunne sikre en
perfekt afvikling af et større statsbesøg.
Det kan vel have sine fordele, men også
en slagside. Vore ønsker om at have styr
på det hele kan ende med at stikke en
kæp i hjulet på….tja, måske dybest set
juleglæden, fordi vi har så travlt med alt

muligt andet, så vi helt glemmer, hvad
julen egentlig handler om. Den dybe
glæde over det, der kommer, uden at
vi har gjort noget som helst for det.
Grundtvig funderer i en af sine prædikener over, hvad der skal til for, at
vi for alvor kan høre juleberetningen.
Det er enkelt. Det handler om åbenhed. Historien om barnet i stalden når
os, hvor øjet er åbent for det, hyrderne så på marken den nat. Hvor øret
er åbent for det, som de hørte. Og
sidst, men ikke mindst, hvor hjertet
er åbent for den glæde, der skal være
for alle. Det er helt enkelt, og meget
svært. Alle sanser åbne for det, der
kommer til os. For barnet i krybben
og englenes sang. For julens glæde.
For livets forunderlighed. For lyset,
der gennemtrænger mørket.
”Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd, man
så stjerner bevæges og vandre imod
Betlehem, landet mod syd, så at hyrderne glemte at fryse, i Guds billede
måtte de lyse, dengang Gud selv blev
menneskets lys” ( DDS: 98 v. 2)
B.Stoklund Larsen v. A.K.
Glædelig Jul!

Tak!
Jeg vil gerne bringe jer alle en
stor TAK for den flotte velkomst,
jeg har fået, på alle måder i
mine nye, gamle sogne. Og ikke
mindst en TAK for den dejlige
dag i Nr. Onsild med alle de
mange skønne gaver og hilsner,
det glædede mig rigtigt meget.
Det var helt overvældende og
jeg ser frem til at fortsat at være
en del af livet sammen med jer

både i glæde og fest, men også
når livet bliver tungt og svært.
De bedste hilsner og på gensyn.

Astrid Klostergaard
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Se N.O.

Søndag d. 20. oktober
18.s.e.trin.
17.00

Se N.O.

Torsdag d. 26. december
2. Juledag
10.30

17.00

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

Onsdag d. 25. december
Juledag
Se N.O.

15.30

Se S.O.

Tirsdag d. 24. december
Juleaften

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

Søndag d. 22. december
4.s.i.advent.
Se N.O.
Våbenhuskaffe.

Søndag d. 15. december
3.s.i.advent.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 8. december
2.s.i.advent.
Lucia m. minikonfirmander
og konfirmander.
Derefter spisning
for alle i konfirmandstuen.

Søndag d. 1. december
1.s.i.advent.

Se S.O.

10.30

14.30

19.30

Se S.O.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

14.00

10.30

Se S.O.

DECEMBER

Søndag d. 2. februar
Sidste s.e.H.3.K.

FEBRUAR

Søndag d. 26. januar
3.s.e.H.3.K.
Ved pastor
Kirsten Møller Larsen

Søndag d. 19. januar
2.s.e.H.3.K.

Søndag d. 12. januar
1.s.e.H.3.K.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 5. januar
Hellig 3 Konger
Vi synger julen ud.

Nytårsdag d. 1. januar
Vi henviser til nabokirkerne.

JANUAR

Se N.O.

Se N.O.

10.30

19.30

10.30

14.00

Se S.O.

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender

16.00

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

NOVEMBER

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

19.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 13. oktober
17.s.e.trin.

OKTOBER

OKT - NOV - DEC 2019 - JAN - FEB - 2020
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Tirsdag d. 31. december
Nytårsaften
Se N.O.
Vi siger farvel til det gamle
år og byder det nye
velkommen med
champagne og kransekage
efter gudstjenesten.

Søndag d. 24. november
Sidste s.i. kirkeåret.
Vi henviser til nabokirkerne.
16.00

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

Søndag d. 29. december
Julesøndag
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 17. november
22.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 9. februar
Septuagesima
19.30

Se S.O.

Set og sket
SOGNEAFTEN
Sogneaftenen d.9. oktober.
Med fornem indlevelse, humor
og stor historisk viden fulgtes vi
med fortælleduoen Høvsgaard og
Harboe igennem 8 vidt forskellige fortællinger om Dannebrogs
betydning for os danske. Vi oplevede bl.a. dagen, hvor Dannebrog
blev strøget for sidste gang på De
Vestindiske øer til den dag, hvor
det oldgamle Dannebrog på tragisk og mystisk vis forsvandt fra
Slesvig Domkirke. Vi jublede sammen med fodbolddrengene i triumfen over en af arvefjenderne,
Norge. Vi var en flue på væggen
i studerekammeret på Luthers
tid og fik et sart indblik i en ung
sønderjydes tanker i skyttegravene under 1. verdenskrig for at
runde af hos bagpacker-folket,
hvor stoltheden over og identifikationen med Dannebrog for en
tid må konkurrere med andre moderne identitetsmarkøer. En fin

Siden sidst
Sdr. Onsild

og flot aften, som desværre ikke
ret mange havde været opmærksomme på, trist nok!
Farvel og Goddag
Søndag den 29. september 2019,
var oprindelig planlagt til høstgudstjeneste i Nr. Onsild kirke, derefter ”Støt op om din kirke”, med
obligatorisk orienterings møde for
sognene i forsamlingshuset.
Dette blev ændret til høstgudstjeneste, i en utrolig flot efterårs
pyntet kirke, med få ledige plader,
Efter gudstjenesten fortsatte vi
til forsamlingshuset med mulighed for at sige Farvel til Astrid
Klostergaard efter 37 år i fuldtids
ansættelse som sognepræst, og
derefter lykkeligvis byde hende,
"goddag" i deltids ansættelse.
Der var smukt pyntet, lækker mad
og en rigtig fin opbakning fra
”sognebørn og gæster”, i et næsten fyldt forsamlingshus, og den
obligatorisk orientering blev kort,
den vil finde sted i foråret 2020.

Eftermiddagen blev meget fin og
hyggelig med sang og flere taler,
alle med tak til Astid for hendes
foreløbige virke gennem mange
år. Som udtryk for dette, var gaven fra sognet til Astrid et maleri
af en solopgang, i utrolig smukke
farver malet af billedkunstner, og
præst Jørn Henrik Olsen.
Gaven blev naturligvis ledsaget
af fællessang ,salmen ” Se nu stiger solen af havets skød….”

Sorggruppe for børn:

Dåb:
Gro Gerda Bak Knudsen,
Frederiksberg, 18 august.

Er du barn og har du mistet
en far, mor eller søskende?
Så er sorggruppen måske
noget for dig.

Nr. Onsild

Gruppen ledes af en familieog psykoterapeut Hanne Dige
Baagø og sognepræst Anders
Tranholm-Bjerg.

Dåb:
Athena Lissa Schougaard
Christensen, Søndertoften,
7. September.
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Sdr. Onsild

Vi mødes i Hørby sognehus,
Løgstørvej 71, 9500 Hobro.
Første gang d. 6. november.
Tilbuddet er gratis og man be
høver ikke at være medlem af
folkekirken for at være med.
Skriv til Hanne på
baagoehanne@gmail.com eller
til Anders på atb@km.dk, hvis
du har lyst til at være med.

Arrangementer
Syng Sammen:
Mandag den 21.10. 2019
Mandag den 08.11. 2019
Mandag den09.12.2019 julemøde
Mandag den 20.01.2020
Mandag den 24.02.2020.
Fyraftensgudstjeneste:
Fredag d. 15. november kl.
17.00 i Nr. Onsild Kirke. Guds
tjeneste på en anden måde.
Efter gudstjenesten er der fælles
spisning for alle i forsamlings
huset. Aftenen er tilrettelagt i
samarbejde med Landsbyrådet
og forsamlingshuset.
SOGNEAFTEN
Onsdag den
20. november
kl.19.30
Konfirmandstuen

Nr. Onsild

Sognepræst, sanger og foredrags
holder Jørgen Gleerup, kommer
med fortællinger krydret med viser
og sange.

krydret med tidens viser og sange.
Livsfortællinger fra dengang for
længe siden! I løbet af aftenen er
der Kaffe/the.

”Da jeg var lille, og landbruget var
stort, og min bedstemors fætter
var statsminister i Danmark”
Det var dengang, hunden Laika
kredsede rundt om jorden, og frø
ken Hansen underviste i skolen.

”SLEEP-OVER”
Den 10. januar 2020
Det er efterhånden blevet en fast
og i den grad fornøjelig tradi
tion, at vi holder sleep-over med
konfirmanderne. Det løber i år af
stablen fra :Fredag d. 10. januar
20.00 til lørdag morgen kl. 9.00.
Nærmere besked med konfirman
derne.

Det var dengang, Kresten Hjul
mand kørte mælk til mejeriet,
og Henry From reddede et straf
fespark. Det var dengang kornet
blev høstet med selvbinder og
tærsket i tærskeværket. Det var
dengang, drengene lod håret gro,
musikken hed pigtråd, og Apollo
11 landede på månen. En række
erindringsbilleder fra livet på
landet i 1950’erne og 60’erne –

Sogneaften
Husk at reservere onsdag den
26. februar kl.19.30 - til en for
tælleaften med duoen Høvsgaard
og Harboe, om Sønderjylland og
genforeningen, der fandt sted for
100 år siden.

Mariagerfjord Kirkehøjskole 2019
Vi byder velkommen til en ny sæ
son i Mariagerfjord Kirkehøjskole,
til gamle såvel som nye medlem
mer. Vi har igen søgt at sammen
sætte et bredt program, og efter
sidste sæsons vellykkede tur til Vi
borg, tager vi igen en hel lørdag på
udflugt, denne gang
en kirke- og kunsttur
i nærområdet. Ellers
er mødedagene sam
mensat af solide fore
drag om formiddagen
og mere vekslende
programpunkter om
eftermiddagen.

Lørdag d. 16. November 2019
Kl. 10.00: Foredrag v. sognepræst Torben Bramming,
Seem ved Ribe:
”Da vikingerne mødte korset”,
hvor han vil fortælle om kristen
dommens indførelse i Danmark
på baggrund af sin bog af samme
navn med undertitlen ”Ansgar og
missionen mod nord” (2018):
Den kristne kirke eksisterede over
100 år før Harald Blåtand gjorde
danerne kristne. Det viser nye arkæ
ologiske udgravninger i Ribe. I Ribe
og Hedeby var der menigheder, som

gennem Ansgar og hans præster
spredte kristendommen igennem
Jylland og til øerne.
Kristendommen i Danmark begynd
te ”fra neden”. Jeg vil bl.a. fortælle
om, hvad missionærerne forkyndte
for at overbevise de asatroende om
Hvidekrists betydning.
Kl. 12.30: vises det parallelle
afsnit i Erik Kjersgaards berømte
”Danmarkshistorien”, afsnit 2 med
titlen ”Og gjorde danerne kristne”,
dvs. perioden 900-1120. Program
met blev første gang sendt i 1982.
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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:
10.01.2020 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Billeder: Forside: Englen forkynder

for markens hyrder - Bodil Kaalund.
Øvrige: Iben Bryde og Astrid
Klostergaard
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