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Fastelavn

Folkekirkens Familiestøtte

Toner af guld

Sommersangmatiné

Kirkekalender

Konfirmandafslutning

Tanker i tiden
”Håb”, kaldes billedet, I ser på
forsiden. Det er en del af en frise
fra Husum Kirke i København,
malet af den dansk-østrigske
maler Adi Holzer, og består af 4
billeder: Guldkalven, Tro, Håb og
Kærlighed. Størstedelen af billedet er dækket af dybt, mørkeblåt
vand, hvori et menneske er ved at
gå under.
Er der håb for den, der er sunket
til bunds, spørger kunstneren?
Dog ikke alt håb er ude, der er
muligheder. Man ser en stige,
Jakobsstigen fra Det gamle
Testamente, forbindelsen imellem
jord og himmel!
Er det mon en moderne engel, der
stiger op fra stigen? Eller et barn?
Der er lys omkring barnet, for vi
håber på et langt og lykkeligt liv
for det. Og så længe der er liv, er
der håb, siger vi, jo mere liv, jo
mere håb. Og hvem vil vel tage
håbet fra et barn eller fra nogen?
Men, og det gælder også: Så
længe der er håb, er der liv. Så
længe mennesket på bunden
nærer håb og stoler på, at stigen
er der for ham eller hende, er
der liv. Det er det levende håb,
der strækker sig ud over dødens
grænse og på tværs af den. Det
levende håb som er Kristus. Midt
i billedet ses ankeret, svævende i
et gyldent ankertov. Da det er af
guld, peger det på Gud, sådan er
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det i Adi Holzers billeder. Man kan
gribe om tovet og blive reddet.
Men ankeret er også et symbol på
håb: Det kan holde fast, forankrer
os, og danner rodnet for livet.
Samtidig er der i ethvert anker et
skjult kors, vil mennesket på bunden se det og gribe det?
For håb er aktivt, skal række
frem mod redningen. Og for at
man kan se dét, man skal gribe
efter, svæver små lysglimt, måske
stjerner, der kalder og leder i den
rigtige retning.
Til højre i det dybeste mørke, der,
hvor det er umuligt at orientere
sig, svømmer en fisk. Fisken er
det ældste Kristussymbol, vi kender. På græsk hedder fisk, ichthys,
et akronym, dvs. at hvert bogstav
i ordet svarer til begyndelsesbogstaverne (på græsk) af "Jesus
Kristus, Guds Søn, Frelseren".
Den er tegn på, at Kristus er til
stede i det dybeste dybe, for at
intet menneske skal være alene i
mørket og håbløsheden. Øverst til
højre ses endelig havfruen.
Hende fra eventyret, der nærede
et håb om kærlighed. Hendes
håb forblev uopfyldt, men troen
fortæller, at håbet om kærlighed
aldrig er forgæves.
Den kærlighed, der søgte os. Som
fandt sig i alt for at finde os. Den

Kristus, der gav afkald på al himmel for at nå jorden, tænde lys og
håb og sætte os fri fra de mørkeste magter i os selv.
Fra stalden og alle andre mørke
steder, hvor vi kan havne i vort
mørkeramte liv, dér, hvor der intet
håb mere findes, dér, hvor det ser
sort ud, og en ubærlig mangel på
varme og glæde fører os derud,
hvor vi ikke længere kan bunde,
dér er han at finde.
Sammen med os går han vejen
igennem alt håbsforladt mørke
frem til påskemorgens gyldne
opstandelse, hvor lyset slår rod
blandt mennesker og rækker os
håbet om liv af døde.
Corrie de Place Hansen v. AK.

Set og Sket
Den helt store koncertoplevelse
fandt sted i begyndelsen af november, hvor vi var i flot selskab
med 3 dygtige musikere, der havde
taget gamle salmer og ballader fra
bl.a. Luthers tid under kærlig og
kyndig behandling og omsat dem
til jazz-rytmer med islæt af sang,
saxofon, klaver og skalmeje, det
gamle træblæseinstrument, der
oprindeligt stammer fra Bretagne
og særlig brugtes i folkemusikken.
En spændende og dejlig aften.
Ellers var årets 2 sidste måneder
præget af vore faste arrangementer. Dagplejebørnene lagde vejen
forbi med mange sjove indfald,
som vanligt kyndigt ledet af organist Tove B. Antonsen. Og da det
i år var tæt på advent og jul, hyggede ungerne sig under det fineste
stjernetæppe og fik en fornemmelse af dejlig er den himmel blå.

Konfirmanderne var også helt
med på deres Sleep-Over, og jeg
kan godt love jer, at der var liv og
glade dage, opfindsomheden og
humøret ville ingen ende tage,
men det gjorde sandelig ikke heller
noget, for vi var alle i hyggeligt og
fornøjeligt selskab. Der blev leget
og grinet og quizzet og arbejdet
seriøst, der var gemmeleg på den
mørke kirkegård, kun oplyst af
lommelygter, og så blev der ellers
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der dog viste sig at kunne fortælle
historien om den første julenat, og
det er ikke ringe for en edderkop.

spist kage i lange baner, inden vi
alle tørnede ind ved midnatstid, vi
skulle jo op og vække hele staden
kl. otte med vore 2 klokker, inden
vi samledes i konfirmandstuen til
afslutning og morgenmad.
I december holdt vi også afslutning, denne gang med 4. klasses
minikonfirmander, der gik Lucia
og det var vi rigtig spændte på.
Men det gik vældig fint og alle

tog opgaven med entusiasme og
alvor. Måske hjalp det også lidt, at
konfirmanderne var med og traditionen tro opførte ” Midnatsavisen
fra Betlehem”, hvor det gik særdeles kaotisk for sig. Tak til alle, der
var med!
Også i år var Lene, vores kirkesanger og jeg på Vadgård og holde
juleafslutning, en dejlig og utrolig
positiv oplevelse med julehistorier
og sang, æbleskiver og i tilgift får
vi snakket hyggeligt med flere af
beboerne. Og så var det børnehavens tur til at holde juleafslutning.
Her havde vi besøg af en lille, lodden sag, edderkoppen Esmeralda,

Med skolens afslutning var vi til
gengæld i fornemt selskab med
både Holger Danske, der var blevet
lidt træt af bare at sidde og kukke i
Kronborgs kassematter, og hellere
ville på eventyr. Pludselig dukkede
også Hamlet op, efter at han var
blevet færdig med at øve sig på sine
replikker om at være og ikke være,
og langt om længe var blevet enig
med sig selv om at være, i det mindste det stykke tid, det tog at rejse til
Det Hellige land sammen med kejser
Karl, som lige havde fået samme
idé. Således klædt på kunne vi holde
jul og nytår med alle vore traditioner
både i hjem og kirke, og det er en
fin oplevelse at ønske hinanden god
vind i det nye år og markere fælles
fodslag i det gamle, tak for det!
Hellig 3 Konger fejrede vi på behørig
vis den første søndag i januar med
rigtig mange mennesker og i hyggeligt
selskab med hele Onsild Koret, som
troligt stiller op fra år til år, i år endda
med en Luthersang af Sigurd Barrett,
der jo indtog Hobro Kirke i efteråret
med sin reformationsforestilling.
Men ingen januar uden spejdernes
nytårsparade. Som vanligt kom de
med flotte fakler, der i kirken blev
skiftet ud med de 4 faner, som
flankerede korbuen, medens vi genfortalte juleevangeliet som hørespil
og det var noget, de gik op i med liv
og sjæl.
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14.00

Se S.O.

Søndag d. 18. februar
1.s.i.fasten		19.30

Søndag d. 25. februar
2.s.i.fasten (Fastelavnsfest) 13.30

Søndag d. 11. marts
Midfaste		 Se N.O.
Ved pastor Kirsten Møller
Larsen, Glenstrup.

Søndag d. 4. marts
3.s.i.fasten:			
Vi henviser til
nabokirkerne.

14.00

10.30

Søndag d. 11. februar
Fastelavn		 Se S.O.

MARTS

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 4. februar
Seksagesima		 10.30

FEBRUAR

FEB - MAR - APR - MAJ 2018

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 29. april
4.s.e.påske		 19.30

St. Bededag
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 22. april
3.s.e.påske		 Se N.O.

Søndag d. 15. april
2.s.e.påske		 10.30

Se S.O.

10.30

Se S.O.

Påskedag d. 1. april		 10.30
14.00
		
2. påskedag d. 2. april		 Se N.O. 10.30
		
Søndag d. 8. april
1.s.e.påske:
Vi henviser til nabokirkerne.

APRIL

10.30

Søndag d. 27. maj
Trinitatis		 Se N.O.

10.30

Pinsedag d. 20. maj		 Se N.O. 10.30
		
2. pinsedag d. 21.maj
”Sommersangsmatine”		 19.30 Se N.O.

Se S.O.

9.00!!

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 13. maj
6.s.e.påske		 10.30

Kristi Himmelfart
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 6. maj
5.s.e.påske ( Konfirmation)

MAJ

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender
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Se S.O.

Søndag d. 25. marts
Palmesøndag		 10.30

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

Fridage: Mandag. D. 2/3 til 12/3, begge dage incl. Embedet passes af pastor Kirsten Møller Larsen, Glenstrup præstegård. Tlf: 86 45 22 73.
Bedst mellem 12 og 13 og efter aftale.
Samt d. 3/4 til 8/4, begge dage incl. Embedet passes som ovenfor.

Ferie m.m.

Skærtorsdag d. 29. marts 19.30
10.30
		
Langfredag d. 30. marts 10.30
14.00
		

Se S.O.

Søndag d. 18. marts
Mariæ Bebudelse		 19.30

Folkekirkens Familiestøtte

Sdr. Onsild

Et nyt tiltag i Hadsund og Hobro-Mariager provstier
Sognene er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at
familier i sognene har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier.
Ved udgangen af 2017 blev jeg
ansat som koordinator ved Folkekirkens Familiestøtte til at koordinere vores arbejde i Hadsund-Vive
og Hobro-Mariager provstier. Jeg
vil her gerne præsentere det nye
tiltag i de to provstier.
Mit navn er Lone Bøgh, jeg er
uddannet folkeskolelærer og har
efterfølgende videreuddannelse
som skolevejleder og inklusionsvejleder.
Gennem mit lærerarbejde har jeg
ofte oplevet familier, som har efterspurgt en ekstra håndsrækning.
Børnefamilierne kan være under
stort pres – af mange forskellige årsager. Det kan være en
udfordring at få det hele til at
lykkes i hverdagen. Måske er tonen derhjemme blev lidt rå eller i
hvert fald ikke rar. Måske er man
frustreret over sine børns trivsel,
deres mangel på venner og glæde
i hverdagen. Måske er der heftige
diskussioner om skærmtid eller
lektier. Måske mangler man redskaber og sparring fra andre voksne til at opdrage sine børn. Måske
mangler man en hjælpende hånd
til at få sin børn aktiveret i sportsog fritidslivet.
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Gennem kontakt til den lokale
koordinator kan forældre få støtte
til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud:

Frivillig forældreven:
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:
Forældre er de vigtigste personer
til at skabe trivsel i et barns liv,
og derfor afholder Folkekirkens
Familiestøtte løbende kurser for
forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet:
PREP: Kommunikationskursus for
par, der ønsker redskaber til at
forbedre samlivet
Par-tjek for par, der vil have en
god snak om parforholdet.
KIFF: Samarbejdskursus for skilte
forældre, der ønsker at tage godt
vare på deres fælles børn.
Aktuelt har vi et PREP-kursus i
menighedscenteret i Hadsund i
weekenden d. 7.-8. april 2018.

Kontakt koordinatoren for mere
information. Har din familie, eller
nogle du kender brug for støtte
fra os, eller har du lyst til at høre
mere om at blive frivillig, så kontakt mig meget gerne.
Koordinator Lone Bøgh
Tlf.: 24 76 17 91
E-mail: loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Arrangementer
Syng sammen:
Mandag d. 19. februar kl.14.00.
Mandag d. 9. april kl. 14.00.
Mandag d. 28. maj kl. 13.30:
”Ud i det blå”!
Odinsgård Gudstjenester:
Tirsdag d. 20. februar kl. 14.30.
Tirsdag d. 27. marts kl. 14.30.
Tirsdag d. 8. maj kl.14.30.
Fastelavn: Søndag d. 25.
februar kl. 13.30:
I lighed med sidste år fejrer
vi fastelavn sammen med
Borgerforeningen, Nr. Onsild
forsamlingshus samt Spejderne.
Vi begynder i Sdr. Onsild Kirke
med fastelavnsgudstjeneste, hvor
vi håber, at en masse børn vil
møde op i flotte udklædninger.
Bagefter slår vi katten af tønden
i Onsildhallen.

Siden sidst
Sdr. Onsild
Dåb:
Esther Bruhn Poulsen, Mariager,
d. 3. december.

Nr. Onsild
Carla Marie Degn Sørensen,
Skovvej, d. 9. december.

Nr. Onsild

Toner af Guld:
Onsdag d. 11. april kl. 19.30
i konfirmandstuen: ”Toner af
Guld”. Matador i ord og toner.
Et koncertforedrag med duoen
Helle og Dynes Skovkjær, henh.
Sopran og klaver. Netop i 2018
har TV-serien, som vi kunne
gense i 2017, 40 års jubilæum.
Der vil også i koncerten blive
plads til fællessange samt numre
fra tiden 1929-47.

Konfirmandafslutning:
Onsdag d. 25. april kl. 19.00.
Vi afslutter sæsonen 2017/18
med en kort gudstjeneste, som
konfirmanderne står for i Sdr.
Onsild kirke. Bagefter er der
kaffe og kage i konfirmandstuen
for alle.
Sommersangsmatiné:
2. pinsedag kl. 19.30 byder vi
på Sommersangsmatiné i Sdr.
Onsild Kirke. Kan I li` at synge
dejlige, lyse sange og salmer og
forhåbentlig byde det gode vejr
velkommen, så er muligheden
der. Vi slutter af med et glas kølig hvidvin og en pindemad!

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Lørdag d. 17. marts. Kl. 10.00:
Foredrag v. lektor Hans Hauge,
Aarhus Universitet:
“Aarhusteologen K.E. Løgstrup
og nazismen”
Foredrag om K.E. Løgstrups
og hans kone Rosmarie Paulys
ophold i Hitler-tidens Tyskland
og deres liv sammen derefter.
Løgstrup var professor i Aarhus
fra 1943 til 1976. Fra 1930-35
opholdt han sig i nazismens
Tyskland, hvor han også fandt
sin kone. I 1936 blev de præstepar i Sandager/ Holevad på
Fyn. Løgstrup har aldrig fortalt
noget om de fem år. Hvad skete
der mon?

Kl. 12.30: Sangtime v. pastor
Anders Tranholm-Bjerg:
“På strejftog i “100 salmer” “
Der er tale om en introduktion til
det ny salmebogstillæg.
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, m.v.
rekvireres ved henvendelse til
sognepræsten.

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

Navneændringer m.m.:
Digitaliseringsbølgen er over os.
Det betyder, at alle henvendelser
vedrørende navneændring, omsorgs- og ansvarserklæring om
fælles forældremyndighed,
(stadig senest 14 dage efter fødslen); vielse og navneændring i forbindelse med vielse, samt navngivning uden forudgående dåb
(stadig senest 6 mdr. efter fødslen) fremover skal indtastes digitalt via hjemmesiden: borger.dk
Dette gælder dog ikke navngivning i forbindelse med dåb, hvor
det fortsat er præsten, man henvender sig til. Er man i tvivl, kan
man altid henvende sig til sognepræsten for vejledning.

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.

Bisættelse/begravelse:
Man retter henvendelse til sognepræsten. Valg af gravsted m.v. aftales med graveren.

Se mere på
www.onsildkirkerne.dk

www.onsildkirkerne.dk

Samtale/Besøg:
Der er altid mulighed for at aftale
tid til en samtale med præsten.
Præster har som bekendt tavshedspligt.

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
Henrik Krogh, tlf. 21386292

Se mange flere billeder på
www.onsildkirkerne.dk.

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

Organist:
Vakant!
Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.
Indlevering af stof til bladet:
Senest den 18. april 2018
til sognepræsten.
Billeder: Iben Bryde og Astrid Klostergaard. Forside: ”Håbet” af Adi
Holzer, Husum kirke, København.
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