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Tanker i tiden
For nogen tid siden faldt jeg over
en bog af Møllehave, hvor han
filosoferer over begrebet tid.
Nutidige og utidige tids- og tankespring kalder han den. Den er,
som ventet både fuld af humor,
men også dybt væsentlig og nærværende. Hvad er det, vi gør ved
tiden, spørger han? Slår den ihjel,
hakker den op i sammenhængsløse bidder, lader os tyrannisere
af den, misbruger den, lader den
sive mellem fingrene på os. Bag
hans skarpsindige iagttagelser
ligger hans optagethed af og
bekymring for, om vi nu også når
at leve nok, inden vi dør.
Sådan fortæller han om det gamle
bornholmerur, der stod i hans
mormors stue og sindigt talte
minutter og timer. Skiven var rund
og venlig ligesom de voksnes
ansigter. Lodderne var længe om
at nå bunden, og den lille viser
bevægede sig nervepirrende
langsomt, når der var noget, man
enten frygtede eller glædede sig
til. Til gengæld var det vidunderligt, når man glemte sig selv og
alting, når hun fortalte. Så sad
man midt i evigheden og hørte
stueuret slå. Min far, beretter
Møllehave videre, havde tiden i
lommen. Det var et dobbeltkapslet guldur, som han havde arvet
fra sin far, der igen havde arvet
det fra sin far som det eneste,
han havde efterladt, men det
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talte man ikke om i familien. Min
far havde det i sin vestelomme,
urkæden hang og pyntede, solen
og tiden gik ned i vesten. Uret gik
altid præcist, og det betød ro og
orden og sammenhæng. Togene
gik også præcist, og gik de en
sjælden gang ikke efter uret,
var det ikke uret, der var noget i
vejen med.
En gammel mand hos den svenske
humorist Albert Engström siger:
”Den, som lever uden rellergion
og ur og almanak, lever som et
bæst”. Og det er vel ikke helt
ved siden af. Tiden er ikke bare
den abstrakte tid. Den er tiden til
noget. Tiden til arbejde og alvor
og tiden til fest og glæde. Året
er ikke bare delt ind af vejr og de
forskellige årstider, men i kristen
sammenhæng også af højtiderne:

Jul, påske og pinse. Som skildret i
vore salmer, som f. eks.i adventssalmen: Vær velkommen Herrens
år, der ikke betyder velkommen til
365 tilfældige,sammenhængsløse
dage, men velkommen til julenat,
hvor lyset tændtes i mørkets
skød, og påskemorgen, da livstræet fæsted i graven rod... og
pinsedag, da Guds kraft blev lagt
til vores skrøbelighed. Og ikke
bare var året delt ind af lyset, livet
og kraften, men også døgnet:
julenat, påskemorgen, pinsedag.
Ingen tid var uden håb og uden
Gud. Derfor var tiden ikke den
tomme, meningsløse tid.
Hvis tiden er et indholdsløst
begreb, hvis det aldrig er tiden
til noget bestemt og meningsfyldt - er der ikke noget at sige
til, at man vil slå tiden ihjel.
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bæst, sagde manden hos Albert
Engström. Meningen er, at der
skal være sammenhæng - det
har betydning, hvad der skete
for et år siden og for tre år siden
og 10 år siden - og hvad der
skete for tre timer siden. Tiden er
ikke et tomt begreb, men denne
bestemte tid, hvor vi er nået så og
så langt i vort liv, og tager fat på
noget nyt.

Menneskets forhold til tiden er på
en vis måde menneskets forhold
til sig selv. Derfor er det sandt,
som ordsproget siger: ”at det er
utroligt som synet på alderen,
skifter med alderen”.
Hvis man om et menneske siger,
at det aldrig har tid, så er det
sprogligt set noget vrøvl, for
enhver af os har tid, eller tiden
har os. De gamle grækere talte
om tiden, der åd sine børn, og
man må sige, at tiden (Kronos,
kaldte de ham) har ædt vældigt
mange, siden den historie først
blev fortalt. Eskimoerne havde
ikke hverken ur eller kalender,
før de kom i kontakt med den
såkaldte moderne civilisation, for
hvad skulle de bruge det til? Det
er selvfølgelig aldeles urealistisk
i vores tid, men har I tænkt på,
hvor ødelæggende det er for en

samtale, hvis der hele tiden er en,
der ser på uret. For hvem vil fortælle noget afgørende om sit liv
til et menneske, der sidder og skeler til sit ur? I dag er ure digitale.
Det er de travle menneskers ur.
Mens viseren på det gammeldags
ur bevæger sig rundt fra minut til
minut, så er digitaluret det sammenhængsløse menneskes ur,
hævder Møllehave. Man trykker
på knappen og tidspunktet viser
sig. Der er ikke noget forudgående øjeblik. Det er tiden uden
kontinuitet, ligesom flyveren, der
på få timer kan bringe en til den
anden side jorden. Fornyelsen,
gentagelsen, rytme og forløb
mod det springende, punktuelle,
tiden uden mellemregninger.
Sammenhængsløst som tiden,
livet, hvor der zappes fra kanal
til kanal. Uden rellergion, ur
og almanak lever man som et

Der var forbindelseslinjer tilbage
til tidligere perioder i ens liv,
forældre, bedsteforældre, vort
forhold til tiden er vort forhold til
os selv og vort liv. For mennesket
er det væsen, som ikke kan vide
og ikke kan lade være med at
vide”. Det kan ikke lade være med
at vide, at det har en fremtid men det kan ikke vide, hvordan
den vil forme sig, det adskiller
sig fra bæstet ved netop at have
et forhold til tiden, som øjeblikkets sammenhæng med fortid og
fremtid. Det, den engelske digter
T.S.Eliot udtrykker sådan: (”Time
present and time past are both
perhaps present in time future,
and time future contained in
time past” Dvs: Nærværende og
svunden tid er måske begge nærværende i den kommende tid og
den kommende tid er indeholdt
i den svundne tid). Men han gik
heller ikke med digitalur!
God Sommer!
Johs. Møllehave v. A.K.

3

4

10.30

Se S.O.

10.30

Søndag d. 20. maj
Pinsedag		 Se N.O.

2. Pinsedag
”Sommersangsmatine”		 19.30

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

Søndag d. 10. juni

Søndag d. 3. juni
Vi henviser
til nabokirkerne.			

JUNI

Se S.O.

Søndag d. 13. maj
6.s.e.påske		 10.30

Kristi Himmelfart
Vi henviser til nabokirkerne.

9.00

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 6. maj
5.s.e.påske (Konfirmation)		 10.30

MAJ

MAJ - JUNI - JULI - AUG 2018

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 29. juli
9.s.e.trin.		
Ved pastor
Kirsten Møller Larsen,
Glenstrup.

9.00

Søndag d. 22. juli
8.s.e.trin.		 Se N.O.

Søndag d. 15. juli
7.s.e.trin.		 19.30

Søndag d. 8. juli
6.s.e.trin. 		 Se N.O.

Se S.O.

10.30

Se S.O.

10.30

Søndag d. 1. juli
5.s.e.trin.		
10.30 Se S.O.

JULI

9.00

Søndag d. 26. august
13.s.e.trin.		 10.30

Søndag d. 19. august
12.s.e.trin. 		 Se N.O.

Søndag d. 12. august
11.s.e.trin.		
Ved pastor
Kirsten Møller Larsen,
Glenstrup.

Se S.O.

10.30

Se S.O.

9.00

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 5. august
10.s.e.trin.		 Se N.O.
Ved pastor
Kirsten Møller Larsen,
Glenstrup.

AUGUST

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender
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Se S.O.

10.30

9.00

Søndag d. 17. juni
3.s.e.trin. Sognetur 		

Søndag d. 24. juni
4.s.e.trin. 		 19.30

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: D. 9/5 til 12/5, 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.
Friweekend: 2/6 til 4/6, begge dage incl. Embedet passes som ovenfor.
Ferie: 23/7 til 13/8, begge dage incl. Embedet passes som ovenfor.

Ferie m.m.

Se S.O.

2.s.e.trin.		 10.30

Set og Sket
I februar lagde vi ud med en
fantastisk morsom og hyggelig
aften i selskab med en særdeles
veloplagt Christen Væver, præst
og nu pensioneret, der øste af
sit imponerende lager af vise og
humoristiske anekdoter og historier. Humor er udtryk for vores
menneskelighed, den bringer os
nærmere hinanden og nærmere
Gud, var en af hans pointer. Et par
af hans anekdoter lød sådan: Menigheden havde fået ny præst og
skulle høre ham for første gang,
og da de så gik hjem fra kirken,
siger den ene til den anden:
'A trower wi har fåt en vantro
præst!'. 'Hvorfor tror du det?',
siger så den anden. 'Jow, så du
ikk' han smilede?'.”Eller det lille
uskyldige barn: ”'Far, der står en
vantro hest.' 'Hvordan kan du se
det,' spørger faderen. 'Jo, den står
og hænger med hovedet!'.”
Siden blev det marts, hvor vi
havde den store glæde at byde
velkommen til vores nye organist
Marianne Ladegaard Høgh, der
allerede har været i ilden hele
påsken. Vi ser frem til et godt og
fornøjeligt samarbejde.
Men vi nåede også at få besøg af
alle dagplejebørnene, der sang
og spiste sig igennem de forskellige påskedage med baggrund i
det gamle jødiske påskemåltid,
og som en af ”mødrene” bemærkede, vi får nu altid noget at spise

6

Sdr. Onsild

og Århus Domkirke, hvor kondien
plejer at blive slebet af med opstigningen til domkirkens tårn.

i kirken, og det er da ikke det
ringeste skudsmål at få.
Med påsken vel overstået, havde
vi besøg af musikerparret, Helle
og Dynes Skovkjær, der med Toner af Guld, Matador-Mix og iørefaldende melodier og sange fra
30'erne og 40'erne, tog os med
på en fornem og spændende rejse
tilbage i tiden, ledsaget af charmerende optrin og sjove indslag.
En herlig og hyggelig aften.

Men også konfirmandafslutningen løber af stablen i april, hvor
konfirmanderne traditionen tro,
tager påskens forskellige begivenheder under behandling.
Apropos konfirmander, så håber
jeg, at I, når jeres vej falder forbi
kirken i Sdr. Onsild, stikker hovedet indenfor og ser lidt nærmere
på de fine akvareltegninger, som
konfirmanderne malede lige inden
påske under kyndig vejledning
af Dorthe Palm Hansen. Her kan
man få repeteret nogle af Jesu
mange historier fra Det Nye Testamente med sjove og overraskende
nye vinkler.

Ellers er april som vanligt præget
af konfirmandernes tur til Moesgaard med den smukke stavkirke

Og om ikke så længe kommer
konfirmandernes store og længe
ventede dag, som jeg håber, bliver en dejlig dag for jer alle.
Herfra skal der lyde en stor og
varm tak for mange fornøjelige
og herlige timer med jer i konfirmandstuen. Det har været superhyggeligt at lære jer at kende.

Arrangementer

Nr. Onsild

Syng sammen:
Mandag d. 28. maj kl. 13.30:
”Ud i det blå”!
Odinsgård Gudstjenester:
Tirsdag d. 8. maj kl.14.30.
Tirsdag d. 12. juni kl. 14.30.
Tirsdag d. 21. august kl. 14.30.
Miniputter i kirken:
Salmeleg for dig og mig. Vi får
igen besøg af alle dagplejebørnene og deres ”mødre”, og vi
glæder os! Det foregår kl. 9.30:
Fredag d. 18. maj
Fredag d. 1. juni
Fredag d. 15. juni

Sognetur:
Søndag d. 17. juni kl. 9.00.
Vi begynder med morgensang i Sdr. O
 nsild Kirke.

Sommersangsmatiné:
2. pinsedag (d. 21. maj) 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!

Herefter går vi i konfirmandstuen til et rundstykke, inden vi
sætter kursen mod den gamle
kongeby Jelling.
Hvis tiden tillader, lægger vi
vejen forbi den smukke Grejsdal.
Frokosten indtager vi på Skovdal
Kro, der ligger smukt med udsigt ned til Fårup sø.

Folkekirkens Familiestøtte
Et nyt tiltag i Hadsund og Hobro-Mariager provstier
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
Introkursus for frivillige:
31. maj kl. 10-14.30
i Hadsund
Menighedscenter

Siden sidst
Sdr. Onsild
Bisættelse:
Søren Ulstrup, Friggsvej 1, d. 27.
januar i Hobro Søndre Kapel.
Begravelse:
Aksel Dalum, Klejtrupvej, d. 6. april.

Nr. Onsild
Dåb:
Mille Hjelm Heiden, Nr. Onsildvej,
d. 11. februar.
Begravelse:
Troels Schmidt Christensen, Nr.
Onsildvej, d. 3. februar.
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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:
Marianne Ladegaard Høgh
(30 34 45 85).
Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.
Indlevering af stof til bladet:
Senest den 10. juli 2018
til sognepræsten.
Billeder: Iben Bryde og Astrid
Klostergaard. Forside: ”Årets
konfirmander i Århus Domkirke”.
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