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Tanker i tiden
Med Jesu fødsel gik der hul på
Gud – det fejrer vi i julen. Med Jesu
opstandelse gik der hul på døden.
Kristendommens budskab er derfor,
at Gud ikke længere lever for sig
selv, men for os, siger professor Niels
Henrik Gregersen fra Københavns
Universitet.

Med julen opstår der en cirkulation
mellem Gud og mennesker. Når julen
er fuld af engle, skyldes det, at engle
er budbringere. Englene står for kommunikationen og udvekslingen mellem
Gud og mennesker. De bringer bud fra
Gud til os, samtidig med, at vi bliver i
stand til at løfte os op over os selv.

På spørgsmålet: Hvem er kristendommens Jesus, svarer han: Jesus var
ligesom alle os andre et menneske,
der levede på en bestemt tid og sted
i historien. Det er helt centralt for
kristendommen. Men Jesus var også et
helt og aldeles ualmindeligt menneske.
Han gik rundt og talte autoriterne
midt imod, alt imens han talte lige ud
af posen – lige ud af Gud. Som sådan
var Jesus Guds sande menneske – et
menneske i fuldt format til forskel fra
alle os andre, der lever forbeholdne og
selvbekymrede.

Det sker f.eks. når vi synger: ”Da vandre Guds engle op og ned på salmens
tonestige”, som det hedder i julesalmen: Velkommen igen Guds engle
små. Nu gælder det ikke bare et ”Gud
med os”, men også, at vi lever med
Gud. Bevægelsen går begge veje.

livmoder, dybt inde i kødet. Han blev
født i den mørke nat, i krybben og
stalden, som vi normalt forestiller
os det. På russiske ikoner ser man
derimod, at Kristus fødes i en hule
inde i jorden, hvor Josef og Maria har
søgt ly. Da der gik hul på Gud, gik
Gud helt ind i skidtets og mørkets
verden for at rense og oplyse jorden
indefra. Det store og vigtige sker midt
i verdenshistorien ”mens Kvirinius
var landshøvding i Syrien”. Men det
store og vigtige blev ikke opdaget af
verdens store og magtfulde mænd.
Kun af en flok beskidte hyrder fra
samfundets bund.

Og på spørgsmålet: Hvilken rolle
spiller juleevangeliets fortælling om
Jesus for kristendommen, svarer Niels
Henrik Gregersen videre:
Juleevangliet er fortællingen om,
at Gud har bevæget sig helt ind i
kødet, helt ned i skaberværkets dyb.
Guds søn blev undfanget i Marias

I Johannesevangliet siges det samme
sådan: ”Lyset kom til verden og mørket begreb det ikke”, men det kom
alligevel. Sådan gik det til, da Guds
Ord ”blev kød (blev menneske) og
tog bolig iblandt os ”. Det store i det
små. Underne sker midt i vores liv her
i verden. Glædelig Jul!

Det virkeligt vilde i kristendommen
er troen på, at Gud selv var til stede
midt i Jesu liv og død. Op igennem
jødefolkets historie havde Gud talt
gennem profeterne. Men Jesus var
mere end en profet. Han var Guds
egen visdom i person, når han lærte
og fortalte lignelser. Og Guds egen
kraft boede i ham, når han gjorde
sine undere. I alle religioner er Gud
ligesom ”udenfor”verden. Men i kristendommen er Gud derimod lige så
meget ”indenfor ”som ”udenfor”. Det
er ligeså naturligt for Gud at leve på
jorden, som det er at leve i himlen. Et
af Jesu navne er derfor Immanuel, der
betyder: ”Gud med os”.
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Sdr. Onsild

Set og Sket
September indledtes som vanligt
med efterårssæsonens første Syng
Sammen-eftermiddag med bl.a.
en repetition af de mange smukke
sensommer-og efterårssange fra
højskolesangbogen. Vi bød ligeledes
velkommen til de nye konfirmander,
som straks blev sendt på konfirmandløb i Mariager, hvor de mødte
både munke, biskopper og drabelige
krigere anno 1536. Et par dage efter
holdt vi intro-gudstjeneste med konfirmanderne, der stod for sæsonens
indledende rollespil og gav forældre
og søskende en kort indføring i centrale dele af det nye testamente. Vi
sluttede af med en fyldt konfirmandstue og hotdogs i lange baner til stor
fornøjelse for de unge mennesker.
September bød også på efterårets
”Ud i det Blå”-tur, der ad krogede
veje gik til den nyrenoverede
Rosenpark i Aalestrup. Humøret var
som altid højt og vejret med os, så
besøget afrundedes med en slentretur blandt roser i alle regnbuens
farver og et smukt kig til den tilstødende park. Dagen efter den gamle
Mikkels-dag, hvor påbuddet helt fra
1100-tallet lød på en fejring af høstog takkegudstjeneste som en tak til
skaberen for årets høst, samledes vi
dels til høstgudstjeneste i en smukt
pyntet Nr. Onsild Kirke og dels til en
herlig kirkefrokost i forsamlingshuset, hvor årets begivenheder blev
repeteret, ligesom menighedsrådet
gennemgik beretningen om ”rigets
tilstand ”i Onsild-sognene.
Så blev det oktober og det betød
sogneaften med Henrik Monggaard

Nr. Onsild

Årsrapport 2018 Sdr. - Nr. Onsild menighedsråd
Vores kirker: Der bliver fulgt løbende op på vedligeholdelse af vores kirker. Det var planen,
at Sønder Onsild kirke skulle have været kalket indvendig ultimo februar her i 2018, men
Nationalmuseet ville lige ind og blande sig, i stedet regner vi med, at det kan gennemføres i
2019, hvor vi samtidig vil foretage en orgelrensning. Både den indv. kalkning og orgelrensning
har sidst været udført i 1986. Derudover er der foretaget en renovering af kirkegårdsmuren
mod Ulstrupvej. Der sker i tiden en ændring i vores begravelses kultur, og vi vil løbende
tilpasse os denne ændring, så godt vi nu kan, det betyder, at der ganske langsomt vil blive
flere grønne områder på kirkegårdene, samt en mulig gravstedstype mere i Sønder Onsild.
Kirkegårdsudvalget skal i nær fremtid have drøftet dette, således at det, menighedsrådet
beslutter, kommer med i de nye vedtægter i foråret 2019. Et udvalg nedsat af kirkeministeriet har udarbejdet nye vedtægter, således at de fremadrettet er delt op i hhv. vejledning og
takster med gravstedstyper.
Den 1. marts 2018 tiltrådte Marianne som vores organist, og den 1. juni efter endt barselsorlov
kom Britta tilbage som graver. Graverne afløser i Glenstrup, endvidere har vi også ved Brittas
tiltræden, påtaget os afløsning for graveren i Hvornum. Vi kan her ultimo december igen trække på Helle som vikarafløser for Lene. Organist og kirkesanger følger Astrid ved gudstjenester i
Glenstrup og Skjellerup, så vidt det er muligt. Vi har et rigtig godt medarbejderteam.
Ang. valg til menighedsråd. Der er nu vedtaget en ny bekendtgørelse om valg til menighedsråd, der bliver efter en generalforsamlings model, gældende fra næste valg i 2020. Vi er en
del af provstiets samarbejde med Randers provstierne omkring skole/kirke samarbejde
d.v.s at man bl. a. understøtter skolerne med temaer, projekter og UV materialer hertil. Vi
er ligeledes her fra 2018 blevet medejer af folkekirkens familie støtte, hvilket har vist sig
at være et meget positivt initiativ. I praksis er det Hadsund og Hobro-Mariager provstierne, der er gået sammen med Lone Bøgh som fælles koordinator. Det er rigtig godt, og
behovet større end vi troede.
Overordnet set har vi en god økonomi, som følge af en fornuftig styring med en bevidst
omkostningsforståelse blandt personale og de forskellige udvalg. Der er en pæn udvikling
i vores område, set i forhold til mange andre landsogne, ikke mindst betyder det meget, at vi
her i vores sogne har en skole. Det er positivt for et præstevirke, ligesom der i de kommende
år vil komme store hold både af minikonfirmander og konfirmander. Det er nogle gange en udfordring i forhold til pladsmangel i vores konfirmandstue, når der afholdes arrangementer, og
spørgsmålet bliver fremover, hvordan vi løser det. Provstiet har sagt OK til, at vi drøfter tanken
om et nærmere samarbejde omkring skolens evt. tilbygning. Det indebærer en tanke om, at
også kirken melder ind og vil gøre brug af fælleslokaler i stedet for selv at bygge til / udvide,
noget, der er meget aktuelt i tiden. På stiftsplan er man også gået aktivt ind i forstæderne til
de store byer, for at finde ud af, hvad man i fællesskab kan etablere, i stedet for at man hver
især bygger sit eget.
Fra menighedsrådet en Tak til skole, Odinsgård og alle foreninger for det gode samarbejde.
På MHR`s vegne tak til jer for den positive opbakning / tilslutning der bliver vist.
Til slut en tak til Astrid og hele personalet, samt det øvrige menighedsråd for det gode arbejde og ikke mindst det gode samarbejde.
Jørgen Lundsberg

Christensen, kaptajnløjtnant i
Søværnet og forfatter til bogen:
Piratjæger”, en af dem, der på nærmeste hold oplevede de 5 år, kampagnen
mod de somaliske pirater varede. Det
blev en bevægende og stærkt personlig beretning om det at jage pirater

ved Afrikas Horn med livet som indsats
i hemmelige helikopter-missioner, og
ikke mindst om de store konsekvenser,
som sådanne oplevelser, uvægerligt vil
få for de involverede soldater. En fin
aften med en fyldt konfirmandstue.
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Søndag d. 9. december
2.s.i.advent		 17.00
Afslutning med
Minikonfirmanderne, som
går Lucia og konfirmanderne
opfører årets julespil.
Bagefter spiser vi sammen i
konfirmandstuen.

Søndag d. 2. december
1.s.i.advent		10.30

DECEMBER

Se S.O.

14.00

10.30

Søndag d. 18. november
25.s.e.trin.		14.00

Søndag d. 25. november
Sidste søndag i kirkeåret.
Vi henviser til nabokirkerne.

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 11. november
24.s.e.trin.		 10.30

NOVEMBER

NOV - DEC 2018 - JAN - FEB 2019

10.30
Se S.O.

Søndag d. 20. januar.
2.s.e.H.3.K.		 10.30

Se S.O.

Søndag d. 13. januar.
1.s.e.H.3.K.		 Se N.O.

Søndag d. 6. januar
Hellig 3. Konger		 19.30
Vi synger julen ud.
Onsild-Koret medvirker.

Tirsdag d. 1. januar 2019
Nytårsdag
Vi henviser til nabokirkerne.

Se S.O.

Søndag d. 24. februar
Seksagesima		 10.30

JANUAR

Se S.O.

10.30

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

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

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 17. februar
Septuagesima		19.30

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

FEBRUAR

Mandag d. 31. december
Nytårsaften		 16.00
Vi tager afsked med det
gamle år med champagne
og kransekage.

Søndag d. 30. december
Julesøndag
Vi henviser til nabokirkerne.

DECEMBER

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender
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14.00

10.30

Tirsdag d. 25. december
Juledag		10.30

Onsdag d. 26. december
2.Juledag		 Se N.O.

Søndag d. 27. januar.
3.s.e.H.3.K.		 Se N.O.
Pastor Kirsten Møller
Larsen, Glenstrup.
14.00

Samt: 7/2-12/2, 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

Ligeledes 26/1-28/1, begge incl. Embedet passes som ovenfor.

Fridag: Mandag.
Friweekend: 22/11-26/11, 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.

15.00

19.30

10.30

Mandag d. 24. december
Juleaften		16.00

Søndag d. 23. december
4.s.i.advent		 Se N.O.
Vi synger julen ind med
de 9 læsninger, efterfulgt
af våbenhuskaffe.

Søndag d. 16. december
3.s.i.advent		14.00

Arrangementer
Syng Sammen:
Mandag d. 19. november kl. 14.00.
Mandag d. 10. december kl.14.00:
Julemøde.
Mandag d. 14. januar kl.14.00.
Mandag d. 25. februar kl.14.00.
Odinsgård:
Tirsdag d. 20. november kl. 14.30.
Tirsdag d. 18. december kl. 14.30:
Julegudstjeneste.
Tirsdag d. 22. januar kl.14.30.
Tirsdag d. 19. februar kl.14.30.
Miniputter i kirken:
Salmeleg for dig og mig.
Vi får igen besøg af alle dagplejebørnene og deres
”mødre”, og det glæder vi os
til! Det foregår over 3 fredage i
november og december. Fredag
d. 16. november; Fredag d. 7.
december samt Fredag d. 14.
december, som samtidig er
dagplejens julegudstjeneste.
Alle dage kl.9.30.
Fyraftensgudstjeneste:
Fredag d. 9. november kl. 17.00
i Nr. Onsild Kirke. Gudstjeneste
på en anden måde. Efter guds-

Sdr. Onsild

tjenesten er der fælles spisning
i forsamlingshuset for alle, der
har lyst. Aftenen er tilrettelagt i
samarbejde med Landsbyrådet
og forsamlingshuset.
”SLEEP-OVER:”
Det er efterhånden blevet en
fast og i den grad fornøjelig
tradition, at vi holder sleep-over
med konfirmanderne. Det løber i
år af stablen fra :Fredag d. 16.
november 20.00 til lørdag
morgen kl. 9.00. Nærmere besked med konfirmanderne.
Sogneaften:
Onsdag d. 21. november
kl.19.30 i konfirmandstuen:
”Menneskesyn på spil”; om etik,
tro og eksistens.

Skolens juleafslutning:
Torsdag den 20. december kl. 8.10.
Nytår:
På kanten af det nye år siger
vi tak for det gamle og ønsker
hinanden Godt Nytår efter
gudstjenesten Nytårsaftensdag
kl. 16.00 i Sdr. Onsild Kirke med
champagne og kransekage.
Hellig 3 Konger:
Søndag d. 6. januar 19.30 på selve
Helligtrekongersdag synger vi julen ud sammen med Onsild Koret.

Det tidligere nordjyske medlem
af Etisk Råd Christian Borrisholt
Steen fortæller om arbejdet i Etisk
Råd og de mange væsentlige
spørgsmål, rådet bliver præsenteret for og skal tage stilling til.
Lucia- og afslutning for
minikonfirmanderne:
Søndag d. 9. december kl. 17.00
i Sdr. Onsild Kirke. Minikonfirmanderne går Lucia og konfir-
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manderne opfører til det traditionelle julespil. Bagefter spiser
vi sammen i konfirmandstuen.

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.

Nr. Onsild

TIL KALENDEREN:
Fastelavn:
Søndag d. 3. marts 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
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.
Konfirmand-Gospel:
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

Siden sidst
Sdr. Onsild
Bisættelse:
Anton Frederik Jensen, Kærvej,
d. 29. september.
Dåb:
Mathias Lund Pedersen, Viborg
Landevej, d. 26. august.
Lauritz Andreas Jepsen, Glenstrup Søvej, d. 15. september.
Ella Meldgaard Frandsen,
Sdr. Ulstrupvej, d.7. oktober.
Athena Nyby Pedersen,
Friggsvej, d. 28. oktober.

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:
Onsdag d. 24. april kl. 19.00
i Sdr. Onsild Kirke, efterfulgt af
kaffe og kage i konfirmandstuen
for alle.

Folkekirkens Familiestøtte
Folkekirkens Familiestøtte i
Mariagerfjord området søger
familier og frivillige. Har din
familie brug for støtte i hverdagen? Eller har du lyst til at yde
frivillig nabohjælp til andre?
Det kræver ingen særlige forudsætninger. Der er introduktion
inden start og løbende kontakt
til den lokale koordinator. Man
kan være frivillig i alt fra et par

timer hver anden uge op til flere
gange om ugen.
Så henvend dig til koordinator
Lone Bøgh på tlf. 24 76 17 91
eller e-mail loboe@km.dk

Mariagerfjord Kirkehøjskole

Lørdag d. 23.02.2019 Udflugt
Formiddagskaffe i Kirkecentret
inden afgang.

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.

Afgang Kl. 10:00 Lørdag d. 23.
februar 2019 fra kirkecenteret i
private biler.

Vi vil finde en restaurant, hvor
vi kan spise frokost. Hjemme
formodentlig kl. 15.

Lørdag d. 10. november
kl.10.00 Foredrag ved sognepræst Kaj Bollmann: Teologien
og 1968. kl. 12.30: Film om perioden omkring 1968 v. lektor
Ole Bent Larsen.
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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
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 17. januar 2019
til sognepræsten.
Billeder: Iben Bryde og Astrid
 lostergaard
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