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Tanker i tiden
Har I tænkt på, hvor afhængige vi er
af bud og regler. Vores samfund hviler
i vid udstrækning på, at der findes
love og regler, retningslinjer for vores
forhold til hinanden. Moral og etik.
Uden spilleregler og en rimelig efterlevelse af dem, vil vores indbyrdes
forhold være præget af den stærkes
overlevelse og ret, det, der kaldes
jungleloven.
Man kan af og til høre mennesker
omtale sig selv som kristne, "fordi jeg
kan mit fadervor og retter mig efter
de 10 bud”, og det er også ganske
glimrende. Det er bare ikke det, det i
grunden drejer sig om, når det kommer til kristendommens syn på lov
og regler. Her gælder, og det gør det
dagligt for os alle, kun eet bud: Det
dobbelte kærlighedsbud, som Jesus
præ-senterer for den gruppe af sine
landsmænd, kaldet farisæere, der for
alvor dyrkede love og regler for deres
egen skyld. Her siger han: "Du skal
elske Herren din Gud af hele dit hjerte
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og af hele din sjæl og af hele dit sind”
– og på linje med det "du skal elske
din næste, dit medmenneske som
dig selv”. En understregning af, at vi
elsker, fordi Gud elskede os først. Vi
er forpligtet på at give den kærlighed
videre, vi i kristen forstand selv lever
af og på, det er det, vi er her for.
Vi er omgivet af et hav af regler i tilværelsen. Der er de faste, som bliver
skrevet i bøger og hugget i sten, og
som ind imellem er i strid med livet
selv og den konkrete situation. Og
så er der de langt mere bevægelige.
Regler lige så flydende som vand, som
ikke følger døde bogstaver og stivnede
normer, men som følger livet selv i al
dets uforudsigelighed og bevægelighed. Regler, som i langt højere grad
bygger på kærlighed. På ydmyghed
over for det givne liv, som det nu viser
sig. Tro og troskab over for både livets
Herre og de mennesker, jeg møder
på min vej. Altid med det for øje, at
det andet menneskes værdighed og

mulighed her i livet i høj grad afhænger af min evne og vilje til at gå ud
over mig selv. Bøje af og give plads for
det spillerum, mit medmenneske, for
livets skyld, behøver.
Og vil vi vide, hvordan et sådant
liv ser ud, må vi se på Jesus med
tilnavnet Kristus. Han havde aldrig
for vane at henvise til regler og lovparagraffer hverken i sin tale eller sine
handlinger. For ham gjaldt det, det
enkelte menneske, uanset hvem det
var. Altid med sans for de oversete og
udstødte, dem, der af den ene eller
anden grund var marginaliserede i
forhold til resten af samfundet. Derfor
var Jesus i de velbjærgedes øjne en
svindler og humbugmager, som ikke
holdt sig tilbage for selv den værste
blasfemi, at gøre sig Gud lig.
Præsten og religionsfilosoffen K.E.
Løgstrup udgav i 1956 bogen "Den
etiske Fordring” med udgangspunkt
i tanken om, at ”vi er hinandens

Tanker i tiden
verden og hinandens skæbne”, og i
den forbindelse de kendte ord: ”Den
enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget
af den andens liv i vores hånd. Det
kan være meget lidt, en forbigående
stemning, en oplagthed, man får til at
visne, eller som man vækker, en lede
man uddyber eller hæver. Men det
kan også være forfærdende meget,
så det simpelthen står til den enkelte,
om den andens liv lykkes eller ej”.
Nu er Løgstrups kendte ord med
ligefrem genkendelighed blevet
repræsenteret i Højskolesangbogen
i Jens Sejer Andersens sang: ”Hvor
du sætter din fod” med ordene i
det andet vers: ”Når du åbner din
hånd,/ ser du synlige spor af usynlige
bånd./ Du har fat i et stykke/ af dit
medmen`skes lykke./ Det kan føles
som fnug eller veje et ton:/ Det er lagt
i din hånd.” ( 206 v.2).
Pointen om, at vi altid holder noget
af det andet menneskes liv i vores
hånd, gælder begge veje. Vi er med
vort eget liv også altid, med et stykke
af det, større eller mindre, holdt i
en andens hånd. Den samme pointe
dukker op i slutningen af lignelsen
om Den barmhjertige Samaritan, hvor
Jesus spørger den lovkyndige: ”Hvem
af disse tre synes du var en næste for
ham, der faldt i røvernes hænder”?
Hvortil den lovkyndige er nødt til at
svare: ”Den, som viste ham barmhjertighed”. Og så kommer Jesu svar: "Gå
du hen og gør ligeså!”

Nr. Onsild

Min næste er ikke kun den, som jeg
må vise barmhjertighed, men ligeså
væsentligt: det menneske, som viser
mig barmhjertighed. For vi holder
altid noget af hinandens liv i vores
hånd. ”Vi er hinandens verden og
hinandens skæbne!”
Den slags tanker og holdninger
er værd at holde fast i for vores
samfunds og medmenneskeligheds
skyld. Tanker og ideer om nåde og
barmhjertighed, om den svages og

den lilles behov for beskyttelse, om
”rettidig omhu” af den allerbedste
slags med sans for værdighed midt i
al søllehed og med det nådige skøn
i højsædet frem for kolde, umenneskelige, kyniske beregninger af det
enkelte menneskes værdi i forhold til
det, der rent økonomisk kan betale
sig i samfundet.
Af bogen” Lad os tale om det:
Gudmund Rask
Pedersen v. A.K.

Nyt fra Menighedsrådet
Astrid Klostergaard har efter
mange års tjeneste i vores sogne
valgt at gå på pension med
udgangen af april 2019. I den
forbindelse bliver der gennemført
en struktur ændring i provstiet,
som betyder et fælles pastorat
”Glenstrup – Skjellerup – Sønder
– Nørre Onsild”. Her vil vore sogne
Sønder – Nørre Onsild midlertidigt
blive betjent af Astrid Klostergaard

på vikarbasis indtil ansættelse af
en præst i en 50% stilling, hvilket
forventes på plads ca. 1. august.
Vi henstiller til, at man konsulterer
kirkebladet eller hjemmesiden,
vedr. tidspunkt og sted for gudstjenester, da antallet af gudstjenester
vil blive reduceret.
Sønder – Nørre Onsild Menighedsråd
Jørgen Lundsberg
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Torsdag d. 30. maj
Kristi Himmelfart.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 26. maj
5.s.e.påske.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 19. maj
4.s.e.påske.		 Se N.O.

10.30

Se S.O.

Søndag d. 12. maj
3.s.e.påske		 10.30

Fredag d. 17. maj
Bededag.
Vi henviser til nabokirkerne.

9.00

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 5. maj
2.s.e.påske.
Konfirmation		10.30

MAJ

MAJ - JUNI - JULI - AUG 2019

Søndag d. 28. juli
6.s.e.trin.
Vi henviser til
nabokirkerne.

Søndag d. 21. juli
5.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 14. juli
4.s.e.trin. 		 Se N.O.

Søndag d. 7. juli
3.s.e.trin.		 10.30

JULI

10.30

Se S.O.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 30. juni
2.s.e.trin.		 Se. N.O.

Søndag d. 23. juni
1.s.e.trin.
Vi henviser til
nabokirkerne.

JUNI

9.00

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

Søndag d. 18. august
9.s.e.trin.		 10.30

Se S.O.

10.30

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 11. august
8.s.e.trin.		 Se N.O.

Søndag d. 4. august
7.s.e.trin.		
Ved pastor Kirsten Møller
Larsen, Glenstrup.

AUGUST

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender
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Se S.O.

Søndag d. 16. juni
Sognetur		

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

Ferie: 15/7 – 29/7, begge incl. Embedet passes af Kirsten Møller Larsen, Glenstrup præstegård. Tlf. 86 45 22 73. Træffes efter aftale.

Ferie m.m.

Se S.O.

Mandag d. 10. juni
2. pinsedag
Sommersangsmatiné		 19.30

9.00

10.30

Søndag d. 9. juni
Pinsedag		 Se N.O.

Søndag d. 2. juni
6.s.e.påske.
Vi henviser til nabokirkerne.

JUNI

Set og Sket
Onsdag den 6. februar havde vi
et glædeligt gensyn med Wiera
Malama’ Lorentzen, bedre kendt
som Mama Doc, som denne gang
fortalte os om sin tid som læge i
Grønland blandt fangere og andet godtfolk.
Det var igen en medrivende oplevelse, hvor der virkelig blev fortalt
om alt, hvad hun havde oplevet.
Nu håber vi bare, at vi får fornøjelsen af igen at høre fra Mama Doc.
Søndag den 3. marts blev der
fejret fastelavn i Onsildhallen.
Arrangementet blev afholdt i
samarbejde med Borgerforeningen, Nr. Onsild Forsamlingshus
og spejderne.
Den festlige optakt til tøndeslagning, var gudstjenesten, hvor kirken blev fyldt med udklædte børn
og voksne.
Efter gudstjenesten var der kaffe
og tøndeslagning i Hallen, med
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kåring af kattekonger i alle discipliner.
En dejlig dag.
Torsdag den 28. marts havde vi
sogneaften, hvor Hans Wendelboe Bøcher, kirke- og kulturarbejder i Lindholm Sogn, holdt
foredrag om: Manden, Konen og
Missionen, og et 100 år gammel
afrikansk drama.
Historien om lægemissionæren
Mogens Uhrenholt fra Øster Uttrup i Aalborg, der under 1. Verdenskrig rejste til Nigeria, som en
af de første missionærer i det, der
dengang hed Dansk Forenet Sudan Mission, i dag Mission Afrika.

fra MFI fik undervisning fra kl.
11.00-15.00, hvorefter de sang
af hjertens lyst for de fremmødte
forældre, bedsteforældre og andet godtfolk.
Godt gået.

Palmesøndag, den 14. april sang
vi påsken ind i Nr. Onsild Kirke.

Historien om, hvordan en fjern
slægtning i 2006 fandt ud af, at
Mogens Uhrenholt var hans bedstefars fætter. Spændende.

En dejlig oplevelse, hvor vore 2
kirkesangere og 2 medlemmer fra
Menighedsrådet sammen med
organisten sørgede for sang og
oplæsning, afløst af Astrid, der
læste en ”sonetkrans”, bygget
over Jesu vej til Golgata.

Fredag den 12. april var vi til
Gospel i Sdr. Onsild Kirke. Konfirmanderne og de ældste elever

En spændende eftermiddag, med
efterfølgende spisning i Forsamlingshuset.

Arrangementer
Sommersangsmatiné:
2. pinsedag (d. 10. juni) 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.

Sognetur:
Søndag d. 16. juni kl. 9.00.
Vi begynder med morgensang i
Sdr. Onsild Kirke. Herefter går vi i
konfirmandstuen til et rundstykke,
inden vi sætter kursen mod nord,
til en dejlig tur ud i blå.

Nr. Onsild

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

Siden sidst
Sdr. Onsild
Dåb
Ida Evelyn Dabrowski Villefrance,
Parkvej, Tilst, d. 20. januar.

Bjarne Johansen, Rolighedsvej,
d. 19. januar.
Martha Pedersen, Kærhave,
d. 16. februar.

Holger Sandhøj Plougstrup,
Vibevej, Hobro, d. 2. februar.

Kjeld Sørensen, Engsvang,
d.21. februar.

Jonathan Svendlund, Friggsvej,
d. 22. april.

Myrna Jensen, tidl. Åvej, nu
Ravnkilde, d. 4. april

Bisættelse:
Dorthe Lundsgård, Friggsvej,
d. 14. november i Aalborg
Sygehus Kapel.

Nr. Onsild
Dåb:
Felix Thisted Larsen, Vestermarken,
d. 10. marts
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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:
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:
2. august 2019 til Hanna
Christensen.lhbyg@mail.dk
Billeder: Iben Bryde og Astrid
 lostergaard
K
Forside: Årets konfirmander.
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