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Sogneaften
Påske
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Nytårshilsen fra Lone Bøgh fra
Folkekirkens Familiestøtte
Godt nytår.
Folkekirkens Familiestøtte ser tilbage på et år, hvor der for alvor
er ved at blive skabt lydhørhed
og opmærksomhed omkring
vores tilbud til forældre. Vi er
utrolig glade for den samarbejdsaftale, vi fik i hus med Mariagerfjord Kommune. Den har
bevirket, at vi kan brede vores
tilbud ud til endnu flere institutioner og deres personale, som via
samarbejdsaftalen er forpligtiget
på at informere forældrene om
vores tilbud.
I 2020 bliver der ansat ny leder
i Folkekirkens Familiestøtte, idet
vores nuværende leder Leif Sondrup gik på pension ved udgangen af 2019. Der er i øjeblikket
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gang i ansættelsessamtaler, så
vi er selvfølgelig spændte på,
hvem der kommer efter Leif.
Jeg glæder mig personligt over
at være blevet fastansat efter en
to årig projektansættelse, idet
Folkekirkens Familiestøtte ikke
længere er et projekt, men en
blivende del af Folkekirken. Vi
har netop modtaget en donation
på 2,5 million fra Egmont Fonden til vores forankringsperiode,
hvor vi vil arbejde benhårdt på
at få flere provstier med og på
sigt blive landsdækkende.
I foråret starter vi ud med en
Dinner dating aften i Hadsund
Kirke den 21/2 , derefter er der
to planlagte forløb: Plej jeres

Sdr. Onsild

parforhold den 6. og 7. marts i
Hadsund Menighedscenter og
Vejen videre efter skilsmisse
opstart den 8. april i Arden
Sognegård. Alle arrangementer
er åbne for forældre bosat i
de to provstier i Mariagerfjord
Kommune og der er ingen egenbetaling til forløbene. Hold øje
med Facebook for Folkekirkens
Familiestøtte Mariagerfjord, der
er ofte opslag, som med fordel
kan dels på sider, som I måske
administrerer.
Jeg glæder mig til at se jer i løbet af året.

Venlig hilsen
Lone Bøgh
Koordinator

Nyt fra menighedsrådet
Siden sidst
Sdr. Onsild

Sdr. Onsild

Dåb:
09.11.19 Oliver Fredholm
Jepsen, Randers
10.11.19 Neel Noelle
Reimer Sørensen, Viborg
Landevej 10

Begravede/bisatte:
02.11.19 Esther Nielsen,
Ladelund, Nørager

Begravede/bisatte:
25.10.19 Valborg Jensen,
Engsvang
28.12.19 Asta Marie
Christiansen, tidl. Sdr.
Ulstrupvej

Nr. Onsild

Sdr. og Nr. Onsild
Menighedsråd
Fra 2020 ser menighedsrådet
således ud: Bente Andersen, Iben
Bryde, Stine Bergø Pedersen,
Signe Neimann, Anne Lise
Laursen, Tove Jensen, Hanna
Christensen, Dorit Laursen, Eigil
Simonsen, Jørgen Lundsberg og
Astrid Klostergaard.
Menighedsrådets
konstituering:
Formand:
Jørgen Lundsberg
Næstformand og kontaktperson:
Signe Neimann
Kasserer:
Iben Bryde
Sekretær:
Anne Lise Laursen.
Kirkeværge Sdr. Onsild:
Eigil Simonsen
Kirkeværge Nr. Onsild:
Tove Jensen
Personale:
Organist: Marianne Ladegaard
Høgh, Kirkesanger: Lene
Roursgaard, Kirkesanger:
Helle Ladegaard, Graver: Peter
Nielsen, Graver: Britta Jensen.
Vores gravere Peter og Britta er
endvidere afløsere ved Glenstrup
og Hvornum kirker.
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19.30

Søndag d. 9. februar
Septuagesima

Se N.O.

Søndag d.8. marts
2.s.i.faste 		
Vi Henviser til nabokirkerne.

Søndag d.1. marts
1.s.i.fasten

MARTS

Søndag d. 23.februar
13.30
Fastelavn
Fastelavnsgudstjeneste med
udklædning. Bagefter slår vi
katten af tønden. Se omtale.

Søndag d. 16.februar
Seksagesima.
Vi henviser til nabokirkerne.

Se N.O.

10.30

Se S.O.

Se S.O.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

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

FEBRUAR

FEBRUAR - MARTS - APRIL - MAJ 2020

10.30

Se N.O.

19.30

Se N.O.

Se S.O.

14.00

10.30

Se S.O.

16.00

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Torsdag d. 23.april
Konfirmandafslutning med
gudstjeneste kl. 19.
Se omtale. 		

Søndag d. 19. april
1.s.e.påske
Vi henviser til nabokirkerne

Mandag d.13. april
2. påskedag
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 12. april
Påskedag

Fredag d. 10. april
Langfredag

Torsdag d. 9. april
Skærtorsdag

Søndag d. 5. april
Palmesøndag
Se Omtale

APRIL

Fredag d. 8. maj
St. Bededag
Vi henviser til nabokirkerne

Tirsdag d. 5. maj
75'året for Danmarks
Befrielse.
Se omtale

Søndag d. 3. maj
3. s.e.påske
Konfirmation

MAJ

19.30

10.30

Se S.O.

9.00

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender
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16.00

9.45

Se S.O

Søndag d. 26. april
2. s. e. påske
Vi henviser til nabokirkerne.

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.marts
Mariæ Bebudelse
Minikonfirmandafslutning
med 3 klasse

Søndag d.22. marts
Midfaste
Vi henviser nabokirkerne

Fredag d. 20. marts
Gospeldag med
konfirmanderne. Kl.11-16.
Koncert kl.15- Se omtale

Søndag d. 15.marts
3.s.i.fasten
v/ Kirsten Møller Larsen
Bemærk tidspunkt

Arrangementer
Syng sammen 2020
Mandag den 23. marts kl. 14.00
Mandag den 20. april kl. 14.00
Mandag den 25. maj kl. 13.30
”ud i det blå ”
FASTELAVN
Søndag d. 23. februar kl. 13.30:
Fastelavn 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 Onsild Hallen
SOGNEAFTEN
Onsdag den 26.februar kl.
19.30 Konfirmandstuen-

”Fortællinger fra grænselandet 1864-1920”
Med fortællerduoen
Høvsgaard & Harboe
Hvordan var det at leve i Danmarks eneste landfaste grænseområde, hvor skiftende overherrer har afkrævet sønderjyderne
svar på spørgsmålene: hvad er
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Sdr. Onsild

dit nationale tilhørsforhold?
Er du dansk? Er du tysk?
I løbet af otte vidt forskellige
fortællinger udforskes den sønderjyske folkesjæl under den
preussiske administration i årene
1864-1920.
Derudover følges sporene, der
blev sat i denne periode, helt
frem til vore dage.
Mød blandt andre seersken, der
forudså genforeningen, og mød
vandrelæreren med et ben i hver
lejr. Mød også en alsisk pige
med sprogkvababbelser, og mød
valgplakatophængeren med
blandede nationalfølelser.
Som det også var tilfældet, da
vi havde besøg af duoen 2019,
med fortællingerne ” Dannebrog
gennem 800 år” klinger spørgsmålet om , hvad det vil sige at
være dansk .Den aften var meget lærerig og meget festlig, og
vi er sikker på dette foredrag er
af samme kvalitet.
Alle er velkomne- der serveres
kaffe/the i løbet af aftenen, og
der er gratis adgang.
Konfirmand Gospel
20. marts: 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 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 Kjærgård.
Vi synger påsken ind
Søndag den 5. april kl. 16.00 i
Nr. Onsild Kirke en anderledes
gudstjeneste med påskens salmer. Efter gudstjenesten får vi
tapas.
Konfirmandafslutning
Torsdag d. 23. april kl. 19.00.
Vi afslutter sæsonen 2019/20
med en kort gudstjeneste, som
konfirmanderne står for i Sdr.
Onsild Kirke.
Bagefter er der kaffe og kage i
konfirmandstuen for alle. Her vil
der også være lejlighed til at få
svar på spørgsmål omkring konfirmationsdagen.
75-årsdagen for Danmarks
befrielse den 5. maj
I forbindelse med 75-årsdagen
for Danmarks befrielse, vil der
blive et arrangement i kirken.
Nærmere besked følger i kommende kirkeblad.

Set og sket
Foredrag med Jørgen Gleerup
Onsdag den 20. november havde
vi sogneaften, hvor sognepræst
i Thorsager-Bregnet-Feldballe,
Jørgen Gleerup fortalte om sin
barndom og ungdom, krydret
med viser og sange fra tiden.
Temaet var: "Da jeg var lille og
landbruget stort, og min farmors
fætter var statsminister."
Vi blev virkelig ført ned ad
Memory Lane, her kan jeg jo kun
tale for mig selv og min generation, men jeg så igen Henry From
sætte tyggegummiet på stolpen
ved Olympiaden i 1960.
Jeg vidste præcis, hvor jeg var 23.
november 1963, da Kennedy blev
myrdet, også da Apollo landede
på månen, og ikke mindst 22. juli

Nr. Onsild

2011, hvor terroren ramte Norge,
med drabet på alle de unge mennesker på Utøya.
Aftenen satte sving i tankerne,
så hele mit liv, med den udvikling, der har været rullede op for
mig. TV, senere Farve TV, mobiltelefon, Internet, 2 biler i carporten, Curlingforældre og meget,
meget mere. Nå ja - og Farmors
fætter var Jens Otto Krag, som jo
kom fra Randers.
Jørgen Gleerup voksede op på
Djursland, omkring Randers, på
den rigtige side af Randers Fjord.
- Der var stor forskel på dem, der
boede norden fjords og dem, der
boede sønden fjords.

Fyraftensgudstjeneste
Igen i 2019 havde vi fyraftensgudstjeneste i Nr. Onsild Kirke
med efterfølgende spisning i forsamlingshuset. En god aften, hvor
vi igen gik fra kirken med en god
oplevelse, og kunne nyde samværet i forsamlingshuset med lidt
lækkert til ganen. Endnu en gang,
en tradition, vi skal bevare.
Luciaoptog
Igen i 2019 fejrede vi Lucia i
Sdr. Onsild Kirke, søndag den 8.
december. Minikonfirmanderne
skulle gå Luciaoptog og konfirmanderne læste Bethlehem
nyheder op.
Det var en spændende eftermiddag, luciabrud og terner skulle
klædes i de hvide kjortler, udstyres med hhv. krans og lys. Der var
vi kommet på en opgave, der var
rigtig meget liv i de små, de var
næsten ikke til at styre.
MEN så skulle de stå deres prøve,
det blev klaret med glans, der
blev sunget højt og klart, og
både indmarch, sang i koret og
udmarch foregik til ug.
Godt klaret 4. klasse.
Konfirmanderne klarede nyhedsoplæsningen med bravour.
Efterfølgende var der suppe i Konfirmandstuen, der deltog ikke så
mange som vi havde håbet, men
tak for en god eftermiddag til alle.
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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. 22734070
Samt Helle Ladegaard, ( he.rahbek@gmail.com) tlf. 28440763
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 tlf. 30344585
Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.
Indlevering af stof til bladet:
01.04.20 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Forsidebillede: Maleri Astrid
Klostergaard fik overrakt, som gave
fra Sognet, for 37-års tjeneste som
sognepræst ved Onsild Kirkerne.
Malet af billedkunstner og præst
Jørn Henrik Olsen, med titlen
”Se nu stiger solen”.
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