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Konfirmationerne 2020

Påskehilsen
Påsken står for døren, men på
en helt anden måde end vi er
vant til. Mig bekendt har kirkerne
aldrig før været lukkede i påsken.
Det er sært, ja, underligt, som
alting i denne tid. Vi er sammen,
hver for sig og på afstand, og
dog er der meget, der binder os
sammen. Morgensang på TV,
fællessang fra altaner og gårde i
byen, frivillige, der træder til og
hjælper, hvor de ser et behov.
Men først og fremmest alle dem,
der troligt møder på arbejde på
sygehuse, plejehjem og hvor der
ellers er så stærkt brug for en
indsats. Alt sammen taler det sit
tydelige og umisforståelige sprog
om en stædig vilje til at få livet til
at fungere på trods af de barske
betingelser. Og imens holder vi
vejret og håber på snart at kunne
vende tilbage til den hverdag,

Sdr. Onsild

som i lyset af coronakrisen med
ét er blevet så dyrebar. Sådan
som livet er, når det udfordres af
det ukendte, det, der skræmmer
os, fordi det ryster vores verden.
Denne følelse af skræk og håb
løshed deler vi med de kvinder,
der den allerførste påskedag
vandrede ud til en klippegrav
langt mod syd, hvor de 3 dage
forinden havde begravet alt
deres håb og hele deres fremtid.
Men denne morgen blev anderle
des. Den tomme grav sendte ka
skader af lys ind over kvinderne,
og dagen fyldtes med et håb så
stort og gennemgribende, at det
lyder hos os endnu.
Med påskemorgen blev der plan
tet en glæde og et håb i verden,
som ingen ondskab kan tage livet
af. Vi er ikke henvist til at leve
vort liv i gravens dystre skygger,
men leve i tillid til, at den Kristus,
som Gud opvakte den morgen,
er stærkere end al ødelæggelse.
Englen ved graven peger udad
og fremad. Se, han går forud for
jer til Galilæa, der, hvor det hele
begyndte, sådan hed det. Vort
Galilæa er det liv og den hverdag,
vi hver især er forpligtet på og
skal tage ansvar for.
Han går foran os med et håb og
en glæde, der har været igennem
det værst tænkelige og holdt
til det. Derfor må vi ikke miste
modet, trods det vi nu går igen
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nem. Livet er værd at elske og
værd at slås for. Livet er muligt,
trods alle rygter om det mod
satte. Frygt ikke, sådan sagde
julens og påskens engel. Kristus
er vores fremtid. Hvad vi er på
vej ind i i morgen og i overmor
gen, ved vi ikke, men vi ved, at
Han er der. Det kan nok være, at
trusler, frygt og usikkerhed står
tykt omkring os, men håbet taler
sagte, modigt, trodsigt, sådan
som håbet altid er et håb på
trods, og dog bærer netop håbet
meningen med sig, håbet om nye
muligheder, nye begyndelser, hå
bet om liv og opstandelse.
Håbet spiller på fløjte, digter Jens
Rosendal og fortsætter: ”Det
hænder, at jeg ikke kan fastholde
håbet/ men skrumpler gennem
lange tunneler/ af uvirkelighed
og mørke/ med døve ører og
ufølsomme læber. Men lovet
være håbet. / Det holder mig
fast/ og slipper mig ikke af syne.
/ Ufortrødent stemmer det sin
fløjte/ og kalder mig levende ud
på den anden side./ Dansende
fatter jeg med min ene hånd
om fortiden/ som altid er fuld af
fejltagelser og misforståelser/ og
fuld af håb rækker jeg den anden
mod fremtiden/ de nye dage/ det
nye forår. Og med de ord ønsker
jeg jer alle en Glædelig Påske!
Pas godt på jer selv og hinanden!

Astrid Klostergaard

Nyt fra menighedsrådet
Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådets Orienteringsmøde
Menighedsrådets årlige orienteringsmøde skulle iht.
Lovbekendtgørelse være afholdt tirsdag den 12. maj,
sammen med en orientering omkring den nye valgform til
Menighedsrådsvalg, som er gældende her ved nyvalg til
menighedsråd i september 2020.
Grundet den nuværende situation omkring Coronakrisen er
denne dato ændret iht. Ny (haste) lovbekendtgørelse nr. 373
til den 9. juni 2020
Mødet afholdes i konfirmandstuen kl. 19.00
Der vil for hele Hobro – Mariager provsti blive fulgt op med
en fælles annonce i Hobro Avis.

Sønder – Nørre Onsild Menighedsråd
Jørgen Lundsberg

Nr. Onsild

INFORMATION
FRA KIRKEBLADSUDVALGET:
Da alt er usikkert i øjeblikket,
håber vi, at I vil bære over
med os, hvis der skulle ske nyt
i forhold til gudstjenester, dåb
og vielser samt begravelser og
bisættelser.
Denne udgave af bladet er, for at
undgå spredning af smitten,
fremstillet af kirkebladsudvalget
ved kontakt via telefon og PC og
ikke fysiske møder, som vi plejer.
Vi håber derfor, man ser med
forståelse på evt. fejl og
mangler.
Ændringer og aflysninger m.v.
for gudstjenester og arrange
menter findes på hjemmesiden
www.onsildkirkerne.dk.
Vi kan også henvise til
www.folkekirken.dk,
der oplyses hvilke gudstjenester
der transmitteres i radio og TV.

Siden sidst

Vi håber alle kommer godt
igennem coronakrisen.

Grundet corona krisen er det ikke muligt, at hente
opdatering for dåb, begravelser, bisættelser og bryllupper,
der har fundet sted i vores kirker, siden sidste kirkeblad.
Det vil fremgå af næste udgivels.
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Søndag d. 31. maj
Pinsedag

Søndag d. 24. maj
6.s.e.påske
Vi henviser til nabokirkerne

Torsdag d. 21.maj
Kristi Himmelfart.
Vi henviser til nabokirkerne

Søndag d. 17. maj
5.s.e.påske

Søndag d. 10. maj
4.s.e.påske
Vi henviser til nabokirkerne

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

MAJ

Se N.O.

10.30

10.30

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

MAJ - JUNI - JULI - AUGUST 2020

Gudstjenestetidspunkterne
gælder under forudsætning
af, at det igen er muligt at
samles i kirken.

Søndag d. 28. juni
3.s.e.trinitatis

Søndag d. 21. juni
Vi henviser til nabokirkerne

Søndag d. 14. juni
1.s.e.trinitatis

Søndag d. 7. juni
Vi henviser til nabokirkerne

Mandag d. 1. juni
2. pinsedag
Sommersangsmatiné
Vi slutter af med hvidvin
og pindemad.
Se omtale.

JUNI

10.30

Se N.O.

19.30

Se S.O.

10.30

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Se hjemmesiden
www.onsildkirkerne.dk

JULI - AUGUST
Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender
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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

Set og sket

Sdr. Onsild

SOGNEAFTEN
Sogneaften den 26. februar 2020
”Fortællinger fra grænselandet 1864-1920”
Med fortællerduoen
Høvsgaard & Harboe
Forrige gang den sympatiske
duo underholdt på sogneaften
i 2019 handlede det om Dannebrog, denne gang var deres
fortællinger fra grænselandethvordan det var at være dansk i
Tyskland og tysk i Danmark.
Vi blev ført gennem 8 MEGET
forskellige historier.
1. Handlede om Niels Kjems,
født i 1888 i Sdr. Hygum - skal
være soldat i den prøjsiske hær,
nåede at deltage på tysk side 3
gange. Han søger til danske højskoler og deltog som gymnast
1912 i OL i Stockholm under
dansk flag, for at føle sig mere
dansk, efter 1920 flyttede familien til Harrisle, Tyskland - igen
for at føle sig mere danske. !!
2. Vi er på Als i 1917, Kristine
passer sammen med sin mor, sin
syge bedstefar, inden hun skal i
skole hos Herr. Dorfmann. Hun er
en rebel, der svarer på dansk når
læreren spørger på tysk. Hun vil
heller ikke være med til at fejre
den tyske Kejsers fødselsdag!
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3. Nu er vi i 1920, Kresten kommer hjem til Sønderborg og ser
Broager, som han forlod for 7
år siden. Hans far er tysk og
ansat på margarine fabrikken.
Kresten forventer hans far henter ham, men mødes inden af
to skole kammerater, Harald og
Kette Olsen, der vil vide, om han
stemmer til fordel for Danmark
eller Tyskland. Det er hans far til
gengæld slet ikke interesseret
i, da han ankommer, men svært
stolt af ,at Kresten har studeret
i København på polyteknisk og
er ingeniør, og spørger slet ikke,
hvor han vil sætte sin stemme!
4. 1879 Jomfu Fanny har en
systue i Åbenrå. Hun anses for
at være synsk. Hun får bl.a.
syner om en dansk konge, der
rider over grænsen på en hvid
hest. Hun spadserer daglig med
barber Speckhahn i Åbenrå´s gader hen til kirkegården, hvor de
besøger hendes mors grav, hvor

gravstenen er speciel flot, men
der går også rygter om hun er
uægte kongebarn!
5. Handler om bedstemor født i
1903 på Als og en fodboldtosset
familie. En ung mand får job
hos en tysk bager, der vil lære
ham at bage til det Sønderjyske
Kaffebord - Men så bliver hans
bedstemor vred og forlanger,
han kommer til hende HVER
weekend for at lære det - det
skal ikke være en tysker - det
er hårde weekender. Mange år
senere den 2. juni 1992 slår vi
tyskerne ved VM, den tyske bager giver hånd og ønsker tillykke
med den sejr - nu mener bedstemor at barnebarnet er udlært!!!
6. Domænegårde: i 1890 opkøbes ca. 35 gårde der udlejes til
tyskere, men omkring afstemning bliver stemningen nervøs
hos disse lejere. Ernst har hørt
sin mor sige”hun ikke vil blive i
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Danmark hvis grænsen flyttes”,
hans ven hedder Horst, han
siger at hans familie vil blive i
Danmark - Ernst kommenterer
det ”at så er de Blaggere” dvs.
hverken tyske eller danske. Han
betragter en plakat med ”Stem
Dansk” med Dannebrog, synes
den er flot. Hans far synes det
tyske flag er bedst i krigssituation!
7. Gudernes sendebud Merlin
eller Hermes ser til fra side linen
og observerer, hvornår krige
starter og slutter. Betragter

g æsterne den 28. juni 1914 på
gæstgivergården ”Danmark”Der diskuteres tyskernes fest
for 50 året for slaget på Dybbøl
banke. Samtidig afleveres meddelelse, om drabet på Østrig /
Ungarns tronarving, dette bliver
starten på første verdenskrig.
8. År 2020 Laura er vendt hjem
fra backpacker rejse bl.a. til New
Zeeland. På turen træffer hun
tyske Wilhelm. Efter et besøg i
Tyskland, henter far dem - da de
kører over grænsen siger hun
”at den bare er kunstig” – og

kan ikke forstå ”at Zone 3 ikke
fik lov at stemme i 1920". Wilhelm siger” det skal ikke være
befolkningen, men politikerne
der skal bestemme, hvor grænsen skal være!” ”Det er for at
bevare vores kultur, den er der”.
Laura kan ikke forstå, far ikke
kan lide Wilhelm. MEN - Far
tænker på hvor grænsen er om
100 år!!!!!
Der var heldigvis denne gang,
mange deltagere, der med for
nøjelse lyttede til aftenens for
tællinger.

Arrangementer
SOMMERSANGSMATINÉ
2. pinsedag
Mandag den 1. juni kl. 19.30
byder vi på Sommersangsmatiné
i Sdr. Onsild kirke.

Vi slutter af med et køligt glas
hvidvin og pindemad.
Dette arrangement er kun muligt, hvis Danmark igen er åben
efter corona.

KONFIRMATION
Konfirmationen har vi fastsat
til d. 30. august i håb om, at så
mange som muligt igen kan få
lov at fejre konfirmanderne.
Vær med til at synge dejlige og
lyse sange og salmer og byde
sommeren velkommen.

Tidspunktet er stadig kl. 9 i
Nr. Onsild og 10.30 i Sdr. Onsild.

AFLYSNINGER M.M.
75-årsdagen for Danmarks
befrielse den 5. maj - aflyst.
Syng sammen 2020 - aflyst indtil
videre, besked følger!
Dåb og vielser bør så vidt muligt
udsættes. Gennemføres de, er
det, som det ser ud nu, med meget begrænset antal deltagere.
For bisættelser og begravelser
gælder, at kun den nærmeste
familie har mulighed for at
deltage.
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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:
13.07.20 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Forsidebillede:

Stedmoderblomster - Arkivfoto.
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