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Tanker i Tiden
Ingen er sin egen lykkes smed
For nogen tid siden hørte jeg
én sige: ” Den anden er altid
den nærmeste omvej til mig
selv. Lad os da gøre, alt hvad vi
kan for at komme til os selv, og
benytte os af alle gode omveje”.
Sådan filosoferer præsten og
forfatteren Gudmund Rask Pedersen og fortsætter: Det passer
ikke, at enhver er sin egen lykkes smed. Tværtimod er det en
umenneskelig livsholdning, der
fører til stor ensomhed. Ingen
er sin lykkes egen smed i den
forstand, at man gør den anden
til et middel for én selv.
Vi er som mennesker flettet ind i
hinanden og udleveret til hinanden, hvad enten vi vil det eller ej.
Den svenske forfatter Kerstin
Ekman beskriver det stærkt og
fint i romanen, ”Springkilden”:
”Vi låner alt af hinanden. Alt. Vi

Sdr. Onsild

låner for at få lys og varme. Vi
må låne vand, når brøndene tørrer ud. Inderst inde i mig er der
kraftige kilder. Men jeg kan kun
vække dem til live ved at låne.
Du må først væde den udtørrede
jord. Så finder vandet vej op for
at møde vand. Vi har alting selv.
Men vi låner det af hinanden.
Vi har det i os selv, som en
godhed, vi har fået af skaberen
selv, det, der skal til, for at livet
kan blive godt, men det kan kun
vækkes til live og blive til noget
idet vi låner det af hinanden.
På den måde holder vi altid et
stykke af den andens liv i vore
hænder. Det kan være: Lys, varme, vand. eller: Kærlighed, ømhed, omsorg. Grundlæggende
betingelser for liv, som opstår og
bliver til, når vi kommer hinanden i møde. Da springer kilden.
Og noget godt kan ske. Fordi: Vi

lever af det, vi låner. Ikke at vi
ikke har noget i os selv. Det har
vi. Men kun som noget at give
af efter at have fået det. Vi har
noget, men vi er ikke noget i os
selv. Vi er først noget i kraft af
det, vi modtager. Ser man det,
erfarer man det, kan man blive
et menneske, der hviler i sig selv.
Hvilket, selv om det umiddelbart
kunne lyde sådan, ikke har noget
som helst med ensomhed og sigselv-nok at gøre.
Et menneske der hviler i sig selv,
hviler mærkværdigt nok altid i
noget større end sig selv. I for
eksempel bevidstheden om at
høre til i et menneskeligt samfund og have opgaver og ansvar
her, og først og fremmest også
kunne få kræfterne til det, fordi
jeg ikke er alene. Og ikke selv
står inde for det hele, men har
med-mennesker.
G.R.Pedersen v.AK.

”Du er ikke alene”
– et projekt som
har til formål at
forebygge mistrivsel hos 13 – 18
årige.
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Nyt fra menighedsrådet

Sankt Hans Nr. Onsild

Nr. Onsild

Sommersangsmatine

Nyt fra menighedsrådet
Sorggruppe for børn og unge i Hobro og omegn
Kontakt: Hanne Dige Bågø
Mobil: 2530 7006

Menighedsrådsvalg 2020
I henhold til ny lovbekendtgørelse omkring valg til menighedsråd,
er der afholdt orienteringsmøde den 9. juni 2020.
Efter den nye valgform afstemningsvalg
(generalforsamlingsmodel) til menighedsrådet er det en fast dato
på landsplan, som afholdes den 15. september 2020 kl. 19.00
i konfirmandstuen.
For Sdr. og Nr. Onsild menighedsråd skal der vælges
10 personer, 5 fra Sdr. Onsild og 5 fra Nr. Onsild, samt
stedfortræder for hvert sogn.
Der vil for Hobro – Mariager provsti være en fælles annonce
omkring dette i Hobro avis.

Sønder – Nørre Onsild Menighedsråd
Jørgen Lundsberg
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Se S.O.

Se S.O.

Søndag d. 20. september
Konfirmand-intro
17.00

Søndag d. 27. september
Høstgudstjeneste
10.30
Efter gudstjenesten inviterer
vi til frokost. Der er indsam‑
ling ved gudstjenesten
til humanitære formål.

10.30

Søndag d. 13. september
14.s.e.trin.
Se N.O.

Søndag d. 6. september
13.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

SEPTEMBER

9.00

Søndag d. 25. oktober
Vi henviser til nabokirkerne.

Fredag d. 23. oktober
Gospel-Dag. (Se omtale)

Søndag d. 18. oktober
19.s.e.trin.

Søndag d. 11. oktober
18.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

Onsdag d. 7. oktober
4-Maj arrangement Kl. 19.30
(se omtale)

Søndag d. 30. august
Konfirmation

10.30

Søndag d. 4. oktober
17.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

OKTOBER

Se N.O.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

16.00

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 22. november
Vi henviser til nabokirkerne

Søndag d. 15. november 19.30

Søndag d. 8. november
Vi henviser til nabokirkerne
10.30

Fredag d. 6. november
Fyraftensgudstjeneste		17.00

Søndag d. 1. november
Alle Helgen

NOVEMBER

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender

Søndag d. 23. august
11.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne

AUGUST

AUG - SEPT - OKT - NOV 2020

5

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

Arrangementer
KONFIRMATION
Konfirmationen har vi fastsat
til d. 30. august i håb om, at så
mange som muligt igen kan få
lov at fejre konfirmanderne.
Tidspunktet er stadig kl.9.00
i Nr. Onsild og 10.30 i Sdr.
Onsild
Konfirmandstart den 8. september kl. 8.00 i konfirmandstuen.
Introgudstjerneste for konfirmander den 20. september
kl. 17.00 i Sdr. Onsild Kirke.
Vi byder velkommen til de nye
konfirmander med en kort gudstjeneste, som konfirmanderne
står for. Derefter er der fælles
spisning i konfirmandstuen, og
vi håber, at mange udover konfirmanderne og deres familier
har lyst til at være med.
Minikonfirmandstart
Den 27. august starter det nye
hold minikonfirmander. Det er et
tilbud til 3. klasse, hvor de lærer
kirken at kende. Vi fortæller
nogle af de mange historier fra
biblen, synger og tegner, og ikke
mindst hygger os med saftevand
og kage. Har I lyst til at være
med? Det er sammen med Marianne, vores organist, og en lærer
fra skolen. Der gives nærmere
besked om tidspunkt, når skolen
starter efter sommerferien.
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Sdr. Onsild

Høstgudstjeneste den 27.
september kl. 10.30 i Sdr.
Onsild Kirke
Efter gudstjenesten inviterer vi
til frokost i konfirmandstuen. Der
er indsamling ved gudstjenesten
til humanitære formål.
Sognetur - på grund af
Coronakrisen ser vi desværre
nødsaget til at aflyse sogneturen i år.
Konfirmand Gospel
Fredag den 23. oktober i samarbejde med MFI holder vi Gospeldag for konfirmander og de
store elever på skolen. Det hele
foregår fra kl. 11.00 til 16.00 i
Sdr. Onsild Kirke og afsluttes med
en lille koncert kl. 15.00. Dagen
holdes sammen af sangerinden
Heidi Bisgaard, Aalborg og hen-

des 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
Syng sammen 2020
Mandag den 14. september
starter vi med en tur i det blå
kl. 13.30
Mandag den 19. oktober
Syng sammen kl.14.00
Fyraftensgudstjeneste
Fredag den 6. november kl.
17.00 i Nr. Onsild Kirke.
Gudstjeneste på en anden måde.
Efter gudstjenesten er der fælles
spisning for alle i forsamlingshuset. Aftenen er tilrettelagt i
samarbejde med Landsbyrådet
og forsamlingshuset.

Siden sidst
Sdr. Onsild

Nr. Onsild

Dåb:
19.01.20	Mille Elisa Ørbech
Thomsen
05.07.20	Alberte Juul
Neimann

Dåb:
01.02.20	Izabella Claire
Holmes Laursen
02.02.20	Noah Lund
Aagesen

Begravede/Bisatte:
01.02.20	Hans Jakobsen
16.04.20	Jørgen Erikslev

Nr. Onsild

Den 7. oktober
Markering af 4. maj kl. 19.30
i Sdr. Onsild Kirke
EN LÆRKE LETTED’...
4. maj koncert den 7.oktober
19.30 i Sønder Onsild Kirke.
Her spiller ensemblet
NB! Jazz og Stine Bergø

musik og sange fra tiden omkring befrielsen, eller som i det
hele taget kredser om emnerne
frihed, fred og håb. Ensemblet
består af Poul Nyholm (bas),
Johannes Berggreen (piano),
Henrik Bergø Pedersen (trommer) og Stine Bergø (sang).

Derudover medvirker sognepræst Astrid Klostergaard, medlemmer af menighedsrådet samt
konfirmander for i ord og toner
at afspejle lidt af den stemning,
der prægede dagene omkring
den 4. og 5. maj.

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse skulle denne
koncert finde sted 4. maj, men
aflyst på grund af corona. Nu
spiller vi den så alligevel, med

Mariagerfjord Kirkehøjskole 2020
Lørdag d. 26. september
Kl. 10.00 I anledning af 75 året for befrielsen i 1945 fortæller Jens Kristian Hansen,
museumsinspektør i Hjørring, om Frikorps
Danmark.
Kl. 12.30 Jenny Lyngaa fortæller om mindekorset i Tobberup.
Kl. 13.30 Generalforsamling 2020

Lørdag d. 21. november
Kl. 10.00 Foredrag v. lektor Annette Lassen, Københavns Universitet: Islændinge sagaernes verden.
Kl. 12.30 Oplæsning fra Njals saga ved Ole Bent
Larsen. Film: Njals saga.
Pris: Kr. 50 pr. gang eller kr. 175 for alle fire
gange. Alle højskoledage finder sted i Hobro
Kirkecenter Søndergade 3 og starter med formiddagskaffe kl. 9.30.
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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
Sdr. Onsild og Nr. Onsild
menighedsråd:
Jørgen Lundsberg
tlf. 61 61 52 29
Kirkeværge:
Eigild Simonsen, tlf. 98 54 43 86
Tove Jensen, tlf. 52 39 37 34

Se mange flere billeder på
www.onsildkirkerne.dk.

Udgivet af:
Menighedsrådene.
Redaktionsudvalg:
Hanna Christensen,
Iben Bryde og
Bente Andersen.

Organist: Marianne Ladegaard
Høgh tlf. 30 34 45 85
Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.
Indlevering af stof til bladet:
01.10.20 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Forsidebillede:
Arkivfoto.
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