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Sdr. Onsild - Nr. Onsild

November - December - Januar - Februar

Lucia
Julen
Sleepover

Nr. 127

Tanker i tiden
Baglæns eller forlæns ind i
Julen
Rend mig i traditionerne. Sådan
lød opråbet i forfatteren Leif
Panduros bog fra 1958 om drengen David, der gjorde oprør mod
datidens normer og traditioner.
Sådan er der nok ikke mange,
der siger nu, hvor vi går årets
mest traditionsrige højtid i møde:
Julen. Her skal alt helst være som
det plejer, når det kommer til
julemad, juletræ, julegaver, julesange, kirkegang, mandelgave
og alle de andre skikke, som vi
holder så meget af.
Traditioner fungerer som det
kit, der binder vore fællesskaber
sammen. Sådan er det med gode
traditioner. De er der bare. Det er
ikke altid, at vi giver os tid eller
rum til at reflektere over det, der
bare er. Men det skal vi gøre. For
sådan giver vi det betydning. Vi
skal gøre os klart, hvad det er, vi
hver især bærer med os i slægt efter slægt – og hvorfor vi gør det.
Det gælder også det arvegods,
som vores tro er. Julen er den dag
på året, hvor vi har allerflest traditioner. Vi gentager dem år efter
år. Det er dem, vi giver videre fra
slægt til slægt. De er med til at
give livet indhold. Derfor skal vi
huske på dem. Vi skal ikke bare
gøre det. Vi skal vide, hvorfor vi
gør det. For sådan får traditioner
særlig værdi. Og måske spørge,
hvorfor det er vigtigt for os.
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Sdr. Onsild

Sådan som vi har gjort det i de
sidste måneder, hvor vi i den grad
er blevet udfordret på alt det, vi
plejer at gøre, alt det, vi gentager
sommetider uden at tænke efter.
I år kan vi ikke være sammen
på samme måde, som vi plejer,
vi er underlagt restriktioner og
afstandskrav, og det, tror jeg, er
svært for mange at forholde sig
til. Men netop derfor er det vigtigt, at vi holder fast ved det, der
betyder noget for os, det, der går
til hjertet af os. For det, der har
været båret ved et hjerte, skal vi
passe særligt godt på. Vi har alle
noget, vi bærer ved vores hjerter.
Det gælder vores børn. Vores
familie. Gode venner. Det gælder
dyrebare minder.
Jeg læste for nylig, at hvis man
vil huske noget, skal man gå baglæns. Det gælder, både når man
fysisk går baglæns, men også
når man gør det mentalt - og går
baglæns i tankerne. Og gå baglæns - det er lige præcis, hvad vi
gør i juledagene. Vi går baglæns:
Vi husker barndommens jul. Vi
husker julen sidste år. Vi husker
på dem, der ikke er med rundt om
julebordet og træet i år og som
vi savner. Dem, som kommer helt
tæt på vores hjerte, når vi tænker på dem. Det kan også være
pudsige og sjove historier om alt
det, der kan gå galt, når julen skal
være perfekt. Om anden, der blev

sort. Om gaver, man ønskede hen,
hvor peberet gror. Og juletræer,
indkøbt i sidste øjeblik, bare
skæve og med grene, der så ud til
lidt af hvert. Vi husker, hvordan
det var at være os, sidste gang vi
sad her. Prøv at gå bag- læns i år.
Baglæns til bords. Eller baglæns
omkring juletræet. Baglæns i minderne. For at huske. For at bringe
til live. Og for at holde traditioner
i live. I bestemmer jo selv, hvor
langt tilbage, I vil gå. Måske 100
år tilbage og mindes genforeningen, vi netop har fejret i år, hvor
landet syd for Kongeåen igen blev
dansk. Eller måske 200 år, hvor
en af vore elskede julesalmer blev
skrevet: Glade Jul. Og måske har
I hørt en gammel sønderjyde fortælle om den julenat i 1914, hvor
sangen blev sunget i skyttegravene i Nordfrankrig og for en kort
stund fik kanonerne til at tie.
Men vi kunne også gå 2000 år
baglæns. Til en vindomsust stald
på en mark uden for byen Betlehem. Og der se et barn, liggende
i en foderkrybbe. Han, som engle
forkyndte, skulle komme. Gudsbarnet. Fredsbarnet. Frygt ikke,
lød det til akkompagnement af
stjerner og himmelske væsner. De
sang det dengang. Og igen i dag
lyder den samme sang: Frygt ikke.
Ord, vi har brug for at høre, mere
i år end længe. Der er mennesker,
der må flygte fra deres hjemlande.
Som ser tilbage på det, de forlod.

Tanker i tiden
Men også vi kan frygte, måske
særligt, når vi ser frem og tænker:
Hvad mon der venter os/mig?
Og når vi gør det, så lyt til ekkoet
fra julenat. Ordene fra dengang,
hvor Gud gjorde det bagvendte
af, hvad vi ville forestille os om

Nr. Onsild

en Gud. Han steg ned fra sin
himmel for at være sammen med
os. Det er jul. For vi er dem, Gud
bærer under sit hjerte. For os gik
Gud hele vejen ned på jorden og
baglæns igen. For at dele sin kærlighed med os. Det er jul, uanset

om vi er kommet forlæns eller
baglæns ind i den. Lad juleglæden flytte ind hos os, så vi bærer
den med herfra og deler den med
hinanden. Glædelig Jul!
Fra Christians sogn,
Fredericia, v. A.K.

Årsberetning 2020 Sdr. – Nr. Onsild menighedsråd
Endnu et år er snart gået, det har som
os alle bekendt været et år, der ikke
har været som det plejer, et år hvor
Corona situationen også har sat sit
præg på det kirkelig liv og aktiviteter.
Vi synes dog vi er kommet igennem
året med stor forståelse, og hvor man
har været gode til at tage hensyn til
hinanden.
I 2020 har vi som bekendt haft valg
til menighedsrådet. Det var første
gang med den nye valgordning, iht.
lov herom startede vi med et orienteringsmøde den 9. juni 2020. Herefter
blev der afholdt afstemningsvalg den
15. september for begge sogne i konfirmandstuen.

Følgende blev valgt.
Sdr. Onsild: Signe Neimann, Anna Lise
Laursen, Stine Bergø Pedersen, Iben
Bryde og Ejgild Simonsen. Stedfortræder
Bente Andersen og Jørn Rasmussen.

dem bliver der valgt 5. som pilotprojekter, som dermed får støtte.
Fra menighedsrådet en Tak til skole,
og alle foreninger for det gode samarbejde.

Nr. Onsild: Dorthe Kragh, John Christensen, Hanna Christensen, Dorit Laursen
og Jørgen Lundsberg. Stedfortræder
Tove Jensen og Henrik Soelberg.

På Menighedsrådets vegne tak til alle
for den positive opbakning / tilslutning der bliver vist.

Menighedsrådet er sammen med borgerforeningen, idrætsforening m. flere med
i en projektgruppe på skolen omkring
”Gamle gymnastiksale nye muligheder”
på landsplan er der udvalgt 10, hvor
skolens gymnastiksal er en af dem, ud af

Tak til Bente og Tove for jeres arbejde
i menighedsrådet gennem mange år.
Til slut en tak til Astrid og hele personalet, samt menighedsrådet for
arbejdet og det gode samarbejde.
Menighedsrådet
Jørgen Lundsberg

Konfirmandløb 2020
I år blev konfirmandløbet afholdt på
Fyrkat på hen holds vis Fyrkatborgen
og Fyrkatgården Løbet blev afholdt
over 2 dage, hvor der deltog ca 340
kommende konfirmander fra hele
Provstiet.
Vi blev ført tilbage i tiden, til omkring
år 980, hvor Kong Harald Blåtand, Harald den gode gjorde danerne kristne.
Løbet var inddelt i 16 poster, 8 på
Borgen, med Jellingestenen, hvor
skjaldene sang om kongen, Vølverne
residerede ved volden, hvor bygmesteren og viste de unge mennesker, hvordan Borgen og voldene var etableret,
der var bueskydning, ved indgangen
huserede fiskerne, og for at komme
ind til borgen var der grænsevagter,

som skulle betales for at lade de rejsende
komme ind, inde o borggården handlede
den kristne kræmmer sammen med den
jødiske og den muslimske. Inde i borgen
residerede kong Harald og hans svigerfar, i den anden enden var det dronning
Tove, der regerede.

Sorggruppe for børn og
unge i Hobro og omegn

På Fyrkatgården blev der støbt
smykker, aflagt den døende Pave et
sidste besøg.
Alt i alt et par meget spændende
dage, med nogle glade, medlevende,
interesserede unge mennesker.

Kontakt: Hanne Dige Bågø
Mobil 2530 7006
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Søndag d. 29. november
1.s.i.advent
10.30

Søndag d. 22. november
Sidste søndag i kirkeåret.
Vi henviser til nabokirkerne.

Se S.O.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 15. november
23.s.e.trin.
19.30

NOVEMBER

NOV - DEC 2020 - JAN - FEB - 2021

Se N.O.

Se N.O.

25.december
Juledag

27.december
Julesøndag.
Vi henviser til nabokirkerne.

26.december
2. Juledag.
Vi henviser til nabokirkerne

15.00

24.december
Juleaften. se omtale

Søndag d. 20. december
4.s.i.advent
Se N.O.
Vi synger julen ind med
de ni læsninger

10.30

19.30

Se S.O.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 13. december
3.s.i.advent Lucia m. optog 16.00

Søndag d. 6. december
2.s.i.advent

DECEMBER

Søndag d. 7. februar
Seksagesima.
Vi henviser til nabokirkerne.

FEBRUAR

Søndag d. 31. januar
Septuagesima.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 24. januar
Sidste s.e.H.3.K.

Søndag d. 17. januar
2.s.e.H.3.K.

Søndag d. 10. januar
1.s.e.H.3.K.
Vi henviser til nabokirkerne.

10.30

Se N.O.

Se S.O.

10.30

Se S.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 3. januar
Hellig 3 Konger.
19.30
Lysgudstjeneste.
Vi synger julen ud i tekster
og salmer.

JANUAR

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender
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Se S.O.

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

31. december
Nytårsaften
16.00
Vi tager afsked med det
gamle år. Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden Godt
Nytår med champagne og
kransekage.

Arrangementer

Sdr. Onsild

Lucia søndag
den 13. december kl. 16.00
i Sdr. Onsild Kirke

Juleaftensgudstjeneste på
en anden måde:

Fredag den 22. januar 2021
”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. 22. januar kl 20.00 til
lørdag morgen kl. 9.00. Nærmere
besked med konfirmanderne.

På grund af Corona flyttes gudstjenesten
den 24. december 2020 til Onsild Hallen.
Gudstjenesten starter kl. 15.00,
og er fælles for både Sdr. og Nr. Onsild Sogn.

Syng sammen
Mandag den 16. nov. kl. 14.00
Mandag den 7. dec. kl. 14.00
juleafslutning
Mandag den 18. jan. kl. 14.00

Mariagerfjord
kirkehøjskole
Lørdag d. 21. november
Kl. 10.00: Foredrag v. lektor
Annette Lassen, Københavns
Universitet: Islændinge sagaernes verden.
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”Du er ikke
alene” – et projekt som har til
formål at forebygge mistrivsel
hos 13-18 år.

Siden sidst
Sdr. Onsild

Nr. Onsild

Kl. 12.30: Oplæsning fra Njals
saga ved Ole Bent Larsen. Film:
Njals saga.

Dåb:
26.09.20 	Alma Holmen
Sander

Dåb:

Pris: Kr. 50 pr. gang eller kr. 175
for alle fire gange.

Vielser:
Ingen

Alle højskoledage finder sted i
Hobro Kirkecenter Søndergade 3
og starter med formiddagskaffe
kl. 9.30.

Begravede/Bisatte:
18.07.20 Magda Christensen
19.09.20 Olga Andrease

Ingen

Vielser:
Ingen
Begravede/Bisatte:
25.07.20  Nelly Kirsten
Pedersen

Siden sidst
4. maj arrangement
den 7. oktober
i Sdr. Onsild kirke
4. maj koncert, i anledning af 75
årsdagen for Danmarks befrielse
blev, som så meget andet påvirket af Corona, men endelig gennemført i oktober måned.
Med ”afspritning” og behørig afstand blev det efterårets musikalske oplevelse, og mange tilhørere
havde heldigvis fundet vej til Sdr.
Onsild kirke denne aften.
Programmet var sange, musik og
tekster, fra tiden omkring befriel-

Nr. Onsild

sen eller som handlede om frihed,
fred, håb og kærlighed.
Den musikalske underholdning
var lagt i hænderne på” NB!
Jazz”, hvor Stine Bergø Pedersen
med sin smukke og klangfulde
stemme, blev akkompagneret af
Johs. Berggreen på piano og Peter
Nymann Eriksen på bas.
Repertoiret spændte vidt, fra Kaj
Normann Andersen, via Sebastian
og TV2 / Steffen Brandt til Oscar
Pettersons ”Hymn to freedom”,
og sluttede med glad og fængende Gospel.

Imellem de tre afdelinger musik
fra ensemblet, var der fællessange, samt mere alvorlige og
tænksomme tekststykker, der
afspejlede stemningen omkring
befrielsen. Læsning af Astrid Klostergaard og Signe Neimann.
Desuden medvirkede kirkernes
organist og kirkesanger.
På trods af diverse restriktioner,
og alvoren i aftenens emne fik
tilhørerne, en dejlig oplevelse
med en smuk og varm koncert
denne aften.

Koncert den 7. oktober. En lærke letted´….
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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

Herlev Kirke

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

Organist:
Marianne Ladegaard Høgh
(30 34 45 85).
Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.
Indlevering af stof til bladet:
10.01.2021 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Billeder: Forside: Englen forkynder

for markens hyrder - Bodil Kaalund.
Øvrige: Iben Bryde og Astrid
Klostergaard
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