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Tanker i tiden

Sdr. Onsild

de vante fællesskaber pludselig
tages fra en. Og selvfølgelig den
ensomhed vi alle mærker, når vi
skal holde afstand og ikke længere må mødes i biografen, på
spisestedet, på fodboldstadion,
til familiefesten, eller hvor det nu
er, vi er sammen med hinanden.
Nyhedsbrev, januar 2021
Corona og kirkegang
Kære menighed, menighedsråd
og præster
Noget af det værste ved den her
mørke corona-tid er ensomheden. Ensomheden på plejehjemmet, hvor der ikke må komme
besøgende. Ensomheden, når
man ikke kan eller tør forlade
sit hjem på grund af smittefaren. Ensomheden, når man ikke
kan se sit barnebarn eller sin
nærmeste familie på grund af
smittekæderne. Ensomheden, når
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Lige nu forstår vi måske meget
bedre, hvad det betyder, når det
i Bibelens skabelsesberetning
lyder, at det ikke er godt for
mennesket at være alene. Vi er
simpelthen ikke skabt til det.
Pludselig forstår vi måske det,
der sker i gudstjenesten, i et
nyt lys. For her er vi sammen. Vi
sidder sammen i al vores forskellighed, og vi hører og synger
om og beder til Gud, som vi er
sammen i, fordi Gud vil os, og i
sin søn er kommet til os for at
knytte os endnu tættere sammen i et kærlighedens fælles-

skab. Det er også det, der bliver
meget håndgribeligt, når vi holder nadver sammen. Her smager
vi på et fællesskab, der holder i
liv og i død.
Derfor er jeg glad for, at vi,
selvom pandemien raser, stadigvæk kan holde gudstjeneste.
Vi bliver mindet om, at her er
noget, der holder, selvom verden
mildest talt ikke ligner sig selv.
Her er der et fællesskab, som
coronaen måske begrænser, men
ikke opløser. For når vi bliver ved
med - med de begrænsninger vi
er underlagt - at besøge de ensomme, begrave de døde, døbe
de små, trøste de sørgende, så er
det netop dét ubrydelige fællesskab, vi kommer med.
Jeg ved godt, at mange af jer
ikke er trygge ved at komme til
gudstjeneste nu hvor vi får at vi-
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de, at vi helst skal blive hjemme.
Jeg ved godt, at mange slet ikke
kan eller har lyst til at komme.
Men nogle vil gerne have mulighed for at komme, og til det vil
jeg sige tre ting:
For det første har sundhedsmyndighederne sagt god for, at vi
kan holde gudstjenester med de
begrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger, som de har
anbefalet. Og sundhedsmyndighederne er nu engang dem, der
ved mest om det her. Dem er vi
er nødt til at stole på.
For det andet er der jo ikke tale
om højmesser, som vi kender
dem fra mere normale tider, men
om korte gudstjenester med en
kort liturgi, der kan holdes på
mange forskellige måder. Måske
i flere omgange med ganske
få deltagere. Måske uden for
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kirkedøren. Måske med tilbud
om individuel altergang. Måske
med mulighed for samtaler i det
åbne kirkerum. Mulighederne er
mange. Vigtigst er det, at evangeliet bliver læst og udlagt for
os, trosbekendelsen sagt, og vi
sammen kan bede fadervor. Og
så, trods afstand og mundbind,
få en fornemmelse af, at fællesskabet består, og at vi er andre
end os selv og vores egen smittekæde.
For det tredje er det vigtigt for
os som samfund og fællesskab
at være til stede som kirke, ringe
med klokkerne og holde dørene
åbne, også selvom der ikke bliver tale om det store fremmøde.
Vi skal sandsynligvis et godt
stykke hen i foråret, før vores
samfund lukker op igen.

I al den tid skal alle vores kirker
ikke stå lukkede, mørke, tavse og
ubrugte hen. De skal – på små
og forsigtige måder – minde os
om det store fællesskab, som
de er bygget på, og som de har
vidnet om, lige siden de blev
bygget. Også i tider, der var
meget værre og meget mere
udsatte end vores.
Gudstjenesten er vores kirkes
pulsslag. Pulsen vil være svag
til den dag, vi kan åbne helt op
igen. Men det vil være der. Og
det er det vigtigste!
Med venlig hilsen
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Søndag d. 28. februar
2.s.i.fasten

Søndag d. 21.februar
1.s.i.fasten.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 14. februar
Fastelavn

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

FEBRUAR

Se N.O.

19.30

10.30

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

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

Se N.O.

10.30

Se S.O.

Se S.O.

10.30
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Søndag d. 17. januar
2.s.e.H.3.K.

JANUAR

JANUAR - FEBRUAR - MARTS - APRIL 2020

Se N.O.

9.45

10.30
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Mandag d. 5. april
2. påskedag.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 4. april
Påskedag

Fredag d. 2. april
Langfredag

Torsdag d. 1. april
Skærtorsdag

APRIL

10.30

Se N.O.

19.30

Ferie: d.5 /3 til 15/ 3, begge dag
e incl. Der er henvisning til pas
tor Kirsten Møller Larsen,
Glenstrup præstegård, tlf. 86 45
22 73. Mellem 12 og 13 og elle
rs efter aftale.

Se S.O.

10.30

Se S.O.
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Gudstjenesterne vil blive afvikle
t som ovenfor, medmindre myn
dighedernes restriktioner
ændres. Se venligst på kirkernes
hjemmeside.

Søndag d. 28.marts
Palmesøndag

Søndag d. 21. marts
Mariæ Bebudelse.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 14.marts
Midfaste
Kirsten Larsen

Søndag d. 7. marts
3.s.i.fasten.
Vi henviser til nabokirkerne.

MARTS
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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

Indtil videre er alle kirkens arrangementer aflyst.
Når de igen starter, kommer der meddelelse på
Kirkernes hjemmeside og Facebook.
FASTELAVN:
Aflyst.

SOGNEAFTEN
Nærmere besked følger.

SYNG SAMMEN 2021
Aflyst indtil videre.
Besked om start følger.

Konstituering efter valg til Menighedsrådet
Formand: Jørgen Lundsberg
Næstformand og kontaktperson: Signe Niemann
Kasserer: Iben bryde
Kirkeværge
Sdr. Onsild: Ejgild Simonsen
Nr. Onsild: John Christensen
Sekretær: Anna Lise Laursen
Formand valgbestyrelse:
Dorthe Kragh Andersen
Øvrige Medlemmer: Dorit
Laursen, Hanna Christensen og
Stine B. Pedersen

Juleaftensgudstjeneste 2020
måtte vi aflyse
Vi havde forberedt og
glædet os til at afholde årets
juleaftensgudstjeneste i
Onsildhallen, Men sådan skulle
det ikke være, corona situationen
tog til, der kom ændrede
restriktioner omkring afholdelse
af gudstjenester den 23. dec.
om aftenen. På den baggrund
så vi os nødsaget til at aflyse
gudstjenesten, det var nødvendigt,
men også ærgerligt, da alt var

Siden sidst
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Sdr. Onsild

Dåb:
Ingen

Dåb:
Ingen

Vielser:
Ingen

Vielser:
Ingen

Begravede/bisatte:
28.11.20 Kirsten Nielsen
09.01.21 Grete Alice Pedersen

Begravede/bisatte:
Ingen

gjort klar, der var blevet lagt
et stort stykke arbejde med
planlægning, indretning og
pyntning af Hallen.
Tak til Elmo, menighedsrådet
og kirkens personale for det
store arbejde. Tak til skolens
elever som i deres juleemne uge
havde lavet nogle fantastiske
inspirerende malerier omkring
juleevangeliet.
P.M.V. Jørgen Lundsberg

Set og sket
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Julen 2020
Nu er det jul igen...
Dejlig er den himmelblå...
Glade jul dejlige jul...
Pebernødder, risengrød, gaver,
æbleskiver, og ikke mindst
Kirkegang...
Mange ting forbinder vi med
jul. I en tid hvor alt forandres,
er der dog intet der skal røre
vores gamle jul, da kommer
traditionerne frem igen og
igen, og vi glæder os til at holde fri og være sammen med
familien og gode venner i fred
og ro, uden stress og jag.
Sådan skulle det ikke helt
blive i 2020, igen spiller Corona en rolle. Den Corona vil
bestemme over os.

Vi måtte ikke mødes mange i
kirken, som ellers er en dejlig tradition, og skolens juleafslutning
kunne heller ikke være i kirken,
og den hyggelige Lucia gudstjeneste, skulle også aflyses.
Men som så mange andre
menighedsråd, tænkte vi i Onsild
også anderledes. Vi flytter det
hele i Onsild Hallen.

stolene blev stillet op med
behørig afstand, klaveret
blev hentet, korset fra Nr.
Onsild kirke blev hentet, alt så
perfekt ud. Så langt så godt.

Og det skete i de dage, at der
udgik en befaling…

Menighedsrådet mødtes nogle
gange med kirkens dygtige
personale. Alle smøgede
ærmerne op og gik i gang i
samarbejde med Elmo fra hallen.

Den 23. december kom der
en ”befaling” fra landets
biskopper, at man anbefalede
menighedsrådsformændene
og præsterne at aflyse alle
gudstjenester i julen. Det blev
de så, så heller ikke her, blev
alt, som det plejede.

Alle var i gang, der skulle laves
et alter, der blev fremstillet flotte
store plancher af vore to kirker,
der blev pyntet 4 juletræer,

Så 3. juledag mødtes menighedsrådet og Elmo i hallen for
at rydde op efter en julegudstjeneste, der ikke fandt sted.
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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

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:
01.04.2021 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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