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Tanker i tiden

Sdr. Onsild

Det seneste år har lært os meget om de vigtige grundydelser
Nyhedsbrev fra Biskoppen,
april 2021
Kære menighed, menighedsråd,
betjening og præster
Så er det april. Vi er tilsyneladende på rette vej, og genoplukningen er i gang. Endnu er det
ikke til at sige, hvor hurtigt det
går, men vi begynder for alvor at
blive utålmodige. Også i vores
kirke. Nu vil vi rigtig gerne snart
kunne synge salmer sammen
igen og samles nogle flere lidt
længere tid ad gangen. Der er
så meget, vi har forsømt: møder,
arrangementer og mange af de
fællesskaber, som vi plejer at
være en del af.
Jeg ved, at I mange steder tænker nyt og går anderledes veje
for at få taget hul på ”dåbspuklen” og få de forældre i tale,
som ikke har fået deres børn
døbt under nedlukningen. Jeg
ved, at I knokler med at forberede konfirmander under svære
forhold og i det hele taget for
at få tingene til at gå, som de
bedst kan. Jeg bliver både glad
og taknemmelig, når jeg hører,
hvordan I lægger jer i selen for
at være til stede på jeres sted. Vi
har som folkekirke IKKE vendt os
om på ryggen og strakt poterne
i vejret gennem det sidste bevægede år. Vi har været der!
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Men når hverdagen for alvor
begynder at melde sig igen – og
mon ikke det bliver efter sommerferien engang – så vil jeg
bede jer om, midt i glæden og
lettelsen, at tænke lidt ekstra
over, hvordan I nu fremover vil
bruge jeres tid og ressourcer.
Vi har jo også lært et og andet
under nedlukningen. Vi har lært,
hvordan vi bedst er nærværende som folkekirke: i mødet, i
samtalen, i den kirkelige handling, i den korte gudstjenestes
ritual, ja, i at være til stede og
støtte og hjælpe, som man nu
bedst kan i nye og anderledes
sammenhænge og på nye og
anderledes måder. Alle de her
”grundydelser” skal vi tage med
os og holde fast ved, når arrangementerne igen står i kø og vil
ind i kalenderen.
En nær bekendt, der er efterskolelærer, fortalte mig, at da eleverne
her i det tidlige forår vendte tilbage, forventede man kun glæde,
lettelse og begejstring. Men det
var ikke helt sådan. Efter måneder derhjemme ved far og mor
havde mange svært ved at finde
ind i fællesskaberne igen. Ja, enkelte kunne faktisk ikke holde til
det, for overgangen var for stor.
Jeg har hørt det samme andre
steder fra, og det understreger
alt sammen, at en oplukning eller

tilbagevenden til arbejdsdagen
og fællesskabet ikke nødvendigvis kun er en let og ligetil proces,
som går helt af sig selv.
Det skal I også være opmærksomme på i jeres kirke. Gamle,
for en stund glemte, konflikter
kan bryde op igen. Nye kan
opstå. Præster, menighedsråd,
betjening har måske haft forskellige forestillinger og ønsker om
nedlukning og oplukning. Så her
er der måske også noget, der
skal bearbejdes.
Nogle menighedsråd har måske
ikke fået hilst på hinanden endnu. Andre har længe kun set hinanden på en skærm og skal lige
have genopfrisket bekendtskabet og få mulighed for det venskabelige tjat eller den dårlige
vittighed, der måske kan opløse
en spændt situation. Endelig er
der alle dem i menigheden, der
har gået derhjemme og mistet
kontakten til de fællesskaber, de
også kunne finde i kirken. Dem
skal vi have i tale og bragt tilbage til fællesskabet igen.
Det er nok at tage munden lidt
for fuld at sige, at vi nu har
muligheden for at begynde på
en frisk. Der er meget, der skal
samles op på, meget der skal
repareres på, men samtidig har
det sidste års undtagelsestil-

Tanker i tiden
stand også vist os, at vi kan gå
nye veje, hvis vi skal og vil.
Vi kan udrette noget som lokal
kirke. Ikke nødvendigvis ved at
fare afsted ud over stepperne
med 100 nye tiltag og fyldte
kalendere, men ved at være til
stede, ved at gå ud og møde vores menighed, ved at undervise,
samtale, trøste, byde ind, opbygge, døbe, holde nadver og holde
vores gudstjenester. Alt sammen

Nr. Onsild

fordi der er noget, vi skal bringe
videre, og som vi alle har så meget brug for. Måske endnu mere
nu, hvor vores verden og vores
fællesskaber har vist sig lidt mere
sårbare og skrøbelige, end vi
havde gået og forestillet os.
Jeg håber, at I holder ud og holder ved de kommende uger og
måneder. Den sidste genåbning
kan også sagtens give frustrationer og forvirring, når vi efter-

hånden ”slippes løs” i forskellige
tempi. Men lad os tage det, som
det kommer, forberede os så godt
vi kan og holde rækkerne, som vi
hidtil har formået. Nu skal vi først
og fremmest glæde os og tænke
over og lokalt drøfte, hvordan vi
bedst kommer i gang.
Med venlig hilsen
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Søndag d. 30. maj
Trinitatis.
Vi henviser til nabokirkene.

19.30

Se NO.

Søndag d. 23. maj
Pinsedag

Mandag d. 24. maj
2. Pinsedag
Sommermatiné

10.30

19.30

Se NO.

Se SO.

10.30

Se SO.

Se SO.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 16. maj
6.s.e.påske

Søndag d. 9. maj
5.s.e.påske.
Vi henviser til nabokirkene.

Tirsdag d. 4. maj
Aftensang:
Danmarks befrielse

Søndag d. 2. maj
4.s.e.påske

MAJ

APRIL

APRIL - MAJ - JUNI - JULI OG PRIMO AUGUST 2021

Søndag d. 25. juli
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 18. juli
7.s.e.trinitatis.
Ved pastor Kirsten
Møller Larsen, Glenstrup.

Søndag d. 11. juli
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 4. juli
5.s.e.trinitatis

JULI

Søndag d. 27. juni
Vi henviser til nabokirkerne.

14.00

Se NO.

Se SO.

10.30

Se SO.

19.30

Se NO.

Se SO.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Gudstjenesterne vil blive afvikle
t som
ovenfor, medmindre myndighed
ernes
restriktioner ændres. Se venligs
t på
kirkernes hjemmeside.

Søndag d. 15. august
11.s.e.trinitatis

19.30

Søndag d. 1. august
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 20. juni
3.s.e.trinitatis

10.30

Søndag d. 8. august
10.s.e.trinitatis

Se N.O.
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AUGUST

Søndag d. 13. juni
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 6. juni
1.s.e.trinitatis

JUNI
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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

Fra kirkebladsudvalget
Da alt stadig 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,
vil vi naturligvis oplyse dette på
kirkernes hjemmeside.

Denne udgave af bladet er for at
undgå spredning af smitten,
fremstillet af kirkebladsudvalget
ved kontakt via telefon og mail,
og ikke fysiske møder, som vi
plejer.
Vi håber derfor, man ser med
forståelse på fejl og mangler.
Ændringer /aflysninger m.v. for
gudstjenester og arrangementer
findes på hjemmesiden
www.onsildkirkerne.dk
Vi håber alle kommer godt
igennem coronakrisen.

Siden sidst
Sønder Onsild sogn

Nørre Onsild sogn

Dåb:
28.02.21 Theodor Paps

Dåb:
28.02.21 Oscar Thisted Larsen

Vielser:
Ingen

Vielser/Velsignelser:
28.02.21 Michelle Thisted
Larsen og Michael
Thisted Larsen

Begravede/Bisatte:
Ingen

Begravede/Bisatte:
30.01.21 Inga Alice Nielsen

6

Arrangementer

Nr. Onsild

Tirsdag den 4. maj 2021
kl. 19.30 i Sdr. Onsild Kirke
Danmarks befrielse
– vi håber at kunne synge sammen under en eller anden form.
Nærmere besked følger

Sogneaften
Aflysninger m.m.

Sommersangsmatiné
2. pinsedag mandag
den 23. maj kl. 19.30
Byder vi på Sommersangsmatine
i Sdr. Onsild kirke. Sandsynligvis
udenfor.

Dåb og vielser bør så vidt
muligt udsættes. Gennemføres
de, er det, som det ser ud nu,
med meget begrænset antal
deltagere.

Vær med til at synge dejlige og
lyse sange og salmer og byde
sommeren velkommen.
Vi slutter af med et køligt glas
hvidvin og pindemad.

Syng sammen 2020
Aflyst indtil videre, besked følger!

For bisættelser og begravelser gælder, at kun den nærmeste familie har mulighed for
at deltage.

Konfirmation
Søndag den 29. august 2021
Tidspunktet er stadig kl.9 i Nr.
Onsild og 10.30 i Sdr. Onsild
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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. 61615229
Kirkeværge:
Eigild Simonsen, tlf. 98544386
John Kristensen, tlf. 42445647

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:
20.07.2021 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Billeder: Iben Bryde og Astrid
Klostergaard
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