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Tanker i tiden
Når Livet vælger retningen
Det moderne menneske vil gerne
kontrollere sig igennem tilværelsen. Men livet tager somme
tider sin egen vej. Teolog og gæsteprædikant ved Marmorkirken
Helene Reingaard Neumann skriver om det uforudsigelige liv: Har
unge mulighed for at gå hjem ad
omvejen, spørger hun? Det moderne liv bliver i højere og højere
grad styret ned til mindste detalje. Men måske overser vi værdien
af de uplanlagte øjeblikke!
Den tyske sociolog Hartmut Rosa
bruger i indledningen til sin bog
”Det ukontrollerbare” et konkret
eksempel på noget, vi ikke kan
kontrollere. Eksemplet er sne. Det
er et brugbart og smukt billede
på, hvordan det forholder sig
med det, vi i vores tilværelse ikke
har kontrol over. Sneen falder fra
himlen i lige nøjagtig det tempo,
som det og de i øvrigt gældende
vejrforhold nu har besluttet sig
for. Enten roligt og malerisk eller
stormfuldt og uafviseligt.
Forsøger man at tage sneen op
imellem hænderne, smelter den.
Sneen ændrer form, glider væk og
forsvinder. Det er uhåndterbart og
alligevel noget, vi allesammen har
en oplevelse af som noget erfaret.
Noget vi ved, hvad er. Vigtigheden af mødet med det uforudsigelige, kan ikke undervurderes.
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Samtidig melder jeg mig i koret
af dem, der mener, at vi moderne mennesker har sværere og
sværere ved at acceptere, når vi
ikke selv har kontrol over vores
tilværelse.
En grund til det er, at livet i tiltagende grad bliver lettere at styre
og planlægge. Eller sådan virker
det i hvert fald, når vi ser, hvad
vores telefon kortlægger for os.
Hvor mange skridt vi dagligt har
gået. Hvornår vores næste menstruation kommer. Hvordan vores
børn har det i skolen eller i børnehaven. Vores fotobibliotek, der
fortæller os, hvor vi var henne, og
hvad vi foretog os for præcis ét
år siden. Hvornår det næste tog
kommer, og hvordan vejret bliver
om en time.
Én ting er, at vi kan joysticke
os frem i tilværelsen ved hjælp
af vores smartphones og andre
digitale hjælpemidler, men noget
andet er, at vi overinformeres af
nyheder og viden i en konstant
strøm. Faren er, at vi ubevidst
og grundet al den information
kommer til at føle os selv som en
slags med-aktører i verdens gang.
Det er der helt sikkert også nogle
gode ting ved. Jeg tror, at der
med al den orientering, affødes
en målrettethed, en ambitiøs indstilling til livet. Et enkelt eksempel
er, at det bliver nemmere at få
gået de daglige 10.000 skridt, når

vi simpelthen kan se, at vi mangler 4370 skidt. Men det, jeg kan
frygte, er jo, at den målrettethed
også indsnævrer vores tankegang
til det, der kun kan måles.
Og kære unge, her tænker jeg
særligt på jer. For et andet eksempel er vores trackere. Det er min
fornemmelse, at flere og flere benytter sig af apps, der kan spore,
hvor på kloden vi befinder os. En
del elbiler har samme funktion.
Man kan til sin elbil få en app, der
viser, hvor bilen er placeret, og
hvis den er i fart, hvorhenne den
kører, og hvor hurtigt den kører.
En slags automobil-livestream.
Jeg forstår til fulde, hvorfor man
som forældre til teenagere kan se
både en hel del praktik og samtidig noget tryghedsskabende i at
kunne holde øje mit sit barn. Live.
Både når vedkommende går fra
fodbold eller hjem fra byen midt
om natten.
Men spørgsmålet er, hvad det gør
ved jer unge. Udviklingen går hurtigt, og pludselig er normen, at
man i løbet af et splitsekund kan
tjekke, hvor I er.
Ungdom for mig handler om
åbenhed. Nysgerrighed. Fordomsfrihed. Men samtidig også
oprør og protest. Ungdommen
skulle gerne være det tidspunkt i
livet, hvor verden åbner sig. Man
træder ud af barndommen og

Tanker i tiden
skal finde sin plads i verden på
ny. For at man kan lykkes med at
finde den, skal man af en masse
omveje. Gå fejl. Blive forelsket i
den forkerte. Vælge en sport, der
ikke var den rigtige. Starte på et
studie, der alligevel ikke passede
til en. Møde det, vi ikke havde
regnet med. Og sådan skal livet jo
gerne være processuelt. Således
at I tager nogle valg, mærker
efter, om det nu var det rigtige,
for derefter at skulle i en helt
anden retning. Jeg kan godt være
bekymret for, om ungdommen i
dag overhovedet får lov til at gå
omvejen. De unges tilværelse er
blevet overorganiseret og instru-
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mentaliseret fra et meget tidligt
tidspunkt. Allerede i syvende
klasse skal de unge mennesker i
skolen udfylde skemaer for uddannelsesplaner og fremtidsmål.
I det sociale liv skal de forholde
sig til likes på sociale medier eller
fester, de måske ikke har været
en del af. Samtidig overvåges de
af dem i deres netværk og altså
implicit også af sig selv.
Men hvor er der så plads til fejltrinene? Til omvejen på vej hjem
fra byen? Til kysset med den
forkerte? Til oprøret? Måske viste
det sig, at der, hvor livet virkelig
tog fat i en, var der, hvor man

ikke på forhånd havde en plan.
Var på tynd is. Jeg håber, at der
vil gøres lidt plads til de øjeblikke,
hvor det spontane møde opstår.
Oftest er det jo der, tankerne,
kreativiteten og det lystfulde kan
få lov at vokse.
Kære ungdom, lyt til Benny
Andersen, når han skriver:
Man leder efter et ord
og finder et sprog
Man kysser en mund
og bliver gift med et folk
Man graver i haven
og støder på en planet
Man ser forundret op
og man er forår.

Nyt fra menighedsrådet
4. maj arrangement
Det var en aften som ingen anden. Det var forår og Danmark
frit. Endelig kunne vi fejre
Danmarks befrielse den 4. maj
1945, med et års forsinkelse,
her den 4. maj 2021. Det var
en meget stemningsfyldt aften,
med alsang fra den nye Højskolesangbog.

Sommersangsmatine
forbandede år, som mange af os
ikke har oplevet, men alligevel i
barndommen næsten har været
der, når familien fejrede friheden
og mindedes de 5 år, hvor så
mange risikerede alt, for os og
vores fremtid.

Vi har lært lidt om, hvad det vil
sige at være begrænset i hverAstrid holdt en dejlig tale, hvor dagen, i det sidste år, hvor hr.
Frihedsbudskabet blev læst
Corona har regeret. Vi føler nu, at
op, og jeg tror, vi alle var dybt lyset er ved at komme frem igen.
grebet over, endnu en gang at Aftenen blev afsluttet med et
vandre ned ad Memory Lane.
glas champagne og frihedsbudMed tankerne tilbage til de 5
skabet fra skrattende højtalere.

En hyggelig aften 2. pinsedag,
med mange dejlige salmer og
sange. Dejligt så mange unge
mennesker var mødt i kirken.
Aftenen sluttede af med pindemadder, kølig hvidvin og
selvfølgelig håndsprit. En dejlig
måde at starte sommeren på.
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17.00

Søndag d. 26. september
Høstgudstjeneste med
Se N.O.
efterfølgende kirkefrokost.
Indsamling.

Søndag d. 19. september
Introgudstjeneste med
de nye konfirmander

Søndag d. 12. september
15.s.e.trinitatis.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 5. september
14.s.e.trinitatis.
Vi henviser til nabokirkerne.

SEPTEMBER

10.30

Se SO.

9.00

Søndag d. 31. oktober
22.s.e.trinitatis.

Søndag d. 24. oktober
21.s.e.trinitatis.
v. pastor Kirsten Møller
Larsen, Glenstrup.

Søndag d. 17. oktober
20.s.e.trinitatis.
Vi henviser til nabokirkerne.

10.30

Søndag d. 3. oktober
18.s.e.trinitatis.

Søndag d. 29. august
Konfirmation

Se SO.
Søndag d. 10. oktober
19.s.e.trinitatis.
Vi henviser til nabokirkerne.

19.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

OKTOBER

19.30

9.45!!!

Se N.O.

Se SO.

Se SO.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

16.00

Søndag d. 21. november
Sidste søndag i kirkeåret.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 14. november
24.s.e.trinitatis.
Vi henviser til nabokirkerne.

17.00

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Fredag d. 12. november
Fyraftensgudstjeneste
Se N.O.
Med fælles spisning.

Søndag d. 7. november
Alle Helgen
Vi mindes vore døde.

NOVEMBER

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender

Søndag d. 22. august
12.s.e.trinitatis.
Vi henviser til nabokirkerne.

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

AUGUST

AUG - SEP - OKT - NOV 2021
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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

Ferie: 9/10 – 25/10, begge incl. Der er henvisning til pastor Kirsten Møller Larsen,
Glenstrup præstegård, tlf. 86 45 22 73. Træffes efter aftale og bedst ml. 12-13.

Gudstjenesterne vil blive afviklet som ovenfor, medmindre myndighedernes
restriktioner ændres. Se venligst på kirkernes hjemmeside.

Arrangementer

Sdr. Onsild

Konfirmanderne
Konfirmandtimer inden konfirmation, den 17. og 24. august
kl. 8.10 i konfirmandstuen
Konfirmationen har vi fastsat
til d. 29. august i håb om, at
så mange som muligt igen kan
få lov at fejre konfirmanderne.
Tidspunktet er
kl . 9.00 i Nr. Onsild og
kl. 10.30 i Sdr. Onsild

Nye Konfirmander:
Konfirmandstart
d. 7. september kl. 8.10 i
konfirmandstuen
Introgudstjeneste med de
nye konfirmander: Søndag
d. 19. september kl. 17.00
i Sdr. Onsild Kirke
Fyrkatløb d. 22. og 23.
september. Besked følger fra
skolen.

Sleep-over d. 20. og 21.
august i Sdr. Onsild Kirke
Forældre inviteres til at deltage
fra kl. 19.30 – 20.00. 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. 20.august
kl 20.00 til lørdag morgen kl.
9.00. Nærmere besked med konfirmanderne.

Syng sammen 2021
Mandag d. 6. september kl. 14.00
Mandag d. 20. september kører
vi en tur ud i det blå. (tidspunkt
meddeles senere)
Mandag d. 4. oktober kl. 14.00
Mandag d. 8. november kl. 14.00

Minikonfirmand
Starter medio september
– besked følger fra skolen.
Høstgudstjeneste
d. 26. september kl. 10.30
i Nr. Onsild Kirke
Efter gudstjenesten inviterer vi til
frokost i Nr. Onsild Forsamlingshus. Der er indsamling ved gudstjenesten til humanitære formål.

Siden sidst
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Sønder Onsild sogn

Nørre Onsild sogn

Dåb:
18.07.21 V
 iola Elisabeth
Smed Dalsgaard

Dåb:
06.06.21 Erik Sandhøj Plougstrup
04.07.21 Lilly Ellen Uhrenholt

Vielser:
Ingen

Vielser/Velsignelser:
Ingen

Begravede/Bisatte:
Ingen

Begravede/Bisatte:
Ingen

Hobro Søndre Sogn –
Bisættelse
Den 26.06
Oda Holm Christensen
Tidl. Præstemarken,
Nr. Onsild

Arrangementer
Fyraftensgudstjeneste
Fredag d. 12. 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.
Sogneaften d. 28. oktober
2021 kl 19.30 med Joop Vos
(Holocaust-overlever) i samarbejde med Idrætsefterskolen,
Mariagerfjord Idrætsskole og
Borgerforeningen. Arrangementet foregår på Idrætsefterskolen.

Nr. Onsild

Vi er så heldige, at Joop Vos, der
nu er 85 år, har indvilliget i at
komme en tur til Onsild, hvor han
vil fortælle om sine oplevelser,
76 år efter han som udenlandsk
krigsbarn kom til Danmark.
Han kom til Danmark som 9årige, via Red Barnet, i september 1945.
Joop og hans forældre kom i kzlejren, Bergen- Belsen i 1943.
Det var et tilfælde at de som
hollandske jøder kom i arbejdslejren Bergen - Belsen, og ikke

i udryddelseslejren Auschwitz,
hvor 200 af Joops familiemedlemmer mistede livet.
I anledning af 75- året for hans
ankomst til Danmark modtog
Joop Red Barnets hæderspris for
sit mod og stædige fastholdelse
af, hvor vigtigt det er, at fortælle
de yngre generationer, om de forfærdelige ting, der skete dengang.
Prisen blev overrakt af
Kronprins Frederik.
Vær velkommen til en
uforglemmelig aften.
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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

Organist:
Marianne Ladegaard Høgh
(30 34 45 85).
Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.
Indlevering af stof til bladet:
01.10.2021 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Billeder: Iben Bryde og Astrid
Klostergaard
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