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Lucia
Julen
Nytår

Tanker i tiden
Guds hjerteslag
Gud er stor, bekender muslimerne.
Og det er sandt nok. Det ved
kristne også. Gud er stor. Men
julens store glæde er, at Gud blev
lille. Gud blev kød. Gjorde sig lille.
Et skrøbeligt, lille menneskebarn i
den store verden. Som et foster i
morders liv spirede han frem
iblandt os. Hans hjertelyd hørtes
af Jomfru Marias jordemoder, hvis
de ellers havde været opfundet
dengang. Guds hjerteslag. Guds
hjertebanken for sit fortabte og
forkomne menneske. Så lille og
spirende spæd blev han. Så helt
og totalt kom han os nær.
Han blev selv én af os, for at vi
skal kunne fatte og forstå det, få
det ind i vore hoveder og hjerter,
at nu med den lille vil Gud befri os
fra det værste i os selv og være os
nær. Ren og skær nåde. En sen
aften, i staldens dunkelhed begynder det. Kærlighedens under. Gud
med os. Og så: Lyset fylder stalden. Himlen selv står i flammer.
Lyser op og renser ud, sætter en
stald, og en hel verden i brand.
Efterlader en forandret verden. En
stald fyldt med intet andet end
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Sdr. Onsild

Guds nærvær og fred. Julens
dybeste og inderste glæde er, at
der bliver brændt hul i alt vort
mørke af alle slags af Guds kærlighed til os og den verden, han
skabte i sit hjertes glæde. Julenat
tændes lys i alle mørkeramte sind
og afkroge i verden.

”Den rose fin og lille,
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud”
( DDS 117 v. 3)

Gud blev et menneske. Så lille, at
han nu for altid forstår os til
bunds. Til bunden af vore sind og
til højden af vor fryd og glæde.
Han ved fra sig selv, hvad det vil
sige at være os. Hvordan det er at
leve og hvordan det er at dø her
og miste alt. Når vi rammes af
sygdom og død, af sorg og ubærligt savn, når angsten og den sorteste depression skaber dybe huller og kolde vinter- nætter at
måtte slide sig igennem, når vi er
helt derude, hvor livsmodet ikke
mere findes, så er Gud os nær.
Han holder ud med os. Og holder
os ud. Det skal vi vide, selv om vi
måske har svært ved at mærke
det. Hans kærlighed tåler alt.

At barnet i krybben, er den yndigste rose, serveret som ren nåde på
et sølvfad for al verden, anede de
lurvede hyrder, der stod op og gik
til jordens første og mærkeligste
julegudstjeneste i Betlehem. Dér
så de Gud, kærlighedens rose, fin,
lille og lysende med en ny himmelsk duft i en alt for gammelkendt beskidt stald. Den største i
den mindste. En rose serveret på
et sølvfad for fattige. Det er alt,
hvad Gud har på hjerte. I ham er
det selve Guds favn, der lukkes op
for os. Han er den åbne dør, ad
hvilken vi går ind og holder jul
sammen med hyrder og konger og
andet godtfolk.

Og dér, midt i mørket og vinterkulden, der hvor håbet er borte og sjælen sulter ad Helvede til, dér serverer
Gud en rose på et sølvfad for os.

Glædelig Jul!
(Af Julens glæde og smerte v.AK.)

Nyt fra menighedsrådet

Nr. Onsild

Årsberetning 2021
Sdr. og Nr. Onsild
menighedsråd
Corona har også her i 2021 sat sit
præg på vores mulige virke for det
kirkelige. Det har til tider været
lidt svært at tolke og gennemskue
restriktioner, nogle var ikke gældende for os som kirke.
Med en positiv indstilling til hele
situationen fra Astrid, personale
og menighedsrådet, synes vi, at vi
er kommet godt igennem det. Der
vil jo altid være nogle ting, vi
kunne have ønsket os anderledes.
F.eks. konfirmations udsættelse og
aflysning af julegudstjenesten i
2020, som kom den 23. dec. kl.
20.30. Men nu ser vi fremad, med
håb og forventning til lidt mere
normale tider.
Vi har i 2021 foretaget en udvendig afrensning af vores kirker og
præstebolig. Sdr. Onsild kirke blev
ekstra behandlet, og herefter kalket 2 gange. I oktober er der blevet monteret nye vinduer i bolig
Nr. Onsild. (kirkeladen).
Der har i 2021 været Provstesyn.
Der er herefter ansøgt om fjernelse af nogle træer på Vestsiden
af kirkegården i Sdr. Onsild, grundet sikkerhed for bl. a. kirketårnet.
Efter accept til dette vil det blive
udført først i det nye år.

I 2022 forventer vi en godkendelse
af automatisk ringning i Nr. Onsild
kirke, en ansøgning der skal via
Stiftet til Kirkeministeriets konsulenter herunder KGl Bygnings
konsulent. Såfremt der skal ny
klokke til, vil Menighedsrådet
søge fonde om støtte hertil.

På menighedsrådets vegne vil jeg
gerne takke alle for den positive
opbakning / tilslutning der er blevet vist.

Fra Menighedsrådet Tak til MFI skolen, idrætsefterskolen og alle foreninger for det gode samarbejde.

Menighedsrådet
Jørgen Lundsberg

Til slut tak til Astrid og hele personalet, samt menighedsrådet for
arbejdet og det gode samarbejde.
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24. december
Juleaften

15.00

Se N.O.

16.00

Søndag d. 12. december
3.s.i.advent (Lucia)

Søndag d. 19. december
4.s.i.advent
(Vi synger julen ind)

Se N.O.

10.30

Søndag d. 5. december
2.s.i.advent

DECEMBER

Søndag d. 28. november
1.s.i.advent

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

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

14.00

19.30

Se S.O.

10.30

Se S.O.

17.00

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Fredag den 12. november
Fyraftensgudstjeneste
medfælles spisning.
Se N.O.

NOVEMBER

NOV - DEC 2021 OG JAN - FEB 2022

Søndag d. 9. januar
1.s.e.H.3.K.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 2. januar
Hellig 3 Konger
(Vi synger julen ud)

1.januar
Nytårsdag
Vi henviser til nabokirkerne.

JANUAR

19.30

Se S.O.

16.00

Se N.O.

10.30

Se N.O.

Se S.O.

10.30

Se S.O.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 27. februar
Fastelavn		

Søndag d. 20. februar
Seksagesima. Vi henviser
til nabokirkerne.

Søndag d. 13. februar
Septuagesima

Søndag d. 6. februar
Sidste s.e.H.3.K.
Vi henviser til nabokirkerne.

FEBRUAR

Søndag d. 30. januar
4.s.e.H.3.K.

Se N.O.

Søndag d. 16. januar
2.s.e.H.3.K.

31. december
Nytårsaften

Se S.O.

Søndag d. 23. januar
3.s.e.H.3.K.
Vi henviser til nabokirkerne.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

JANUAR

26. december
2. Juledag
Vi henviser til nabokirkerne.

25. december
Juledag

DECEMBER

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

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

Arrangementer

Sdr. Onsild

Lucia søndag den 12.12.2020
kl. 16 i Sdr. Onsild Kirke
Lucia og afslutning for minikonfirmanderne. Minikonfirmanderne
går Lucia og konfirmanderne opfører til det traditionelle julespil.
Bagefter spiser vi sammen i
konfirmandstuen.

Hellig 3 Konger:
Søndag d. 6. januar 19.30
På Helligtrekongersdag synger vi
julen ud.

19.12.2021 kl 19.30, Nr. Onsild
Kirke: Vi synger julen ind – og
drikker en kop kaffe m/småkage til
efter gudstjenesten

Glæd jer allerede nu til den
29.03.2022, til en koncert i
Sdr. Onsild Kirke med temaet
Beatsalmer.

31.12.2021 kl. 16.00 i Nr.
Onsild Kirke: Nytårsgudstjeneste
På kanten af det nye år siger vi
tak for det gamle og ønsker hinanden Godt Nytår. Efter gudstjenesten slutter vi med champagne og
kransekage.

Konceptet Beatsalmer består i at
sammenstille stærke bibeltekster
med udvalgte sange fra beat-
perioden (fra 1960- og 70’erne).
Herved forsøger vi at give en ny
indfaldsvinkel til forståelse af
såvel bibeltekster som beatsange.

Beat salmer – flere oplysninger senere – sæt X i
kalenderen!

bibelteksterne læses op af en
skuespiller og beatsangene spilles
i helt nye arrangementer i en unik
konstellation bestående af sammenspil mellem kirkeorgel, klaver
og sang. Musikken klinger altså
samtidigt fra begge ender af kirken, som den aldrig er hørt før!

Fremførelsen af Beatsalmer foregår i kirkerummet, hvor

Siden sidst
Sønder Onsild sogn

Nørre Onsild sogn

Dåb:
Ingen

Dåb:
08.08.21 Josefine Winther
Handberg
03.10.21 A
 sger Emil Svenstrup
Nielsen

Vielser:
Ingen
Begravede/Bisatte:
Ingen
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Vielser/Velsignelser:
14.08.21 Cecilie Vestergaard
Høeg og Andreas
Vestergaard Høeg
Begravede/Bisatte:
Ingen

Arrangementer
Koncerten "Salmer fra en Beattid" uropførtes i 2006 og har
siden med stor succes turneret
rundt i mange af landets kirker.
Efterfølgeren til denne koncert
hedder "All You Need Is Love" og
fik premiere i august 2009.

Nr. Onsild

Mariagerfjord kirkehøjskole
13. november:
Foredrag om Genforeningen med tidl. Sognepræst Erik Johansen.

Syng sammen
Mandag den 06.12.2021
kl. 14.00 - juleafslutning
Mandag den 17.01.2022.
kl 14.00
Mandag den 21.02.2022
kl. 14.00
”Du er ikke alene” – et projekt som har til formål
at forebygge mistrivsel hos 13 – 18 år.
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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
Kirkesanger: 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:
01.01.2022 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Billeder: Iben Bryde og Astrid
Klostergaard
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