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Tanker i tiden
Hvad er livskraft,
og hvor finder
man den?
Nogle mennesker synes at have en
særlig evne til at tage livet på sig.
Men hvor stammer livskraften fra?
Og kan alle mennesker finde den
frem?
Lærke Schmidt Fallesen,
Journalist
På en sofa i Østjylland ligger en
mere end 100 år gammel mand i
disse første dage af år 2022 og er
overbevist om, at han snart skal
dø. Han tager ikke længere
næring til sig og har gjort sig det
klart, at livet er ved at være forbi.
Men måske er døden ikke helt så
nær, som manden selv forestiller
sig, for præsten, der jævnligt
besøger ham, oplever, at han stadigvæk er både nysgerrig og
omsorgsfuld og stiller spørgsmål
til sine omgivelser. Præsten tror
derfor på, at manden har livskraft
i sig til at leve lidt endnu.
Januar er knap begyndt, og det er
stadig buldrende mørkt udenfor
det meste af døgnet. Alligevel finder langt de fleste mennesker,
ligesom den gamle mand på
sofaen, noget, der driver dem hver
dag. Det er det, man kalder
livskraft.
Spørgsmålet er, hvordan den
egentlig ser ud? Hvordan finder
man den? Og har nogle mennesker mere af den end andre?
I Den Danske Ordbog er livskraft
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beskrevet som ”den indre kraft,
der giver mennesker lyst og energi
til at leve og udfolde sig”. Når
mennesker overkommer stor modgang, eller når alvorligt syge trodser prognoser om snarlig død og
lever længere end ventet, kan livskraften være på færde. Det samme
gælder for mennesker, der lever et
særligt godt og ofte også langt liv,
eller som ganske enkelt synes at
have et tydeligt mod på – og en
glæde ved – livet.
Man må sætte noget på spil
Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel Sogne ved
Horsens, og den gamle mand på
sofaen er hans sognebarn gennem
mere end 30 år. Han tror på, at
alle mennesker kan fyldes med
livskraft, men han tror hverken på,
at det er noget, man fra naturens
side kan have mere eller mindre
af, eller at man aktivt kan tilegne
sig den.
”Det er en stor og udbredt misforståelse, at livskraft er noget, man
kan have som en egenskab eller
en besiddelse. Jeg mener, at livskraft er noget, der kan ske med os
og etablere sig i vores liv, når vi er
modtagelige for det, og det er vi
ifølge en kernetanke i den kristne
tro, når vi er små. Altså når vi er
klar over, at vi ikke er herre over
alt i vores eget liv.”
Gennem sine mange år som præst
har han mødt mange mennesker,
der synes at være fulde af

livskraft, og han er efterhånden
kommet frem til, at de alle har det
til fælles, at de synes at leve
porøst, sårbart og modigt – eller
måske i virkeligheden sagtmodigt.
”Det er mennesker, som på den
ene eller anden måde sætter
noget på spil i deres egen tilværelse, og som har taknemmeligheden som grundlæggende livsholdning. Altså personer, der i grunden
betragter livet som en gave,” siger
Gudmund Rask Pedersen og
fortsætter:
”Jeg oplever, at det er mennesker,
hvor de fleste vil mene, at udtrykket ’hun eller han hviler i sig selv’
er helt passende, men min personlige erfaring er også, at man
meget hurtigt finder ud af, at der
er tale om personer, som faktisk
hviler i noget større end sig selv.
Som sognepræst vil jeg nok sige,
at de er rummet af Gud, men man
kan også se det som mennesker,
der er rummet af en godhed i
tilværelsen.”
Livskraft kommer af nysgerrighed
Vincent Hendricks, der er professor
i formel filosofi på Københavns
Universitet, har i mere end 20 år
været venner med den nu 104årige forfatter og journalist Lise
Nørgaard.
Hun har efterhånden mistet synet
og gav mellem jul og nytår sit
allersidste interview, men selvom
hun trækker sig fra det offentlige
liv, fordi alderen har medført fysiske begrænsninger, har hun stadig
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et ukueligt mod på livet.
Lise Nørgaard kalder sig selv en
festabe med henvisning til sin
altid fyldte kalender, ligesom det
fremgår, at hun stadig følger
skarpt og undersøgende med i
verden omkring sig.
Og netop den egenskab fylder
hende med livskraft, mener Vincent
Hendricks, som hver uge besøger
hende for at læse højt for hende,
nu hvor hun ikke selv kan se:
”Lise Nørgaard er livskraftig, fordi
hun er fordomsfri nysgerrig. Vi
møder selvfølgelig alle sammen
vores verden med en vis grad af
fordomme, for det er en del af
livet, at vi tager vores erfaringer
fra tidligere med os i mødet med
nye mennesker. Men Lise har gjort
det til en livsdyd at møde verden
fordomsfrit og nysgerrigt, så godt
som hun overhovedet kan,” siger
Vincent Hendricks.
Filosofiprofessoren mener, at alle
mennesker på den måde har livskraft i sig, men at vi har forskellige vilkår, der fordrer eller
begrænser den.
”Det er klart, at vi i kraft af både
livserfaringer og livsvilkår har forskellige betingelser for, at livskraften kan udfolde sig, men vi kommer langt ved at forsøge at møde
verden nysgerrigt og undersøgende,” lyder det.
Dyrene har
livskraft som instinkt
I biologiens verden er livskraft

også et begreb, men mens menneskers livskraft synes at kunne
udfolde sig i større eller mindre
grad, forekommer den i dyreverdenen som et næsten upåvirkeligt
instinkt, fortæller biolog Michael
Stoltze.
”Dyrene er ikke belastet med en
eksistentiel bevidsthed på samme
måde som mennesker, men de har
en kraft i sig, der gør, at de
instinktivt forsøger at klare sig
uanset hvad,” siger biologen, som
mener, at den helt umiddelbare
livskraft hos dyrene kommer til
udtryk som en stor værdighed.
”Tag for eksempel ræve, der bliver
syge med skab og sulter ihjel,
mens de langsomt bliver ædt op
af mider i pelsen. De har en værdighed over sig til allersidste færd,
fordi de bliver ved med at forsøge
at klare sig, selvom de lever et liv,
der er fuldstændigt overladt til
skæbnen,” siger han og påpeger,
at det selvfølgelig ikke er noget
ideal for mennesker, fordi vi i kraft
af vores bevidsthed kan tage livet
i egne hænder og få ting til at ske.
Men der er måske alligevel paralleller mellem menneskers og dyrs
livskraft. Selvom Michael Stoltze
flere gange har oplevet stor sorg i
sit liv, blandt andet da hans yngste
søn forrige år begik selvmord, har
han ikke på noget tidspunkt
mistet livskraften. Han mener selv,
at det skyldes, at han har brugt
naturen, men også kunsten og
musikken, som drivkraft.

”Naturen og kunsten, som er uendelig, er næring for liv og kærlighed, og der bliver ved med at
være ting at opdage og indtage
med alle sanser. Livskraften handler om at finde det, der driver
alting videre,” fastslår Michael
Stoltze.

Nyt fra
menighedsrådet
Menighedsrådet ønsker alle
et godt nytår, tak for 2021
samt tak for den interesse og
samarbejde der bliver vist
kirken.
I 2021 blev vi jo også mødt
med nogle corona restriktioner.
Vi håber og ser frem til at 2022
bliver et mere normalt år.
Vi har nu modtaget tilladelse
til fjernelse af nogle træer på
kirkegården i Sønder Onsild,
vi forventer det kan udføres
her i januar / februar.
Vi forventer her i foråret godkendelse af automatisk ringning i Nørre Onsild.
Vores Kirkesanger Lene
Roursgaard har valgt at
stoppe her pr. udgangen af
januar 2022. Vi takker Lene
for hendes flotte arbejde, og
ønsker hende held og lykke
fremover.
Menighedsrådet
Jørgen Lundsberg
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Søndag d. 27. marts
Midfaste

Søndag d. 20. marts
3.s.i.fasten. Vi henviser til
nabokirkerne.

10.30

Se N.O.

Se S.O.

14.00!!!
Søndag d. 24. april
1.s.e.påske. Vi henviser til
nabokirkerne.

Mandag d. 18. april
2. Påskedag. Vi henviser til
nabokirkerne.

Søndag d. 17. april
Påskedag

Søndag d. 6. marts
1.s. i fasten. Vi henviser til
nabokirkerne.

Søndag d. 13. marts
2.s.i.fasten
v.Jørgen Pontoppidan,
Hvornum.

Se N.O.

Fredag d. 15. april
Langfredag

MARTS
10.30

19.30

Se S.O.

Se N.O.

Torsdag d. 14. april
Skærtorsdag

10.30

Søndag d. 3. april
Mariæ Bebudelse.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 27. februar
Fastelavn

10.30

Se S.O.

10.30

Se S.O.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 10. april
Palmesøndag

Se N.O.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

APRIL

Søndag d. 8. maj
3.s.e.påske. Vi henviser til
nabokirkerne.

Søndag d. 1. maj
Konfirmation

MAJ
10.30

9.00!!!

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender

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

Søndag d. 13. februar
Septuagesima

FEBRUAR

FEBRUAR, MARTS, APRIL OG MAJ 2022
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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
Torsdag den 26.10.2021 havde vi,
i samarbejde med
Idrætsefterskolen, Mariagerfjord
Idrætsskole og Borgerforeningen,
besøg af Joop Vos.
Joop fortalte meget levende om
sine oplevelser som KZ-fange i
konzentrationslejren BergenBelsen fra 1943-1945. Han var
kun 7 år da han og hans familie
blev fanget i Amsterdam og overført til Bergen-Belsen.
Det var en livsbekræftende fortælling om en tragisk tid for et
barn, en fortælling som blev fortalt med en indlevelse og uden
selvmedlidenhed, tværtimod med
et lille smil.

Sdr. Onsild

En fortælling om, hvordan han
kom videre i livet og endte i
Danmark, efter han i 1945 med
Red Barnet kom til en plejefamilie
i Danmark, hvor han var i et lille
år. Efter et kortere ophold i
Amsterdam kom han tilbage til
Danmark.
Det var en fortælling, som greb os
alle. Eleverne fra Idrætsefterskolen
reagerede meget respektfuldt og
spontant og meget berørte af fortællingen. Da Joop var færdig med
sin fortælling, skulle de simpelthen hen og snakke med ham og
sige ham tak for, at han havde
gjort det muligt for dem, at få
historien fra nok en af de sidste
overlevende fra den grusomme

massakre jøderne blev udsat for,
før og under 2.verdenskrig.
Det var en rigtig dejlig aften, som
vi alle var glade for.

Siden sidst
Sønder Onsild sogn
Begravede/Bisatte:
23.12.2021 Alex Slot Andersen
24.12.2021 Bente Zinck

Nørre Onsild sogn
Begravede/Bisatte:
11.01.2022 Leif Knudsen
Jensen
14.01.2022 S øren Ole
Wasehuus
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Arrangementer
Den 29. marts 2022 i
Sdr. Onsild Kirke kl 19.30
ALL YOU NEED IS LOVE
- en collage bestående af sang og
oplæsning I 2006 blev der præsenteret et nyt
tiltag i Sct. Nicolai kirke i
Svendborg: ”Salmer fra en Beattid”, som siden med stor succes
har været på turné rundt i landets
mange kirker.
”All You Need Is Love” fra 2009 er
efterfølgeren, som indeholder
musik udelukkende af The Beatles.
En salme er en sang om Gud Gud er kærlighed.
Koncerten forsøger at finde klangbund for nye tanker i en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed hos adskillige
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generationer. Samtidig er den en
bevidst manipulation, hvor der
fokuseres på en utilsigtet, men
mulig tvetydighed i sangteksterne
- akkurat ligesom der i skønlitteraturen er adskillelige emner, motiver og tendenser, der kan stå i forbindelse med kristendom og
derved kaste nyt lys over kendt
bibelstof og vice versa.
Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går ’fra ensomhed til kærlighed’; netop på baggrund af et
sammenfald i hippiebevægelsens
og kristendommens budskaber.
Teksterne til første halvdel
omhandler ensomhed og er hentet
fra Det Gamle Testamente.
Tilsvarende omhandler teksterne
til anden halvdel kærlighed og er
hentet fra Det Nye Testamente.

Konfirmander
Vi håber på at kunne afvikle
konfirmandernes Sleep-Over i
Sdr. Onsild Kirke fra fredag d.
25. februar kl.20 til lørdag d.
26.kl.9. Mødetid og nærmere
information senere.
Tirsdag d. 22 marts får vi besøg
af unge fra øen Zanzibar, der vil
fortælle om det at være ung og
kristen i et overvejende muslimsk samfund.
Tirsdag d. 5. april tager vi på
studietur til Århus. Vi besøger
Moesgård og Domkirken.
Nærmere information senere.
Vi håber på at kunne afvikle en
Gospel-Dag i Sdr. Onsild Kirke
fredag d.8. april. Mødetid og
nærmere information senere.
Konfirmandafslutning i uge 16!
Nærmere information senere.

Syng sammen 2022
Mandag: d. 21 febr. 14.00
Mandag: d. 21. marts. 14.00
Mandag: d. 25. april. 14.00
Mandag: d. 16. maj. 14.00
Mandag : d. 30. maj. ”Ud i det
blå” (tidspunkt aftales senere!)
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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

Organist:
Marianne Ladegaard Høgh
(30 34 45 85).
Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.

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

Indlevering af stof til bladet:
25.03.2022 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Billeder: Iben Bryde og Astrid
Klostergaard
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