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Tanker i tiden
Trods stort
kendskab til
sjælesorg: Få vil
søge hjælp hos
præsten
Forlegenhed og frygt for at få
stoppet kristendom ned i halsen er
nogle af de faktorer, der spiller
ind, når danskere afholder sig fra
at bede deres præst om en sjælesorgssamtale. Et wake up-call for
folkekirken, lyder en reaktion
”Til forskel for psykologsamtaler,
som læger og andre instanser
henviser til, er det ikke en del af
strukturen, at man henviser til en
præst," siger Birgitte Graakjær
Hjort, der er afdelingsleder for
Folkekirkens Uddannelses- og
Videnscenter i Aarhus
Kirker i hele landet gør på hjemmeside, sociale medier og i kirkeblade opmærksom på, at alle kan
få sjælesorgssamtaler med præsten, hvis de har brug for det. Og
faktisk er det lige knap 70 procent
af danskerne, der ved, at alle kan
få en fortrolig og gratis samtale
med en præst om personlige problemer. Det viser nye tal fra
Folkekirkens Uddannelses- og
Videnscenter.
Men det er alligevel kun 19 procent, der kunne finde på at tale
med en præst, hvis de havde et

2

Sdr. Onsild

personligt problem. ”Det er et
wake up-call for os som folkekirke,” siger Birgitte Graakjær
Hjort.
Hun peger på, at danskerne måske
har en fornemmelse af, at de bør
være særligt troende, hvis de bruger en præst som sjælesørger,
eller at en sjælesorgssamtale med
en præst helst skal have udgangspunkt i tro og tvivl. Dertil kommer,
siger hun, at sjælesorgsmuligheden ikke understøttes strukturelt
af sundhedsvæsenet.
”Til forskel for psykologsamtaler,
som læger og andre instanser
henviser til, er det ikke en del af
strukturen, at man henviser til
en præst.”
”Den generelle sekularisering gør
jo, at folk oplever sig som værende
på ret stor afstand af kirken i det
daglige,” siger Leif Andersen, der er
teolog og lektor ved
Menighedsfakultetet i Aarhus.
Han har forsket i sjælesorg og har
skrevet tobindsværket ”Kroppen
og ånden” om emnet.
”Derfor kan der måske være en
generel usikkerhed omkring præsten som person. Det er mit indtryk,
at langt de fleste har stor respekt
for den sjælesorg, præsten kan
udfolde i forbindelse med dødsfald
og begravelser. Men det er måske
det væsentligste indtryk, de har af
præsten som sjælesørger: at det er

ham eller hende, der kan hjælpe
med sorg. Men ved han eller hun
overhovedet noget om andet end
Gud? Ved de noget om livet?”.
”Hvis befolkningen vidste, hvad
andre bruger præster til, og hvor
få sjælesorgssamtaler der handler
om tro, tror jeg, at flere ville gøre
brug af muligheden. Så kirkerne
skal måske blive endnu bedre til
at kommunikere, hvordan en sjælesorgssamtale foregår, og hvilke
emner man kan tale om – at det
kan handle om alt fra ensomhed
og udfordringer i ægteskabet til
bekymringer for ens børn, der
mistrives.”
Hos Sjælesorg på nettet, der er
folkekirkens online chattjeneste,
gør man en del ud af at oplyse
brugerne om, hvad sjælesorg er,
fortæller daglig leder Pernille
Hornum. Når en del mennesker
holder sig tilbage med at bede
den lokale sognepræst om en
samtale, kan det skyldes skam og
forlegenhed, vurderer hun. Derfor
ser hun online sjælesorg som et
godt alternativ.
”Vi taler ofte om, at vi savner
kropssproget i virtuel kommunikation. Men faktisk kan det også
være givende for samtalen, hvis
kropssproget er fraværende, og
der er en gensidig anonymitet
mellem den, der henvender sig, og
præsten, som svarer.”
Resume af artikel i Kristelig
Dagblad.

Nyt fra menighedsrådet
I 2022 forventer vi en godkendelse
af automatisk ringning i Nr. Onsild
kirke, en ansøgning der skal via
Stiftet til Kirkeministeriets
konsulenter herunder KGl.
Bygningskonsulent.
Konsulenten har nu været på
besøg, og det vurderes at der skal
en ny klokke til.
Nr. Onsild Kirkes klokke er støbt i
1300-tallet af en anonym
klokkestøber. Det er et fornemt
støbearbejde, og klokken er
nævnt i F. Uldahls værk
”Danmarks middelalderlige
kirkeklokker”, hvor den dateres
til 1300- tallets midte. Klokken
er udsmykket med 4 medaljoner,
og er i øvrigt velbevaret dog
med små skår i slagringen.

Konsulenten vurderer at den nye
klokke skal være lidt større end
den gamle, og der er taget
kontakt til et støberi i Holland.
Det er meningen at den gamle
klokke skal blive, og den nye
klokke skal hænge ved siden af,
dette kræver dog, at det
undersøges om bjælken kan bære
to klokker, eller denne skal fornyes
med en ny bjælke af eg.
Alt dette er naturligvis en stor
omkostning, og vi er nu i gang
med at søge fonde.
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Farvel til Lene
Roursgaard
Søndag den 30. januar 2022,
måtte vi desværre tage afsked
med vores kirkesanger, Lene
Roursgård.
Vi vil savne Lenes dejlige
stemme i kirken, og hendes
gode humør. Vi ønsker Lene held
og lykke fremover.
Stillingen som kirkesanger
besættes indtil videre af to
vikarer, Charlotte Manø Stiesen
og Stine Bergø Pedersen. Vi
byder dem begge velkommen.

Et stort, men spændende arbejde,
og vi glæder os til, forhåbentligt
inden længe, at kunne præsentere
ny klokke og automatisk ringning i
Nr. Onsild.

Siden sidst
Sønder Onsild sogn
Dåb:
05.02.2022 Theo Vilhelm
Dahse Andersen

Nørre Onsild sogn
Den nye klokke i Sønder Onsild Kirke blev indviet d. 29-3-2015

Begravede/bisatte:
22.01.2022 Else Marie Lund
Vestergaard
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Mandag d. 6. juni
2. Pinsedag: Sommermatiné

Søndag d. 5. juni
Pinsedag

JUNI

Søndag d. 29. maj
6.s.e.påske

Torsdag d. 26. maj
Kristi Himmelfart.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 22. maj
5.s.e.påske.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 15. maj
4.s.e.påske

Fredag d. 13. maj
St. Bededag.
Vi henviser til nabokirkerne.

MAJ

19.30

Se N.O.

10.30

Se N.O.

Se S.O.

10.30

Se SO.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

MAJ - JUNI - JULI - AUGUST 2022

Søndag d. 31. juli
7.s.e.trin.

Søndag d. 24. juli
6.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 17. juli
5.s.e.trin.

Søndag d. 10. juli
4.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 3. juli
3.s.e.trin.

JULI

19.30

Se N.O.

10.30

Se SO.

10.30

Se SO.

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Søndag d. 21. august
10.s.e.trin.

Søndag d. 14. august
9.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 7. august
8.s.e.trin.

AUGUST

10.30

Se N.O.

Se SO.

10.30

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender

5

9.00

Se S.O.

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

Søndag d. 26. juni
2.s.e.trin.
Vi henviser til nabokirkerne.

Søndag d. 19. juni
1.s.e.trin.
Morgensang i forbindelse
med vores sognetur.

Søndag d. 12. juni
Trinitatis .
Vi henviser til nabokirkerne.

Arrangementer

Sommermatiné
2. pinsedag
Mandag den 6. maj kl. 19.30
byder vi på Sommermatine i
Sdr. Onsild kirke.
Sandsynligvis udenfor.
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.
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Sognetur
Søndag d. 19. juni kl. 9.00.

Syng sammen 2022
Mandag: d. 25. april. 14.00

Vi begynder årets sognetur for alle
interesserede i sognene, med morgensang i Sdr. Onsild Kirke.

Mandag: d. 16. maj. 14.00

Derefter er der rundstykker og en
kop kaffe i konfirmandstuen,
inden afgang. Hjemkomst sidst på
eftermiddagen.

Mandag : d. 30. maj. ”Ud i det
blå” (tidspunkt aftales senere!)
Mandag : d. 22. august kl. 14.00

Arrangementer
Konfirmander
Tirsdag d. 5. april tager vi på
studietur til Århus.
Vi besøger Moesgård Stavkirke
og Domkirken.
Afgang fra skolen ved skolebus
p.pladsen kl. 8.10.

Nr. Onsild

Konfirmand Gospel
Fredag den 8. april fra kl. 11-15.
Som optakt til påsken og skolens
påskeferie, og i samarbejde med
MFI, holder vi i Sdr. Onsild Kirke
Gospeldag, med konfirmander og
de store klasser på skolen.
Der afsluttes med en lille
koncert for forældre og andre
interesserede.

Konfirmandafslutning
Onsdag d. 20. april kl. 19.00 i sdr.
Onsild Kirke.
Vi starter med en lille gudstjeneste, som konfirmanderne står for,
derefter går vi i konfirmandstuen,
til en kop kaffe med kage.
Forældre, søskende, bedsteforældre er hjertelig velkommen.
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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.

Se mange flere billeder på
www.onsildkirkerne.dk.

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
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Iben Bryde

Indlevering af stof til bladet:
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