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Tanker i tiden
Vejr-vært: Jesus indrammer
kernen af kristendommen
med få ord
Ægte kristendom handler ikke kun
om tro, men i lige så høj grad om,
hvordan vi hver dag lever vores liv,
siger vejrværten Mikael Jarnvig
Mikael Jarnvig er kendt som vejrvært på DR og for åbent at tale
om sin kristne tro.
Tro kan være en vanskelig sag at
have med at gøre. Det er noget,
der foregår i ens hoved, og hvem
kan egentlig afgøre, hvem der
tror på det rigtige? I søndagens
prædiketekst fra Lukasevangeliet
bliver kristendommen gjort meget
mere håndgribelig. Her taler Jesus
både om at give og om ikke at
fordømme andre. Og det er ifølge
DR’s vejrvært Mikael Jarnvig ægte
livsvisdom formuleret med ganske
få sætninger. ”Det mest iøjefaldende ved teksten er, at Jesus ikke
taler om, hvad vi skal tro, men
derimod om, hvordan vi skal leve
vores liv. Tro kan meget nemt blive
en luftig størrelse med en masse
teologiske og teoretiske nuancer.
Men i teksten taler Jesus meget
klart om, hvad ægte kristendom
er, nemlig hvordan vi hver dag
lever vores liv,” siger han.
Mikael Jarnvig er først og fremmest kendt for sine mange år på
skærmen, hvor han dag efter dag
har berettet om vejrudsigterne.
Men han er også kendt for gerne
at ville tale om sin kristne tro, og
han holder blandt andet foredrag
om, hvad han mener, kristendommen har at sige om klimaet.
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I søndagens tekst hæfter Mikael
Jarnvig sig først og fremmest ved,
at Jesus understreger, hvordan
man skal behandle andre. Man
skal ikke dømme andre, men man
skal være barmhjertig og tilgivende, lyder det.
”Det betyder, at vi for eksempel
ikke bare kan springe med på den
hårde tone, der er på de sociale
medier. Jeg synes generelt, at der
ude i det pulserende liv mangler
en tilbageholdenhed i forhold til at
fordømme andre. Vi mangler den
tilgivende dimension,” siger han.
I det hele taget sætter Jesus i teksten fra Lukasevangeliet fingeren
på en række ømme punkter, hvor
det ifølge Mikael Jarnvig umiddelbart falder én nemmere at gøre
det modsatte.
”Vi har den modsatte tendens
iboende i os. Det er bare nemmere
at pege fingre ad andre, dømme
andre og rage til os i stedet for at
give af vores overflod. Selvom vi
er et af verdens rigeste lande, er
det stadig nemmere at stemme
for at lette topskatten end for at
hæve ulandsbistanden. Vi bliver
hurtigt mere optaget af vores eget
begær efter rigdom end efter at
hjælpe andres nød. Derfor er Jesu
opfordring meget rammende,”
siger han.
For Mikael Jarnvig er det vigtigt,
at de leveregler, Jesus kommer
med, også udmønter sig i konkrete
handlinger, ikke mindst i forhold
til opfordringen til at give. Derfor
har han sammen med sin familie
besluttet af have tre sponsorbørn i

Afrika. Det betyder, at de en gang
om året betaler for, at børnene er
sikret skolegang, bøger, skoleuniform og et dagligt måltid mad.
Men samtidig er han bevidst om,
at han ikke fuldt ud formår at leve
op til de standarder, Jesus sætter.
”Det at være kristen handler ikke
kun om tro, men i høj grad om,
hvordan man lever sit liv. Der synes jeg, det er bekymrende, at jeg
kun i så ringe grad kan leve op til
det, jeg burde, og som jeg synes,
andre også burde. Der må jeg erkende, at jeg kommer til kort og i
stedet må lade mig lede af mesteren. Der er jeg kun en lærling, der
må sige, at mesteren sikkert har
ret, når han siger, at det er sådan,
man gør det her,” siger han.
Artikel fra Kristelig Dagblad
Siden sidst:
All You NEED is Love…
Var overskriften på den fantastiske koncert Sønder Onsild kirke
lagde hus til den 29. marts 2022.
Mange benyttede sig af, at Corona endelig gav lov og lagde vejen
forbi og fik sig en kirkeoplevelse
ud over den sædvanlige.
Hovedtemaet i koncerten var 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.

Tanker i tiden
Kvartetten Beatsalmer fra
Svendborg fremførte koncerten.
Ni forskellige læsninger fra biblen blev fremført af skuespiller
Tina Kruse Andersen og derefter
efterfulgt af en Beatles sang
sunget af sangsolist Simon Mott
Madsen. Bjørn Krog Thesbjerg
slog tonen an på klaver og Tore
Bjørn Larsen toppede det hele
med kirkeorglets brusene toner.
Et enestående sammensurium af
biblens tekster, Beatles sange og
skuespil.
Alle gik vist derfra med rytme og
glæde i kroppen.
P.S Til orientering giver bandet
samme koncert i Hobro kirke september 2022 – kan anbefales for
de af jer der gik glip af oplevelsen

Sommersangsmatine
2. Pinsedag havde vi igen sommersangsmatine i Sdr. Onsild
kirke, hvor vi sang mange af alle
de dejlige sange og salmer vi
har, der var mange sangønsker,
de blev opfyldt, og vi fik en
rigtig god tale fra Astrid, som
sædvanlig en tale vi kunne reflektere over.
Efter matineen nød vi sammen
et glas vin og en pindemad i
våbenhuset.

Nr. Onsild

En rigtig god tradition, som, vi
håber kan “holde” i mange år
endnu.
Dejligt, at vi efter nedlukning pga
Corona, endelig kan komme videre, med alle de gode spændende
oplevelser vi har haft
Sognetur

Lyng Kirke
Sogneturen startede med et besøg
i Lyng Kirke, en spændende ny
kirke.
Lyng kirke er bygget som et center.
Det vil sige, at konfirmandlokalet,
møderum, kontor og køkken er
bygget ind under samme tag som
kirkerummet.
Når man træder ind i kirkerummet, kommer man ind under et
træs beskyttende krone. Limtræet,
som Exners fik en international
pris for i 1994, strækker sine grene
ud over menigheden og videre ud
i rummet.
Den store blodbøg, som står udenfor kirken, er inspirationskilden, og
er så at sige trukket ind i rummet.
Træet er et symbol på livstræet,
det evige, det træ, hvis rødder
trækker vand op fra urhavet.
Derefter gik turen videre til KRYB
I LY kro , hvor vi fik serveret en
dejlig frokostplatte. Til frokosten

fik vi glæde af en donation, fra en
af sognets beboer, som er afgået
ved døden.
Dagen sluttede med et besøg på
Fredericia vold, med en fyldestgørende guidet rundvisning.
Fredericia er jo omgivet af vand,
og byen skulle beskyttes, derfor
blev der bygget volde omkring
byen til forsvar med udefra kommende lande. Der var mange
forskellige mennesker og trosretninger i det gamle Fredericia,
byen er inddelt i zoner for de
enkelte trosretninger og selvfølgelig en garnison, som skulle
forsvare byen.
Vi gik på voldene, og fik en
fortælling om, hvordan forsvarsværket virkede.
Nedenfor voldene var der dybe
vandfyldte grave, som var rigtig,
rigtig dybe på midten.
Hvis fjenden skulle være så heldig
at komme igennem dem, og så
skulle arbejde sig op af graven,
var der et tornekrat, der skulle forceres, der var ikke så mange, der
klarede det. De forskellige kanonstillinger var også markeret, nogle
med de gamle kanoner, set med
dagens øjne, var det et primitivt
forsvarsværk, der dengang var
det ypperste.
Meget af dette skete i 1848 og
1864, nogle år, som satte sig
dybe spor i Danmark og især i
Sønderjylland.
Efter en tår kaffe og Anne Lises
hjemmebagte kage, kørte vi mod
Nord igen, en hyggelig dag, hvor
vejret var med os.
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Se N.O.

10.30

Søndag d. 9. oktober

Søndag d. 23. oktober

OKTOBER

11.00

Se SO.

10.30

Se SO.

10.30

Søndag d. 18. september
14.s.e.trin.
Se N.O.

Søndag d. 25. september
15.s.e.trin.
- afskedsgudstjeneste for
Astrid - 25.09.

Se SO.

19.30

Søndag d. 11. september
13.s.e.trin.

Se SO.

10.30

10.30
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Søndag d. 4. september
12.s.e.trin.
Se N.O.

SEPTEMBER

Søndag d. 21. august
10.s.e.trin.

AUGUST

AUG - SEP - OKT - NOV - DEC 2022

19.30

Søndag d. 27. november
(1. søndag i advent)
10.30

se S.O.

17.00

10.30
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Fredag d. 18. november
(fyraftensgudstjeneste) 		
- efterfølgende
fællesspisning i
Forsamlingshuset

Søndag d. 6. november
(Alle helgens)

NOVEMBER
Søndag d. 4. december
(2. søndag i advent)

DECEMBER
Se N.O.

10.30
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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
Konfirmandstart:
Tirsdag den 6. september kl. 8.10
i konfirmandstuen, nærmere besked følger fra skolen
Minikonfirmander:
Start den 17. august 2022, nærmere besked følger fra skolen
Konfirmandløb:
Onsdag den 21. september og
torsdag den 22. september 2022.
Nærmere besked følger fra skolen.
Fyraftensgudstjeneste:
Fyraftensgudstjeneste i Nr. Onsild
Kirke fredag den 18. november
kl 17.00. Herefter vil der være en
kort orientering om menighedsrådets arbejde, samt fællesspisning i forsamlingshuset. Alle er
velkomne.

Sdr. Onsild

Syng sammen – efterår
2022:
Mandag den 22. august
kl. 14 i konfirmandstuen
Mandag den 19. september
kl. 14 i konfirmandstuen
Mandag den 31. oktober
kl. 14. i konfirmandstuen

Nyt fra
Menighedsrådet
Status ny klokke
Nr. Onsild
Ny Klokke Nørre Onsild kirke
med automatisk ringning.

Mandag den 21. november
kl. 14. i konfirmandstuen

A.P. Møller Mærsk fonden har
bevilget støtte til ny Klokke i
Nørre Onsild kr. 150.000

Fra oktober har Bente Andersen
lovet at være ”tovholder” på
syng sammen arrangementerne.
Tak til Bente for dette.

Projektet er nu sat i gang,
som vi forventer vil være
afsluttet ca. ultimo marts.
2023

Siden sidst
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Sønder Onsild sogn

Nørre Onsild sogn

Dåb:
21.05.22 Karla Marie Schmidt Faurskov

Dåb:
05.06.22 Agnes My Just Laursen
18.06.22 E lena Leonora Schougaard Christensen

Begravede/Bisatte:
06.04.22 Klaus Veng Jensen

Begravede/Bisatte:
16.04.22 Erna Olivia Kirketerp
28.05.22 Gunnar Nielsen
28.06.22 Lilly Risgaard Pedersen

Arrangementer
Afsked Astrid Klostergaard
Astrid har efter 40 år som præst
i Sønder og Nørre Onsild sogn,
med udgangen af september
2022, valgt at stoppe og nyde
tilværelsen med familien.

Nr. Onsild

Vikar
Fra den 1. oktober 2022, betjenes sognene af tidligere
Domprovst Arndt Jessen Hansen. Vi byder ham velkommen,
og glæder os til samarbejdet.
Sønder – Nørre Onsild Menighedsråd

Astrid har været en god og stabil
præst for vores kirker. Ligeledes
er og har hun været en vellidt
præst for vores kirker og for lokalbefolkningen, hvor hun har sat
sit personlige og positive præg
på kirkens liv.
I disse 40 gode år, har Astrid som
præst forstået, at tilpasse tidens
forandringer til sit kirkelige arbejde på en god måde, noget som
vi alle kun kan være stolte over at
have været en del af.

Sogneaften
27. Oktober 2022 kl. 19.00 – Jeppe Aakjær aften.
I samarbejde med Borgerforeningen og Onsild Idrætsefterskole afholder vi en Jeppe Aakjær-aften.

Vores sogne, lokalbefolkningen,
kirkens personale og Menighedsrådet ønsker Astrid og hendes
familie alt godt fremover.

Jeppe Aakjær er mest kendt for en række smukke, danske sange som:
Jeg bærer med smil min byrde – Ole sad på en knold og sang – jeg
er havren – stille hjerte, sol går ned – nu er dagen fuld af sang samt
Jerns Vejmand.

Astrid holder afskedsgudstjeneste
i Sønder Onsild kirke søndag den
25. september kl. 11,00, der vil
efterfølgende være et traktement
på skolen i Sønder Onsild. Alle er
velkommen.

Jeppe Aakjærs sange viser klart hans store sociale indignation.
I denne forestilling er ”Manden med Leen”, en galgenhumoristisk
charmetrold, dukket op i gården Jenles have for at høste Jeppe Aakjær. Inden leen kommer i brug, får Aakjær dog gennemtrumfet, at han
må lade sit liv passere revu.

Af hensyn til spisning, er tilmelding nødvendig, senest den 15.
september 2022 til
Jørgen Lundsberg tlf. 6161 5229 –
gerne sms - eller mail: bjl@os.dk.

Jeppe Aakjær – jeg bærer med smil min byrde…

Kabaret-portrættet er sammensat af Jeppe Aakjærs fortællinger, selvbiografi og ikke mindst hans fantastiske sange.
Arrangementet finder sted på Onsild Idrætsefterskole og koster kr.
125,00 pr. person. Billetsalg ved indgangen. Idrætsefterskolen er vært
ved kaffe og brød.
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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:
• F ødsler skal ikke længere anmeldes af forældrene til sognepræsten.
•E
 r forældrene ikke gift, skal omsorgs-og ansvarserklæring udfyldes digitalt på www. Borger.dk
inden 14 dages efter barnets
fødsel.
•E
 t 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
•H
 envendelse om dåb og vielse
rettes til den præst, man ønsker,
der skal foretage handlingen.
•V
 ed dødsfald rettes hurtigst muligt henvendelse til henh. præst
og bedemand, hvorefter sidstnævnte er behjælpelig med det
videre praktiske forløb.
•V
 alg af gravsted m.v. aftales
med graveren.

A. Klostergaard
Viborg Landevej 11
Tlf. 98 54 40 12
E-mail: ASKL@km.dk
Fra 1. oktober 2022:
Arndt Jessen Hansen
Tlf. 28 51 23 55
E-mail: arndtjh@outlook.com
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.

Sdr. Onsild kirkegård:
Tel. 24 62 59 56 - Graveren træffes kl. 8-16 (mandag fridag)
Email: Sdr.Onsild.kirkegaard@tdcadsl.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

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 og
Iben Bryde.

Indlevering af stof til bladet:
01.11.2022 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Billeder: Hanna Christensen.
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