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Tanker ved afsked
I forbindelse med min afsked
spurgte nogle fra menighedsrådet
mig, om jeg ikke kunne skrive lidt
om min tid i Onsild. Ja, for det er
jo en epoke, der slutter, mente
de. Sådan har jeg nu aldrig tænkt
det. Så det tyggede jeg lidt på,
for hvordan opfatter man sig selv,
når man pludselig bliver gjort til
en epoke. Og da jeg slog ordet op
på nettet, lød forklaringen sådan
her: En skelsættende begivenhed,
der danner udgangspunkt for
en ny tidsregning, fx Roms
grundlæggelse eller Kristi fødsel.
Det blev det hele jo ikke nemmere
af, ligesom det heller ikke var
noget, jeg kunne byde ind med.
Godt nok har jeg både generet
konfirmanderne med Roms
grundlæggelse og de festlige
historier deromkring, ligesom
mit job udenfor al tvivl har været
at forkynde ikke bare Kristi
fødsel, men prøve at formidle
kristendom som vores fælles
værdigrundlag, og det, vi som
mennesker definerer os selv ud
fra. Og hvad trækker man i så fald
frem fra disse 4 årtier, hvad var
det, der fyldte dagene, årene. Det
er svært at sige, tid er en underlig
størrelse. Når man tænker tilbage,
er det kun ca. et kvarter siden,
jeg kom, næsten, men tænker
man frem, skønt det er jeg af
indlysende grunde holdt op med,
ligger tiden vidåben foran en .
Men for at begynde med
begyndelsen. I efteråret 82
var der et par modige sogne i
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det himmerlandske, som ikke
var blege for at binde an med
sådan en som mig. Det var på
den tid, hvor kvinderne tog
magten i Onsild og styrede både
kirke, skoler, bankverdenen og
lægepraksis, de senere år er dog
kun lægen og præsten tilbage,
men der er jo altid nogle, man
ikke kan slippe af med. Mit
første møde med den lokale
kvindekreds kunne ellers nok
have taget pippet fra de fleste,
idet en af de ældre, solide damer
syrligt bemærkede, mens hun
lod sit alt andet end venlige blik
mønstre mig fra top til tå, og så
kom det: Nå, skal det nu også
kaldes en præjst! Og det var ikke
venligt ment. Sært nok var jeg
den, hun sendte bud efter, da
hun lå på sit dødsleje, da var der
ikke mere rum for bekvemme
meningsudvekslinger. Helt
anderledes lød det, da jeg ringede
på hos en anden ældre dame,
der åbenbart ikke var så vant til
at få gejstligheden på besøg, og
derfor åbnede døren med ordene:
”Gud, er det dig,” hvortil jeg
måtte korrigere: ”Næh, det er
såmænd kun hans ringe tjener”…
det lo vi meget af senere hen, da
vi blev mere dus med hinanden.
80èrnes 3 Onsildbyer var
fortrinsvis præget af midaldrende
og mange ældre mennesker. De
butikker, der før havde været
et utal af, lukkede lidt efter
lidt, og så kunne man tro, at vi
havnede i den triste historie om
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udkantsdanmark og hensygnende
landsbyer. Men sådan gik det
langtfra. Javel, den gamle
generation har jeg begravet,
gårdene, som i øvrigt aldrig fandt
ud af, at der var sket en udflytning
i beg. af 1900-tallet, er blevet
nedlagt, når undtages et par
enkelte. Men der kom nye folk til,
mange, ildsjæle og foretagsomme
både yngre og knap så unge
mennesker, der ville noget med
deres by og var klar over, at de
selv måtte tage fat, hvis der
skulle ske noget. Og netop det at
dele med andre, både når noget
er svært, men også de store,
glædelige begivenheder er nogle
af de fine egenskaber, som stadig
præger Onsild. Selvfølgelig er
folk også nysgerrige, men ikke
nødvendigvis på den kedelige
måde, og de fleste af vores ”lokalaviser” har jeg også for længst
lagt til hvile på kirkegården.
Men der er en medfølelse og et
fællesskab omkring dem, der
mister et kært menneske, en
bevidsthed om, at det her er vi
fælles om, for det kunne lige så
godt ske for mig. Jeg husker det
fra den første bisættelse, jeg
havde af en lille lyshåret gut, og
siden fra de andre dybt tragiske
dødsfald, som var så svære at
være med om, men for ingenting
at regne i forhold til de familier,
som må leve videre med tabet af
dem, de elskede. Når man som
jeg har slidt godt og grundigt på
Onsild-sognene igennem 40 år,
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får man et ganske betragteligt
lokalkendskab, og de mange
mennesker jeg har kendt og holdt
af, fylder rigtig, rigtig meget i
min erindring. Der var ham, som
altid satte Ski-foran alt, hvad han
sagde, hvorfor Ski også indgik i
hans kaldenavn. Hans kone var
døden nær på gr. af alt for meget
medicin, men så fik vi en ny
læge, og vips, væk var medicinen
til konens store fortrydelse, til
gengæld levede hun 10 år mere.
Der var brudeparret, der bekymret
spurgte mig: ”Nu snakker du vel
ikke for meget om Gud, hvortil jeg
retfærdigvis måtte svare, at jeg
ikke gjorde andet. Der var også
byens gl. syerske, som de sidste
år, hun levede, lå fast i sengen,
og når jeg, i forbindelse med den
månedlige hjemmealtergang
spurgte, hvordan tiden gik for
hende, svarede: Jo, den går så
godt, for jeg har så meget dejligt
at tænke tilbage på. Der var
også ham, vi kunne kalde Viggo,
hvis børn jeg siden har døbt,
der allerede i konfirmandstuen
var en dreven handelsmand,
og derfor mente, at han og jeg
skulle slå pjalterne sammen og
sælge dåbsfadet. Og der var en
anden Viggo, som mente, at
minikonfirmand ikke lige var ham,
for, som han sagde, Astrid, du
kan da nok forstå, at det er meget
sjovere at spille computerspil.
Mange har spurgt mig, glæder
du dig ikke til at gå på pension, og
til det må jeg svare, at det ved jeg

ærligt talt ikke. Selvfølgelig har
alting jo ikke været lutter lagkage
og landsbyidyl, men at få lov til at
dele en bid af jeres liv og historie
med jer igennem alle disse mange
år, har været et kæmpestort
privilegium, som jeg er dybt
taknemmelig for. Som nogle af jer
skrev i forbindelse med afskeden,
du har døbt, konfirmeret, viet og
døbt og konfirmeret og viet igen,
ja, og det var en stor glæde at
følge så mange af jer igennem
generationer fra skønne dåbs-og
dagplejebørn over spejderbørn
og minièr til I kom, voksne nok
til at skabe jeres egne familier og
opleve, at selv de sejeste af jer
lidt forlegent og næsten diskret
måtte vifte en tåre fra øjenkrogen. Glade og lykkelige stunder,
når alle sejl var sat til bryllupsfest
og høj cigarføring og I slet ikke
kunne skydes igennem, og frem til
de gange, hvor vi måtte følges ad
og bære vore kære til afsked, fuld
af sorg og fortvivlelse. Det er det,
kirken kan, når den er bedst, give
stemme til det uudsigelige, til det,
der er for tungt at bære alene,
men også til den glæde, som
hjertet kan blive sprængfyldt af,
så det bliver, som vi uundgåeligt
synger til bryllupper: ”Med
glæden er man dobbelt glad, men
halvt om sorgen så tung at bære”.
Glæden fordobles ved at blive
delt, medens sorgen, sært nok,
halveres ved at deles med andre.
Om ikke længe får den
glæde et navn. Bliver til et
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menneske, et barn, født i en
stald, for at alle skal kunne
være med og aldrig lukke nogen
ude. Julens barn, den tid, hvor
Gud overvinder afstanden og
kærtegner mennesket; den tid,
hvor Guds finger rører jorden
og aftegner en vej af kærlighed
at gå for os fra menneske til
menneske. Og holder os fast på
det livsvigtige, at agtelsen for
medmennesket også gælder det
sårbare menneske. Derfor kom
Guds søn, Jesus Kristus, som det
mest skrøbelige og dyrebare af
alt: Et barn, for at vi aldrig skulle
glemme det og dermed sætte
vores menneskelighed over styr.
Og med ønsket om en Glædelig
Jul og Guds velsignelse og alt
godt over jer alle vil jeg bringe
jer en dybfølt TAK for alle de
mange hilsner, og flotte, flotte
gaver og smukke ord jeg har
fået både ved min afsked d. 25
september, en helt overvældende
og skøn dag, men også de mange
mails, jeg har modtaget, det
har glædet mig utroligt meget.
Tak for det fantastiske og fine
samarbejde, jeg har haft med
foreninger og skoler og først og
sidst med en dejlig og engageret
kirkebetjening og et skønt og
fornøjeligt menighedsråd
De hjerteligste hilsner
Astrid Klostergaard
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Glenstrup
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Glenstrup
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Glenstrup

Skjellerup

Skjellerup

10.30

5. febr. Septuagesima				10.30
12. febr. Sexagesima
10.30
19. febr. Fastelavn			10.30
26. febr. 1. søn. i fasten 		
10.30

FEBRUAR 2023

8. jan. 1. søn. e. H3K				
15. jan. 2. søn. e. H3K			
10.30
22. jan. 3. søn. e. H3K
10.30
29. jan. Sidste søn. e. H3k		
10.30

JANUAR 2023

16.00

13.30 J.Pont.

10.30

Skjellerup

Sdr. Onsild - Nr. Onsild

Kirkekalender

4. dec. 2.søn i advent		
10.30		
11.dec. 3. søn. i advent
16.00 Lucia			
18.dec. 4. søn. i advent		
19.30
10.30
24.dec. Juleaften
14.30
13.00
16.00
25.dec. Juledag 		
10.30		
26.dec. 2. juledag			
10.30
31.dec. Nytårsaften
14.30			

DECEMBER 2022

DEC 2022 - JAN - FEB -MAR - 2023
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TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!

Sleep Over: Den 20./21.- 01 2023
Sleep Over for konfirmanden i Sdr. Onsild kirke.
Nærmere besked følger.

31.12.2022 kl. 14.30 i Sdr. 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.

18.12.2022 kl 19.30, Nr. Onsild Kirke:
Vi synger julen ind – og drikker en kop kaffe
m/småkage til efter gudstjenesten

Lucia søndag i Sdr. Onsild Kirke den
den 11. december kl 16.
Lucia og afslutning for minikonfirmanderne.
Minikonfirmanderne går Lucia.

Arrangementer

Glenstrup

10.30

Venlig hilsen Bente Andersen

Det er gratis at deltage, men af hensyn til borddækning m.v.
SMS/ gerne kontakt til ovenstående tlf. nr.

Der kræves intet ud over, du kan lide at lytte til sang, og evt. selv synger med.
- Organist Marianne Ladegaard Høgh, akkompagnerer på klaveret
- Anne-Lise Lauersen, serverer kaffe/the og kage –
- Bente Andersen ” tovholder” tlf.: 30 98 40 88

Kommende datoer:
Mandag den 21. nov. 2022
Mandag den 5. dec. 2022
Mandag den 23. jan. 2023
Mandag den 20. feb. 2023
Mandag den 20. marts 2023

Hyggeligt samvær
- mandag eftermiddage fra kl. 14,00-16,00
I Konfirmandstuen Viborg Landevej 11, Sdr. Onsild

Kan du lide at synge fra højskole sangbogen?

Syng sammen – arrangementer 2022 / 2023

5. marts 2. søn. i fasten				
12. marts 3.søn. i fasten		
10.30 - Klokkeindvielse

MARTS 2023
Skjellerup

Advent – Jul – Nytår
Tillad mig indledningsvist en kort
præsentation: Mit navn er Arndt
Jessen Hansen. Pr. 1. oktober blev
jeg ansat som vikar i Sdr. og Nørre
Onsild sogne. Fra det nye kirkeårs
begyndelse får jeg også Skjellerup
og Glenstrup med. Indtil der er
aftalt en mere permanent ordning
på sognenes tilhørsforhold,
vil jeg gøre mit bedste for at
varetage opgaverne som præst.
Jeg bor i Aarhus, er gift med
sygeplejerske Inga og har tre
børn og fem børnebørn. De fleste
af mine præsteår har jeg haft i
Viborg, næsten 30 år, halvdelen
af tiden som domprovst. Inden
Viborg var vi fem år i Hjallerup,
og efter årene ved Domkirken
har jeg haft kortere vikariater
i Aars og sidst i Sydslesvig.
For en del år siden kørte
vi til Nordkap og oplevede
midnatslyset i det nordligste
Norge. På vej hjem holdt vi
en søndag ind ved en kirke og
gik til gudstjeneste. Det var en
ældre vikarpræst, som havde
tjenesten denne søndag. Det bar
gudstjenesten præg af. Faktisk
glemte han ved altergangen
at gå rundt med vinen. Da en
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af kirkegængerne gjorde ham
opmærksom på det, sagde han:
En gammel præst kan også blive
trett! Efterfølgende traskede
han så rundt med vinen.
Jeg husker nok, hvad jeg
tænkte dengang om de
gamle emeritusser (det
holder jeg for mig selv).
Jeg kommer givet til at lave fejl
og glemme noget, men selve
opgaven og optagetheden
af opgaven er usvækket. Jeg
holder meget af arbejdet med at
reflektere over evangeliets ord og
få det tolket og talt ind i vores tid.
Det er den gode, spændende og
vanskelige udfordring. Det er den
inderste kerne i kristentroen, at –
som vi atter skal høre det i julens
evangelium: Ordet blev kød og
tog bolig iblandt os. Det betyder
jo, at evangeliets tale om nåde og
glæde og fred ikke blot er fjerne,
overjordiske størrelser, men at det
bliver til virkelighed i vores liv.
Det fredens ord ved dåbens bad,
den bange sjæl gør barneglad,
det fredens ord hver Herrens dag
gør rolig midt i våbenbrag.
Grundtvig tør tale meget konkret
om det. Når bekymringer og

modgang vælter ind overe ham,
minder han sig selv om, at han er
døbt. Det gør ham barneglad. Det
er glædeligt og befriende at høre,
at selv om vi så ikke når de bedste
karakterer og får de højeste
stillinger, og selv om vi kan
skuffes af vore medmennesker
og opleve, at vi ikke er regnet,
så er der et fundament under
os, som aldrig vakler: Gud
antog os som sine børn i dåben
og vil bevare os til evig tid.
Videre siger Grundtvig, at
evangeliets ord om Guds
nærvær i Kristus gør rolig midt i
våbenbrag. Det kan der i sandhed
være grund til at bede om og
håbe på i vor tid. Det kan være
svært at finde fred og ro i en
verden, hvor vi bombarderes
døgnet rundt af skræmmende
nyheder om ødelæggelse og
død. Mørke skyer trækker op.
Nu skal vi som menighed høre
evangeliets glædelige budskab
som forventning i advent, som
glæde og fred i julen og som
håb ved nytåret. Gud lade
sit ord blive til tro og håb og
kærlighed i vore menigheder.
Arndt Jessen Hansen

Vielser:
20.08.22 	Shari Louise Holmes
Simonsen og Rasmus
Nørgaard Laursen
Begravede/Bisatte:
30.09.22 Søren Ole Thougaard
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Siden sidst
Sdr. Onsild
Dåb:
21.08.22 	Noor Skovlund
Kristensen
17.09.22 	Laurits Dabrowski
Villefrance
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Begravede/Bisatte:
02.09.22  B
 ørge Nielsen
21.10.22  E lse Kirketerp

Nyt fra menighedsrådet:

Nr. Onsild

Årsberetning 2022
Den 25. september tog vi
afsked med Astrid som
sognepræst gennem 40 år, en
dag der blev markeret med en
gudstjeneste og efterfølgende
spisning i den ”nye”
gymnastiksal på MFI. Mange
valgte at deltage i dette. Tak
til Astrid for alle de gode år.
Som tidligere nævnt er Arndt
Jessen Hansen tiltrådt som
vikar fra 1. oktober, indtil
ansættelse af ny sognepræst
er på plads. Konfirmandlærer
Eva Kløve har undervisning
af vores konfirmander i
samarbejde med Arndt
Vedr. pastoratet Glenstrup
– Skellerup – Sønder og
Nørre Onsild, arbejdes der
på en ændring af dette.
Menighedsrådet har godkendt
og fremsendt ansøgning
om oprettelse af Glenstrup

– Sønder og Nørre Onsild
pastorat, med varetagelse af
Arresthusfunktionen ved Hobro
Arrest, med bopælspligt i Sønder
Onsild. Der afventes en endelig
godkendelse fra Aarhus stift
samt fra kirkeministeriet.
Det forventes, at der kan
påbegyndes renovering af
præsteboligen primo januar
2023, der gerne skal stå
færdig medio 2023. Samtidig
arbejdes der på en udvidelse
af konfirmandstuen, hvor
der bl.a. planlægges mere
arkivrum. Dette forventes
færdig september 2023.
Ny klokke med automatisk
ringning i Nr. Onsild er
ved at være på plads, vi
forventer en indvielse af
klokken primo marts 2023.

gymnastiksals projektet.
Fra Menighedsrådet skal der
lyde en tak til MFI skolen,
idrætsefterskolen og alle
foreninger for det gode
samarbejde. Og på MHR
vegne tak til alle for den
positive opbakning / tilslutning
og samarbejde, der bliver
vist vores arrangementer.
TAK til Arndt for den gode
opstart og samarbejde.
Vi ser med glæde frem til
de kommende måneder.
Tak til hele personalet
og menighedsrådet for
en stor indsats og det
gode samarbejde.
Menighedsrådet
Jørgen Lundsberg

Tak til MFI skolen for
at vi måtte være med i
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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.

Arndt Jessen Hansen
Tlf. 98 54 40 12 / 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:
15.01.2023 til Hanna
Christensen. lhbyg@mail.dk
Billeder: Hanna Christensen.
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