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Når man skal hjælpe mennesker 
i krise, så beder man dem 
undertiden fortælle om de gode 
oplevelser, de har haft. Tænk på 
stjernestunderne i dit liv. Tænk på, 
hvad der rigtigt gjorde dig glad.

Det gælder også i samtaler 
med ægtefolk, som ikke kan finde 
ud af det længere; tænk tilbage 
på den gang, I blev forelskede i 
hinanden. Hvad var det hos den 
anden, der fascinerede dig sådan.

Det kan givet være godt og 
rigtigt, når man sidder i et sort 
hul og alting synes gråt og trist, 
da at erindre sig, hvad der gav én 
glæde og gjorde livet glansfuldt. 

Det er jo egentlig mærkeligt, at 
midt i en verden, hvor der er mere 
end nogensinde til at underholde 
og fornøje, at tilværelsen så 

alligevel truer med at blive til tom 
rutine; en daglig trummerum. 
Uden glans. Uden glæde. 

Man taler om, at hvad vi 
vinder i kvantitet, i mængden 
af muligheder og tilbud, det 
taber vi i kvalitet. Eller sagt 
på en anden måde: i vores 
travlhed bliver vi overfladiske 
og det som har med dybden i 
tilværelsen at gøre når vi ikke til.

En af de faggrupper, der vel 
har allermest travlt, er folk inden 
for it-området. En af dem har 
fortalt i et fagblad, hvorledes 
han med arbejde alle ugens 
dage lidt efter lidt satte alt over 
styr - hjem, kone og børn, og 
helbredet begyndte at skrante, og 
som han selv siger det: jeg blev 
grå indvendig. Jeg tænkte ofte 

tilbage på min barndom, som var 
så fyldt af glade stunder, fordi 
vi havde tid til at være sammen. 
Da var der glæde i vores liv. 

Han ved det jo godt. Og vi ved 
det godt. At vort liv får glans og 
fylde ved samvær og nærvær.

Da jeg sad og læste om den 
stakkels it-mand, tænkte jeg, 
at blot han dog ville sætte sig 
ned og læse denne sætning fra 
Lukas påskefortælling om de 
to Emmaus-disciple – der hvor 
der står, at deres øjne åbnedes, 
og de sagde til hinanden: 

Brændte ikke vore hjerter i os, 
mens han talte til os på vejen 
og åbnede skrifterne for os. 

 
Det er nogen af de smukkeste 

ord i evangelierne, synes jeg. 

Brændte ikke vore hjerter i os…. 
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Det er en erfaring af nærvær, et 
guddommeligt, himmelsk nærvær. 
Det er det største, når vi får lov 
at erfare den indvendige glød.

Jo, for det er livets ord. Det er en 
åbenbaring af det, som vi dybest 
trænger til og længes imod.

Fællesskabet med ham, som 
har skabt os og fællesskabet med 
ham, som vi er døbt til at tilhøre.

Det er jo det, der på en måde 
kværner løs i døgnets slagere: 
Rør ved mig, så jeg føler, at jeg 
lever. Jeg kan ikke leve uden 
dig. Mit hjerte må briste osv. 
Det er en længsel efter, at vort 
liv skal være andet og mere 
end tom rutine, at vi skal føle 
noget, mærke, at vi lever.

Skal man samle i et ord, hvad 
der er vor tids største savn, 

så det er ånd. Det åndelige i 
tilværelsen. Der er en åndelig 
armod, som skriger til himlen. 
Vi mennesker dør af brød alene, 
vi er mere end materie. Der 
er en dybdedimension i livet, 
som har med Gud at gøre. 

Når det gælder beretningen 
til i 2. påskedag, er det ikke 
blot et spørgsmål om at erindre 
sig noget. Det er ikke blot et 
spørgsmål om at tænke tilbage 
på, hvordan det var dengang, de 
faktisk gik med den opstandne 
Jesus på vejen til Emmaus.  Det 
er den opstandes eget nærvær.

Det er tydeligt, at denne 
tekst også afspejler de første 
menigheders gudstjeneste. 
Der er bøn. Der er nadver. 
Der er lovprisning.

Bliv hos os.  Det er en bøn til 
den opstandne Kristus om hans 
nærvær. Han holder nadver med 
dem, og da kender de ham.  Da 
han udlægger skrifterne for 
dem, bliver det vedkommende 
og nærværende. Alt, hvad de 
læser i deres bibel – og det var 
endnu kun G.T. – ser de nu på 
en ny måde i lyset af alt, hvad 
Jesus har talt og gjort. Det 
gennemlyses af hans liv, hans 
død og hans opstandelse. 

Hans nærvær fylder dem 
med glæde og lovsang. Så 
bliver det GLÆDELIG PÅSKE.

Arndt Jessen Hansen
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Glenstrup
Sdr. og Nr. Onsild SogneKirkekalenderMARTS - APRIL - MAJ - 2023

Sdr. Onsild Nr. Onsild Glenstrup

MARTS
12. marts 3. søndag i fasten 10.30 Klokkeindvielse

v/ J. Pontoppidan

19. marts Midfaste 10.30

26. marts Mariæ Bebudelse 10.30

APRIL
6. april Skærtorsdag 19.30

7. april Langfredag 10.30

9. april Påskedag 10.30

10. april Anden påskedag 10.30

16. april 1. søndag e. påske 10.30

23. april 2. søndag e. H3k 10.30

MAJ
4. maj 19.30 Fredsgudstjeneste

6. maj 9.30 konfirmation

7. maj 4. søndag e. påske 10.30 Konfirmation

14. maj 5. søndag e. påske

18. maj Kristi Himmelfart 10.30

21. maj 6. søndag påske 10.30

28. maj Pinse 10.30



5 TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!

12. marts, kl 10.30: klokkeindvielse i Nr. Onsild 
Kirke. Gudstjeneste ved Jørgen Pontoppidan, 
derefter spisning i forsamlingshuset

28. marts: Koncert i Glenstrup Kirke 
kl. 19.30 med Stay on the Beat.
Stay On The Beat er et rytmisk kor bestående af ca. 25 kvinder 
i alderen 40-70 år, der synger alt fra smukke viser til  dansk og 
udenlandsk pop og rock. De mødes hver tirsdag aften og nyder 
en aften i musikken og fællesskabets tegn, hvor der er plads til 
både seriøsitet og humor. Stay On The Beat hører til i Mariager-
fjord Kulturskole og ledes af dirigent Maj-Lis Hoffer Henriksen. 
Trænger du til et skud energi og glæde blandet med kvindelig 
ynde pakket ind i skøn musik, så er denne koncert lige noget 
for dig

4. maj: Fredsgudstjeneste i Nr. Onsild Kirke kl. 19.30

Syng sammen 2023

Formiddagscafé 2023

Arrangementer

Konfirmandstuen Viborg Landevej 11, Sdr Onsild

Mandag den 24. april kl. 14
Mandag den 22. maj  kl. 14
Mandag den 19.juni kl.  14

Aktivitetshuset - Skolebakken 4a Handest

Torsdag den 9. marts  kl. 10-12  Arndt Jessen Hansen
Menneskelivet mellem Mismod og Håb.
Vores vikarpræst, Arndt Jessen Hansen, vil berette om muntre oplevelser 
fra sin tid som præst og domprovst i Viborg. De mange glimt vidner om,
hvordan håbet spiller på fløjte – også når dagene er tunge og mørke.

Torsdag den 13. april  kl.  10-12  Grethe Holmriis
Venskaber
Venskaber er noget af det fineste og allermest nødvendige for vores trivsel. Venner 
gør, at livet er livet værd. I mødet med en ven, lærer vi samtidig os selv bedre at ken-
de. Mister vi en ven, mister vi noget af os selv. Og venskaber skal plejes. Vi skal bruge 
tid på hinanden. Tale sammen. Være sammen. Gøre noget sammen. Grethe vil i ord 
og billeder fortælle om venskabets betydning - og vores forskellige behov for at være 
sammen med andre mennesker.

Vi starter formiddagscafeen med kaffe og rundstykker, derefter et lille foredrag
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Ny Klokke
Nr. Onsild
Vedrørende godkendelse 
af installation af ny 
aflastningsklokke i Nørre 
Onsild Kirke, Aarhus stift 

Takket være en storsindet 
donation fra Den A.P. Møllerske 
Støttefond og en fornem 
indsats fra klokkefirmaet 
Thubalka A/S er Nørre Onsild 
Kirkes nye aflastningsklokke 
kommet på plads i tårnet, hvor 
den gør den aldrende klokke 
fra middelalderen selskab. 

Jeg har i den anledning - den 
8. december - undersøgt det 
nye klokkeanlæg og fundet 
alt i overensstemmelse med 
tilbud fra fa. Thubalka A/S, 
Vejle, der har været betroet 
klokkeentreprisen. Til stede 
ved godkendelsesforretningen 
var Jørgen Lundsbjerg 
fra menighedsrådet. 

De to klokker er ophængt 
side om side i en gedigen og 
velproportioneret konstruktion, 
der er udført af stålprofiler, og 
selve lejebjælkerne er udført af 
vellagret, savskåret og fuldkantet 
egetømmer. Konstruktionen 
hviler af på tårnets murkrone og 
er holdt fuldstændig fri af det 
bestående og desuden anbragt 
på svingningsdæmpere. 

Der er til den nye klokke 
fremstillet en velproportioneret 
slyngbom med gennemgående 

stålaksel, og ringeanlægget 
har automatiske funktioner for 
ringning, kimning og bedeslag. 
Også den middelalderlige 
klokkes bom er fornyet. 
Bedeslag og kimning afvikles 
fra et velkonstrueret kombineret 
hammerværk for de to funktioner. 
Alle funktioner kan fjernbetjenes 
ved en håndholdt sender. 

Funktionen lader intet tilbage 
at ønske, og der er anvendt 
førsteklasses rustbeskyttede 

materialer, der er galvaniseret 
og forsynet med flere lag 
to-komponent maling. Den 
håndværksmæssige standard 
er den bedst tænkelige, netop 
sådan, som det igennem en 
lang årrække har været et 
særkende for klokkefirmaet. 

Af og til oplever vi i 
kirkerummet generende 
ledsagelyde fra det 
automatiske anlæg. Det var 
der ved min afprøvning ikke 
så meget som antydning af, 
et forhold, der indikerer, at 

vibrationsdæmpningen er optimal. 
I forbindelse med valget af 

størrelse og dermed tone for den 
nye klokke, er der lagt særlig 
vægt på, at den nye og den gamle 
klokke danner en fin samklang. 
Dette forhold har vist sig fuldt 
ud at holde stik, hvorfor jeg vil 
opfordre menighedsrådet til at 
benytte begge klokker ved sidste 
ringning om søndagen, som det er 
skik ved kirker, der har to klokker. 

I forbindelse med mit besøg 
gik jeg en tur rundt om kirken, 
med det formål at danne mig et 
indtryk af klangudstrålingen fra 
den nye klokke. Herved fandt 
jeg frem til, at lyden fordeler 
sig jævnt rundt om kirken, også 
når begge klokker er i funktion, 
selvom det naturligt nok er den 
nye klokke, der fører ordet. 

Den nyanskaffede 
aflastningsklokke til Nørre Onsild 
kirke lever således fuldt ud op 
til forventninger-ne. Kirken 
har nu en klokke, der på alle 
måder lever op til sit formål: 
at danne et bindeled mellem 
kirken og dens sogneboere. 

Der er derfor al mulig grund til 
at lykønske menigheden i Nørre 
Onsild med dette velfungerende 
klokkeanlæg, der - med et 
årligt serviceeftersyn - vil kunne 
tjene sognet i de kommende 
århundreder, og som det er mig 
en fornøjelse at godkende. 

Hilsen Per Rasmus Møller

Sdr. og Nr. Onsild Menighedsråd
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Glenstrup Menighedsråd

Tak til Kirsten Møller Larsen

Glenstrup præstegård er 
blevet tom, en præstegerning 
med alle dets facetter er slut. 
Efter længere tids sygdom 
har Kirsten Møller Larsen 
fået bevilliget fratrædelse fra 
sin stilling som sognepræst 
ved Glenstrup kirke.

Gennem min 
formandsperiode på 10 år, 
har jeg arbejdet sammen 
med Kirsten Møller 
Larsen om gudstjenester, 
kirken, præstegården og 
arrangementer. Kirsten Larsen 
har med sin ofte historiske 
vinkel på prædiketekster, 
givet liv og nye vinkler til 
søndagens tekster. Anderledes 
gudstjenester som lysmesse, 
skærtorsdags gudstjenester, 
konfirmandgudstjenester og 
nye salmer har Kirsten Larsen 
taget ind i gudstjenesterne, 

der har givet rum til eftertanke.
Selv om Kirsten Møller Larsen 

lægger vægt på Glenstrup kirkes 
flotte, store og hvide kirkerum, 
som det sakrale rum, har vi i 
enighed mellem menighedsråd 
og Kirsten Møller Larsen, 
vendt kirkebænke så vi i begge 
sider har fået siddepladser 
rundt om et bord, og har fået 
det verdslige fællesskab ind 
i kirken med kirkekaffen.

Igennem en årrække 
har menighedsrådets 
arrangementsudvalg, hvor 
Kirsten Møller Larsen var en 
del af, haft mange velbesøgte 
og gode formiddags caféer i 
konfirmandstuen i præstegården. 
Kirsten Møller Larsen har 
deltaget i alle formiddags caféer 
og bundet trådene sammen fra 
det lokale til den inviterede gæst. 

Som den måske sidste præst 

her i landet, har Kirsten 
Møller Larsen og hendes 
mand Peter, stillet deres 
private køkken og stuer til 
rådighed for menighedsrådets 
mange arrangementer. I 
dag er det usædvanligt, at 
det private bliver så stor en 
del af præstegerningen. På 
menighedsrådets vegne vil jeg 
takke Kirsten Larsen for i 20 
år at tjene Glenstrup Sogn.

At træde ind i vores 
landsogn, at finde sig tilrette 
i en ny kultur, og at skabe 
kontakt til menigheden 
er den udfordring, du har 
stået i og har taget på dig. 
Tak for 20 år i kirken såvel 
som i konfirmandstuen.

Søren Hedegaard
Menighedsrådsformand

Glenstrup

Sønder Onsild sogn
Begravede/Bisatte:
27.12.2022
Harding Rainer Wittrup

Nørre Onsild sogn
Begravede/Bisatte:
24.11.2022
Ulla Solveig Pedersen
02.12.2022
Poul Pedersen

Glenstrup Sogn
Begravede/Bisatte:
12.11.2022  
Jørgen Johan Søndergaard Bødker
05.01.2023
Christian Schmidt Olesen

Siden sidst
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Sdr. Onsild kirkegård:
Tel. 2462 5956 - Graveren
træffes kl. 8-16 (mandag fridag)
Email:
Sdr.Onsild.kirkegaard@tdcadsl.dk 

Organist: 
Marianne Ladegaard Høgh 
(3034 4585).

Nr. Onsild kirkegård:
Se Sdr. Onsild.

Sdr. Onsild og Nr. Onsild 
menighedsråd:
Jørgen Lundsberg, tlf. 6161 5229

Kirkeværge:
Eigild Simonsen, tlf. 9854 4386
John Kristensen, tlf. 4244 5647

Glenstrup:
Formand:
Søren Hedegaard, mobil 4062 5368

Kirkeværge:
Anni Engedal, mobil 6067 4484

Glenstrup kirkegård:
Jan Juhl Sørensen, mobil 3061 4724
Graveren træffes kl. 8-16
(mandag fridag)
E-mail: glenstrupgraver@gmail.com

Organist:
Lars Hauge

Kirkesanger:
Lotte Langkjær, mobil 2082 0514

Oplysninger
Hvordan gør man?

Arndt Jessen Hansen
Tlf. 9854 4012 / 2851 2355
E-mail: arndtjh@outlook.com

www.onsildkirkerne.dk

Sognepræst Adresser

Kirkelig vejviser

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.

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

Udgivet af: Menighedsrådene. 

Redaktionsudvalg:  Hanna Christensen og Iben Bryde.

Indlevering af stof til bladet:
13.04.2023 til Hanna Christensen. lhbyg@mail.dk

Billeder: Hanna Christensen.


