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LUCIAOPTOG
i Gjesing og Nørager kirker

Søndag den 27. november vil der være lu-
ciaoptog ved  aftengudstjenesten i  Gjesing 
Kirke. Søndag den 11. december vil der være 
luciaoptog ved eftermiddagsgudstjenesten i 
Nørager kirke, hvor vi også synger julen ind 
med børnekoret. 

Der plejer at blive en meget fin julestem-
ning i kirkerne, som vil være pyntede med 
levende lys i stolerækkerne.

Efter aftengudstjenesten i Gjesing Kirke by-
der menighedsrådet på gløgg og æbleskiver 
i konfirmandstuen – hertil er alle velkomne 
– også jer fra Nørager.

Nyt i Gjesing og Nørager: 
Nytårsaftensdagsgudstjenester
– se mere inde i bladet.



Vi har netop haft menighedsrådsmøde, hvor 
vi evaluerede året, der er gået. Det har væ-
ret et meget spændende og lærerigt år for os 
alle. Vores mål var at  leve op til de visioner, 
som flere af os gik med før valget, nemlig ny-
tænkning, og kirken som samlingspunkt for 
flere fælles oplevelser. Desuden ville vi have 
fokus på vores ansvar som arbejdsgivere og 
som ansvarlige for bygninger, kirkegård og 
forpagtning. 

Vi er godt tilfredse med året der er gået, 
og vi synes også, vi er på rette spor. Tak for 
alle de tilbagemeldinger, I har givet.

Vi har lært at ting tager tid inden for folke-
kirken. Lige nu har vi en ansøgning inde ved 
Århus stift om renovering af gærdet omkring 
kirkegården og om hjælp fra en orgelkonsu-
lent til vurdering af kirkens smukke orgel, 
som er ved at blive spist af borebiller. 

Desuden lægger der en ansøgning i stiftet 
om frasalg af bygninger. I samråd med Nør-
ager er vi blevet enige om af sælge forpag-
terboligen. Vi beholder det meste af jorden, 
som vi fortsat bortforpagter. Vi kunne se, at 
vi sandsynligvis vil miste penge på at udleje 
bygningerne. 

Desuden arbejder vi i tæt samråd med 
vores kirkeværge og graver på en fornyelse 
af vores kirkegård, så den kan blive en lille 
oase i byen. 

Vi havde en meget hyggelig sogneudflugt til 
Vedersø Kirke. Desværre oplevede vi, at det 
kirkeblad, som skulle informere alle i sogne-
ne om den spændende tur, udeblev eller var 
voldsomt forsinket for de fleste i Gjesing. 
Det var rigtigt ærgerligt. Vi rykkede postvæ-
senet. Det viste sig, at de havde forlagt bla-
dene. Vi klagede og fik refunderet beløbet 

på de ekstra udgifter, vi havde fået plus lidt 
ekstra for portoen. 

Heldigvis havde alle i Nørager modtaget 
bladet, og bussen blev trods alle odds pænt 
fyldt op. Vi kom først hjem ved 19-tiden 
om aftenen, fordi vi lige måtte et smut om-
kring Vesterhavet. I godt selskab løber tiden 
af sted. Det var en interessant tur, og jeg kan 
anbefale at tage til Borbjerg Møllekro og Ve-
dersø Kirke.

Vi har haft et par interessante foredrags-
holdere, inspirerende koncerter og berigen-
de gudstjenester, hvor børnekoret har været 
med til at skabe stemning. Desuden havde 
vi en festlig høstgudstjeneste, hvor spejderne 
havde pyntet smukt op. Den efterfølgende 
folkedans og fantastisk gode lagkage var 
også til stor fornøjelse.

Vi har nydt den store interesse ved vores sid-
ste arrangementer. Men vi har også syntes, 
det var ærgerligt, at vi måtte bruge tid på at 
finde borde, dække op osv., fordi der kom 
flere end forventet. Dette er egentligt et vid-
underligt problem, men vi vil så gerne have 
kaffe nok til alle.

Ved arrangementer med et efterfølgende 
traktement, har vi talt om at det vil være 
dejligt med en IKKE bindende tilmelding 
til Henriette på tlf. 87 86 70 87, e-mail:  
sgj@cadesign.dk . 

Der er altid plads til en, to eller tre til, 
men hvis I har lyst til at få kaffen til at stem-
me med mængden af mennesker, må I gerne 
ringe. På den måde vil vi nemmere kunne 
danne os et overblik over, hvor stor interes-
se, der er for arrangementet. 

Hvert år skal der vælges ny formand og 
næstformand. Jeg har været meget glad for 

TAK FOR ET GODT ÅR



at tage tørnen som formand i år. Det er et 
utroligt spændende arbejde, men også tids-
krævende. Bente Breindahl er valgt som Gje-
sing Menighedsråds nye formand. Det er af 
stor betydning for menighedsrådsarbejdet, 
at vi deles om formandsposten. På denne 
måde uddelegeres ansvaret, og vi er flere om 
at bære byrden. De resterende poster er be-
sat som hidtil.

Vi nyder at have menighedsrådsmøder, hvor 
der udover rådet er en aktiv kirkeværge og 
en kompetent kasserer. Wallin Feder er 

netop startet som kasserer, og vi ser frem til 
samarbejdet med ham.

Tak til alle jer for et inspirerende år. Vi glæ-
der os til et nyt aktivt kirkeår.

Hvis nogle er interesseret i at høre nær-
mere, komme med idéer eller ønsker, må I 
endelig sige det til en af os i menighedsrå-
det.

På Gjesing Menighedsråds vegne, 
Anette Jackson
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Tirsdag den 6. december kl. 10.00 i Nørager Kirke.
Efter gudstjenesten vil der være en lille forfriskning til børn og 
voksne i kirken. Alle er velkomne - også andre børn og voksne. 

Jeg gør opmærksom på at kirkebilen kan benyttes  
– også fra Gjesing.

Julegudstjeneste 
med børnehave og dagplejebørn



Vi synger julen ind
Den 3. søndag i advent vil vi holde en guds-
tjeneste, hvis hovedindhold vil være julens 
salmer. Der vil være forkortet liturgi og 
ingen prædiken. Vi synger både kendte og 
mindre kendte julesalmer. Kirkerne vil være 
pyntede med levende lys og adventskrans og 
børnekoret medvirker i begge kirker. I Nør-
ager kirke vil der foruden børnekoret også 
være luciaoptog.

Nytårsgudstjenester
I år vil der ikke være nogen gudstjeneste i 
kirkerne nytårsdag. Da der plejer at være en 
meget lille kirkegang på denne dag, har vi 
besluttet os for at flytte gudstjenesterne til 
nytårsaftensdag. Det har man med stor suc-
ces gjort andre steder. 

Vi håber, at I vil benytte lejligheden til 
at komme i den helt rette stemning op til 
nytårsaften. Mange af os bliver meget tænk-
somme i tiden omkring årsskiftet. Nytårsaf-
tensdagsgudstjenesterne vil være en lejlighed 
til, at fordybe sig og finde stilhed og ro til at 
gå ind i det nye år med åbne øjne og gode 
fortsætter.

Kirkerne vil være flot pyntede med blom-
ster og lys og Orla Pedersen synger solo.

Efter gudstjenesten i Gjesing, serverer 
Gjesing Menighedsråd et glas champagne i 
våbenhuset.

Koncert med Zesongkoret
I Nørager Kirke søndag den 26. februar kl. 
16.30.  Se nærmere omtale i Lokalavisen, 
når tiden nærmer sig.

Kyndelmisse
Den 5. februar holder vi en kyndelmisse-
gudstjeneste i Gjesing Kirke kl. 17.00 og i 
Nørager Kirke kl. 19.00. Kyndelmisse be-
tyder „Lysenes Messe“ og vi fejrer, at lyset 
er ved at vende tilbage. Kirkerne vil være 
pyntede med levende lys i stolerækkerne og 
Børnekoret medvirker. 

Indsamling i kirkerne
Ved høstgudstjenesten i Gjesing Kirke den 
11. september blev der indsamlet 840 kr.

Ved høstgudstjenesten i Nørager Kirke 
søndag den 2. oktober blev der indsamlet 
290 kr.

Pengene er sendt til Folkekirkens Nød-
hjælp.

Gjesing bekæmper  
den stille sult
Sogneindsamling den 5. marts 2006.

Du kan melde dig som indsamler ved at 
kontakte indsamlingsleder:
Henriette Vendelbo
tlf.: 87 86 70 87
e-mail: sgj@cadesign.dk
Der kommer mere om sogneindsamlin-
gen i næste kirkeblad.



På menighedsrådenes vegne vil jeg gerne 
opfordre til, at man ikke skal være for 
beskeden til at ringe efter kirkebilen. For 
selv om afstanden til kirken måske er al-
drig så kort, kan den godt være for lang, 
hvis man er dårligt gående, eller hvis det 
er mørkt.

De søndage hvor der kun er en guds-
tjeneste i den ene kirke vil det være op-
lagt at tage med kirkebilen til det andet 
sogns kirke.

Hvis du synes, at vejen til og fra kirke 
er besværlig eller lang, så benyt endelig 
kirkebilen. Man ringer til Nørager Taxi 
på telefon 86 48 65 60 helst dagen før 
og siger, at man gerne vil med. Så bliver 
man hentet ved sin bopæl og bragt hjem 
igen efter gudstjenesten. Turen koster 
ikke noget.

Hvis man ønsker det, kan man bede 
chaufføren komme og hente én ved dø-
ren og ligeledes blive fulgt helt ind i sin 
bolig, når man kommer hjem. I Nørager 
kan man få kirkebilen til at køre helt op 
og sætte én af lige foran kirkedøren.

Ulla Falkenberg har fået nye 
udfordringer
Jeg har siden min ansættelse april 2002, væ-
ret meget glad for at arbejde som kasserer i 
Gjesing Menighedsråd, men da jeg i decem-
ber 2004 startede som selvstændig, har det 
været svært at holde mit engagement, fordi 
min egen forretning over al forventning er 
kommet godt fra start og dermed ikke giver 
mig den fornødne tid til kassererjobbet. 

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak 
for den viden og indsigt jeg har fået i kirkers 
regnskab og ønske Wallin Feder tillykke med 
kassererposten i Gjesing Menighedsråd.

Ulla Falkenberg

Velkommen til Wallin Feder
Fra den 1. november har menighedsrådet 
overladt mig ansvaret for kirkekassen.

Det glæder jeg mig til, og ser frem til et 
godt samarbejde med menighedsrådet, øv-
rige ansatte samt de af menigheden jeg vil få 
kontakt med.

Jeg er 66 år, gift og bosat i Auning. I min 
tid som aktiv på arbejdsmarkedet har jeg 
været beskæftiget som salgskonsulent samt 
haft egen forretning i nogle år.

I de sidste godt 2 år har jeg været kasserer 
for Auning Menighedsråd, et job som jeg 
fortsætter med efter aftale med begge me-
nighedsråd.

Wallin Feder
Klibovænget 10, 8963 Auning

tlf.: 86 48 40 71, mobil: 51 86 10 71

Benyt endelig kirkebilen
Kirkebilen kan benyttes til alle sognearrangementer

Ny kasserer i Gjesing



Gjesing
Formand for menighedsrådet i Gjesing:
Bente Breindahl, Løvenholmvej 19, Gjesing, 
8963 Auning, tlf.: 86 48 32 06,  
e-mail: breindahl@djurs.net
Graver, Gjesing: Knud Erik Kristiansen, 
Pindstrupvej 3, 8963 Auning, tlf.: 86 48 42 46
– På kirkegården: 40 83 10 27
Kasserer, Gjesing: Wallin Feder, 
Klibovænget 10, 8963 Auning, 
tlf.: 86 48 40 71, mobil: 51 86 10 71,  
e-mail: wallinf@mail.dk

Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager:
Birthe Vestergaard, Auningvej 108, Nørager,
8961 Allingåbro, tlf.: 86 48 64 09
Graver, Nørager: Kristian Overgaard,
Præstevænget 10, Vivild, 8961 Allingåbro,
tlf.: 86 48 60 94
– Kirkegården mobil: 30 99 90 27
Kasserer, Nørager: 
Lillian Pedersen, 
Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro, 
tlf.: 86 48 66 57

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 4. dec. 2. søndag i advent Ingen 10.15, B*

 6. dec.  Fælles børnegudstjeneste i Nørager Kirke kl. 10.00

 11. dec. 3. søndag i advent 15.00, Vi synger julen ind,  16.15, Vi synger julen ind, 
   B*  Luciaoptog, B*

 18. dec. 4. søndag i advent 10.15, B* Ingen 

 24. dec. Juleaften 16.30, Cello medvirker 15.00, Cello medvirker

 25. dec. 1. juledag 11.30 10.15

 26. dec. 2. juledag Ingen Ingen

 31. dec. Nytårsaften 15.00 16.15

 8. jan. 1. s. e. hel. 3 konger Ingen 10.15, B*

 15. jan. 2. s. e. hel. 3 konger 9.00, LO Ingen

 22. jan. 3. s. e. hel. 3 konger Ingen 9.00, LO

 29. jan. 4. s. e. hel. 3 konger 9.00, LO Ingen

 5. feb. 5. s. e. hel. 3 konger 17.00, Kyndelmisse, B* 19.00, Kyndelmisse, B*

 12. feb. septuages 10.15, B* 11.30

 19. feb. sexages Ingen 10.15

 26. feb. fastelavn 10.15, B* 16.30, Koncert

LO = Laila Olesen   ·   B* = Børnekoret medvirker

Kirkebilen kører til alle gudstjenester og sognearrangementer Gjesing og Nørager. 
Ring venligst i forvejen, hvis du vil med på tlf.: 86 48 65 60.

Adresser
Sognepræst Ilse Sand, Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning. Tlf.: 86 48 33 08

Mail: ias@km.dk  ·  Mandag er sognepræstens ugentlige fridag

art being aps · 87 86 70 10


