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Vi synger pinsen ind
Der er så mange dejlige salmer, der hører pinsen 
til – og vi får sunget dem alt for lidt. Derfor vil vi 
gerne tilbyde denne særlige salmesangsgudstjene-
ste, hvor børnekoret medvirker og salmesangen 
får lov til at fylde det meste. Der bliver ingen præ-
diken. Det kommer til at foregå onsdag den 31. 
maj kl. 16.30 i Gjesing kirke.

Se billeder af årets konfi rmander inde i bladet.



En lille beretning om Nørager kirkes 
bygningsmæssige tilstand
Som man vil have bemærket, er Nørager kirke 
lukket for tiden. I januarstormen sidste år blæ-
ste der en del tagsten af nordsiden af skibet. 
Skaden var så omfattende, at det blev besluttet 
at udskifte hele nordsidens tegltag.

Før dette blev gjort, var det nødvendigt at 
undersøge stabiliteten i tagværket, dvs. un-
dersøge om remme, bjælker og spær var i 
forsvarlig stand. Vi allierede os med specia-
lister på området, arkitekt Per Kristensen, 
Århus og ingeniør Keld Abrahamsen, Høj-
bjerg. Allerede ved den første besigtigelse af 
tagrummet stod det klart, at der var kraftige 
angreb af egeborebille i store dele af tagfo-
den.

Vi fik Dansk Bygningsanalyse fra Kol-
ding, der er specialister i råd, svamp, insek-
tangreb og andre gysere til at lave en regi-
strering af, hvor udbredte skaderne var. Der 
viste sig at være angreb nærmest hele vejen 
rundt i både skib og kor, nogle steder meget 
udbredt, andre steder mindre alvorligt. Det 
der sker, når egeborebiller går i gang, svarer 
nærmest til når der går orm i gamle møbler. 
Dog med den forskel, at egeborebillelar-
ven laver meget større gange og kan lave et 
stykke træ om til noget, der ligner en meget 
hullet schweitzerost. Sådan et stykke træ kan 
ikke bære et kirkeloft og et kirketag.

Men hvorfor trives de så godt de små kræ? 
Nørager kirkes tagtømmer er opbygget på 
den måde, at der på murene ligger et stykke 
egetømmer, en rem hedder det. På denne 
rem hviler bjælkerne, som man kan se, når 
man sidder inde i kirken og kigger op i lof-
tet. På enderne af bjælkerne står spærene, 

der bærer lægter og tagsten. På Nørager kir-
ke har man lukket remmen inde i murværk, 
der er også muret rundt om bjælkeender og 
det nederste af spærene, spærfødderne. Man 
har sikkert gjort det for at få en fin gesims 
runddt langs taget. Dette er måske sket i 
1600-tallet. Når træ er lukket inde i mur-
værk kan det ikke „ånde“ og det kan ikke 
komme af med fugtighed. Det elsker egebo-
rebiller, derfor har de haft flere århundreder 
med ideelle forhold oppe på vores kirkeloft, 
men nu skal det være slut!

Det arbejde, der nu er ved at gå i gang, 
er en udskiftning af rem, de svækkede og 
angrebne dele af spærfødder og bjælkeender. 
Derefter det, der var det egentlige formål, 
nemlig et nyt tag på nordsiden. Denne gang 
sørger vi dog for, at der ikke bliver så ide-
elle forhold for svampe og skadedyr som før. 
Alt træværk får luft omkring sig og alt, både 
gammelt og nyt træværk, bliver imprægne-
ret mod råd og svamp – og borebiller. Til at 
lave dette stykke arbejde har vi valgt firmaet 
Hans Ulrik Jensen, Auning, der har den for-
nødne ekspertise indenfor både murer- og 
tømrerentreprisen.

I forbindelse med den aktuelle tagrepara-
tion har vi selvfølgelig været rundt i hele 
kirken og gået alt grundigt igennem, og der 
er mange steder, hvor der er alvorligt behov 
for reparationer. Nogle af de vigtigste skal 
nævnes her:
• Sydsiden af taget har samme problemer 

i tagfoden, som dem vi nu reparerer på 
nordsiden.

• Jernankrene, der holder tårnets tømmer 
fast i murene – dem man udvendigt på 



tårnet kan se som tal og bogstaver – er 
rustet i murene. Når jern ruster udvider 
det sig kraftigt og det har bevirket vold-
somme revner indvendigt i tårnmurene. 
Murankrene bør tages ud, restaureres og 
rustbeskyttes og indsættes igen og murene 
repareres.

• Ved en tidligere istandsættelse, formentlig 
omkring 1900, har man været meget for-
elsket i det ny vidundermiddel, cement. 
Samtidig har man godt kunne lide tidens 
mode med at lave fuger, der er trukket 
frem foran stenene.

 Altså: man fugede kirken om med beton-
fuger, der står ud fra facaden. Samtidig 
støbte man en betonplade rundt om kir-
ken, så man havde en flot, plan flade at 
gå på. Det man ikke vidste var, at gamle 
bygninger bevæger sig på en måde, hvor 
beton ikke kan følge med i bevægleserne. 
Resultatet er, at der er opstået en mængde 
små revner mellem fuger og sten. Da fu-
gerne samtidig står ud fra facaden, vil det 
vand, der driver ned af murene i regnvejr, 
trænge ind i muren i stedet for at løbe af. 
Samtidig har terrænet også bevæget sig, 
så den støbte betonpromenade rundt om 
kirken er revnet og flækket og mange ste-
der har bagfald ind mod kirkebygningen. 

Dette bevirker, at der kommer endnu 
mere vand ind i mure og fundament. Alt-
sammen noget, der ikke er godt for en 
næsten 1000 år gammel kirke.

 Løsningen på disse forhold er:
 1. At hugge de uheldige betonfuger væk 

og fuge om i en smidig kulekalkmørtel.
 2. At fjerne betonafdækningen omkring 

kirken, lave et omfangsdræn og etablere 
en pigstensbelægning med fald væk fra 
bygningen.

Dette er de p.t. vigtigste bygningsmæssige 
forhold, der bør tages hånd om.

Jeg synes, det er spændende at beskæftige sig 
med en så gammel ting som Nørager kirke. 
Det er fascinerende at tænke sig, at der i må-
ske 900 år har været mennesker her, der har 
tænkt og arbejdet med den samme bygning. 
Det giver ligesom et lille glimt af, hvad tid 
og historie egentlig er. Det er vores simple 
pligt som menighedsråd at tænke i det lange 
tidsperspektiv og se os selv som nogle, der 
bare har fået lov til at passe på vores kirke i 
et lillebitte øjeblik af dens historie.

Torkild Junggreen Have
Bygningssagkyndig for Nørager kirke

Nørager kirke er lukket
Nørager kirke er lukket pga. håndvær-
kere. Der henvises til gudstjenesten i 
Gjesing kirke, hvortil kirkebilen kan be-
nyttes. Vi håber på, at vi kan tage Nør-
ager kirke i brug igen i juli måned. Det 
er dog ikke utænkeligt, at kirken ikke 
er klar før senere endnu. Derfor vil jeg 
gerne opfordre til, at I holder øje med 
gudstjenestelisten på nettet, hvor de sid-
ste nye ændringer vil kunne ses.

Man går ind på adressen: 
www.noeragerdjursland.dk og klikker 
sig ind på „gudstjenesteliste“, som står 
under kirken. Man kan også bruge føl-
gende direkte link:
http://www.noeragerdjursland.dk/
kirke_gudstjenesteliste.html

I er også velkomne til at ringe og spør-
ge vores kirkeværge:
Kristian Johnsen, tlf.: 86 48 63 64.



Vores kirkegård står i fuld blomst, vores nye 
japanske kirsebærtræer blomstrer, de står 
med de flotteste hvide blomster og byder de 
nye konfirmander tillykke. Når nu det nyså-
ede græs kommer op, bliver der så flot og 
lyst på kirkegården.

Ilse Sand vores præst gennem 11 år, har 
søgt orlov. Hun vil prøve kræfter med un-
dervisning på Folkeuniversitetet. Orloven er 
blevet bevilget af Århus stift og vi ønsker Ilse 
stor held og lykke med hendes nye udfor-
dring. Vi skal derfor ansætte en vikar i pe-
rioden 15. september og frem til 6. maj. På 
den måde kan præstevikaren konfirmere de 
konfirmander han/hun har undervist hele 
vinteren. Ilse fraflytter også præsteboligen i 
perioden.

Avlsgården er solgt pr. 1. juni til 1,25 mil-
lion og vi har ansøgt stiftet om at få del i 
pengene fra salget. Vi har borebiller i vores 
dejlige gamle orgel og vi derfor gerne have 
et nyt. Ligeledes trænger kirken til at blive 
kalket indvendig og præstegården trænger 

Friluftsgudstjeneste ved Stendysserne
Denne sommer vil der blive afholdt to 
friluftsgudstjenester ved Stendysserne. 
Da Nørager kirke er under reparation 
og muligvis fortsætter med at være det 
en del af sommeren, har vi med disse to 
friluftsgudstjenester sikret, at der i alt 
fald bliver 2 gudstjenester i sognet. Til 
gengæld bliver der i år ingen gudstjene-
ste ved Løvenholm.

Ved Stendysserne bliver gudstjenesterne 
holdt på følgende tidspunkter:

Søndag den 2. juli og søndag den 13. 
august begge dage kl. 19.00. Hvis vejret er 
til det, kan man tage sin kaffekurv med 
og blive siddende efter gudstjenesten. 
Det er en god idé at medbringe et tæppe 
eller en klapstol. Hvis vejret er dårligt, 
flyttes gudstjenesten til Nørager kirke 
– eller til Gjesing kirke, hvis Nørager 
kirke stadig er lukket. Hold øje på www.
noeragerdjursland.dk eller i dagspressen.

 Dårligt vejr = stærk blæst, regn eller 
udsigt til regn.

Nu er foråret atter over os 
– også på Gjesing kirkegård

til et nyt badeværelse. Så måske får vi nogle 
af vore ønsker opfyldt.

Koncerten med Kåre Norge den 19. 
marts, var en stor succes, kirken var fyldt til 
sidste plads. Så vi gentager succesen med en 
anden spændende personlighed næste forår.

På menighedsrådets vegne ønsker jeg, jer 
alle en god sommer.

Bente Breindahl



Søndag den 27. august kl. 10.15 vil der være 
konfirmandindskrivning i forbindelse med 
gudstjenesten i Gjesing kirke.

Efter Gudstjenesten indbydes alle kom-
mende konfirmander samt deres forældre og 
søskende til kaffe/sodavand, indskrivning 
og orientering i konfirmandstuen.

Jeg håber, at den præst, som skal konfir-
mere holdet også vil kunne være til stede den 
dag. Der kan dog ske ændringer i dette ar-
rangement, da vi endnu ikke ved, hvem vi-
karen bliver. Hold derfor øje med dagspres-
sen, hvor arrangementet vil blive annonceret 
midt i august.

Konfirmationerne i år 2007 kommer til 
at ligge den 29. april i Gjesing og den 6. maj 
i Nørager.

Undervisningen kommer til at ligge ons-
dag eftermiddage kl. 13.15 til 14.45. Un-
dervisningen starter i september.

Gjesing kirke 30. april kl. 10.00:
(Skulle have været konfirmeret i Nørager, 
men Nørger kirke er lukket)
Christian Mørch Pedersen, Sømosevej 1
Martin Magnus Ebbe Nygaard, Tjørnevej 3
Charlotte Nørby Jørgensen, Mejerivej 14
Pernille Nørby Jørgensen, Mejerivej 14
Martin Ditlev Lunn Rasmussen, 
 Nordkystvejen 26
Astrid Carøe Sørensen, Eskilsagre 22
Emil Honoré Køtter, Nordkystvejen 20
Mathias Johnsen, Skovgårdevej 3
Emil Aagaard Grau, Skovbrynet 5

Sensommerudflugt
Sensommerudflugten forventes at kom-
me til at ligge sidst i august eller først 
i september. Se nærmere oplysninger i 
dagspressen, når vi kommer noget tæt-
tere på. Spørgsmål vedrørende udflug-
ten kan rettes til:
Birthe Vestergaard tlf.: 86 48 64 09.

Konfirmander i Gjesing og Nørager 2006

Gjesing kirke 7. maj kl. 10.00:
Lasse Køtter Jensen, Kærhavevej 6
Stefanie de Wolf Olsen, Hovedvejen 131
Rikke Lykke Sørensen, Skovvænget 24
Nicki Foged Borup, Auningvej 35

Konfirmandundervisningen 2006/07



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

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 · 87 86 70 10

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 4. juni Pinsedag 10.15 Ingen

 5. juni 2. pinsedag Ingen Ingen

 11. juni Trinitatis 10.15 Ingen

 18. juni 1. s. e. trinitatis 16.30, CGC Ingen 

 25. juni 2. s. e. trinitatis 10.15 Ingen

 2. juli 3. s. e. trinitatis Fælles friluftsgudstjeneste ved Stendysserne kl. 19.00

 9. juli 4. s. e. trinitatis 11.30 10.15

 16. juli 5. s. e. trinitatis 10.15 11.30

 23. juli 6. s. e. trinitatis 9.00, CGC Ingen

 30. juli 7. s. e. trinitatis Ingen 10.15

 6. aug. 8. s. e. trinitatis 10.15 11.30

 13. aug. 9. s. e. trinitatis Fælles friluftsgudstjeneste ved Stendysserne kl. 19.00

 20. aug. 10. s. e. trinitatis Ingen 14.00, CGC

 27. aug. 11. s. e. trinitatis 10.15 Ingen

CGC = Carl-Gustav Christensen

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


