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Gjesing Børnekor på korlejr med korleder Orla Pedersen.



Ilse Sand  
går på Orlov
Kære Menigheder i Gjesing og Nørager.

Efter 11 år som sognepræst her i sognene 
tager jeg mig nu en pause. Jeg flytter til Ran-
ders, hvor jeg bl.a. skal undervise i psykologi 
på Folkeuniversitetet. Jeg håber, at I vil nyde 
afvekslingen. Jeg regner med at vende tilbage 
med fornyet inspiration den 7. maj 2007.

Menighedsrådene har som vikar ansat 
Charlotte Bjarning Johansen, som jeg nu vil 
overlade ordet til:

God dag!
Mit navn er Charlotte Johansen og jeg er den 
nye præst, som skal vikariere for Ilse Sand.

Jeg har været så heldig, at det blev mig, som 
skal fungere som vikar for Ilse Sand fra den 
15. september og de næste 8 måneder frem. 
Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til 
lige at præsentere mig selv. Jeg bor med min 
familie, min mand og min lille pige på ca. 
2 år i Løgten ved Århus, og pendler frem 
og tilbage til kontoret her i præstegården i 
Gjesing. Jeg vil derfor på de fleste hverdage 
være at træffe på kontoret om formiddagen 
og om eftermiddagen indtil kl. 14.00 og el-
lers efter aftale.

Jeg tager meget gerne ud på besøg, men 
da jeg endnu ikke kender så mange, er jeg 
helt afhængig af, at man giver mig besked 
pr. telefon eller lign, hvis man gerne vil have 
et besøg, eller måske kender nogen, der 
gerne vil have besøg. Jeg kan kontaktes på 
telefonen alle dage, som jeg også har med 
mig hjem, undtagen mandag, som er min 
fridag.

Og så lidt om min baggrund
Jeg har indtil i sommer fungeret som sog-
nepræst i Holbæk-Udby-Voer-Estruplund, 
som barselsvikar for Mariann Kristiansen, 
hvad jeg har været meget glad for. Inden da 
studerede jeg idehistorie, historie og teologi 
på Aarhus Universitet og har skrevet spe-
ciale om den historiske Jesus – et emne, der 
stadig optager mig meget. Desuden har jeg 
undervist på „Teologi for lægfolk“ i kirke og 
konfessionskundskab. Jeg har sammenlagt 
studeret i 10 år, men når det er lysten, der 
driver værket, gør det knapt så meget. Des-
uden har jeg hele tiden haft ét mål for øje, 
jeg ville frygtelig gerne være præst!

Det har jeg vidst, lige siden jeg blev kon-
firmeret, så det var en stor lykke for mig, da 
jeg sidste sommer fik lov at prøve kræfter 
med præstegerningen for første gang efter 
mange års studie. Det har været en fornø-
jelse hver søndag at prædike det evangelium, 

GJESING BØRNEKOR
En dejlig weekend i maj drog Gjesing Bør-
nekor på korlejr, der blev afviklet i forsam-
lingsbygningen „Estraden“ i Havndal.

47 glade korister fra 5 forskellige sogne 
havde en udbytterig weekend under ledelse 
af Lone Gislinge fra Esbjerg.

Billedet på forsiden er fra Udbyneder 
Kirke, hvor korlejren afsluttedes med en stor 
flot koncert/musikgudstjeneste.

Tak til alle, der deltog, og alle, der bidrog 
med praktisk hjælp.

Koret mødes igen efter sommerferien ons-
dag den 30. august kl. 15.00 i konfirmand-
stuen i Gjesing.

Hvis du vil være med kan du møde op her 
eller ringe din tilmelding til
Orla - tlf. 86 48 52 00 eller bedre på 
mobil 26 11 64 00.



som betyder så meget for mig selv person-
ligt, og et privilegium at komme så tæt på 
andre mennesker, som man gør som præst, 
hvor man er med i alle livets store begiven-
heder både de glædelige og de sørgelige. Det 
har været utroligt spændende og lærerigt, og 
jeg glæder mig meget til at komme i gang 
igen med præstearbejdet her i Gjesing-Nør-
ager sogne!

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige 
et stort tak for den velkomst, som jeg har 
fået, og for den velvilje og hjælpsomhed jeg 
har mødt både fra menighedsråd, det kirke-
lige personale og Ilse Sand.

Jeg ser frem til de kommende måneders 
arbejde, og til et godt samarbejde med alle, 
og glæder mig meget til at lære mange flere 
af jer bedre at kende.

Charlotte B. Johansen

Hvem var Jesus?
Foredrag om den historiske forskning i Jesus 
ved sognepræst Charlotte B. Johansen 
den 26. oktober kl. 19.30 
i Nørager forsamlingshus.

Efter Dan Browns bestseller af en bog „Da 
Vinci Mysteriet“ har der endnu engang 
rejst sig et hav af spørgsmål om, hvem Jesus 
egentlig var:

Var han oprindeligt gift og fik børn, som 
Dan Brown påstår, eller levede han i selv-
valgt cølibat?

Var han en politisk oprører eller en freds-
elskende pacifist? Var han en stor profet, en 
Messias eller snarere en slags filosof? – Og 
ikke mindst; Har han eksisteret som histo-
risk person, eller er han blot en fiktiv figur, 
som kirken selv har opdigtet? Hvad kan hi-
storikerne egentlig fortælle om Jesus?

Hvis du har lyst til at få svar på et eller flere 
af de ovenstående spørgsmål, så er du vel-
kommen til foredrag i Nørager forsamlings-
hus.

På opfordring fra menighedsrådene har jeg 
valgt at holde et foredrag om det emne, som 
jeg har skrevet speciale om, og som jeg stadig 
er meget optaget af: „Den historiske Jesus“.

Foredraget varer lidt over en time, med 
en halv times pause indlagt i midten til at 
drikke kaffe og stille spørgsmål. Der kræves 
absolut ingen særlige forkundskaber, og alle 
er hjertelig velkomne. Vi håber, at der vil 
komme rigtig mange.

Med venlig hilsen
Gjesing og Nørager Menighedsråd og 

Sognepræst Charlotte B. Johansen



ALLEHELGEN
– dagen, hvor vi mindes vore døde

I Nørager Kirke holder vi en helt almindelig 
gudstjeneste i kirken kl. 19.00 med navne-
oplæsning. Der vil blive nævnt navne på 
dem, er enten er døde eller begravede i sog-
net i det forløbne år. Derudover vil jeg også 
nævne navnene for Gjesing sogn, sådan at 
de, der hører til i Gjesing, som helst vil have 
en almindelig gudstjeneste også kan vælge at 
tage til Nørager på denne dag.

I Gjesing vil vi markere dagen med Allehel-
gens-musik, hvor navnene vil blive nævnt 
på dem, der enten er døde eller begravede i 
sognet i det forløbne år. Navnene for Nør-
ager sogn vil også blive nævnt, sådan at de, 
der hører til i Nørager, som har mest lyst 
til et musikarrangement, har mulighed for 
at vælge Gjesing kirke. I Gjesing Kirke vil 
der udover musikken og navneoplæsningen 
også være et par fællessange og der vil blive 
bedt en bøn og lyst en velsignelse.

Begge kirker vil være pyntede med levende 
lys i stolerækkerne. Jeg håber at rigtig mange 
vil benytte lejligheden til, at give sig tid til 
at mindes de døde, både dem, der er døde 
i det forløbne år og ligesåvel dem, som vi 
hver især går og tænker på – enten vi nu sta-
dig savner dem, kun tænker på dem engang 
imellem – eller måske bare har fået fortalt 
om dem.

Sensommerudflugt - Samsø rundt
Tirsdag den 29. august er der arrangeret 
sensommerudflugt for Gjesing og Nørager 
sogne. Turen går i år til Samsø.

Bussen samler op i Nørager kl. 6.45 og i 
Gjesing kl. 6.50. Færgen sejler fra Hou kl. 
8.45 og ankommer til Samsø kl. 10. Om 
bord på færgen kan man nyde medbragt 
kaffe eller købe noget i færgens cafeterie.

Der spises middag på Ballen Badehotel 
kl. 12.00.

En Guide tager med rundt på øen. Me-
nighedsrådet giver en kop kaffe undervejs.

Færgen sejler hjem kl. 16.40 bussen for-
ventes at være helt hjemme ca. kl. 19.30.

Turen koster ca. 130 kr. = middag. Der-
udover betaler man selv for drikkevarer.

Tilmelding til Birthe Vestergaard på tlf. 
86 48 64 09 eller Lillian Pedersen tlf. 86 48 
66 57 senest den 22. august.

Fælles høstgudstjeneste for begge 
sogne i Gjesing Kirke
Søndag den 17. september kl. 14.00 holder 
vi en spillemands-høstgudstjeneste. Der 
vil samtidig være indsættelse af Charlotte 
Bjarning Johansen. Efter gudstjenesten er 
menighedsrådet vært ved en kop kaffe i 
Gjesinghus. Efter kaffen spiller en flok spil-
lemænd op til folkedans. Se nærmere omtale 
i dagspressen.

Konfirmandindskrivning  
til år 2006/07
Onsdag den 20. september kl. 19.30 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.

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.



Gudstjenestelisten på nettet
Jeg vil lige minde om, at gudstjeneste-
listen for Gjesing og Nørager også kan 
ses på nettet. 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

Fordelen ved at læse gudstjenestelisten 
på nettet er, at her kan man se eventuelle 
ændringer, som er foretaget i listen efter 
at Kirkebladet er gået i trykken. Det er 
især relevant i denne tid, hvor det stadig 
er lidt usikkert, hvornår Nørager kirke 
er klar til brug igen.

Endnu engang

Krummer i kirken
KOM OG VÆR MED
I Gjesing kirke

Søndag den 26. november kl.14.00.

„Krummer i kirken“ er en forestilling med 
sang, teater og historie om „Noahs ark“.
Vi vil sammen med jer skabe forestillingen 

„Noahs ark“ .Vi håber at rigtig mange af  
jer vil være med, både i selv forestillingen 
eller som hjælpere.

Vi skal mødes 2 gange før forestillingen, 
for at tegne, male og synge, samt gøre klar 
til Krummer i kirken den 26. november.

Kom og vær med
Vi mødes lørdag den 18. november og lørdag den 25. november begge dage kl. 10-12 i 
konfirmandstuen. Her vil vi sammen gøre klar til forestillingen „Noahs ark“.  

Kom og være med tag dine venner, naboen, dine forældre eller bedsteforældre med 
hvis de også har lyst til nogle hyggelige timer.

Tilmelding til: Henriette tlf. 87 86 70 87 eller Bente tlf. 86 48 32 06.

På gensyn – menighedsrådet 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

Adresser
Konstitueret sognepræst Charlotte B. Johansen · Tlf.: 86 48 33 08

E-mail: charlotte_johansen@hotmail.com · Mandag er sognepræstens ugentlige fridag

art being · 87 86 70 10

GUDSTJENESTELISTE:
	 Dato	 Dagens	navn	 Gjesing	 Nørager	

 3. sept. 12. s. e. trinitatis 9.00 Ingen

 10. sept. 13. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 17. sept. 14. s. e. trinitatis Fælles høstgudstjeneste for de to sogne og indsættelsesgudstjeneste 
   for Charlotte Johansen i Gjesing kirke kl. 14.00, B*

 20. sept.  Fælles konformand indskrivnings gudstjeneste i Gjesing kirke kl. 19.30

 24. sept. 15. s. e. trinitatis 10.15, B* Ingen

 1. okt. 16. s. e. trinitatis 10.15, B* 9.00

 8. okt. 17. s. e. trinitatis 9.00 10.15, B*

 15. okt. 18. s. e. trinitatis Ingen 9.00, NN

 22. okt. 19. s. e. trinitatis 10.15, B* 19.00, Aftengudstjeneste 
    med kaffe i våbenhuset

 29. okt. 20. s. e. trinitatis Ingen 10.15, B*

 5. nov. Alle helgens dag 16.00, Allehelgens 19.00, Allehelgens 
   arrangement gudstjeneste

 12. nov. 22. s. e. trinitatis 19.00, Aftengudstjeneste 10.15, B* 
   med kaffe i våbenhuset

 19. nov. 23. s. e. trinitatis 9.00, NN, B* Ingen

 26. nov. Sidste s. i kirkeåret 14.00, „Krummer i kirken“ 10.15, B*

NN = Den kommende præst i Vivild   ·   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.


