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Langfredag er så tung en dag. Det kan man 
ofte også aflæse på antallet af kirkegængere. 
Mange, selv faste kirkegængere, holder sig 
borte den dag, for det er alt for sørgeligt. Og 
det er frygteligt sørgeligt at skulle høre om 
lidelsen og døden, men man skal huske på, 
at der jo ikke havde været nogen påskedag at 
fejre, hvis ikke det havde været for langfre-
dag. Den dag har også sin berettigelse i hi-
storien og det offer, som blev bragt den dag, 
fortjener at blive mindet. For havde Jesus 
som repræsentant for alt, hvad der er godt 
og sandt og næstekærligt, ikke været villig 
til at ofre sig for netop det, så kunne han 
og alt det, som han stod for, jo ikke have 
fået oprejsning påskemorgen. Gud kunne 
ikke have besejret selv døden med sin kær-
lighed, havde det ikke først været for Jesus 
afmægtige lidelse og død. De to ting hører 
sammen. 

Den største glæde udspringer nu engang 
af den dybeste sorg. „Se, af øjets tåreflod mor-
gensolen mildt opstod“, som Grundtvig så 
smukt digter om Maria Magdalene, der på-
skemorgen kommer ud til den tomme grav, 
og møder den opstandne Jesus selv, og hvis 
dybeste sorg dermed bliver vendt til den 
største glæde.

Måske er det bare sådan, at vi mennesker 
først virkelig bliver i stand til at glæde os 
over livet, kærligheden og alt det gode, som 
vi har, når vi er lige ved at miste det hele, 
eller rent faktisk har oplevet at miste. Vi må 

først gå så grueligt meget igennem ligesom 
i eventyret for at nå til erkendelsen af, hvad 
livet egentlig handler om, for at nå frem til 
troen, håbet og kærligheden. 

„Når kvinden skal føde, har hun det svært, 
men når hun har født, husker hun ikke længere 
sin smerte af glæde over, at et nyt menneske er 
født til verden.“ Glæden fødes nu engang af 
smerten, og livet opstår på ny fra døden på-
skemorgen. Påskens fortælling er den mest 
livsbekræftende historie, der overhovedet 
findes. Den handler om nederlaget, der 
blev vendt til sejer, fordi intet er umuligt for 
Gud – heller ikke at opvække sin søn fra de 
døde.

Men hvis man virkelig skal kunne hører 
opstandelsens fantastiske budskab i den for-
tælling, så må man også bære med sig be-
vidstheden om den lidelse og smerte, der 
danner baggrund for den.

Påskens fortælling er et drama, som star-
ter skærtorsdag med indstiftelsen af nadve-
rens fællesskab og løftet om en plads også 
for os i Gudsrige, og som bevæger sig over 
langfredags smerte til påskemorgens store 
glæde. Alle elementerne må man have med 
for fuldt ud at forstå og opleve sammenhæn-
gen og påskedagens forløsning. 

Derfor har vi også i år valgt at gøre no-
get særligt ud af hver af påskens store dage 
her i kirkerne. Skærtorsdag starter vi med 
en anderledes musikgudstjeneste med nad-
veren som tema, og langfredag er der en 
enkel smuk liturgisk gudstjeneste til minde 
om denne vigtige dag, for så at ende med 
en festlig kulmination påskedag. Vi håber 
rigtig mange af jer vil tage med os på rej-
sen gennem påskens begivenheder i form af 
disse gudstjenester eller bare dukke op ved 
et enkelt eller flere af arrangementerne.

Rigtig god påske!
Sognepræsten

Der venter bag 
langfredags nat 
en påskemorgen-
røde…



I Gjesing kirke onsdag den 21. marts kl. 19.00 
med Essenbæk Kirkes Voksenkor og familien 
Pultz.

Essenbæk Kirkes Voksenkor, som består af 
ca. 25 sangere i alderen 25-75 år, vil komme 
til Gjesing og synge sange og salmer, der 
handler om begivenhederne op til påske og 
naturligvis også om selve påsken. Familien 
Pultz’s messingblæserkvartet, som består af 
far og tre børn, vil spille renæsance- og ba-
rokmusik, og Kirsten Pultz (moderen), or-

„Vi synger påsken ind“
ganist i Virring og Essenbæk, vil synge et par 
sange, som hendes mand spiller orgel til. 

Ved koncerten vil der også blive sunget 
fællessalmer.

Menighedsrådet er vært for en kop kaffe 
eller en sodavand og småkager bag efter i vå-
benhuset.

Vi håber at se rigtig mange både voksne 
og børn til denne store musikalske ople-
velse.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Menighedsrådet i Gjesing



Musikgudstjeneste 
skærtorsdag
I Gjesing kirke den 5. april kl. 16.00 
Skærtorsdag fejrer vi jo nadverens indstif-
telse ved Jesus sidste måltid med disciplene, 
og i den anledning vil vi gerne lave en ekstra 
festlig gudstjeneste med nadveren som om-
drejningspunkt. Der medvirker et kor, som 
I måske kan huske fra vores arrangementer 
i december, og som består af lokale kræfter 
med stor tilknytning til kirken; en præst, et 
par kirkesangere og organister. 

Bagefter er der chips og vin/sodavand i 
våbenhuset. 

Snyd ikke jer selv for en anderledes og flot 
måde at fejre skærtorsdag.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Højmesse Påskedag
Søndag den 8. april med Signe Ehlers på cello.
I Nørager kirke kl. 9.30
I Gjesing kirke kl. 10.45

Påskedag er kirkens største højtid, og der-
for vil kirkerne være ekstra flot pyntede med 
blomster og levende lys, og der vil være eks-
tra musikindslag under gudstjenesten. Det 
vil være en rigtig smuk oplevelse at starte 
dagen på inden påskefrokosten, så glem ikke 
at komme et smut om kirken netop denne 
dag!

God påske!
Sognepræsten

Konfirmation
I Gjesing den 29. april kl. 10.00
I Nørager 6. maj kl. 10.00

Fælles salmesangsgudstjeneste 
„Vi synger Pinsen ind“
I Nørager kirke den 23. maj kl. 16.00

Søndag den 25. marts kl. 13.00 

Som en del af konfirmandundervisnin-
gen arrangerer konfirmanderne deres egen 
gudstjeneste søndag den 25. marts. De har 
selv valgt teksterne, lavet prædiken, valgt 
salmerne og bønnerne, ligesom de også 
selv medvirker i selve gudstjenesten.

Alle er meget velkomne til en garante-
ret anderledes gudstjeneste. Vi håber at se 
både forældre, søskende, bedsteforældre 
og kammerater på kirkebænkene. Så sæt 
kryds i kalenderen søndag den 25. marts 
kl. 13.00!

Vi glæder os til at se jer
Konfirmanderne og sognepræsten

Konfirmanderne arrangerer gudstjeneste i Nørager kirke



Ny jordpåkastelseskasse til 
kirkegården ved Gjesing kirke
Vores lokale bedemand Orla Pedersen fra 
Auning begravelsesforretning har sponsore-
ret en ny jordpåkastelseskasse til brug på kir-
kegården ved Gjesing kirke. Ind til nu har vi 
brugt en sort plasticspand, men denne nye 
kasse tager sig jo noget pænere og mere præ-
sentabel ud. Vi siger Orla Pedersen mange 
tak for denne fine gave.

Menighedsrådet i Gjesing og sognepræsten

Pænt farvel til vores gode 
kirkesanger Orla Pedersen,  
der stopper den 1. marts
Vi fra Gjesing Menighedsråd siger man-
ge tak for arbejdsindsatsen til vores dyg-
tige og engagerede kirkesanger Orla Pe-
dersen. Orla har grundet andet arbejde 
været nødsaget til at stoppe arbejdet som 
kirkesanger i Gjesing, herunder under-
visningen af børnekoret. 

Vi ønsker ham held og lykke fremover 
og vil komme til at savne ham.

Kærlig hilsen
Gjesing menighedsråd og sognepræsten

I Gjesing kirke

Tirsdag den 24. april kl. 19.00

Erik Grip kommer og giver sit bud 
på tilværelsens to største spørgsmål:

„Eksistens og kærlighed“.

Erik Grip synger danske sange, viser 
og enkelte salmer. Han bliver ak-
kompagneret af akustisk guitar og på 
kontrabas.

Der er efter koncerten et glas vin i 
præstegården, hvor Erik Grip vil sig-
nere hans seneste cd.

Billetter á kr. 100,- kan bestilles hos
Bente Nygård, tlf.: 86 48 04 55 eller
Bente Breindahl, tlf.: 86 48 32 06

Forårskoncert 
med Erik Grip



Gjesing
Formand for menighedsrådet i Gjesing:
Inger Birch Lange, Stadion Allé 2, 8963 Auning,  
tlf.: 86 48 41 54,  
e-mail: birch-bach@vestdjursnet.dk
Graver, Gjesing: Knud Erik Kristiansen, 
Pindstrupvej 3, 8963 Auning, tlf.: 86 48 42 46
– På kirkegården: 40 83 10 27
Kirkeværge, Gjesing: Bente Nygaard, 
Løvenholmvej 62, Gjesing, 8963 Auning,  
tlf.: 86 48 04 55, e-mail: ehlaursen@get2net.dk
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: CBJO@km.dk · Mandag er sognepræstens ugentlige fridag

art being · 87 86 70 10

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

GUDSTJENESTELISTE:
	 Dato	 Dagens	navn	 Gjesing	 Nørager	

 4. marts 2. søndag i fasten Ingen 10.45

 11. marts 3. søndag i fasten 9.30  10.45

 18. marts Midfaste 10.45 9.30 

 21. marts „Vi synger påsken ind“ - Fælles for Gjesing og Nørager i Gjesing kirke kl. 19.00

 25. marts Mariæ bebudelse 10.45 13.00, Konfirmandgudstjeneste

 1. april Palmesøndag 10.45 9.30

 5. april Skærtorsdag 16.00, Musikgudstjeneste 10.45

 6. april Langfredag 9.30 10.45

 8. april Påskedag 10.45 9.30

 9. april 2. påskedag Ingen Ingen

 15. april 1. søndag eft. påske 19.00 10.45

 22. april 2. søndag eft. påske Ingen 9.00, CGC

 29. april 3. søndag eft. påske 10.00, Konfirmation Ingen

 4. maj Bededag 10.45 19.00

 6. maj 4. søndag eft. påske Ingen 10.00, Konfirmation

 13. maj 5. søndag eft. påske 9.30 10.45

 17. maj Kristi himmelfart 10.45 9.30

 20. maj 6. søndag eft. påske 9.30 10.45

 23. maj „Vi synger pinsen ind“ - Fælles for Gjesing og Nørager i Nørager kirke kl. 16.00

 27. maj Pinsedag 10.45 9.30

 28. maj 2. pinsedag Ingen Ingen

CGC = Carl-Gustav Christensen


