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Duen er et ældgammelt bibelsk symbol for fred, liv og vækst, men den symboliserer også selve Guds ånd, 
Helligånden. Det var i form af en due, at Helligånden dalede ned over Jesus efter, at han var blevet 

døbt, og i Pinsen har vi netop fejret Helligåndens komme til disciplene.
Duen her hænger under lydhimlen på prædikestolen i Gjesing kirke i håb om, at prædikanten 

så også må blive inspireret af selve Helligånden, når han eller hun står på prædikestolen

Sognepræst Charlotte Bjarning Johansen’s tekst kan læses i denne PDF-udgave af 
Kirkebladet – se side 2 .



Det er pinselilje-tid og næsten sommer, for 
det har jo netop været pinse. Det er der må-
ske ikke så mange, der har lagt mærke til, for 
i modsætning til jul og påske så har pinsen 
ikke rigtig den samme popularitet hos dan-
skerne som de to andre kirkelige højtider. 
Det er i grunden synd, for pinsens budskab 
er jo nok så vigtigt. Det er måske fordi, at 
pinsen har et lidt mere luftigt og svært be-
gribeligt budskab end de to andre højtider. 
Den handler jo om Helligånden og om tro, 
men hvad er det egentlig for nogen størrel-
ser? 

Vi lever i en på alle måder meget mate-
rialistisk og ofte direkte åndløs tid. Derfor 
har vi det svært med sådan et begreb som 
„Helligånd“. Hvad skal ordet „ånd“ helt 
konkret dække? Hvilke erfaringer skal det 
henvise til? 

Der er ganske vist mange, der har såkaldt 
åndelige oplevelser, eller som er åndeligt sø-
gende, men de er netop søgende, fordi de 
ikke rigtig ved, hvad det egentlig er, de leder 
efter. For den åndelige side af tilværelsen, 
det religiøse, er blevet forvist så fuldkom-
men til privatlivets fred, at det lever et stadig 
mere stille liv i vores samfund. Det mærker 
vi også her i folkekirken. Troen er blevet så 
privat en sag, at folk ofte ikke ved, hvor de 
skal gå hen med deres spørgsmål, søgen el-
ler tvivl, og folkekirken selv er måske heller 

ikke altid lige god til at byde dem velkomne. 
For hvad er det egentlig for nogle åndelige 
værdier, vi selv står for som kirke? Folkekir-
ken skal være rummelig, men den skal også 
have en profil, og det kniber det måske lidt 
med i disse år. Måske er det derfor, at mange 
af de åndeligt søgende går uden om netop 
folkekirken i deres søgen.

Nu hjælper det jo heller ikke ligefrem, 
at flere fremtrædende politikere er direkte 
bange for, at der kommer for meget religion 
i det offentlige rum. Det er som om, at det 
religiøse eller åndelige i sig selv er ved at 
blive mistænkeliggjort eller måske ligefrem 
regnet for farligt!

Det kan man jo have forskellige holdnin-
ger til. Én ting er dog sikkert, at det alt for 
ofte kun er det, som kan måles og vejes, der 
virkelig tæller. Vi taler alle sammen så meget 
om tro, etik og åndelige værdier, men i sid-
ste instans får de ofte lov til at vige, når de 
truer med at kollidere med vores økonomi-
ske og politiske interesser. Vi taler generelt 
alt for meget om alt det, som kan købes for 
penge, og alt for lidt om alt det, som virkelig 
betyder noget. Vi er så effektive, men der er 
jo også andre ting i tilværelse, der tæller. De 
såkaldt åndelige og følelsesmæssige værdier. 

Det er det, som Pinsen skal minde os om. 
Lad os derfor åbne vores øre og lytte efter 
dens vigtige budskab. Lad os stoppe op et 
øjeblik og mærke efter; for „Det ånde him-
melsk over støvet, det vifter hjemligt gen-
nem løvet“. I Pinsen rører himlen jorden og 
vi fejrer, at Guds ånd kom herned, og gav 
disciplene, og alle os andre, mod og kraft 
til at sprede kristendommens budskab om 
fred, tilgivelse og evigt liv. Lad os bede til, 
at han endnu engang vil sende os sin ånd, 
så at vi aldrig glemmer hans budskab, men 
tør stå ved det, og sende det videre lige til 
verdens ender.

Sognepræst Charlotte B. Johansen

„...Nu kom vor  
pinselilje-tid,
nu har vi sommer  
skær og blid“



Afskedshilsen fra Ilse Sand
Kære Alle i Gjesing og Nørager
Det er nu ved at være længe siden, jeg flytte-
de til Gjesing med mine to børn. Dengang 
var jeg forholdsvis nyuddannet og havde de 
største ambitioner om at øge kirkegangen i 
Gjesing og Nørager betragteligt. Det viste 
sig dog at være langt vanskeligere, end jeg 
havde regnet med.

Alligevel fik jeg mange gode oplevelser i 
de 11 år, jeg var præst hos jer. 

Mange søde mennesker lærte jeg at ken-
de. Gode kontakter har jeg haft. Jeg har på 
de fleste områder nydt at være præst med 
alle de dybt meningsfyldte funktioner, man 
som præst får lov til at have.

Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har 
medvirket til, at mit liv som præst på Djurs-
land blev både meningsfyldt og berigende. 
Tak til jer, der gav og tak til jer, der tog 
imod. Jeg har som præst i Gjesing-Nørager 
haft mange møder og kontakter, som jeg al-
drig vil glemme.

Nu har jeg så nedsat mig som privatprak-
tiserende psykoterapeut, foredrags- og kur-
susholder i Randers. Hvis I vil se lidt mere 
om, hvad jeg laver, kan I kikke ind på min 
hjemmeside www.kurserogterapi.dk

Til slut vil jeg gerne ønske jer alle sam-
men alt godt fremover.

Ilse Sand

Farvel til vores tidligere  
præst Ilse Sand
Da vi nu i menighedsrådene har fået under-
retning om, at Ilse Sand, der efter eget ønske 
har været på orlov siden efteråret 2006, har 
valgt at opsige sin stilling som sognepræst 
ved Gjesing og Nørager sogne med virkning 
fra orlovens udløb den 7. maj 2007, vil vi 
hermed sige Ilse Sand tak for de 11 år hun 
har været vores sognepræst. Vi ønsker der-
med Ilse Sand held og lykke fremover.

Stillingen som kommende sognepræst 
ved Gjesing og Nørager kirke vil herefter af 
Århus Stift og Præsteforening blive opslået. 
Indtil der foreligger en nyansættelse har sog-
nets konstituerede sognepræst Charlotte B. 
Johansen fra Biskoppen fået forlænget sit vi-
kariat, således at vi ikke står uden fast præst 
i en periode.

På Gjesing menighedsråds vegne,  
formand Inger Birch Lange

Pænt farvel til vores graver i 
Nørager, Kristian Overgaard
Kristian Overgaard vores graver igennem de 
sidste 31/2 år i Nørager er fratrådt pga. an-
det arbejde, og vi ønsker ham held og lykke 
fremover.

Med venlig hilsen Nørager menighedsråd

Kæmpe succes med Erik Grip  
i Gjesing kirke
152 mennesker fyldte 24 april. Gjesing kirke 
til sidste plads, da Erik Grip gav sit bud på 
tilværelsens to største spørgsmål „Eksistens 
og kærlighed“ i sang og fortælling. Erik Grip 
sang danske sange og viser og det lød helt 
fantastisk, da så mange mennesker sang med 
på flere af hans sange, bl.a. „Rose“. Vi takker 
for den store opbakning fra publikum og 
gentager succesen med en ny koncert næste 
forår.

Bente Breindahl



Gjesing den 29. april 2007:
Bagerst: Chanette Maja Kromann Olsen, 
Kristin Galadriel Almskou Sönnichsen, 
Marlene Lassen, Nikolaj Duun, 
Bianca Nicole Jeppesen.
Forrest: Nanna Maj Duun Jeppesen, Katrine 
Fynbo Duun, Amanda Braad-Sørensen

Nørager den 6. maj 2007:
Bagerst: Anders-Peter Hvid Dolby, 
Anne Krog Leensbak, Kamilla Lynge Jensen, 
Henriette Greve Christensen,
Forrest: Tilde Johnsen, Maria Fisker Jensen, 
Ditte Olivia Lodal Justesen.

Årets konfirmander i Gjesing og Nørager

Foråret er i fuldt flor og alting spirer og 
sprudler af liv. Det samme kan siges om per-
sonalesituationen i Gjesing Kirke. Mange 
har sikkert set i avisen, at vi søger en ny gra-
ver i Gjesing Kirke. Gjesing Menighedsråd 
siger mange tak for arbejdsindsatsen til vo-
res graver, Knud Erik Christiansen, som har 
valgt at gå på efterløn pr. 1. maj. Vi ønsker 
ham held og lykke i hans nye virke. Da der 
sandsynligvis vil blive et slip, inden den nye 
graver kan starte, kan det betyde, at der i en 
periode vil se mindre godt ud på kirkegår-
den. Det beklager vi.

Desuden kan vi endnu engang byde hjer-
teligt velkommen til Orla Pedersen, som vo-
res kirkesanger. Vi glæder os over, at vi har 
skabt en kreativ løsning i samarbejde med 
Orla. Vi har ændret gudstjenestetidspunk-

terne en smule, så børnekoret kan øve om 
søndagen. – En tak til Nørager Menigheds-
råd, fordi de var med på ændringerne.

Det betyder, at vi fortsat har et børnekor 
med Orla som leder og en fast kirkesanger 
ved gudstjenester og de særlige aftenarran-
gementer. Til gengæld er han fristillet til sit 
andet arbejde fra mandag til lørdag. Han vil 
dog blive benyttet som vikar i den grad, han 
har mulighed for det. Det vil sige, at vi sta-
dig vil kunne få glæde af ham, når han kan 
vikariere på Bakkely, til brylluper og begra-
velser. Udover Orla, er der god mulighed for 
at få en kompetent vikar, som vi kan benytte 
os af i hverdagene.

Anette Jackson,
kontaktperson i Gjesing 

Pænt farvel til vores graver i Gjesing kirke Knud Erik 
Kristiansen og goddag igen til Orla Pedersen



Børnekoret på banen igen
Efter en tidlig afholdt sommerferie er Gje-
sing-Nørager børnekor igen med til gudstje-
neste i Gjesing 2 gange om måneden og i 
Nørager 1 gang, akkurat som vi har kendt 
det tidligere. Vi vil i år holde denne standard 
også sommeren igennem.

Således er alt ved det gamle set fra menig-
hedens plads, koret synger under ledelse af 
undertegnede; men for korets medlemmer 
er der sket væsentlige ændringer:

Vi skal ikke længere øve onsdag eftermid-
dag, men søndag morgen umiddelbart in-
den gudstjenesten, hvilket vil sige kl. 8.20.
Vi skal altså tidligt op, men det bevirker, at 
vi kun skal møde 2 gange (hver anden gang 
fortsætter vi til Nørager) for at tjene det 
samme, som vi før fik for at møde 7 gange.
Er man rigtig flittig og trofast kan man nu 
opnå et honorar på 100,- kr. pr. gang. Dette 
forudsætter, at man har været med i 5 år og 
er konfirmeret. Vi har for øjeblikket 3 kori-
ster, der har opnået dette.

Er du glad for at synge, og kan du komme 
tidligt op om søndagen, så var Gjesing-Nør-
ager Børnekor måske lige noget for dig. Når 
du at blive optaget inden 1. juli, er du alle-
rede på trin 2 ( 30,- kr.) i 2007/2008.

Vel mødt alle – vil du vide mere træffes 
jeg på tlf. 26 11 64 00.

Kærlig korhilsen Orla

Nye gudstjeneste tider:
For at børnekoret kan få bedre betingelser 
for at øve, har menighedsrådene sammen 
besluttet at rykke lidt rundt på gudstjene-
stetiderne igen. Så lover vi til gengæld, at 
det bliver sidste gang foreløbigt. Højmes-
sen med nadver kommer nu til at ligge som 
den første gudstjeneste kl. 9.30, og den 
korte gudstjeneste uden nadver kommer til 
at ligge kl. 11.00. Der er mulighed for dåb 
i begge gudstjenester og det vil gå på skift 
hver anden søndag, hvor der afholdes høj-
messe, ligesom det har gjort hidtil. 

Med venlig hilsen
menighedsrådene og sognepræsten

Lige inden deadline på kirkebladet, kan 
Gjesing Menighedsråd fortælle, at vi har fået 
ansat en ny graver. Vi fik 6 ansøgere til stil-
lingen, hvoraf vi tog 3 til samtale. Det var 
3 engagerede personer, som hver især havde 
nogle meget gode og relevante kvaliteter 
i forhold til stillingen. Vi valgte at ansætte 
Bente Nygaard, som grundet sin kirkelige 
erfaring, havekendskab og ordenssans,sin 
optimisme, modenhed og engagement vil 
blive en graver, som vi forventer at få mange 
års glæde af.

Vi har i menighedsrådet været meget op-
mærksomme på, at køre en objektiv linje i 
forbindelse med den ledige graverstilling. 

Bente Nygaard har i de sidste 3 år været kir-
keværge i Gjesing kirke og suppleant i me-
nighedsrådet.

Vi ønskede ikke at give en, som sidder i 
menighedsrådet førsteprioritet eller fordele. 
På samme måde vil vi i menighedsrådsarbej-
det holde os til de procedurer, som der er 
i forhold til ansatte og menighedsrådsmed-
lemmer. I vil blive nærmere orienteret i næ-
ste kirkeblad.

Bente Nygaard vil kunne starte den 1. 
juni. Dvs. at vi i maj måned vil benytte os 
af vikarer.

På Gjesing menighedsråds vegne,
Anette Jackson

Ny graver i Gjesing



Friluftsgudstjeneste ved 
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 4. juli kl. 18.30 på Stadion.
Friluftsgudstjenesten i år vil blive lidt an-
derledes, da den vil blive arrangeret i for-
bindelse med sommerfesten i Nørager. Den 
vil blive tilrettelagt med særligt henblik på 
børn og deres forældre og bedsteforældre og 
kommer til at foregå på stadion. Det bliver 
en kort gudstjeneste, hvor der vil blive sun-
get salmer for børn og prædiken bliver for 
børn. Bagefter vil menighedsrådet stå for et 
let traktement. Skulle det mod forventning 
blive dårligt vejr rykker vi ind i teltet.

Alle er velkomne både børn og voksne til 
en festlig og stemningsfuld start på sommer-
festen.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og sognepræsten

Friluftsgudstjeneste på Løvenholm
Søndag den 5. august kl. 19.00.
Vi vil igen i år tage traditionen op og afhol-
de friluftsgudstjeneste ved Løvenholm efter 
en pause sidste år.

Det er en god idé at medbringe et tæppe 
eller en klapstol til at sidde på, da jorden 
kan være kold. Hvis vejret mod forventning 
skulle blive dårligt, dvs. at det regner, eller 
at det blæser for meget til, at det er rart at 
være ude, flytter vi gudstjenesten ind i Gje-
sing kirke. Det vil blive en anderledes guds-
tjeneste i de smukke grønne omgivelser (se 
billedet nederst), hvor børnekoret også vil 
medvirke. Hvis vejret tillader det kan man 
medbringe en kurv med kaffe og brød og 
blive siddende lidt efter gudstjenesten.

Vi håber, at se rigtig mange i alle aldre.
Med venlig hilsen

sognepræsten og menighedsrådet i Gjesing

Sensommerudflugt
Det er i år Gjesing menighedsråd, der arran-
gerer sensommerudflugten.

Vi regner med at den kommer til at ligge 
sidst i august, måske i begyndelsen af sep-
tember.

Hold øje i dagspressen, der vil komme 
nærmere besked om, hvor den går hen, og 
hvornår den præcist kommer til at foregå.

Med venlig hilsen Gjesing menighedsråd



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 og kirkeværge, Gjesing: Bente Nygaard, 
Løvenholmvej 62, Gjesing, 8963 Auning,  
tlf.: 86 48 04 55, e-mail: ehlaursen@get2net.dk 
– Kirkegården mobil: 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
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	

 3. juni Trinitatis 9.30, B 11.00, B

 10. juni 1. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 17. juni 2. s. e. trinitatis 9.00, CGC Ingen 

 24. juni Skt. Hans dag Ingen 10.15 

 1. juli 4. s. e. trinitatis 9.00, CGC Ingen

 4. juli  Fælles friluftsgudstjeneste ved sommerfesten i Nørager kl. 18.30

 8. juli 5. s. e. trinitatis 11.00 9.30 

 15. juli 6. s. e. trinitatis 19.00, B 10.15

 22. juli 7. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

 29. juli 8. s. e. trinitatis 10.15, B Ingen

 5. aug. 9. s. e. trinitatis Friluftsgudstjeneste ved 10.15, B 
   Løvenholm kl. 19.00, B

 12. aug. 10. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 19. aug. 11. s. e. trinitatis Ingen 9.00, CGC

 26. aug. 12. s. e. trinitatis 9.00, CGC Ingen

 2. sep. 13. s. e. trinitatis 11.00 9.30

CGC = Carl-Gustav Christensen   ·   B = Børnekoret medvirker


