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Indsættelsesgudstjeneste  
   for  
Charlotte B. Johansen
Den 9. september
Nørager kirke kl. 9.30
Gjesing kirke kl. 11.00

Der vil komme yderligere oplysninger 
om arrangementet i avisen, 
så hold øje dér.

Med venlig hilsen menighedsrådene



Så blev spændingen omsider udløst, og jeg 
siger tusind tak for alt opbakningen, op-
muntring og de søde ord til alle dem, som 
har fulgt med fra sidelinjen både indenfor 
og udenfor sognene, og ikke mindst tak til 
menighedsrådene for, at de har valgt mig 
til ny sognepræst her i Gjesing og Nørager. 
Det er jeg meget glad for. Jeg har nu vika-
rieret her i Gjesing-Nørager i ca. et år, og 
har befundet mig rigtig godt. Jeg glæder mig 
over, at jeg nu kan begynde at arbejde mere 
langsigtet, og lærer endnu flere at kende her-
ude, ligesom min familie og jeg glæder sig 
til at flytte ind i præstegården, når den på et 
tidspunkt er færdigrenoveret. I mellemtiden 
befinder jeg mig stadig på mit kontor i hver-
dagene fra kl. 10.00-15.00 og ellers kan jeg 
altid træffes efter aftale på tlf. 86 48 33 08.

Jeg håber selvfølgelig, ligesom min for-
gænger Ilse Sand, at vi kan få endnu flere 
til at interessere sig lidt for vores kirker og 
ikke mindst de arrangementer, der foregår i 

dem, og har med glæde noteret mig, at der 
faktisk har været stor interesse for en hel del 
af de arrangementer, der har været afholdt i 
kirkerne i løbet af året. Det kniber desværre 
lidt mere med den almindelige kirkegang 
om søndagen, især i visse perioder, og me-
nighedsrådene og jeg modtager gerne ideer 
til, hvordan det kan blive bedre. I det hele 
taget, er I altid velkomne med ideer, kom-
mentarer, ris og ros til, hvordan vi får vo-
res kirkeliv til at vokse og blomstre endnu 
mere.

Jeg glæder mig til rigtig at komme i gang 
herude, og det begynder jo alt sammen med 
min indsættelse, som finder sted søndag den 
9. september og er for alle, der har tid og lyst 
til at deltage. 

Jeg håber, at se rigtig mange af jer.

De kærligste hilsner
Den nye sognepræst

Charlotte B. Johansen

Mange tak for Valget!

Menighedsrådene i Gjesing-Nørager Pasto-
rat har valgt at ansætte Charlotte Bjarning 
Johansen som vores sognepræst. Vi har ople-
vet hende som en kompetent, samarbejdsvil-
lig og engageret præst. Vi glæder os utroligt 
meget til samarbejdet og ser frem til at hele 
præstefamilien flytter ind i præstegården. 
Indflytningsdagen er uvis, da præstegården 
gennemgår en tiltrængt renovering.

Vores nye graver har haft meget travlt på 
kirkegården, og det kan ses. Vi kan nu glæde 
os over, at der er kommet styr på både den 

Nyt fra Gjesing Menighedsråd

nordlige og sydlige kirkegård. Som nævnt 
i sidste kirkeblad blev Bente Nygård ansat 
som graver, og det betød, hun ikke kunne 
fortsætte som kirkeværge. Af den grund blev 
der ved sidste menighedsrådsmøde valgt ny 
kirkeværge. Kirkeværgen er fra nu af Bente 
Breindahl, Løvenholmvej 19, tlf. 86 48 32 
06, email: breindahl@djurs.net. I kan hen-
vende jer til hende med spørgsmål vedrø-
rende kirkegården etc. 

På Gjesing menighesråds vegne,  
Anette Jackson



Sensommerudflugt:

„I H.C. Andersens fodspor“
Den 5. september til Odense
I år kommer sogneudflugten til at gå i H.C. 
Andersens fodspor til Odense. Det bliver 
helt sikkert en både spændende og afveks-
lende tur, og vi håber mange har mod på at 
deltage og glæder os til en god tur.
Vi tager af sted:
kl. 8.45 fra Nørager, kl. 9.00 fra Gjesing
Kaffe og rundstykker undervejs i bussen
kl. ca. 12.00 Ankommer vi til H.C. Ander-
sens hus og besøger museet dér.
kl. ca. 13.00 Spiser vi frokost på 
”Den Grimme Ælling”
kl. ca. 14.30 Mødes vi med den tidligere 
sognepræst i Gjesing og Nørager Anne Bir-
gitte Reiter og ser domkirken St. Knuds.
kl. ca. 16.00 Drikker vi kaffe i Skovkroen 
med udsigt over Odense Zoo.
kl. ca. 17.15 Afgår vi fra Odense
kl. ca 19.30 Forventet hjemkomst
Der tages forbehold for evt. forsinkelser un-
dervejs, så der er tale om ca. tidspunkter.
Tilmelding senest den 29/8 til Henriette på 
tlf.: 87 86 70 87

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Ny graver i Nørager
De fleste af jer har måske opdaget det, for 
hun har virket ved kirken siden den 1/6, 
men vi har altså fået ny graver ved Nørager 
kirke. Det er Jytte Hartmann, og vi vil gerne 
byde Jytte rigtig hjertelig velkommen! Man 
kan træffe Jytte på kirkegården eller ringe på 
tlf.: 30 99 90 27.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og sognepræsten

Stor Succes med 
børnegudstjenesten ved 
sommerfesten i Nørager
Vi har for første gang prøvet at flytte fri-
luftsgudstjenesten fra Stendysserne og ned 
på Stadion i anledning af Sommerfesten i 
Nørager. Det var en stor succes. Vi havde 
en rigtig hyggelig gudstjeneste, synes jeg, 
hvor børnene ivrigt deltog i fortællingen om 
skabelsen, og hvor alle både forældre, bed-
steforældre og børn synes at have fået en god 
oplevelse. Vi håber, at vi kan gentage suc-
cesen næste år. Tak til alle dem, der mødte 
op.

Kærlig hilsen sognepræsten



Konfirmandindskrivning
Torsdag den 13. september kl. 19.00 
i Gjesing kirke
Nu nærmer tiden sig for, at konfirmandun-
dervisningen skal begynde, derfor inviteres 
alle kommende konfirmander fra Gjesing-
Nørager sogne med deres forældre og evt. 
mindre søskende hermed til orienterings-
møde og indskrivningsgudstjeneste. 

Vi starter i kirken med en kort gudstje-
neste, og bagefter går vi over i konfirmand-
stuen, hvor menighedsrådet giver en kop 
kaffe/sodavand og en småkage, og jeg vil 
give en kort præsentation af, hvordan for-
løbet bliver. I skal huske at medbringe je-
res dåbsattest og mindst én forældre til 
indskrivningen og ellers intet andet. Den 
egentlige undervisning begynder ugen efter 
onsdag den 19/ 9 kl. 13.15 i Gjesing konfir-
mandstue. Skolebussen tager jer med frem 
og tilbage.

Jeg glæder mig til at hilse på jer alle sam-
men og ser frem til et godt år. 

Konfirmation 2008
I Nørager kirke den 27. april kl. 10.00
I Gjesing kirke 4. maj kl. 10.00

Med venlig hilsen
Sognepræst Charlotte B. Johansen

Høstgudstjeneste
Den 16. september i Nørager kirke kl. 19.00
Vi fejrer, at høsten er kommet i hus med en 
kort gudstjeneste med høsten som tema, og 
derefter giver menighedsrådet en kop kaffe 
med brød i Nørager forsamlingshus. Alle 
er meget velkomne denne stemningsfulde 
aften.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og sognepræsten

„Marken er mejet og  
høet er høstet“
Høstgudstjeneste i Gjesing kirke med efter-
følgende folkedans i Gjesinghus den 30. sep-
tember kl. 14.00
I Gjesing er det spejderne, der denne dag 
pynter kirken op efter alle kunstens regler 
med alt, hvad marken, skoven og haven nu 
kan byde på, og deltager selvfølgelig også i 
gudstjenesten, og bagefter er menighedsrå-
det vært for en kop kaffe i Gjesinghus. Her 
vil der blive spillet op til folkedans og alle er 
meget velkomne til at deltage. Vi håber at se 
rigtig mange både børn og voksne.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og menighedsrådet i Gjesing



ALLe HeLGeN
– dagen vor vi mindes vore døde

Søndag den 4. november 
kl. 16.00 i Gjesing og kl. 19.00 i Nørager

Det er en gammel skik, at man på Alle hel-
gens dag mindes de døde. Derfor holder vi 
Alle Helgens gudstjeneste kl. 19.00 i Nør-
ager kirke og Alle Helgens musikandagt kl. 
16.00 i Gjesing Kirke. Her vil jeg nævne 
navnene på alle dem, som enten er døde el-
ler begravede fra sognets kirke siden sidste 
Alle Helgens dag.

Vi vil prøve at gøre det så stemningsfuldt 
så muligt, så kirken er pyntet med masser af 
levende lys og Signe Ehlers vil medvirke på 
Cello sammen med organist Lars Rørbech, 
og kirkesanger Orla Pedersen.

I Nørager om aftenen vil der være tale om 
en almindelig kort gudstjeneste med nav-
neoplæsning, solosang og musik; mens der 
kl. 16.00 i Gjesing er tale om en egentlig 
musikandagt, hvor der bortset fra navneop-
læsning, bøn og velsignelse udelukkende vil 
være musik. 

Vi håber, at rigtig mange vil give sig tid til 
at mindes de døde, både dem, der er døde 
i det forgangne år, og dem, som måske er 
døde for et stykke tid siden, men som vi jo 
stadig savner og tænker på ind imellem.

De kærligste hilsener Sognepræsten,  
Signe Ehlers og kirkebetjeningen

Krummer i Gjesing kirke
Søndag den 11. november kl. 14.00

„Det med Noas ark“
Krummer i kirken stammer oprindeligt fra, 
at vi spiser boller i kirken og krummer rigtig 
meget.

Men krummer i kirken er også at vi mø-
des i konfirmand stuen. Hvor vi hygger, 
synger, leger og klæder os ud og til sidst spil-
ler stykket „NOAS ARK“ i kirken. 

en hel masse børn i alle aldre, deres for-
ældre og måske bedsteforældre, mødes 2 
lørdage om formiddagen, for at forberede 
stykket „NOAS ARK“ som så spilles den 
efterfølgende søndag om eftermiddagen. 
Børnekoret medvirker og spillemænd spiller 
til. Det er en sjov og festlig forestilling med 
masser af sang og musik. Og efter forestil-
lingen er det, at der bliver drukket saftevand 
og spist boller i kirken og krummet rigtig 
meget.

I år foregår det:
Lørdag d. 3 nov. kl. 10-12 
i konfirmandstuen
Lørdag d. 10 nov. kl. 10-12 
i konfirmandstuen
Søndag d. 11 nov. kl. 14 i kirken

Har du lyst til at være med, så kontakt:
Henriette på tlf. 87 86 70 87 eller
Anette på tlf. 86 48 36 30



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: Bente Nygaard, Løvenholmvej 62, 
Gjesing, 8963 Auning, tlf.: 86 48 04 55,  
e-mail: ehlaursen@get2net.dk 
– Kirkegården mobil: 40 83 10 27
Kirkeværge: Bente Breindahl, Løvenholmvej 19,
tlf.: 86 48 32 06, e-mail: breindahl@djurs.net
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: Jytte Hartmann,  
Nødagervej 31, 8560 Kolind,  
tlf.: 86 39 14 20, mobil: 30 99 90 27
Kirkeværge: Christian Johnsen,  
Kløvervangen 5B, Nørager, 8961 Allingåbro,  
tlf.: 86 48 63 64
Kasserer, Nørager: 
Lillian Pedersen, 
Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro, 
tlf.: 86 48 66 57

Adresser
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	

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

 9. sept. 14. s. e. trinitatis 11.00, Indsættelses- 9.30, Indsættelses- 
   gudstjeneste, B gudstjeneste, B

 13. sept.	  Fælles	konformand	indskrivnings	gudstjeneste	i	Gjesing	kirke	kl.	19.00

 16. sept. 15. s. e. trinitatis Ingen 19.00, Høstgudstjeneste, B

 23. sept. 16. s. e. trinitatis 19.00, B 10.15, B

 30. sept. 17. s. e. trinitatis 14.00, Høstgudstjeneste, B 10.15

 7. okt. 18. s. e. trinitatis 9.30 11.00

 14. okt. 19. s. e. trinitatis 10.15, B Ingen

 21. okt. 20. s. e. trinitatis Ingen 10.15

 28. okt. 21. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

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

 11. nov. 23. s. e. trinitatis 14.00, „Krummer i kirken“, B 10.15

 18. nov. 24. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

 25. nov. Sidste s. i kirkeåret Ingen 19.00

B = Børnekoret medvirker


