
KIRKEBLAD
53. årg. nr. 3  GJESING & NØRAGER Sept. - Okt. - Nov. 2008

H ø s t g u d s t j e n e s t e r :
Familiegudstjeneste i Gjesing kirke søndag den 21. september kl. 14.00
Aftengudstjeneste i Nørager kirke søndag den 28. september kl. 19.00



lang tid siden. En af de nye salmer i salme-
bogen sætter på en meget smuk måde ord på 
det, der sker i os, når vi mister en, vi elsker. 
Det er salmen ’Nu har du taget fra os’ skre-
vet af Holger Lissner:
Nu har du taget fra os, 
hvad du engang har givet. 
Nu favner døden den, der 
for os var selve livet. 
Og intet bliver mere 
helt, som det var, herefter, 
for sorgen river i os 
med kærlighedens kræfter.

Salmen siger altså, at sorgen er kærlighe-
dens sprog, at det er kærlighedens kræfter, 
der river i os, når vi sørger. Jeg synes, at det 
er meget fint sagt, for det tydeliggør, at sor-
gen er en uundgåelig del af et liv med kær-
lighed. Når man elsker et andet menneske, 
så vil sorgen være uundgåelig, hvis det men-
neske dør. Og skulle vi undgå sorgen, ville vi 
være nødt til at undvære kærligheden. De to 
hænger uløseligt sammen. 

Salmen bevæger sig gennem savnet, fryg-
ten for det ukendte og alle de andre følelser, 
der er en del af sorgen – og så slutter den i 
håbet:
Se, døden er forandret. 
Nu kan den ikke vinde! 
Da Kristus tog den på sig, 
blev den en slagen fjende. 
Og derfor kan vi håbe, 
at også vi får givet 
at gå i morgensolen 
og glæde os ved livet.

Det er et meget smukt billede på det evige 
liv, at vi skal gå i morgensolen og glæde os 
ved livet. Salmen viser, at både sorgen og hå-
bet er uløseligt forbundet med døden. Og 
der skal være plads til begge dele. Plads til at 
sørge over, at de elskede ikke er hos os mere 
og samtidigt plads til at håbe, at døden trods 
alt ikke har det sidste ord.

Anne Bækgaard

Nu går vi efteråret i møde, og i september 
er det tid til at takke for årets høst af korn, 
frugt, bær, honning, grøntsager og meget 
andet. Vi fejrer det med høstgudstjenester 
i begge kirker og håber, at mange har lyst 
til at være med. I november kommer så Alle 
helgens dag, hvor vi med to forskellige ty-
per gudstjenester giver plads til, at man kan 
mindes dem, som man har mistet, hvad en-
ten det er for ganske nyligt, eller det er for 

efterår med høst- 
og Alle helgen-
gudstjenester

Søndag d. 25. maj blev jeg indsat som konst. 
sognepræst i Gjesing og Nørager kirker. Det 
var en meget festlig dag, og jeg vil gerne tak-
ke alle, der var med. Kirkerne var flot pyn-
tede, og vi havde en hyggelig eftermiddag 
i Nørager efter gudstjenesterne. Det var en 
stor oplevelse for mig som helt ny præst, og 
jeg havde glædet mig meget til dagen. 

Jeg vil også gerne takke for den gode mod-
tagelse, jeg har fået af alle. Jeg har i det hele 
taget kun mødt venlighed og imødekom-
menhed – og en god portion overbærenhed, 
når jeg i min mangel på erfaring har presset 
mig på med dumme spørgsmål eller begået 
fejl. Kirkebetjeningen ved de to kirker har 
været meget behjælpsomme og i kraft af de-
res dygtighed har de i høj grad medvirket til, 
at jeg nu efterhånden er kommet godt ind i 
traditionerne her på stedet. Jeg glæder mig 
til de næste måneder her hos jer i Gjesing 
og Nørager.

Med venlig hilsen Anne Bækgaard

Indsættelse



Konfirmandindskrivning
Onsdag d. 27. august kl. 19.30 i konfir-
mandstuen ved Gjesing Præstegård
Om kort tid begynder årets konfir-
mandundervisning, og derfor inviteres 
alle kommende konfirmander i Gjesing 
og Nørager sogne sammen med deres 
forældre og evt. mindre søskende til ori-
enterings- og indskrivningsaften.

Vi mødes i konfirmandstuen til en 
kop kaffe eller en sodavand. Jeg vil for-
tælle lidt om undervisningen og konfir-
mationen. I skal medbringe jeres dåbs-
attest og følges med mindst en af jeres 
forældre. 

Undervisningen begynder onsdag d. 3. 
september kl. 8.10 i konfirmandstuen 
ved Gjesing Præstegård. Der er arran-
geret transport til konfirmandstuen og 
bagefter videre til Allingåbroskolen.

Der er konfirmation i Gjesing kirke 
søndag d. 26. april 2009 kl. 10 og i Nør-
ager kirke søndag d. 3. maj 2009 kl. 10. 

Jeg glæder mig meget både til konfir-
mandundervisningen og til at hilse på 
jer alle sammen.

Med venlig hilsen
Konst. sognepræst Anne Bækgaard

Velbesøgt friluftsgudstjene-
ste ved st. sjørup i pinsen
2. pinsedag afholdt 6 pastorater i Norddjurs 
Provsti en fælles friluftsgudstjeneste ved 
søen i St. Sjørup. Det var en meget velbe-
søgt gudstjeneste med mellem 130 og 150 
deltagere, som nød oplevelsen i den smukke 
natur. Et kor af kirkesangere stod for det 
musikalske, og 6 præster deltes om at holde 
gudstjenesten. Der er planer om at gentage 
arrangementet næste år.

Med venlig hilsen
Anne Bækgaard og Gjesing og Nørager sogne

Atter en god og velbesøgt 
børnegudstjeneste ved 
sommerfesten i nørager
For andet år i træk afholdt vi børnegudstje-
neste i teltet ved sommerfesten i Nørager. 
Det var en rigtigt god aften med godt frem-
møde og mange ivrige børn, der med deres 
engagement var med til at gøre gudstjene-
sten levende og god. Det tyder på, at det er 
en god tradition, vi har fået startet, og vi hå-
ber meget på en gentagelse næste år. Mange 
tak til alle jer, der mødte op.

Med venlig hilsen
 Anne Bækgaard og Nørager menighedsråd



Høstgudstjeneste
Søndag d. 28. september kl. 19.00 
i Nørager kirke
Vi fejrer, at høsten er kommet i hus med en 
kort og stemningsfuld aften-gudstjeneste, 
og derefter er menighedsrådet vært ved en 
kop kaffe i Nørager Forsamlingshus. Alle er 
meget velkomne.

Med venlig hilsen
 Anne Bækgaard og Nørager menighedsråd

Hyggelig sangaften  
med de nye salmer
Onsdag d. 29. oktober kl. 19.30 
i konfirmandstuen i Gjesing
Selvom de nye salmer i salmebogen efter-
hånden ikke er helt nye mere, så er de for 
mange af os endnu ikke krøbet helt ind un-
der huden. Denne aften får vi mulighed for 
at stifte bekendtskab med de bedste af de nye 
salmer i hyggeligt selskab med organist Lars 
Rørbech og kirkesangerne Orla Pedersen og 
Anita Mortensen. Salmerne vil blive præsen-
teret, og derefter får vi lejlighed til at synge 
dem igennem under afslappede former.

Med venlig hilsen
Anne Bækgaard og Gjesing Menighedsråd

Valg til menighedsrådene
Tirsdag d. 11. november er der valg til lan-
dets menighedsråd. Nørager menighedsråd 
afholder opstillingsaften torsdag d. 4. septem-
ber kl. 19.30 i Nørager Forsamlingshus. Alle 
er meget velkomne.

Gjesing menighedsråd har valgt at afhol-
de orienterings- og opstillingsmøde i konfir-
mandstuen ved Gjesing Præstegård tirsdag d. 
9. september kl. 19.30, hvor rådet vil fortælle 
om, hvad de har arbejdet med i den forgang-
ne periode. Vi håber, at der er nye og friske, 
som har lyst til at melde sig og tage en tørn 
for kirkens og byens liv og vækst.

Med venlig hilsen 
Nørager og Gjesing menighedsråd 

Friluftsgudstjeneste ved  
Løvenholm slot
Søndag d. 31. august kl. 19.00
Igen i år afholder vi en stemningsfuld aften-
gudstjeneste i det fri ved søen ved Løven-
holm slot. De smukke omgivelser danner 
en fantastisk ramme for gudstjenesten, og vi 
håber, at der – ligesom der plejer – er rigtigt 
mange, der får lyst til at være med. 

I tilfælde af vedvarende regn rykker guds-
tjenesten ind i Gjesing kirke.

Med venlig hilsen
Anne Bækgaard og Gjesing Menighedsråd

Familie-høstgudstjeneste
Søndag d. 21. september kl. 14.00 
i Gjesing kirke
Høsten bliver i Gjesing kirke fejret med en 
festlig familiegudstjeneste. Kirken vil være 
smukt pyntet med alle naturens gaver, og 
børnekoret er med til at gøre dagens ekstra 
festlig. Vi håber, at rigtigt mange både børn 
og voksne vil få lyst til at være med. Efter 
gudstjenesten er der hygge med en kop kaffe 
eller en sodavand i konfirmandstuen ved 
Præstegården.

Med venlig hilsen
Anne Bækgaard og Nørager Menighedsråd

gensyn med Bent Lumholt
Tirsdag d. 30. september kl. 19.30 
i Nørager Forsamlingshus
Selvom Bent Lumholt selv sammenlig-
nede sin egen rolle som præst i Gjesing 
og Nørager med en klovn, der kommer 
ind i manegen mellem de store egentlige 
cirkusnumre, så kan vi vist med sindsro 
sige, at det ikke er sådan det er blevet op-
fattet i sognene. Lumholts tid ved vores 
to kirker har gjort stort indtryk, og nu 
får alle chancen for igen at opleve hans 
formidable evne til med sang og fortæl-
ling at tryllebinde sine tilhørere.
Med venlig hilsen Nørager Menighedsråd



Nyttige oplysninger
Fødsel
Anmeldelse foretages via internettet på www.
personregistrering.dk eller sendes med posten til 
præstens adresse eller ved personligt fremmøde på 
præstens kontor senest to dage efter fødslen. 
Husk at fødselsanmeldelse, omsorgs- og ansvars-
erklæring (hvis man ikke er gift) samt forældrenes 
attester medbringes eller sendes pr. post.

Dåb
Aftales med præsten pr. telefon og efterfølgende sam-
tale. Husk at medbringe navnet på barnet, forældrenes 
attester samt navne og adresser på 3 - 6 faddere.

Bryllup
Aftales med præsten pr. telefon og efterfølgende 
samtale. Husk at medbringe prøvelsesattest fra 
kommunen samt navne og adresser på mindst to vidner 
og evt. navneændringsanmeldelse og dåbsattester, hvis 
en af jer eller I begge ønsker at skifte navn.

Dødsfald
Henvendelse til bedemand. Efterfølgende aftales 
tid og sted for begravelsen eller bisættelsen samt 
efterfølgende samtale pr. telefon med præsten.

Adresser
Gjesing
Formand for menighedsrådet i Gjesing:
Inger Birch Lange, Stadion Allé 4, 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

A L L E  H E L G E N
Søndag d. 2. november 
kl. 16.00 i Gjesing kirke og 
kl. 19.00 i Nørager kirke
På alle helgens dag mindes vi de mennesker, 
som vi har mistet. Vi læser navnene op på 
dem, der enten er døde eller begravede fra 
sognets kirke siden sidste Alle helgens dag 
og mindes i det hele taget dem, der er gået 
bort. Vi pynter kirkerne smukt med levende 
lys.

I Gjesing kirke er der tale om en musik-
andagt, hvor der udover navneoplæsning, 
bøn og velsignelse kun vil være musik. Det 
er organist Lars Rørbech og kirkesanger 
Orla Pedersen der sammen med en instru-
mentalist står for musikken.

I Nørager kirke vil der være en almindelig 
kort aftengudstjeneste med navneoplæs-
ning, solosang og musik.

Alle helgens dag er en smuk lejlighed til 
at mindes dem, der har betydet noget for 
os, og vi håber, at de to arrangementer giver 
mulighed for at mindes på en god måde.

Med venlig hilsen Anne Bækgaard,  
Orla Pedersen og Lars Rørbech 

Krummer i kirken
Det er i år desværre ikke muligt som ellers 
at afholde ’Krummer i kirken’. Den sjove 
og festlige børneforestilling bliver muligvis i 
stedet afholdt i begyndelsen af næste år. I så 
fald kommer der flere informationer i næste 
kirkeblad.

Med venlig hilsen Gjesing menighedsråd

Navneændringer
Henvendelser om navneændring skal rettes 
til kirkekontoret i Gjesing præstegård og 
ikke til menighedsrådene.



Konst. sognepræst Anne Bækgaard
Hulvejen 14, Skader, 8543 Hornslet · Tlf.: 86 48 33 08

Mandag er præstens ugentlige fridag.

art being · 87 86 70 10

gudstjenesteLIste:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 31. aug. 15. s. e. trinitatis 19.00, Friluftsgudstjeneste 9.30 
   v. Løvenholm, B

 7. sep. 16. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

 14. sep. 17. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 21. sep. 18. s. e. trinitatis 14.00, Familie- 11.00 
   høstgudstjeneste, B

 28. sep. 19. s. e. trinitatis 11.00 19.00, Høstgudstjeneste

 30. sep.   19.30, Bent Lumholt

 5. okt. 20. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

 12. okt. 21. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 19. okt. 22. s. e. trinitatis Ingen 11.00, Vivild/Vejlby-præsten

 26. okt. 23. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 29. okt.  19.30, Fælles sangaften i Gjesing kirke med de nye salmer

 2. nov. Alle helgens dag 16.00, Alle helgen 19.00, Alle helgen 
   musikandagt gudstjeneste

 9. nov. 25. s. e. trinitatis 11.00 Ingen

 16. nov. 26. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

 23. nov. Sidste s. i kirkeåret 11.00 9.30

 30. nov. 1. s. i advent 9.30, B 11.00, B

B = Børne- og ungdomskoret 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.


