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NytårsafteN er der festlige nytårs
gudstjenester med champagne i våbenhuset 
i Nørager kl. 14.30 og i Gjesing kl. 16.00

JuleafteN er der gudstjeneste 
i Nørager Kirke kl. 14.30 og 

i Gjesing Kirke kl. 16.00

J u l  o g  n y t å r  i  v o r e s  k i r k e r :



For en del år siden hørte jeg en hi-
storie fra 2. verdenskrig. en lille flok jøder 
havde igennem længere tid holdt sig skjult 
i en kælder under ganske kummerlige for-
hold. Forfærdeligt og umenneskeligt, men 
nødvendigt i de tider. Hvis de blev opdaget, 
ville de enten blive skudt på stedet eller om-
gående og ublidt fragtet til den næsten visse 
død i en af de tyske arbejdslejre. 

under opholdet i kælderen var de dybt 
afhængige af andre menneskers nådige hjælp 
og også af deres diskretion. de kunne gan-
ske enkelt ikke overleve uden hjælp udefra. 
og på et tidspunkt brister boblen, en af 
hjælperne presses til at stikke de formaste-
lige, og tyskerne kommer for at hente dem. 
og dagen, det sker på, er juleaften.

de når at slippe ud fra kælderen, ud i 
baggården, hvor de i hast gemmer sig rundt 
omkring. en af dem ligger, så han fra sit 
gemmested kan ane sceneriet, da tyskerne i 
stort tal indtager baggården. en yngre soldat 
stopper op lige foran mandens gemmested, 
og den stakkels flygtning ved, at han er op-
daget. og så sker miraklet: den unge sol-
dat hvisker stille for sig selv; ’det er jo jul’, 
hvorpå han vender sig om og går væk. kort 
efter forlader soldaterne baggården.

At Jesu fødsel er selve julens mirakel, det 
kan vi ikke være uenige om, men at julens 
budskab om fred og glæde også kan bevæge 
en ellers veltrænet soldat til at gå imod sine 
ordrer og vise barmhjertighed overfor en 
stakkels prisgivet mand, det er altså også et 
af julens mirakler. og hvis julen på samme 
måde kan bevæge os til at vise vores med-
mennesker bare lidt kærlighed og barmhjer-
tighed eller give os lidt af deres omsorg, så er 
der for alvor grund til juleglæde.

At vi er travle og alt for optagede af den 
materialistiske side af julen, det tales og skri-
ves der meget om, men at det skulle betyde, 
at vi dermed har glemt, hvad julen handler 
om, det er efter min mening mere tvivlsomt. 
Man kan ligeså godt vælge at se gaveræset, 
julepyntningen og alle sammenkomsterne 
som et udtryk for, at vi netop lægger vægt på 
kærligheden og omsorgen for dem, vi holder 
af. og at vi så ind i mellem kludrer i det, det 
gør jo bare julens mirakel mere synligt og 
endnu vigtigere:

At der altid er tilgivelse at finde – selv for 
de mest forkludrede af os.

Rigtig glædelig jul!
Anne Bækgaard 

Julens mirakel

l u c i a - g u d s t j e n e s t e
Søndag den 30. november kl. 19.00 i Gjesing Kirke

også i år er der gudstjeneste med lucia-optog i gjesing kirke.
gudstjenesten ligger på 1. søndag i advent og er for både børn og voksne i alle aldre.

det vil blive rigtigt stemningsfuldt med alle lysene efter mørkets frembrud,
og alle er naturligvis hjerteligt velkomne.

Med venlig hilsen
Anne Bækgaard og Gjesing Menighedsråd



„Vi synger julen ind“
Søndag den 7. december kl. 12.30
i Gjesing Kirke
Anden søndag i advent synger vi julen ind i 
gjesing kirke. vi starter i gjesinghus med 
juletræsfest for børnene fra kl. 10, og så 
følges vi i et festligt optog til kirken, hvor 
vi holder julegudstjeneste. Børne- og ung-
domskoret medvirker, og vi synger julesal-
mer og -sange, og der vil være fortælling for 
børn. vi håber, at der – ligesom tidligere år 
– kommer rigtigt mange.

Med venlig hilsen
Orla Pedersen, Anne Bækgaard og  

Gjesing Menighedsråd

De ni læsninger
Onsdag den 10. december kl. 19.00
i Nørager Kirke 
den oprindeligt engelske tradition med „de 
ni læsninger“ er en meget stemningsfuld og 
anderledes gudstjenesteform. gudstjenesten 
forløber sådan, at der veksles mellem musik, 
sang og læsninger. der er ikke prædiken og 
nadver som ved almindelige gudstjenester. i 
stedet levendegør de ni læsninger historien 
fra skabelsen og indtil Jesu fødsel, og de un-
derstøttes af organist eva Maarup samt „det 
lille kor“, hvori vi bl.a. møder vores egen 
kirkesanger orla Pedersen. kom og oplev en 
anderledes gudstjeneste!

Julegudstjeneste for børnehave  
og dagpleje
Torsdag den 11. december kl. 10
i Nørager Kirke
denne torsdag formiddag holder vi en hyg-
gelig julegudstjeneste for de små. der bliver 
fortalt og sunget sange, og bagefter er der 
hygge med en småkage og lidt saftevand.

Med venlig hilsen
Anne Bækgaard og Nørager Menighedsråd

Nytår i kirken
Onsdag den 31. december
kl. 14.30 i Nørager Kirke og
kl. 16.00 i Gjesing Kirke
vi har efterhånden fået tradition for at ind-
lede nytårsaften med en festlig gudstjeneste 
med champagne i våbenhuset bagefter. det 
har vist sig at være en både festlig og høj-
tidelig start på nytåret, og vi håber, at rigtigt 
mange har lyst til at være med.

Med venlig hilsen
Anne Bækgaard og menighedsrådene 

Spaghettigudstjeneste
Søndag den 18. januar kl. 16 i Gjesing Kirke
denne søndag er gudstjenesten særligt rettet 
mod børn og deres forældre/bedsteforældre. 
efter gudstjenesten er der spaghetti med 
kødsovs eller anden børnevenlig mad. Alle 
er velkomne, og vi håber, at der er rigtigt 
mange, der har lyst til at være med.

Med venlig hilsen
Anne Bækgaard og Gjesing Menighedsråd

Kyndelmissegudstjenester
Søndag den 1. februar
kl. 16.00 i Gjesing Kirke og
kl. 19.00 i Nørager Kirke
kyndelmisse er dagen, hvor det markeres, at 
halvdelen at vinteren er gået. i den katolske 
kirke holder man på denne dag en stor lys-
messe, hvor man blandt andet velsigner de 
alterlys, der skal bruges resten af året.

Mange steder er det efterhånden blevet 
almindeligt også i folkekirken at markere 
dagen, og vi holder også kyndelmisseguds-
tjenester i begge kirker. vi pynter kirkerne 
smukt med levende lys i vintermørket og 
synger salmer, der passer til lejligheden.

Med venlig hilsen
Anne Bækgaard og menighedsrådene



ved valgt i november 2004 blev menigheds-
rådet i gjesing skiftet ud, idet der kom seks 
nye medlemmer ind, nemlig Bente Brein-
dahl, Anette Jackson, Michael Jakobsen, 
inger Birch lange, Cody e. Bünger og Hen-
riette vendelbo.

det har været nogle spændende år og der-
med en lærerig tid for alle de nye medlem-
mer. 

når vi ser tilbage, er det utroligt, hvor 
hurtig tiden er gået og hvad vi har nået. 
nødvendige beslutninger som vi har truffet 
har bl.a. været:
 1. hvor mange gudstjenester der skal være 

i sognet (stiftet prøver jo at spare, hvor 
det er muligt)

 2. isætning af brand-/massivdør ind til gra-
verens kontor (sikkerhedskrav).

 3. opsætning af kompostcontainer til papir 
m.v.

 4. gennemgang på kirkegårde med kirke-
gårdskonsulent, hvorefter fornyelse af 
kirkegårde, urnegravsteder samt restau-
rering/reparation af diget har fundet 
sted

 5. frasalg af præstegårdsforpagterboligen 
med et lille jordtilliggende og indgåelse 
af forpagtningsaftale vedrørende det re-
sterende jordareal 

 6. anskaffelse af nye løbere i kirken
 7. renovering af orgel efter borebilleangreb
 8. større renovering af præsteboligen samt 

anlæggelse af have
 9. ansættelse af ny kasserer og graver
 10. sognepræst ilse sand’s orlov og fratræ-

delse med ansættelse af præstevikar 
og senere fastansættelse af sognepræst 
Charlotte Bjarning Johansen og ansæt-
telse af dennes barselsvikar.

Herudover har vi haft flere arrangementer 
med kirkekoncerter, foredrag, sogneudflugt 
m.m.

Her ved slutningen af en menighedsråds-
periode, vil jeg gerne sige tak til alle for et 
godt samarbejde.

Gjesing Menighedsråd
v/formand Inger Birch Lange

Arbejdet i gjesing menighedsråd
i perioden 2004 - 2008

Kirkegårdene
På de to kirkegårde er graverne i øjeblikket i 
fuld gang med grandækning af gravstederne. 
Med inspiration fra bl.a. grandækningskon-
kurrencer har de to gravere Bente nygaard 
og Jytte Hartmann allerede dækket mange 
gravsteder meget smukt, og arbejdet fortsæt-
ter i den kommende tid.



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: wallin@nrdc.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 s  d a g
i gjesing kirke markerede vi Alle helgens 
dag med en musikandagt og i nørager kir-
ke med en stemningsfuld aftengudstjeneste. 
kirkerne var fint pyntede med blomster og 
lys, og både sang og musik blev smukt og 
bevægende fremført af kirkesanger orla Pe-
dersen, organist lars rørbech og tværfløjte-
nist Mette kofod Mortensen. ved gudstje-
nesterne blev navnene læst op på dem fra 
vore sogne, der er døde siden sidste Alle hel-
gens dag og dem, der er begravede fra vore 
kirker. 

Menighedsrådsvalg i Nørager
ved opstillingen til menighedsrådsvalget 
2008 i nørager sogn indkom kun én liste, 
og derfor bortfaldt valghandlingen. det nye 
menighedsråd er som følger:
Birthe Vestergaard, Lillian Pedersen, 
Henrik Henningsen, Brian Pape Sørensen, 
Lisbeth Pedersen.
stedfortrædere: Karin Korning, Irma Hvid.

vi siger stor tak til Christian Johnson, ej-
nar ib og Anne Birgitte Crabbe, som valgte 
at stoppe deres arbejde efter denne periode.

Birthe Vestergaard
pva. Nørager Menighedsråd

Det nye menighedsråd i Gjesing
i gjesing sogn var der fredsvalg, idet der 
blot indkom én kandidatliste. det nye me-
nighedsråd tiltræder søndag den 30. novem-
ber (1. søndag i advent) og vil bestå af:
Inger Birch Lange, Michael Jacobsen, 
Henriette Vendelbo, Erik Hofmann Laursen, 
Jens Anders Olsen.
stedfortræder: Johannes Birch Kristensen.

Med venlig hilsen valgbestyrelsen



Konst. sognepræst Anne Bækgaard
Hulvejen 14, Skader, 8543 Hornslet · Tlf.: 86 48 33 08 · E-mail: abae@km.dk

Mandag er præstens ugentlige fridag

art being · 87 86 70 10

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 30. nov. 1. søndag i advent 19.00, Luciagudstjeneste 11.00, B

 7. dec. 2. søndag i advent 12.30, Vi synger julen ind, B 10.30

 10. dec.   19.00, De ni læsninger

 11. dec.   10.00, Julegudstjeneste for 
    børnehave og dagpleje

 14. dec. 3. søndag i advent Ingen 9.00, Kurth Carlsson

 21. dec. 4. søndag i advent 9.30, B 11.00, B

 24. dec. Juleaften 16.00, Julegudstjeneste 14.30, Julegudstjeneste

 25. dec. Juledag 9.30 Ingen

 28. dec. Julesøndag Ingen 9.30

 31. dec. Nytårsaften 16.00, Nytårsgudstjenste m. 14.30, Nytårsgudstjeneste m. 
   champagne i våbenhuset champagne i våbenhuset

 4. jan. Helligtrekonger 9.30, B 11.00, B

 11. jan. 1. søndag e. h 3 k 11.00 9.30

 18. jan. 2. søndag e. h 3 k 16.00, Spaghettigudstj., B 9.30

 25. jan 3. søndag e. h 3 k 9.00 Ingen

 1. feb. Sidste s. e. h 3 k 16.00, Kyndelmissegudstj., B 19.00, Kyndelmissegudstj., B

 8. feb. Septuagesima 11.00 9.30

 15. feb. Seksagesima 9.00, Kurth Carlsson Ingen

 22. feb. Fastelavn Ingen 11.00

 1. mar. 1. søndag i fasten 11.00 9.30

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.


