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K i r k e k o n c e r t  m e d  L e n e  S i e l
Torsdag den 16. april kl. 19.30 i Gjesing Kirke. Læs mere inde i bladet.



Efter godt ti måneder må vi ved udgangen 
af marts 2009 tage afsked med konstitueret 
sognepræst Anne Bækgaard, der med stor 
energi og engageret er gået ind i embedet 
som vikar under sognepræst Charlotte B. 
Johansens barselsorlov.

Det har været en fornøjelse at møde dig, 
såvel i kirken som uden for kirken. Du har 
altid været velforberedt og imødekommen-
de. Vi vil derfor sige mange tak for din ind-

Farvel fra vikaren

Afsked med Anne Bækgaard

Så er jeg snart tilbage fra barsel!
Den 15. april vender jeg tilbage som præst 
her i Gjesing og Nørager efter min barsels-
orlov.

Det har været rigtigt godt for mig og min 
familie at få god ro og tid til at falde til her 
i præstegården i Gjesing og vende os til, at 
vi nu er ét familiemedlem mere. Jeg har dog 
også savnet at fungere som præst, og jeg glæ-

Det er med lidt tunge skridt, at jeg nu går 
imod afslutningen af mit vikariat som præst 
hos jer i Gjesing og Nørager. Jeg har nydt 
min første tid som præst, og jeg er blevet 
fantastisk godt modtaget i sognene – både 
om søndagen og i det daglige arbejde.

Jeg har haft stor glæde af samarbejdet 
med organist, kirkesanger og gravere. Det er 
meget kompetente mennesker, der sidder i 
disse vigtige poster i jeres kirker, og det har 
både været til stor gavn for mig – og er det 
også for kirkens daglige liv.

Menighedsrådene har været imødekom-
mende, og det samme gælder Charlotte Jo-

hansen, som villigt har stillet både tid, viden 
og materialer til rådighed, når det var nød-
vendigt.

Jeg har desuden haft den glæde at have et 
lille og godt konfirmandhold og nogle søde 
minikonfirmander. Det har i det hele taget 
været spændende at møde sognene og lære 
stedets traditioner at kende, og jeg takker 
alle for imødekommenhed og overbæren-
hed.

Jeg ønsker jer alt godt fremover!

Med venlig hilsen Anne Bækgaard

sats samt ønske dig Held og Lykke fremover, 
men ikke mindst din kommende barselsor-
lov. 

Sognepræst Charlotte B. Johansen vil 
efter endt barselsorlov vende tilbage medio 
april 2009, hvor vi vil byde dig velkommen 
til et forhåbentlig godt samarbejde.

På Nørager og Gjesing menighedsråds vegne 
Inger Birch Lange, formand

der mig derfor til at genoptage arbejdet. Jeg 
håber at se rigtig mange af jer i kirken i det 
kommende år til vores forskellige arrange-
menter og glæder mig samtidigt til at sam-
arbejde med de nye menighedsråd og vores 
gode kirkebetjening.

Med venlig hilsen Sognepræsten



Sangaften i Nørager
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30
i Nørager Forsamlingshus
I samarbejde med Ældreklubben i Nørager 
arrangerer vi en hyggelig sangaften i selskab 
med Gitte Moltesen. Der er kaffe til 20 kr. 

Med venlig hilsen Nørager Menighedsråd

Nøragers spændende historie
Tirsdag den 24. marts kl. 19.30
i Nørager Forsamlingshus
Denne aften får vi besøg af Ejvind Nielsen, 
som er formand for Rougsø Lokalhistoriske 
Forening. Han vil på en spændende måde 
med udgangspunkt i gamle billeder vist på 
storskærm fortælle om Nørager og omegns 
historie.

Han kommer bl.a. omkring mejeriet, 
kirken, brugsen, skolerne og anløbspladsen 
ved Rygårde. Der vil helt sikker være et par 
spændende historier at tage med sig hjem. 
Arrangementet er lavet i samarbejde med 
Ældreklubben i Nørager, og der er kaffe ef-
ter fortællingen til 20 kr.

Med venlig hilsen Nørager Menighedsråd 

Konfirmandernes egen gudstjeneste
Søndag den 29. marts kl. 11.00
i Nørager Kirke
Konfirmanderne tilrettelægger på denne 
søndag selv gudstjenesten. De vælger tek-
ster, salmer og bønner, laver prædiken eller 
fortælling og medvirker ved nadveren. Alle 
er meget velkomne til denne gudstjeneste, 
og vi håber at se både forældre, søskende, 
bedsteforældre og kammerater i kirken til en 
helt sikkert anderledes oplevelse.

Med venlig hilsen Anne Bækgaard

Vi synger påsken ind
Tirsdag den 31. marts kl. 19.00
i Gjesing Kirke
Vi fortsætter den gode tradition med at syn-
ge højtiderne ind i vores kirker. Denne aften 
synger vi nogle af de dejlige påskesalmer, og 
kirken vil være smukt pyntet. Det vil være 
en gudstjeneste med vægt på musik og sang, 
og der vil ikke være prædiken. Gudstjene-
sten er fælles for de to sogne, og vi håber at 
se rigtigt mange.

Med venlig hilsen sognepræsten

Forårets store kirkekoncert i Gjesing Kirke 
bliver denne gang med Lene Siel. Hun syn-
ger akkompagneret af en trio på bas, piano 
og violin. Lene Siel har skabt sin helt per-
sonlige niche og har en udstråling af lødig-
hed og kvalitet, som gør hende til en enestå-
ende solist.

Også mange „verdensstjerner“ har in-
viteret Lene Siel til at medvirke på deres 
CD’er, bl.a. John Denver, Roger Whittaker, 
Helmut Lotti og Tommy Körberg er faldet 
for Lene Siels utroligt klare og lyse stemme, 
som netop gør sig særligt godt i kirkerum-
met.

K i r k e k o n c e r t  m e d  L e n e  S i e l
Torsdag den 16. april kl. 19.30 i Gjesing Kirke

Billetter skal bestilles på forhånd hos 
Bente Nygaard på tlf.: 86 48 04 55 eller hos 
Bente Breindal på tlf.: 86 48 32 06 og koster 
150,- kr.

På gensyn! Gjesing Menighedsråd



Vi synger pinsen ind
Onsdag den 27. maj kl. 19.00
i Nørager Kirke
En fælles aften-gudstjeneste for de to sogne 
med vægt på salmesang og musik. Pinsen 
synges ind i en festligt pyntet kirke, og alle 
er velkomne.

Med venlig hilsen sognepræsten
 

Friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup
2. pinsedag den 1. juni kl. 10.00
ved søen i St. Sjørup
For første gang afholdt 6 pastorater sidste 
år en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinse-
dag. Det var en stor succes, og i år genta-
ges den. De 6 pastorater dækker sognene i 
den vestlige ende af Norddjurs Provsti; Ø. 
Alling, V. Alling, Hørning, Årslev, Holbæk, 
Udby, Voer, Estruplund, Gjesing, Nørager, 
Ørsted, Vivild, Vejlby, Fausing og Auning. 
Gudstjenesten afholdes i meget smukke om-
givelser, og det giver en særlig stemning at 
være i naturen på denne dag. Der vil være 
flere informationer i næste kirkeblad.

Med venlig hilsen de 6 sognepræster 

Konfirmation 2008
Gjesing Kirke søndag den 26. april kl. 10.00:

Sabrina Jensen
Daniel Holm Kristensen
Jan Højgaard Sørensen
Stine Emilie Sørensen

Nørager Kirke søndag den 3. maj kl. 10.00: 
Simon Fuglesang Christoffersen
Line Lynge Jensen
Sissel Bøgelund Madsen
Rasmus Neeraj Nørgaard
Nina Eline Petersen
Asger Carøe Sørensen
Anders Duun Østergaard

Årets konfirmandudflugt

Konfirmandernes udflugt kommer efter 
al sandsynlighed til at ligge torsdag den 
5. marts.

Konfirmanderne skal i år til Århus. Vi 
følges med holdet fra Holbæk, og vi hå-
ber på at kunne besøge Skæring Kirke, 
Århus Domkirke og Kirkens Korshær, 
hvor vi skal høre om arbejdet blandt de 
hjemløse i Århus. Der bliver også tid til 
lidt hygge og måske en biograftur.

Med venlig hilsen Anne Bækgaard

Den smukke prædikestol i Gjesing Kirke er fra 
renæssancetiden, og den er dekoreret med bil-
leder af de fire evangelister.



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

14 „præsteløse“ dage
I forbindelse med sognepræst Charlotte 
Johansens tilbagevenden fra barselsorlov 
er der opstået et „hul“ i begyndelsen af 
april, hvor Anne Bækgaards vikariat er 
slut, mens Charlotte Johansen endnu 
ikke er vendt tilbage.

De præsteløse dage ligger i påsken, 
og det medfører, at der er vikardæk-
ning i kirkerne i den periode. De fleste 
gudstjenester varetages af nabopræsten 
fra Vivild og Vejlby, mens en enkelt af-
holdes af pastor emeritus Helge Qvist 
Frandsen.

Minikonfirmand 2009
Siden tidlig sommer 2008 har der ikke været 
en fast præst i Vivild og Vejlby, og det har 
betydet, at efterårets minikonfirmandun-
dervisning i Vivild ikke har fundet sted som 
planlagt.

Det er vi i øjeblikket i gang med at råde 
bod på, og jeg har siden nytår stået for un-
dervisningen af et hold dejlige, livlige og 
spørgelystne mini’er fra Langhøjskolen, 
hvor også børn fra Gjesing og Nørager går.

Vi hygger os med fortælling, sang, teg-
ning, leg og drama, og undervisningen af-
sluttes med en gudstjeneste i Vivild Kirke 
søndag den 1. marts kl. 11.00.

Med venlig hilsen Anne Bækgaard



Sognepræst Charlotte B. Johansen
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning · Tlf.: 86 48 33 08 · E-mail: CBJO@km.dk

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.
Vikar træffes på samme nummer og på kontoret på samme adresse som sognepræsten.

art being · 87 86 70 10

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 1. mar. 1. søndag i fasten 11.00, Vivild-Vejlby præsten 9.00, bem. ændret tidspunkt

 8. mar. 2. søndag i fasten 9.00 Ingen

 10. mar.  19.30, Sangaften i Nørager Forsamlingshus

 15. mar. 3. søndag i fasten 9.30, B 11.00, B

 22. mar. Midfaste Ingen Ingen

 24. mar.  19.30, „Nøragers historie“ i Nørager Forsamlingshus

 29. mar. Mariæ bebudelse Ingen 11.00, Konfirmandernes
    egen gudstjeneste

 31. mar.  19.00, „Vi synger påsken ind“ – fælles gudstjeneste for 
   Gjesing og Nørager i Gjesing Kirke, B

 5. april Palmesøndag Ingen 9.00, Vivild-Vejlby præsten

 9. april Skærtorsdag 9.30, Vivild-Vejlby præsten Ingen

 10. april Langfredag Ingen 9.30, Helge Qvist Frandsen

 12. april Påskedag 9.00, Vivild-Vejlby præsten Ingen

 13. april 2. påskedag Ingen Ingen

 16. april  19.30, Kirkekoncert med Lene Siel i Gjesing Kirke

 19. april 1. søndag e. påske Ingen 9.00

 26. april 2. søndag e. påske 10.00, Konfirmation Ingen

 3. maj 3. søndag e. påske Ingen 10.00, Konfirmation

 8. maj Bededag Ingen 9.00

 10. maj 4. søndag e. påske 9.30, B 11.00, B

 17. maj 5. søndag e. påske 11.00 9.30

 21. maj Kristi himmelfart 9.30, B 11.00, B

 24. maj 6. søndag e. påske 11.00, Viv.-Vejl. præsten, B Ingen

 27. maj  19.00, „Vi synger pinsen ind“ – fælles gudstjeneste for
   Gjesing og Nørager i Nørager kirke

 31. maj Pinsedag 9.30, B 11.00, B

 1. juni 2. pinsedag 10.00, Fælles friluftsgudstjeneste i St. Sjørup

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.


