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I Pinsen fejrer vi, at Helligånden kom ned 
til de bange disciple, som af bekymring for 
deres liv sad inde bag låste døre og gemte 
sig for verden. Helligånden eller Guds egen 
ånd gav dem atter mod på at gå ud i verden 
med det budskab, at død, svigt, ondskab og 
lidelse endelig en gang for alle er blevet over-
vundet ved Jesus opstandelse fra de døde. 
Pinsen er altså historien om, hvad vi menne-

sker kan, når vi brænder for den samme sag 
og Gud er med os. Havde der ikke været en 
pinsedag dengang, og havde disciplene ikke 
trodset alverdens fare og sat deres eget liv på 
spil, så havde vi slet ikke haft nogen kirke 
i dag. Billedet her er lavet af årets konfir-
mander og illustrere i al sin enkelhed ganske 
rammende det kristne fællesskab, kærlighe-
dens fællesskab mellem mennesker.



Sådan begynder en af vores gamle salmer, 
og den fortsætter et stykke nede „Nu varmer 
sol i lide, og hvad der lå som dødt, med hver 
den dag, mon skride, står op som atter født.“

Det er heldigvis så viseligt indrettet her-
hjemme, at Påske og Pinse falder sammen 
med forårets komme, således at alt begyn-
der at spire frem til påske og når vi kommer 
frem til pinse, ja, så er sommertiden eller 
blomstertiden kommet. På den måde holder 
naturen sin egen prædiken om Påskens og 
Pinsens mirakel, „for hvad der lå som dødt…
står op som atter født“. På samme måde som 
Jesus led og døde på korset i påske, for så at 
opstå fra de døde påskemorgen, spirede de 
små sarte påskeliljer op af den kolde sorte 
jord, for at springe ud som gule trompeter, 
og bebude at livet endnu engang har sejret 
over døden. Lige nu genfødes naturen i al 
sin pragt, mindst lige så smukt som sidste 
år, til trods for vinter, finanskrise og svine-
influenza. Det er tid for at lægge vores pes-
simisme og bekymring på hylden, for vi kan 
alligevel ikke gøre „et hår sort eller hvidt“ ved 
at bekymre os, selv om man da vist godt kan 
få grå hår i hovedet af bekymring.

Og der er jo altid noget, man med rette 
kan være bekymret for. TV-avisen bringer 
den ene mere drabelige historie efter den an-
den, og dertil kommer vores egne personlige 
sorger, men al den bekymring tærer på livs-
glæden, og det er synd. 

Synd betyder oprindeligt at ”Gå fejl af 
målet”, og det var aldrig vor Herres vilje, at 
vi skulle bruge alt vores tid på at bekymre 
os om føden, klæden, hus og hjem og alt mu-
ligt andet; karrieren, fritid og familielivet for 
den sags skyld. Det er der såmænd ingen, 
der har glæde af alligevel. Målet eller menin-
gen med livet er derimod at leve hver dag 
i tillid til Gud, og derudaf få overskud og 

NU blomstertiden kommer...
mod til at elske sin Gud og sin næste som sig 
selv. Og skal man opfylde det, så har man 
faktisk heller ikke så meget tid til at speku-
lere på alt det andet. Helt fri for bekymrin-
ger bliver man nok aldrig, det hører ligesom 
med til det at være menneske, men vi kan 
prøve at fokusere lidt mere på livet her og 
nu, i stedet for altid at fokusere på alt det 
onde og forhåbentlig også gode, der måske 
venter os i fremtiden. 

Vi kunne prøver at rette blikket opad 
mod himlens uendelige blå og Guds store 
kærlighed som „ånder himmelsk over støvet og 
vifter hjemligt gennem løvet“ hvert eneste mi-
nut netop her i pinsetiden. Vi kunne prøve 
at rette vores opmærksomhed på de men-
nesker, der omgiver os – familie, venner og 
naboer – og huske at glædes sammen med 
dem over denne vidunderlige sommertid og 
blomstertid, som kommer netop nu...

God Pinse og rigtig god sommer
Sognepræsten

Velkommen til den nye 
graver i Nørager
Vores graver Jytte Hartmann har fået nyt 
arbejde, og derfor vil vi gerne byde vo-
res nye graver John Ahlstrøm Jensen vel-
kommen. Han begynder den 1. maj og 
vi glæder os til at samarbejde med ham. 
Man kan træffe John på kirkegården og 
ellers står hans adresse og telefonnum-
mer bagest i bladet under nyttige oplys-
ninger.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Nørager menighedsråd



Gjesing kirke søndag den 26. april:
Fra venstre: Præst Anne Bækgaard,

Daniel Holm Kristensen, 
Jan Højgaard Sørensen,
Stine Emilie Sørensen,

Sabrina Jensen,
Sognepræst Charlotte B. Johansen.

Konfirmanderne foråret 2009

Nørager kirke søndag den 3. maj:
Fra venstre bagerst: Præst Anne Bækgaard,

Rasmus Neeraj Nørgaard, Asger Carøe 
Sørensen, Simon Fuglsang Christoffersen, 

Anders Duun Østergaard,
Sognepræst Charlotte B. Johansen.
Fra venstre forrest: Sissel Bøgelund  

Madsen, Line Lynge Jensen,  
Nina Eline Petersen.

Det er efterhånden blevet en god tradition, 
at vi holder familiegudstjeneste ved som-
merfesten i Nørager, så det gør vi selvfølge-
lig også i år. Det foregår i teltet på Stadion, 
og prædiken er tilrettelagt for børn, men der 

er forhåbentlig noget at komme efter for 
folk i alle aldersgrupper.

Vi håber, at vi se rigtig mange.
Med venlig hilsen

Sognepræsten og Nørager menighedsråd

Familiegudstjeneste i Nørager
Onsdag den 1. juli kl. 18.30 på Nørager Stadion



Sogneudflugt den 3. september
Sensommerudflugten kommer i år til 
at ligge den 3. september, hvor den går 
hen, er endnu ikke planlagt. 

Turen bliver dog knap så lang i år, til 
gengæld skulle der også denne gang være 
masser af spændende oplevelser under-
vejs. Vi spiser selvfølgelig frokost under-
vejs, og der skal selvfølgelig også være tid 
til en kop kaffe.

Der kommer nærmere oplysninger i 
avisen.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing Menighedsråd

Indskrivning af konfirmander 2010
Onsdag den 9. september kl. 19.00 
i Gjesing kirke
Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste, 
og bagefter går vi over i konfirmandstuen, 
hvor menighedsrådet giver en kop kaffe/
sodavand og et stykke kage, og jeg vil give 
en kort præsentation af mig selv og orientere 
om, hvordan forløbet bliver. 

I skal huske at medbringe jeres dåbs
attest til indskrivningen og ellers intet. Den 
egentlige undervisning begynder ugen efter 
– onsdag den 16. september kl. 8.10 i Gje-
sing konfirmandstue. Der bliver arrangeret 
bus til at tager jer med frem og tilbage til 
skolen. Jeg glæder mig til at hilse på jer alle 
sammen og ser frem til et godt år.

Med venlig hilsen
Sognepræst Charlotte B. Johansen

Vi holder igen friluftsgudstjeneste ved det 
smukke Løvenholm Slot og håber på godt 
vejr. Det er en god idé at medbringe et tæp-
pe eller en klapstole 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 Gjesing 

Friluftsgudstjeneste ved Løvenholm Slot
Søndag den 9. august kl. 18.30

kirke. Menighedsrådet vil sørge for kaffe, 
småkager og saftevand til at hygge os med 
bagefter. Det vil blive en smuk og anderle-
des gudstjeneste i de smukke grønne omgi-
velser, så kom og vær med! 

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing 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: wallin@nrdc.dk

Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager:
Birthe Vestergaard,  
Auningvej 108, Nørager, 8961 Allingåbro, tlf.: 86 48 64 09

Graver: John Ahlstrøm Jensen,  
Munkhusevej 28, Nørager, 8961 Allingåbro,  
tlf.: 23 70 60 68, mobil: 30 99 90 27

Kirkeværge: Brian Pape,  
Georgsmindevej 3, 8961 Allingåbro,  
tlf.: 22 33 70 78

Kasserer, Nørager: Lillian Pedersen, 
Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro, 
tlf.: 86 48 66 57

Konfirmationsdatoer
Vi har besluttet at offentliggøre datoerne for 
de kommende konfirmationer de næste 5 
år, så folk har noget at planlægge efter. Der 
har været tradition for, at konfirmationerne 
falder den sidste søndag i april og den første 
søndag i maj, og så går det på skift imellem 
Gjesing og Nørager, hvem der starter.

Denne tradition vil vi prøve at fastholde, 
men allerede i 2011 løber vi ind i et pro-
blem, for netop det år falder påsken således, 
at påskesøndag er den sidste søndag i april. 
Derfor har Gjesing menighedsråd og jeg be-
sluttet, at vi rykker konfirmationen en uge 
frem det år – til søndag den 17. april. Dato-
erne kommer derfor til at se sådan ud:

2010:
Konfirmation i Nørager den 25/4 
og i Gjesing den 2/5

2011
Konfirmation i Gjesing den 17/4 
og i Nørager den 1/5

2012
Konfirmation i Nørager den 29/4 
og i Gjesing den 6/5

2013
Konfirmation i Gjesing den 28/4 
og i Nørager den 5/5

2014
Konfirmation i Nørager den 27/4 
og i Gjesing den 4/5

Med venlig hilsen Sognepræsten



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

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.

art being · 87 86 70 10

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 1. juni 2. Pinsedag 10.00, Fællesgudstjeneste ved St. Sjørup Sø

 7. juni Trinitatis 11.00 9.30

 14. juni 1. s. e. trinitatis 9.30 (Se Gjesing)

 21. juni 2. s. e. trinitatis (Se Nørager) 11.00

 28. juni 3. s. e. trinitatis 9.00, GE (Se Gjesing)

 1. juli  18.30, Familiegudstjenenste på Nørager Stadion

 5. juli 4. s. e. trinitatis (Se Nørager) 9.00

 12. juli 5. s. e. trinitatis 9.30 (Se Gjesing)

 19. juli 6. s. e. trinitatis (Se Nørager) 9.00, GE

 26. juli 7. s. e. trinitatis 9.30, GE (Se Gjesing)

 2. aug. 8. s. e. trinitatis (Se Nørager) 9.00, GE

 9. aug. 9. s. e. trinitatis 18.30, Friluftsgudstjenenste (Se Gjesing)

 16. aug. 10. s. e. trinitatis 9.30 11.00

 23. aug. 11. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 30. aug. 12. s. e. trinitatis 9.30 11.00

GE = Gustav Eyermann

Kirkebilen kører til alle gudstjenester og sognearrangementer Gjesing og Nørager.
Ring venligst i forvejen, hvis du vil med på tlf.: 86 48 65 60.

Desværre ser gudstjenestelisten usædvan-
lig hullet ud denne sommer. Der vil i en 
længere periode kun være gudstjeneste på 
skift i Gjesing og Nørager. Det skyldes, at 
jeg sammen med mine øvrige kolleger er 
nødt til at vikariere på skift for hinanden 
for at få planlægningen til at gå op i vores 

ende af provstiet. Jeg håber så til gengæld, 
at man vil bakke op om de gudstjenester, 
der er og måske være villig til at køre til 
nabosognet efter dem.

Med venlig hilsen
Sognepræsten 

Gudstjenestelisten


