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Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,

hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed

forhindre, at vi synker ned
i bitterhed – fortabte.

Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i

oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring

de lyse nætters gaver.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,

at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos

den, som har elsket meget. 

Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød

af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,

så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.

Tekst: Lars Busk Sørensen 1990 og 1993 
Nr. 731 i Den Danske Salmebog 

Månedens salme

Skum fra bølgetop



Modne æbler falder  
i oktobermørke haver…
Sommeren går på hæld og sig nærmer efteråret. 
Man mærker det i luften – den bliver høj og 
klar på fine solskinsdage.

Mange har det med at gå og hænge lidt med 
hovedet på denne tid af året, for nu forsvin-
der den varme sommer med de lange lyse 
dage og nætter. Vi nordboer elsker måske 
lyset endnu mere, end folk sydfra, fordi vi 
ved, at forude venter en lang mørk vinter. 
Det kan man sagtens forstå, for hvem fore-
trækker ikke lyset frem for mørket, men 
inden vinteren kommer, er der jo altså ef-
teråret. Efteråret har det med at blive asso-
cieret med alderdommen, livets efterår, og 
i vores ungdomsfikserede kultur er det ikke 
nogen anbefaling, for her har vi det med at 
glemme, at der faktisk også er fordele ved at 
blive ældre. Man fokuserer i medier og re-
klamer kun på de unge, og på al den energi, 
fornyelse, lethed og ubekymrethed, der med 
mere eller mindre ret tillægges ungdommen. 
De unge, de rige og de smukke, de er tilsy-
neladende de eneste interessante, og derfor 
forsøger mange af al magt krampagtigt at 
holde fast i en eller anden form for evig ung-
dom, man vil ikke være sin alder bekendt, 
når man er en dag over 30.

Nu er der jo ikke noget i vejen med at 
være ung, eller med ungdom, men hver al-

der har sin charme, præcist som årstiderne. 
Hvis det var forår året rundt, ville det lige-
som ikke være det samme at bøgen spang 
ud, eller hvad nu, hvis det var sommer året 
rundt? Hvis man skulle være i tvivl, kan man 
bare spørge én, som har boet under varmere 
himmelstrøg, de fleste savner allermest års-
tidernes skiften. Livets efterår har også sin 
charme.

 Johannes Møllehave skriver i sin sidste 
nye bog om døden „Det ender godt“: „Der 
er noget smukt ved en blomst , der folder sig 
ud, men selv en smuk blomst visner. Adam 
Oehlensschläger skrev salmen ’Lær mig, o skov, 
at visne glad’, og hvis man visner så smukt 
som en efterårsskov, har jeg ikke noget imod 
den proces. Jeg synes efterårsskoven er langt 
smukkere end forårsskoven. Her synes jeg, at 
Grundtvig for en gang skyld er upræcis i sal-
men ’Nu falmer skoven’. Jeg synes ikke, en skov 
falmer, derimod visner den i et flammehav af 
farver.“

Jeg må give Møllehave ret. Efteråret er na-
turens store afskedsfest inden vinterens dva-
le, og hvilken fest , der er pyntet op i rødt, 
grønt og gult og gyldent og violet, og disket 
op med lækkerier som nødder, æbler, pærer, 
bær, svampe, ja, og hele sommerens høst. 
Efteråret og høsten er jo kulminationen på 
hele sommerens vækst, på livets vækst! 

Velkommen til vores nye praktikant
Hanne Louise har valgt at være i praktik som præst her i Gjesing og Nør-
ager i to uger i efteråret, og jeg håber, at man vil tage godt imod hende. 
Hun vil i sin praktik periode følge med mig i mit arbejde, hvor det kan 
lade sig gøre, og vil også være at finde på prædikestolen en af søndagene.

Med venlig hilsen Sognepræsten



Måske er det på samme måde med livets 
efterår, måske er det ikke så tosset at mod-
nes. Personligt har jeg ikke lyst til at være 
evig ung, for man opnår jo også en vis livs-
visdom gennem erfaringen.

Man får lidt mere perspektiv på livet, og 
lærer måske også at prioritere de virkelig 
væsentlige ting i livet, og glædes over dem. 
Hvis man kan modnes som et sødt rødt saf-
tigt efterårsæble, eller visne så smukt som 
en efterårsskov, er det svært at have noget 
imod den proces. Måske er hemmeligheden 
ved det at blive lykkeligt ældre, at man ikke 
må være bange for døden. Vi ved jo alle, at 
livet før eller siden må ende med døden, vi 
vil blot så nødig tale om det, fordi vi er så 
bange for, hvad der gemmer sig bag dødens 
grænse. Om der gemmer sig noget.

Det gør nemlig en afgørende forskel, om 
man tror, at „det ender godt“. Tror man, 

at der er et liv efter døden, og at Gud selv 
venter på os på den anden side af dødens 
grænse, og at han vil tørre hver tåre af vores 
kinder, når vi kommer hjem til ham, at vi 
skal gense vores kære engang igen, ja, så er 
der jo i virkeligheden ikke så meget at være 
bange for eller ked af, vel? Det handler om 
tro på livets Gud og om at have tillid til 
ham. Har man det, så kan man roligt byde 
livets efteråret velkommet i al sin glans og 
koncentrere sig om at leve livet her og nu i 
kærlighed til Gud og sin næste...

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,

at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos

den, som har elsket meget.

Godt efterår – Sognepræsten

Kirkegården  
om efteråret

Man skulle unde sig selv at tage en tur på 
kirkegården her op til 1. søndag i advent, 
hvis man da ikke allerede har sin gang der 
i forvejen, og beundre det store stykke ar-
bejde som vores graver både i Gjesing og 
Nørager gør med at pynte gravene med 

gran her op til jul. Det er hele små kunst-
værker, der ind imellem dukker op, som 
man også kan se på billederne, og det er en 
smuk måde at huske og mindes de døde 
på her i den kolde tid.
Så god fornøjelse.



Minikonfirmander
Der er igen i år mulighed for at gå til mini 
konfirmand, hvis man går i tredje klasse. 
Undervisningen foregår sammen med ele-
verne fra Vivild og den finder sted tirsdag 
fra kl. 12.30-14.00 i Vivild sognehus, da det 
ligger tættest på skolen. Transport frem og 
tilbage til skolen foregår med bus, og der 
vil altid være én voksen med til at hente og 
bringe børnene. Vi vil med fortælling, sang , 
tegning, leg og film fortælle om kristendom 
og kirke, og vi slutter af med en gudstjeneste 
den 29/11 (1. søndag i advent) kl. 14.00, 
hvor minkkonfirmanderne deltager. Vi hå-
ber rigtig mange vil være med, og man må 
gerne deltage, også selv om man ikke er døbt 
eller tilhører en anden tro eller kirke. Under-
visningen begynder tirsdag den 1. september. 

Med venlig hilsen 
Sognepræsten i Gjesing og Nørager  

Charlotte B. Johansen og 
 Sognepræsten i Vivild og Vejlby

Gustav Eyermann

Høstgudstjeneste i Gjesing kirke
Søndag den 20. september kl. 19.00
Vi har i år valgt at flytte høstgudstjenesten 
til om aftenen og så byde på en kop kaffe 
med kage i konfirmandstuen bagefter, i håb 
om, at lidt flere så vil få tid til at kigge forbi. 
Det bliver en festlig gudstjeneste, hvor kir-
ken vil være smukt pyntet, og Signe Ehlers 
vil medvirke på Cello og vi skal synge alle de 
smukke gamle høstsalmer.

Med venlig hilsen
Gjesing menighedsråd og præsten

Høstgudstjeneste i Nørager kirke
Søndag den 27. september kl. 19.00
Vi holder traditionen tro høstgudstjeneste 
i Nørager med en festlig gudstjeneste, hvor 
kirken også er smukt pyntet og Signe Ehlers 
medvirker på Cello. Bagefter er der kaffe og 
kage i Nørager forsamlingshus, hvor vi ple-
jer at synge nogle af de smukke høstsange fra 
højskolesangbogen.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og præsten

Alle HelGeN – dagen hvor vi mindes vore døde
Søndag den 1. november kl. 16.00 i Gjesing og kl. 19.00 i Nørager.

om en almindelig kort gudstjeneste med 
navneoplæsning, solosang og musik; mens 
der kl. 16.00 i Gjesing er tale om en egent-
lig musikandagt, hvor der bortset fra nav-
neoplæsning, bøn og velsignelse udeluk-
kende 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, men også 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

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 
Nørager kirke og Alle Helgens musikan-
dagt kl. 16.00 i Gjesing Kirke. Her vil jeg 
nævne navnene på alle dem, som enten er 
døde eller begravede fra sognets kirke si-
den 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 Rosa Bonde og kir-
kesanger Orla Pedersen.

I Nørager om aftenen vil der være tale 



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

M e s s e f a l d
– hvad gør vi ?

Vi har her henover sommeren oplevet ef-
terhånden mange tilfælde af messefald både 
i Gjesing og Nørager kirker – dvs. at der slet 
ikke er mødt nogen op til gudstjeneste søn-
dag morgen. Det er ærgerligt, når graveren 
har gjort sig umage med at pynte kirken op, 
og organist og kirkesanger har forberedt sig 
hjemme på både at synge og spille, og som 
præst må man så brænde inde med sin præ-
diken denne gang.

Men det er også skidt på en anden måde, 
for hvis vi fortsat ønsker, at der skal være 
gudstjeneste i vores kirker hver søndag, så 
må vi se at få knækket kurven, ellers ender 
det med, at man med god grund vil kunne 
komme og gøre vores kirker til lejlighedskir-
ker, dvs. kirker der kun er åbne, når der skal 
være dåb, vielser eller begravelser. Problemet 
er langt fra nyt, og det er klart, at i byer af 
vores størrelse, vil det være begrænset, hvor 
mange vi kan samle hver søndag, men hvis 
vi fortsat ønsker at have et levende kirkeliv, 
så kræver det, at vi alle bakker op om det, 
der sker i kirkerne – også om søndagen Jeg 
er som præst lydhør overfor, om nogen har 
gode forslag til, hvad vi kan gøre, og håber 
selvfølgelig at problemet med messefald vil 
løse sig hen ad vejen.

Med kærlig 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 

 6. sep. 13. s. e. trinitatis (Se Nørager) 9.00

 9. sep.  19.00, Indskrivnings-
   gudstjeneste 

 13. sep. 14. s. e. trinitatis 11.00, B (Se Gjesing)

 20. sep. 15. s. e. trinitatis 19.00, Høstgudstjeneste 9.30, B

 27. sep. 16. s. e. trinitatis (Se Nørager) 19.00, Høstgudstjeneste

 4. okt. 17. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

 11. okt. 18. s. e. trinitatis (Se Nørager) 14.00

 18. okt. 19. s. e. trinitatis 11.00, B 9.30, B

 25. okt. 20. s. e. trinitatis (Se Nørager) 14.00, GE

 1. nov. Alle Helgens dag 16.00, Alle Helgen 19.00, Alle Helgens-
   musikandagt gudstjeneste

 8. nov. 22. s. e. trinitatis 9.30, B (Se Gjesing)

 15. nov. 23. s. e. trinitatis (Se Nørager) 14.00, GE

 22. nov. Sidste s. i kirkeåret 14.00, GE (Se Gjesing)

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

B = Gjesing-Nørager børne- og ungdomskor · 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.


