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 JULEN
– hjerternes fest

”Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker
i deres hovedsum;
dér er min længsel hjemme,
dér har min tro sin skat, 
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.”
  Brorson 1732

Julen er om noget forbundet med hjertet, 
de flettede af slagsen hænges på juletræet, og 
der pyntes op ude og inde med røde hjerter, 
kun overgået af Valentines-dags orgier af ly-
serøde og røde hjerter.

Hjerterne dukke også op i flere af vores 
julesalmer, bl.a. i Brorsons smukke gamle 
salme: „Mit hjerte altid vanker“. Og selv om 
sproget er gammeldages, kan vi stadig godt 
forstå, hvad det er, Brorson forsøger at be-
skrive. Hjertet er jo følelsernes sted. Vi kan 
mærke hjertet banke hurtigere, når vi møder 
nogen, som vi holder af, og man kan blive 
beklemt om hjertet, når man oplever noget 
sørgeligt. 

Det meste af tiden er det jo ellers hjernen, 
der har fået lov at dominere hos os moderne 
mennesker. Vi lever jo i et samfund, der er 
kendetegnet ved en utrolig effektivitet, og 
som er indrettet uhyre rationelt, uden den 
helt store forståelse eller plads til de irratio-
nelle følelser. Som folkefærd lader vi dan-
skere os ikke let ophidse af noget, vi er ikke 
særligt følelsesladede, heller ikke omkring 
vores religiøsitet, men til jul for følelserne 
alligevel lov til at spille en lidt større rolle. 
Vi glemmer for en tid alt om den tjekkede 

facade, og den gode smag. Det må pludselig 
gerne være lidt sentimentalt, det skal handle 
om alle de gamle traditioner, og om vores 
egen barndoms jul.

Hjerterne kommer i centrum, og det er 
godt. „For den som ikke mærke til sit hjerte 
hverken i glæde eller sorg, er vistnok ikke et 
rigtig menneske“, som Selma Lagerlöf skriver 
et sted.

Juleevangeliets budskab om kærlighed og 
fred taler til både vores følelser og vores for-
nuft, både til hjerne og hjerte, men uden 
hjertet går det ikke. Vi kan nok med vores 
fornuft indse, at fred er bedre end krig, og 
at vi bør tage os af de svageste i denne her 
verden, men det er i sidste instans følelserne, 
der får os til at handle. Barmhjertighed, be-
tyder jo at have et hjerte i barmen, og det 
er til dette hjerte juleevangeliet taler, når det 
fortæller om barnet i krybben, der var født 
under de fattigste mulige omstændigheder, 
og dog var Guds egen søn og talerør. Om 
Gud selv der kom til sine egne, skønt hans 
egne ikke tog imod ham, „og hvor man ham 
intet andet bød, end stald og krybbe, kors og 
død“. 

I julen kommer Gud selv os nær i skik-
kelse af et lille barn. Så sårbart, så svagt, 
så udleveret til alle os mennesker omkring 
det, og samtidig så fuldt af liv – præcist som 
det budskab han bar om fred og kærlighed 
mellem mennesker. Jesus gang siden hen på 
jorden blev som bekendt heller ikke uden 
torne. Han kom både til at lide og døde 
udstillet på et kors, for sådan behandler vi 
mennesker nu engang kærligheden og fre-
den, når den møder os. Men Gud lod ham 
oprejse fra de døde, og dermed tændtes et 
lys i mørket – et håb om, at selv om det 
gode og de som kun vil det gode kan have 
overordentlig trange kår på denne jord, så 
vil kærligheden og freden alligevel sejre til 
sidst, fordi dets væsen er Guds.



Hver julenat får vi alle endnu engang 
chancen for at høre englene synge om Guds 
fred på jord, når vi mødes her i kirken jule-
aften. Det er blot et spørgsmål om at lade 
hjertet råde frem for hjernen, og åbne os for 
det budskab, som de bringer. Vi kan nemlig 
hver især være med at bidrage til freden og 
kærligheden mellem mennesker ved at prø-
ve at glemme alle stridigheder ved at tilgive 
hinanden og ved at dele ud af den kærlig-
hed, vi selv har fået givet igennem livet til 
alle, som er omkring os – ikke bare her til 
jul, men hele året rundt.

Rigtig glædelig jul
Sognepræsten

Jule-børnegudstjeneste
Søndag den 6. december kl. 13.00 
i Gjesing kirke med efterfølgende 
juletræsfest i Gjesinghus

Traditionen tro synger vi julen ind i Gjesing 
kirke med en børnegudstjeneste kombineret 
med juletræsfest i Gjesinghus. Vi starter i 
kirken kl. 13.00, hvor der er genfortælling af 
juleevangeliet, og hvor vi synger julesalmer 
og børnekoret også medvirker, hvorefter vi 
ca. kl. 14.15 fortsætter i Gjesinghus, hvor 
der vil være kaffe og æbleskiver og under-
holdning for børnene.

Vi håber at rigtig mange vil benytte chan-
cen for lidt julehygge med børnene. Tag en-
delig også bedsteforældrene med, hvis de har 
lyst.

Med venlig hilsen
Sognepræsten, menighedsrådet og GOB 

Julegudstjeneste for Nørager 
børnehave og dagplejen
Torsdag den 10. december kl. 10.00 
i Nørager kirke

Der er julegudstjeneste for de mindste, lige-
som vi plejer. Der vil blive fortalt og sunget 
sange, og vi tager også en tur om juletræet 
lidt i utide. Man må godt tage mor og far 
eller evt. bedsteforældre med, hvis de har tid 
og lyst.

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Krybbespil med mini-
konfirmanderne
Søndag den 29. november kl. 16.00 
i Vivild kirke
Vi holder afslutning med minikonfir-
manderne første søndag i advent, hvor 
vi opfører krybbespil. Alle er meget vel-
komne.

Med venlig hilsen
Sognepræst Gustav Eyermann,

Sognepræst Charlotte B Johansen 
og Vivild menighedsråd



Vi holder i år Lucia-gudstjeneste både i 
Gjesing og Nørager kirker på selve Lucia-
dagen den 13. dec. Gudstjenesten indledes 
med Lucia optog og er en forholdsvis kort 
gudstjeneste, så også børn kan holde til at 
være med. I Nørager arrangerer beboerfor-
eningen juletræshygge med kaffe kl. 14.30 i 

Nytårsaftens gudstjeneste
Nørager kirke kl. 14.30
Gjesing kirke kl. 16.00
Lige som sidste år indleder vi nytårsaften 
med en festlig gudstjeneste med cham-
pagne i våbenhuset bagefter. Vi håber, at 
mange vil benytte sig af tilbudet om en 
på en gang festlig og højtidelig start på 
nytårsaften.

Med venlig hilsen 
Sognepræsten og menighedsrådene

„Vi synger julen ind“
Onsdag den 16. december kl. 19.00 
i Nørager kirke
Vi synger julen ind i Nørager kirke med 
en festlig julemusikgudstjeneste, hvor 
børnekoret medvirker. Der er ingen 
prædiken, men nogle få læsninger, bøn 
og velsignelse og masser af de gode gam-
le julesalmer.

Med venlig hilsen
Sognepræsten

forsamlingshuset, hvorefter det er tanken, at 
man kan gå over i kirken til gudstjeneste kl. 
16.30, og i Gjesing er menighedsrådet vært 
for en kop kaffe i konfirmandstuen efter 
gudstjenesten.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene og sognepræsten

Luciagudstjeneste
Søndag den 13. december · Nørager kirke kl. 16.30 · Gjesing kirke kl. 19.00



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

Kyndelmissegudstjeneste
Nørager kirke den 2. februar 2010 kl. 19.00 
Gjesing kirke den 7. februar 2010 kl. 14.00
Kyndelmisse er en gammel katolsk skik. 
På denne dag midt i den mørkeste vinter 
indviedes alterlysene til resten af kirkeåret. 
Skikken med at fejre kyndelmisse er blevet 
taget op igen også i vores folkekirke, og i den 
anledning vil vi holde gudstjenester, hvor 
kirken er pyntet med masser af levende lys, 
og hvor temaet for salmer og prædiken er 
„Lys i mørket“. Kom og oplev en anderledes 
gudstjeneste.

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Spagettigudstjeneste
Gjesing kirke den 28. februar kl. 16.00
Vi afholder familiegudstjeneste den 28. feb., 
hvor gudstjenesten er specielt tilrettelagt for 
børn og deres forældre og evt. bedsteforæl-
dre, men alle er selvfølgelig velkomne. Bag-
efter er der spagetti og kødsovs eller anden 
børnevenlig mad. Vi håber, der kommer 
rigtig mange.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og menighedsrådet i Gjesing



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

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

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

 6. dec. 2. søn. i advent 13.00, „Jule-børne- (Se Gjesing)
   gudstjeneste“, B 

 10. dec.   10.00, Julegudstjeneste for
    børnehave og dagpleje

 13. dec. 3. søn. i advent 19.00, Luciagudstjeneste 16.30, Luciagudstjeneste

 16. dec.   19.00, „Vi synger
    Julen ind“, B

 20. dec. 4. søn. i advent 16.00, GE (Se Gjesing)

 24. dec. Juleaften 14.30 16.00

 25. dec. Juledag 9.30 11.00

 26. dec. 2. juledag Ingen Ingen

 27. dec. Julesøndag (Se Nørager) 11.00

 31. dec.  16.00, Nytårsaftens- 14.30, Nytårsaftens-
   gudstjeneste gudstjeneste

 1. jan. Nytårsdag Ingen Ingen

 3. jan. Helligtrekonger 9.30, B 11.00, B

 10. jan. 1. søn. e. H. 3 k. 11.00 (Se Gjesing)

 17. jan. 2. søn. e. H. 3 k. 9.30, B 11.00, B

 24. jan. 3. søn. e. H. 3 k. 11.00 9.30

 31. jan. Septuagesima (Se Nørager) 16.30, GE

 2. feb. Kyndelmisse  19.00, Kyndelmisse-
    gudstjeneste

 7. feb. Seksagesima 14.00, Kyndelmisse- (Se Gjesing)
   gudstjeneste, B 

 14. feb. Fastelavn 9.30, B 11.00, B

 21. feb. 1. søn. i fasten (Se Nørager) 16.30, GE

 28. feb. 2. søn. i fasten 16.00, Spaghettigudstjeneste 9.30

B = Gjesing-Nørager børne- og ungdomskor · GE = Gustav Eyermann

Ønskes der Kirkebil, så kontakt sognepræsten senest 4 dage før på tlf.: 86 49 33 08.

art being · 87 86 70 10


