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Gudstjenesten er fælles for sognene i den 
vestre ende af Norddjurs provsti, dvs.: Ø. 
Alling, V. Alling, Fausing, Auning, Holbæk, 
Udby, Voer, Estruplund, Gjesing, Nørager, 
Ørsted, Vivild og Vejlby. Ved gudstjenesten 
medvirker præsterne fra sognene med sog-
nepræst Inga Søndergaard som prædikant. 
Medbring om muligt selv klapstole/have-
stole/andet at sidde på. Medbring også selv 
kirkekaffe til efter gudstjenesten.

Der er parkeringsmuligheder ved søen. 
Desuden er der transport med kirkebilen. 
Henvendelse vedr. kirkebil til sognepræ-
sten senest den 17. maj. Ved regnvejr rykkes 
gudstjenesten til Estruplund kirke.
Velkommen til festlig fælles friluftsgudstjeneste!

De 6 sognepræster:  
Ulla Pedersen, Hanne Louise Eyermann,  
Jens Jørgen Refshauge, Inga Søndergaard, 

Gustav Eyermann og Charlotte B. Johansen

„Jeg er det levende brød“
Stor fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag mandag den 24. maj kl. 10.00 ved søen i St. Sjørup



„Mal byen rød og jorden grøn“
Mal byen rød og jorden grøn.
Han, som var død, Marias søn,
har narret fjendes nattevagt
og undergravet dødens magt.

Han adlød kærlighedens bud
han levede for os og Gud.
med hjertet kan hvert barn forstå:
Han gik den vej, han måtte gå.

Og hjertet ved: Han som var død,
er ét med lysets moderskød.
Hans ve gør verden forårsny.
Hver nat har nu sit morgengry.

Så le af dødens nattevagt
og syng trods djævelens vold og magt:
Marias søn, han som var død
gør jorden grøn og himlen rød!

  Hans Anker Jørgensen

„Vi maler byen rød, og himlen hvid af stjerne-
skær“, sådan sang Birthe Kjær for efterhån-
den mange år siden. Det med „at male byen 
rød“ er jo sådan et udtryk, der 
betyder noget i retning af 
at feste lige til den lyse 
morgen. Det er må-
ske ikke lige det, 
som de fleste af 
os forbinder 
med Påske, så 
måske snare 
med Pinse, 
hvor det jo 
hedder sig, 
at man kan 
se „Pinseso-
len danse“, 
og det kræver 
som regel, at 
man har „malet 

byen rød“ natten forinden, så man også selv 
danser lidt.

Påsken har noget mere alvorligt og høj-
tideligt over sig. Den er ikke i samme grad 
familiens fest som julen, men den er altså 
heller ikke så „festlig“ som Pinsen, og begge 
dele er måske lidt synd, for Påsken er faktisk 
den største højtid, som vi har som Kirke.

Det er jo i Påsken, at døden og synden 
overvindes. Det er her hele det store drama 
udspiller sig med Jesus korsfæstelse, død og 
opstandelse. Den fortælling, som vi holder 
gudstjeneste på hver søndag, og som gør, at 
vi overhovedet har en kirke. Havde Påskens 
begivenheder ikke fundet sted, så havde Je-
sus blot været endnu én af historiens kloge 
mænd, hvis tanker og ord for længst var gået 
i glemmebogen hos de fleste, men nu døde 
han, og opstod fra de døde, og det budskab 
om dødens overvindelse, var så stærkt, at 
det er nået frem også til os i dag og stadig 
huskes.

I den russisk-ortodokse, og den græsk-
ortodokse kirke er påsken derfor 

den største kirkelige fest, 
også meget større end 

julen. Den fejres med 
særligt bagværk, og 

man giver gaver, 
og selvfølgelig 
påskeæg. Æg-
get er et gam-
melt symbol 
for opstan-
delsen. Æg-
gets skal må 
klækkes og 
ødelægges for 

at det nye liv, 
den lille kyl-

ling inden i, kan 



komme ud. Ligesom Jesus sagde det om 
hvedekornet: „Hvis hvedekornet ikke falder 
i jorden og dør, bliver det kun det ene korn, 
men hvis det dør, bærer det mange fold.“ Jesus 
måtte selv dø, for at hans budskab om Guds 
uendelige kærlighed, tilgivelse og „Under-
gravelsen af dødens magt“ kunne spredes. 
Han måtte ofre sit liv, som kornet der læg-
ges i jorden, for at nyt korn kan spire frem. 

Han var kommet for at lære os menne-
sker, at Gud ikke ønsker sig slagtofre i et 
tempel, men hjertets ofre; Det at elske og 
tilgive sin næste, også selv om det koster 
noget af ens eget, måske endda ens liv. Han 
var kommet for at opfylde alt det, som vi 
andre viger tilbage for, fordi det ville koste 
os mere, end vi selv er villige til at ofre, fordi 
det ville koste os livet. Og han døde for os 
på korset langfredag, for at vi kunne leve. 
Han døde, fordi han nægtede at sætte love 
og paragraffer over mennesker, men altid 
satte mennesker først, også selv om de for-
rådte ham, og fornægtede ham og lod ham 
alene tilbage i stikken. Derfor oprejste Gud 
ham også fra de døde, og dermed fik alle 
os, som ønsker at høre ham til det håb, at 
også vi engang skal oprejses fra de døde til et 
evigt liv hos Gud.

Det er det, som vi fejrer i påsken; at Je-
sus overvandt døden, som ellers er vores al-
les fjende nummer et og banemand. Derfor 
kan vi med Hans Anker Jørgensens ord: 
„Male byen rød og jorden grøn“ og virkelig 
slippe glæden og festen løs:

Så le af dødens nattevagt
og syng trods djævelens vold og magt:
Marias søn, han som var død
gør jorden grøn og himlen rød!

Rigtig glædelig påske!
Sognepræsten

Koncert med Rosa Bonde og  
Sanne Kolman
Gjesing kirke søndag den 14. marts kl. 15.00
Mens vores organist Lars Rørbech har været 
på orlov, har Rosa Bonde været vores tro-
faste vikar, og nu har hun lovet at komme 
sammen med Sanne Kolman og lave en 
slags „afskedskoncert“ for os, da Lars ven-
der tilbage her 1. februar. Rosa og Sanne 
har arbejdet sammen i mange år, og har et 
meget alsidigt repituar, så snyd ikke jer selv 
for denne oplevelse. Koncerten er gratis og 
Gjesing menighedsråd giver et lille glas og 
lidt godt i våbenhuset bag efter.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

„Vi synger påsken ind“
Gjesing kirke onsdag den 24. marts kl. 19.00
 Vi synger påsken ind i Gjesing kirke med 
en festlig musikgudstjeneste i anledning af 
påsken, hvor børnekoret medvirker. Der er 
ingen prædiken, men nogle få læsninger, 
bøn og velsignelse, og masse af de smukke 
gamle påskesalmer. Det er en kort gudstje-
neste, så den er også børnevenlig. Bagefter er 
der kaffe og småkager i våbenhuset.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Skærtorsdags gudstjeneste
Nørager kirke torsdag den 1. april kl. 19.00
Kirken vil være smukt pyntet til denne 
højtidelige aftensgudstjeneste skærtorsdag. 
Gudstjenesten vil forløbe som normalt, men 
der vil være altergang med rigtigt brød og 
vin i anledning af skærtorsdag.

Så kom og vær med til denne stemnings-
fulde gudstjeneste.

Med venlig hilsen
Sognepræsten



Liturgisk gudstjeneste langfredag
Gjesing kirke fredag den 2. april kl. 10.00
Der er tale om en smuk måde at mindes 
langfredag på. Vi synger salmer, og ind imel-
lem veksles der med oplæsning og bøn og 
solosang. Der er ingen prædiken.

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Påskedagsgudstjeneste med  
Signe Ehlers på cello
Søndag den 4. april i Gjesing kirke kl. 9.30 og 
i Nørager kirke kl. 11.00
Vi holder påske i kirken med en festlig guds-
tjeneste, hvor kirkerne er ekstra flot pyntet, 
og Signe Ehlers medvirker på cello. Så kom 
og fejer kirkens største højtid med os.

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste
Gjesing kirke søndag den 18. april kl. 13.00
Som en del af konfirmandundervisningen 
vil konfirmanderne arrangere deres egen 

gudstjeneste. De får selv lov til at lave præ-
diken, vælge salmer og bønner, de står for 
nadveren, ligesom de også selv medvirker i 
den øvrige gudstjeneste.

Alle er meget velkomne til en garanteret 
anderledes gudstjeneste. Vi håber at se både 
forældre, søskende, bedsteforældre og kam-
merater på kirkebænkene!

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Årets konfirmander
Konfirmanderne, der skal konfirmeres i 
Nørager kirke den 25. april 2010 kl. 10.00
Katrine Byskov, Louise Greve Christensen, 
Johan Borup Exner, Anne Sofie Lykkegaard 
Kristensen, Lukas Bøgild Steiner.

Konfirmanderne, der skal konfirmeres i 
Gjesing kirke den 2. maj 2010 kl. 10.00
Henrik Foged Borup, Maja Foged Borup, 
Sofie Person Breindahl, Nikolaj Johansen 
Hougard, Maiken Overvad Jensen, Niclas 
Møller Kostow, Anna Lassen, Martin Møl-
ler Nielsen, Lasse Højgaard Sørensen, Anet-
te Lorien Almskou Sönnichsen.

Så er Gjesing kirke atter klar med 
en spændende kirkekoncert. Denne 
gang med Ester Brohus. Ester Bro-
hus har fået status som dansk for-
tolker af gospel, country og blues.

Alt dette kan vi glæde os til, når 
hun synger for os om kærlighed, 
ensomhed og længsel.

Hun er i godt selvskab med 
Knud Møller på guitar og kor samt 
Morten Maltesen på bas og hendes 
datter Sabrina Brohus på kor.

Koncerten afsluttes med fællessan-
gen „Jeg ved et lille Himmelrige“ af 
Grundtvig.

 
Billetter á kr. 125,- kan bestilles på 
30 48 32 06 eller 86 48 45 54

 
Efter koncerten vil der i konfir-
mandstuen blive solgt cd’er og 
skrevet autografer af Ester Brohus. 
Gjesing menighedsråd vil være vært 
for et glas vin.

Forårskoncert med Ester Brohus
Gjesing kirke torsdag den 22. april 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

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

Kasserer, Nørager: Jørgen Andersen, 
Østervangsvej 7, Vivild, 8961 Allingåbro, 
tlf.: 86 48 66 65

„Ønske-salme-gudstjenester”
Søndag den 16. maj kl. 9.30 i Nørager og 
kl. 11.00 i Gjesing
Normalt er det præsten, der vælger salmerne 
til søndagens gudstjeneste ud fra dagens 
tekst, kirkeåret og årstiden, men den 9. maj 
kan du få lov at vælge, hvad der skal synges. 
Der bliver opstillet en kasse i våbenhuset 
både i Gjesing og Nørager, og så kan man 
skrive sit ønske på en lille seddel og putte 
det i.

Præst, organist og kirkesanger afgør så 
hvilke af ønskerne, vi kan nå at opfylde og 
resten kan måske komme på næste søndag. 
Gudstjenesterne den 9. maj er en slags mu-
sikgudstjenester, med salmesang, læsninger 
og bøn, men uden prædiken.

Vi håber, at rigtig mange vil give deres 
besyv med.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og kirkebetjeningen

„Vi synger Pinsen ind“
Nørager kirke onsdag den 19. maj kl. 19.00
Vi synger også Pinsen ind ligesom til påske 
og jul. Det bliver en festlig musikgudstjene-
ste, hvor børnekoret medvirker og der veks-
les mellem fællessang, læsninger og bøn. Der 
er ingen prædiken, men kom og vær med. 
Det er en kort gudstjeneste, så den er også 
børnevenlig, og bagefter er menighedsrådet 
vært for en kop kaffe i våbenhuset/kirken.

Med venlig hilsen Sognepræsten

Velkommen tilbage til organist  
Lars Rørbech
Vores organist Lars Rørbech vender frisk 
tilbage efter 1 års orlov den første febru-
ar. Vi er glade for at have Lars tilbage og 
glæder os til det fortsatte samarbejde.

Sognepræsten og menighedsrådene



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:

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

Ønskes der Kirkebil, så kontakt sognepræsten senest 4 dage før på tlf.: 86 48 33 08.

art being · 87 86 70 10

 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

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

 7. mar. 3. søndag i fasten 11.00, B (Se Gjesing)

 14. mar. Midfaste 15.00, Koncert 9.30

 21. mar. Mariæ bebudelse (Se Nørager) 16.00, GE

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

 28. mar. Palmesøndag 11.00 9.30

 1. april Skærtorsdag 9.30, B 19.00, B

 2. april Langfredag 10.00, Fælles liturgisk (Se Gjesing)
   gudstjeneste 

 4. april Påskedag 9.30 11.00

 5. april 2. påskedag Ingen Ingen

 11. april 1. søndag e. påske (Se Nørager) 11.00

 18. april 2. søndag e. påske 13.00, Konfirmandernes 
   egen gudstjeneste 

 25. april 3. søndag e. påske Ingen 10.00, Konfirmation

 30. april Bededag 9.30, B 11.00, B

 2. maj 4. søndag e. påske 10.00, Konfirmation Ingen

 9. maj 5. søndag e. påske 11.00 9.30

 13. maj Kristi himmelfart (Se Nørager) 11.00

 16. maj 6. søndag e. påske 11.00, Ønske-salme- 9.30, Ønske-salme-
   gudstjeneste gudstjeneste

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

 23. maj Pinsedag 11.00 9.30

 24. maj 2. pinsedag 10.00, Fælles friluftsgudstjeneste i St. Sjørup

 30. maj Trinitatis 9.30, B 11.00, B


