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Så blev det sommer igen, og kirkebetje-
ningen, menighedsrådene og jeg glæder os 
til en ny sæson med friluftsgudstjenester 
samtidig med, at vi håber på tørvejr særligt 
i august. Der er et eller andet helt specielt 
ved at holde gudstjeneste i det fri med Guds 
egen himmel som det eneste, der hvælver sig 
over os. Måske er det netop det, at det føles 
som om himlen, og dermed Guds selv, kom-
mer os lidt nærmere, når man er ude i det 
fri, i det åbne rum. 

Jesus selv prædikede som regel i det fri, og 
mange af de billeder, som han brugte i sine 
fortællinger, ligger lige foran vores øjne, når 
vi sidder ned ved søen på Løvenholm eller 
står ude ved stendysserne og kan se kornet, 

himlens fugle og markens blomster eller træ-
erne lige for fødderne af os. Det slår en, hvor 
selvfølgelige disse billeder må havde været 
for de første tilhører, og hvor dyb og uni-
versel en sandhed de rummer selv her 2000 
år efter.

„Se, himlens fugle og markens liljer, de sår 
ikke og høster ikke, og end ikke kong Salomon 
i al sin pragt, var klædt som én af dem, der-
for vær ikke bekymrede“, for bare at tage en 
hurtig parafrasering af ét af de mest berømte 
steder, og hvem af os kan ikke bruge en op-
fordring til ikke at bekymre os midt i hver-
dagens stress og jag. Jesus gik omkring i de 
små landsbysamfund i det nordlige Gallilæa 
og selv om der er langt fra datidens landbrug 

fortsættes næste side ...

„Solen begynder at gløde, 
mørket i verden har tabt…“



til i dag, er der også mange lighedspunkter. 
Årets cyklus med såning og høst, afhængig-
heden af vejret, livet i landsbyen, hvor alle 
kender alle… osv. Der er meget at hente i 
de gamle fortællinger, og det bliver ikke rin-
gere af, at man ikke behøver kommer ind i 
det gode vejr, men kan blive siddende ude i 
Guds egen katedral og hører det.

Sommertiden byder også på mange af vo-
res smukkeste og mest elskede salmer, og de 
får også deres helt særlige klang ved at blive 
sunget i det fri, selv om det godt kan være 
lidt svært at synge udenfor, men så får vi jo 
heldigvis hjælp fra kirkesangere og organi-
ster. Så selv om vi elsker vores gamle kirker 
og de smukke højstemte rum, så und jer selv 
en tur i det fri til én af sommerens smukke 
friluftsgudstjenester, og oplev det hele på en 
ny måde.

Rigtig god sommer
Sognepræsten

Konfirmandernes 
egen gudstjeneste
Konfirmanderne holdt gudstjeneste den 
18. april med udgangspunkt i historien om 
„Den Barmhjertige Samaritan“. De havde 
selv valgt salmerne og prædikenteksten, og 
det var også dem, som læste bønner og tek-
ster, og hjalp til med altergangen. Det blev 
en rigtigt fin gudstjeneste, hvor prædikenen 
foregik med udgangspunkt i de fire tegnin-
ger, som ses på billedet herunder. 

Jeg synes, at de blev så gode, at de for-
tjente at komme med her i kirkebladet, og 
desuden kan de ses på nært hold, da de hæn-
ger i våbenhuset det kommende stykke tid.

Tak til konfirmanderne for et godt år!
Med kærlig hilsen

Sognepræsten

... fortsat fra forsiden



Babelstårnet og Pinseunderet:

Familiegudstjeneste ved 
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 7. juli kl. 18.30 på Stadion

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 menighedsrådet i Nørager

Billedet her er fra sidste år,  
hvor temaet var Noas ark.

Friluftsgudstjeneste ved 
Løvenholm Slot
Torsdag den 12. august kl. 19.00

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 klapstol til at sidde på, da jorden 
kan være kold. Hvis vejret mod forventning 
skulle blive dårligt, flytter vi gudstjenesten 
ind i Gjesing kirke. Menighedsrådet vil 
sørge for kaffe, småkager og saftevand til at 
hygge os med bagefter. Hvis man kommer i 
bil er der P-pladser ved hovedindgangen fra 
Løvenholmvej. Det er ikke tilladt at parkere 
langs diget ved Porthusvej! 

Det vil blive en smuk og anderledes guds-
tjeneste i de smukke grønne omgivelser, så 
kom og vær med! 

Med venlig hilsen
Gjesing menighedsråd og Sognepræsten



Vi prøver i år at genoptage en gammel tra-
dition med at holde friluftsgudstjeneste ved 
Stendysserne.

Det er et smukt og særpræget sted med 
sin helt egen atmosfære.

Vær opmærksom på at adgangsforholde-
ne kræver noget fornuftigt fodtøj til at trave 

Selve turen er gratis, men man betaler 
selv for mad og drikkevarer samt kaffen.

Tilmelding senest mandag den 9. 
august til:
Lillian Pedersen på tlf. 86 48 66 57 eller 
Birthe Vestergaard på tlf. 86 48 64 09.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd

I år går turen til det smukke og char-
merende Fanø, hvor vi skal på en guidet 
busrundtur.

Vi starter kl. 8.00 fra Nørager, og der 
er morgenkaffe og rundstykker i bussen 
på vej derned. Derefter skal vi rundt og 
se øen, og der er spisning undervejs. På 
hjemturen holder vi ind på Filskov kro 
og får kaffe. Vi regner med at være hjem-
me omkring kl. 19.00.

Menighedsudflugt:

„Turen går til Fanø“
Fredag den 20. august

i og medbring et tæppe eller en klapstol, da 
der ikke er noget at sidde på derude. I til-
fælde af dårligt vej rykker vi ind i Nørager 
kirke. Vi håber at se rigtig mange.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og Sognepræsten

Gudstjeneste ved Stendysserne
Søndag den 15. august 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

Lukning af Gjesing 
Kirke i sommer?
Mange har nok undret sig over, hvad der 
sker omkring Gjesing kirke i øjeblikket, 
men renoveringen af de ydre mure påbe-
gyndtes lige her efter påske, og kommer til 
at vare sommeren over. 

De gamle granitstenskvadrer i østgavlen 
skal tages ud og sættes om, da væggen „bu-
ler” faretruende, og derefter skal de renses 
for mos. På sydsiden af tårnet, er der også 
en „bule”, som skal udbedres, og så skal hele 
kirken kalkes.

Det giver selvfølgelig nogle gener med 
hensyn til støj, murbrokker og støv på kir-
kegården og i kirken. Derfor bliver vi også 
nødt til at lukke kirken i juni, juli og august, 
og vores smukke gamle kirke kommer til at 
se lidt besynderlig ud pakket ind i stilladser, 
men det skal jo være skidt før end det kan 
blive godt. 

Så vi beder alle om at have tålmodighed 
og bærer over med os det kommende stykke 
tid. Til gengæld glæder vi os til at kunne 
fremvise en nyrenoveret kirke, der stråler 
smukt, når engang det hele er overstået for-
håbentlig til september eller oktober.

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.

GUDSTJENESTELISTE:

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

Kirkebilen kører til alle arrangementer. Ring venligst i forvejen.
Kirkebil Nørager: tlf. 86 48 65 60 · Kirkebil Gjesing: tlf.: 86 48 33 08.

art being · 87 86 70 10

 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 30. maj Trinitatis 9.30, B 11.00, B

 6. juni 1. s. e. trinitatis (Se Nørager) 14.00, GE

 13. juni 2. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 20. juni 3. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 27. juni 4. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 4. juli 5. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 7. juli  18.30, Familiegudstjeneste på Nørager Stadion

 11. juli 6. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 18. juli 7. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 25. juli 8. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, GE

 1. aug. 9. s. e. trinitatis (Se Nørager) 14.00, GE

 8. aug. 10. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, GE

 12. aug.  19.00, Friluftsgudstjeneste ved Løvenholm

 15. aug. 11. s. e. trinitatis 19.00, Friluftsgudstjeneste ved Stendysserne

 22. aug. 12. s. e. trinitatis (Se Nørager) 14.00, GE

 29. aug. 13. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 5. sep. 14. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

Præsten holder sommerferie i uge 29, 30 og 31
Jeg holder sommerferie fra den 19. juli til den 10. august og i den periode passes 
pastoratet af min kollega i Vivild og Vejlby Gustav Eyermann. 
Han træffes på tlf. 86 48 60 17.

Med venlig hilsen Sognepræsten


