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 J 
 ulesalmen er helt ny. Den er skrevet i år 
af den kendte præst og debattør Katrine 

Lilleør. Nu er det jo ikke hver dag, at der 
udkommer en ny julesalme, så jeg synes det 
kunne være interessant at kigge lidt nærmere 
på den. 

Den tager et tema op, som på én gang er 
evigt aktuelt, og samtidig oftere og oftere 
dukker op i forbindelse med netop julen, 
familiernes store fest: nemlig temaet om den 
anden side af festen, savnet af de kære, som 
ikke kunne deltage, enten fordi de ikke er 
mere, eller man er blevet skilt.

Allerede Grundtvig kendte til „julesor-
gen“, som dukker op i han berømte salme 
„Velkommen igen Guds engle små“, som en-
der med ordene om „Vor - Fader i himlen! 
lad det ske, lad julesorgen slukkes!“

Julen er familiens fest, og som Katrine 
Lilleør selv gør opmærksom på i et interview 
i avisen, så er juletiden både præget af børne-
nes glade forventningens fryd og de voksnes 
og måske især bedsteforældre-generationens 
lidt vemodige minder om deres egen barn-
doms jul og de mennesker, som betød så 
meget, men som desværre ikke er her mere. 

„Når juletåren falder“
Når juletåren falder på jul, der engang var,
Og tanken ubrudt drejer om de, der dengang bar, 
da synger juleenglen, om hjertes største håb:
:At juletåren svinder i glædens himmeldåb:

Når juletåren trænger sig over øjets kant,
Og alle lyse minder sig spejler salt i vand,
Da synger juleenglen, om hjertets største håb:
:At juletåren svinder i glædens himmeldåb:

For sortere end sorgen var korsets håb, der brast,
og tungere end tårers tryk blev tvivlen naglet fast,
dog synger juleenglen, om hjertes største håb:
:At juletåren svinder i glædens himmeldåb:

Hør glæden venter dig, bag englens julesang,
i Skagens gule sommer og bølgens åndefang
for juleenglen synger om hjertes største håb:
:At juletåren svinder i glædens himmeldåb:

I håbet tørrer Herren, mens lyset synges ind,
hver tåre væk og siger; til det fortabte sind,
at julestjernen stråler i hvert et hjertehåb,
:For juletåren svinder i glædens himmeldåb:

Tekst: Kathrine Lilleør



Jule-børnegudstjeneste
Den anden søndag i advent, 5. dec. kl. 14.00
i Gjesinghus. Med efterfølgende juletræsfest.
Traditionen tro synger vi julen ind i Gjesing 
med en børnegudstjeneste. Denne gang 
foregår det hele i Gjesinghus, da kirken 
er lukket. Vi starter kl. 14.00, hvor der er 
genfortælling af juleevangeliet, og hvor vi 
synger julesalmer, hvorefter vi ca. kl. 14.45 
fortsætter med 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, Gjesing menighedsråd og GOB 

Glæden og sorgen går ofte hånd i hånd og 
på smukkeste vis. Måske er det en af grun-
dene til, at juletiden er så smuk og rører os så 
dybt, hvad enten vi nu føler os som kristne 
eller ej. Vi føler os pludselig indfældet i en 
større historie, „at slægter, skal følge slægters 
gang“, som vi synger i en anden kendt jule-
salme, og at selv om vi nu er adskilt fra vores 
kære afdøde, så er der et håb om, at vi skal 
ses igen engang i Guds eget Paradis.

Kathrine Lilleør siger selv, at hun er inspi-
reret af englens budskab fra jule-evangeliet: 
„Det skal være jer en stor glæde“ og det er 
den trøst, som vi skal finde for vores jule-
vemod: at netop i julen fejrer vi, at håbet 
fødtes til verden i form af det lille Jesusbarn. 
Det lille barn i krybben, så udsat og sart, 
så såre menneskelig og alligevel skulle han 
vokse op og blive verdens frelser og Guds 

søn. Han blev ikke selv forskånet på nogen 
måde. Han kom til verden i en stald, fordi 
der grundlæggende ikke var plads til ham og 
hans budskab, og han døde på et kors blandt 
forbrydere præcist af de samme grunde, og 
alligevel var han Guds søn og blev verdens 
frelser. Derfor oprejste Gud ham også fra de 
døde og åbnede et håb for alle os andre om, 
at vi og vores kære også engang skal opstå 
sammen med ham i Guds Paradis.

Alt dette bragte englene budskab om net-
op julenat, og derfor er der med både Ka-
thrine Lilleør og Grundtvig god grund til at 
hilse juleenglene velkomne igen!

Rigtig glædelig jul !
Sognepræsten

Krybbespil
Den første søndag i advent, 28. nov. kl. 16.00
i Vivild kirke.
Vi holder afslutning med minikonfirman-
derne, hvor vi opfører krybbespil. Bagefter 
er der pølser og saftevand i konfirmandstu-
en. Alle er meget velkomne.

Med venlig hilsen
Gustav Eyermann og Charlotte B Johansen

samt Vivild menighedsråd

„Vi synger julen ind“
Den første søndag i advent, 28. nov. kl. 19.00
i Nørager kirke.
Vi synger julen ind i Nørager kirke med en 
festlig julemusikgudstjeneste, hvor børneko-
ret medvirker. Der er ingen prædiken, men 
nogle få læsninger, bøn og velsignelse og 
masser af de gode gamle julesalmer.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Nørager menighedsråd



Luciagudstjeneste
Den tredje søndag i advent, 12. dec. kl. 17.00
i Nørager kirke.
Vi holder i år Lucia-gudstjeneste i Nørager 
kirke den tredje søndag i advent. Gudstje-
nesten indledes med Luciaoptog og er i år 
en børnegudstjeneste, uden prædiken, men 
med genfortælling for børn og voksne. 

I Nørager forsamlingshus er der kaffe og 
juletræsfest inden gudstjenesten. Det be-
gynder kl. 14.00 i forsamlingshuset.

Med venlig hilsen
Sognepræsten, Nørager menighedsråd  

og Nørager beboerforening 

De ni læsninger
Onsdag den 15. dec. kl. 19.00 i Nørager kirke.
Efter engelsk tradition afholder vi de ni 
læsninger op til jul. Det er blevet en meget 
populær form for alternativ gudstjeneste og 
med god grund. Det er en meget smuk tra-
dition, hvor der veksles mellem læsninger 
fra Det gamle og Det nye Testamente, solo-
sang og menighedssang, hvorved man kom-
mer igennem hele optakten til Kristi fødsel. 
Kom og oplev en anderledes gudstjeneste!

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Nørager menighedsråd

Julegudstjeneste for  
Nørager børnehave og 
dagplejen i pastoratet
Torsdag den 16. dec. kl. 10.00 i Nørager kirke.
Der er julegudstjeneste for de mindste, li-
gesom vi plejer. Der vil blive fortalt historie 
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

Fælles Nytårsaftens-gudstjeneste  
for Gjesing og Nørager

Den 31. december kl. 15.00 i Nørager kirke.

Vi håber, at mange vil benytte sig af tilbu-
det om en på en gang festlig og højtidelig 
start på nytårsaften.

Lige som sidste år indleder vi nytårsaften 
med en festlig gudstjeneste med champag-
ne og kransekage i våbenhuset bagefter. 

Med venlig hilsen Sognepræsten og menighedsrådene



Nyttige oplysninger
Fødsel
Hvis man ikke er gift sendes Omsorgs og Ansvars
erklæring i underskrevet stand samt forældrenes 
attester til præstens kontor senest 14 dage efter 
fødslen, ellers behøver man intet foretage sig.
Blanketten findes på www.personregistrering.dk. 

Dåb
Aftales med præsten pr. telefon og efterfølgende sam
tale. Husk at medbringe navnet på barnet, forældrenes 
attester samt navne og adresser på 2  5 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, email: birchbach@vestdjursnet.dk

Graver: Bente Nygaard, 
Løvenholmvej 62, Gjesing, 8963 Auning, 
tlf.: 86 48 04 55, email: ehlaursen@get2net.dk
– kirkegården mobil: 40 83 10 27

Kirkeværge: Bente Breindahl, Løvenholmvej 19,
tlf.: 86 48 32 06, email: breindahl@djurs.net

Regnskabsfører, Gjesing: Wallin Feder, 
Klibovænget 10, 8963 Auning, 
tlf.: 86 48 40 71, mobil: 51 86 10 71, email: wallin@nrdc.dk

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

Graver: Steen Hedegaard Andersen
email: hedegaard@andersen.tdcadsl.dk
– kirkegården 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 77 40, email: ja@jaconsultdk.dk

Salmesangsaften 
Onsdag den 19. januar 2011 kl. 19.00 
i Nørager kirke.
Vores gode organist Lars Rørbech og vores 
gode kirkesanger Orla Pedersen og Anita 
Mortensen vil igen komme og hjælpe os 
med at synge nogle af de nye salmer fra 
salme bogen, så kom og syng med.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og kirkebetjeningen

Fælles Kyndelmisse-
gudstjeneste for  
Gjesing og Nørager
Onsdag den 2. februar 2011 kl. 19.00
i Nørager kirke.
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 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

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 

 28. nov. 1. søn. i advent (Se Nørager) 19.00, „Vi synger
    Julen ind“, B

 5. dec. 2. søn. i advent 14.00, „Jule-børne- 10.30, B
   gudstjeneste“ i Gjesighus, B 

 12. dec. 3. søn. i advent (Se Nørager) 17.00, „Jule-børne-guds-
    tjeneste med Luciaoptog, B

 15. dec.   19.00, „De ni læsninger“

 16. dec.   10.00, Børnehave og
    dagpleje gudstjeneste

 19. dec. 4. søn. i advent (Se Nørager) 14.00, GE

 24. dec. Juleaften (Se Nørager) 14.30 og 16.00, Fælles
    Juleaftensgudstjenester

 25. dec. Juledag (Se Nørager) 10.00

 26. dec. 2. juledag Ingen Ingen

 31. dec.  (Se Nørager) 15.00, Fælles Nytårsaftens-
    gudstjeneste

 1. jan. Nytårsdag Ingen Ingen

 2. jan. Helligtrekonger (Se Nørager) 10.30

 9. jan. 1. søn. e. H. 3 k. (Se Nørager) 10.30, B

 16. jan. 2. søn. e. H. 3 k. (Se Nørager) 11.00

 19. jan.   19.00, Salmesangsaften

 23. jan. 3. søn. e. H. 3 k. (Se Nørager) 10.30, B

 30. jan. 4. søn. e. H. 3 k. (Se Nørager) 10.30, B

 2. feb. Kyndelmisse (Se Nørager) 19.00, Fælles Kyndelmisse-
    gudstjeneste, B

 6. feb. 5. søn. e. H. 3 k. (Se Nørager) 11.00

 13. feb. Sidste s. e. H. 3 k. (Se Nørager) 14.00, GE

 20. feb. Septuagesima (Se Nørager) 10.30, B

 27. feb. Seksagesima (Se Nørager) 10.30, B


