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Korset her bliver brugt til børnegudstje-
nesten ved sommerfesten i Nørager. Det 
er inspireret af korset i Møllevang kirke, 
og indeholder i symbolsk sprog alle de ele-
menter, som Jesus død på korset implicerer. 
Der er tro (korset i sig selv), håb (ankeret) 
og kærlighed (hjertet), med J og K, som 
initialerne i Jesus Kristus. Der er Kristus, 
som den sejrende himlens kongesøn med 
kronen, og den lidende Jesus med blod-
dråberne i naglemærkerne på hænder og 
fødder, og endelig er der ansigtet, som er 
en rose. Rosen er et ældgammelt symbol 
på Kristus, og samtidig er det jo livstræet 
(rosenhovedet og hænder og fødder som 
blade), der skyder af korsets rod, som livet, 
der opstår af døde påskemorgen.



„Vi ser ham i Jerusalem
om natten, dødsens bange.
Vi ser betjente liste frem
og tage ham til fange.
Vi ser ham under streng totur,
vi ser ham stillet mod en mur,
vi ser dem slå og spytte.
 De sidste venner falder fra
Han dør forladt på Golgata
Til ingen verdens nytte!.“

„Til ingen verdens nytte? Jo, til hele verdens 
glæde!“ Sådan fortsætter digtet, som er en 
del af en ny salme af Hans Anker Jørgensen. 
Korset er symbol på kristendommen. Det 
har det været i hvert fald siden midten af 
300- tallet med kejser Konstantin. Vi har på 
mange måder vænnet os så meget til symbo-
let i alle mulige udformninger, at vi slet ikke 
tænker over det mere, for er det i grunden 
ikke mærkeligt at vælge et toturinstrument 
til logo? Det var aldrig gået i dag. Heldigvis 
blev det til i en tid, hvor man var knap så 
bange for at tale om lidelse, død og nødven-
digheden af at ofre sig for noget større, end 
i dag, for korset er et meget stærkt symbol. 

„Større kærlighed har ingen, end den at sæt-
te sit liv til for sine venner“, sådan står der 
i Johannes evangeliet, og sådan gik det til, 
at et grusomt torturinstrument kunne blive 
det største symbol på kærlighed, der findes. 
Livet er jo det mest dyrebare, et menneske 
har. Det ved vi godt alle sammen, og derfor 
klamrer vi os normalt til livet med alle mu-
lige midler. Det kaldes overlevelses instinkt, 

og det er både imponerende og uhyggeligt, 
hvad mennesker rent faktisk kan udholde, 
og hvad de er parat til at gøre for at beholde 
livet. Man behøver blot tænke på nogle af 
beretningerne fra overlevende fra KZ-lejre-
ne, eller mennesker, der overlever katastrofer 
og lign. Vi vil leve næsten for enhver pris, 
derfor er det også så stærkt, når nogen frivil-
ligt er parat til at sætte livet til, for at andre 
kan leve. Måske er vi parat til at ofre vores 
liv for vores børn, men så heller ikke for ret 
mange andre. Der er beretninger om el-
skende, som har sat livet på spil, eller direkte 
ofret livet for hinanden, men ellers er vores 
kærlighed til andre sjældent så stor, at den 
overgår kærligheden til os selv.

„Større kærlighed har ingen, end den at sætte 
sit liv til for sine venner“. Jesus satte ikke bare 
livet til for sine venner, men også for sine 
fjender, eller som Hans Anker Jørgensen 
skriver det et andet sted i en af sine salmer 
„Til Helvede går han for venner og fjender“. 
Det er der ikke ret mange andre, om over-
hovedet nogen, der er parat til at gøre, men 
Jesus gjorde det altså. Han stod ved sit bud-
skab til det sidste, også selv om det kostede 
ham livet, ja kostede ham døden på et kors, 
for han elskede alle med en kærlighed, vi an-
dre aldrig helt kommer til at kunne begribe.

Han kunne jo have valgt at vende om, og 
ikke drage op til Jerusalem netop den Påske. 
Han kunne have valgt at afsværge sit bud-
skab. Han kunne have sagt til ypperstepræ-
sten, at han selvfølgelig ikke var Guds søn, 
eller til Pilatus, at han naturligvis ikke var 
nogen konge, men han gjorde det ikke. Han 
stod ved, hvem han var lige til det sidste, og 
han gik i døden for det. Til ingen verdens 
nytte? Jo, til hele verdens glæde! 

„Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, 
men den, der mister det, skal vinde det“. Der 
er noget, som er vigtigere, end selv livet. 

Korset 
- det største symbol  

på kærlighed



Jesus gav sit liv, for at hans budskab om 
kærlighed og tilgivelse kunne sejre. Han vi-
ste os dermed, at der er en anden vej frem i 
en konflikt end krigens og hævnes logik, at 
man kan gengælde det onde med det gode, 
og dermed overvinde det. Man kan vælge at 
vende den anden kind til, også selv om det 
kommer til at betyde døden på et kors, for 
intet, end ikke døden, kan standse kærlighe-
den. Derfor oprejste Gud ham også fra de 
døde påskemorgen. Døden blev overvundet 
af livet, for der er intet, der er mere liv i end 
kærligheden.

Sigurd fortæller  
flere  
bibelhistorier...
Allingåbrohallen den 7. april kl. 15.30

Det hele arrangeres i et samarbejde 
mellem de 13 sogne i den vestre ende af 
provstiet, og billetter kan derfor afhentes 
GRATIS hos din lokale sognepræst eller 
på udvalgte steder, se nedenfor.

Så til alle jer, der har elsket Sigurds „Bjør-
netime“, skynd jer og tage jeres mor og far 
ved hånden, eller bedstemor og bedstefar, og 
kom og vær med!

Hilsen Sognepræsterne!

Sigurd Barrett har skrevet en efterhån-
den ret berømt børnebibel, og udgivet en 
DVD, som udkom sidste forår. Her gen-
fortæller han bibelens beretninger tilsat 
hans egne sange og musik. Det blev en stor 
succes, og derfor har han turneret rundt i 
flere danske kirker og optrådt med bibelen 
og sin uundværlige medhjælper Snapper. 
I år gentager de succesen med flere be-
retninger fra bibelen og i den anledning 
kommer han også til Allingåbrohallen den 
7 april 2011 kl. 15.30.

 Udover Sigurd Barrett medvirker end-
nu engang tøjdyret Snapper, som indtager 
den centrale rolle i genfortællingen af bi-
belen, samt musikerne Martin Klausen og 
Bjarne Christensen.

Billet kan fås hos Købmanden i Nørager, Munkhusevej 9 i Nørager, Præstegården i Gjesing, Auningvej 
40 i Gjesing. I Vivild og Vejlby sogne kan billetter afhentes i Djurslands Bank filialer på Hovedgade 8 i 
Allingåbro, og Langgade 24 i Vivild. Og i Auning er det Sparekassen Djursland, Centervej 8 i Auning, 
og Djurslands Bank, Vestergade 1 i Auning og Sparekassen Kronjylland Vestergade 30 i Auning.

„Større kærlighed har ingen, end den at sætte 
sit liv til for sine venner“. Korset er et symbol 
på den kærlighed. Der er en uendelig stor 
forskel på at bære sit kors på ryggen, som 
Jesus gjorde det langfredag, eller bære det i 
en guldkæde om halsen, som vi andre gør 
det, men når vi gør det, bærer vi måske også 
hans ord i vores hjerter, så vi kan få øjnene 
op for vores næstes nød og behov.

Det kan vi i hvert fald bestræbe os på.

Rigtig god Påske
Sognepræsten



Børnegudstjeneste i Nørager kirke
Søndag den 20. marts kl. 11.00
Gudstjeneste for børn og voksne og også 
gerne bedsteforældre med genfortælling fra 
bibelen og salmer og musik for børn, hvor 
Børne og Ungdomskoret medvirker. Bagef-
ter er der kaffe til de voksne og saftevand til 
børnene og småkager til alle.

Kom og vær med.
Kærlig hilsen

Sognepræsten og 
Nørager menighedsråd 

Konfirmanderne arrangerer deres 
egen gudstjeneste 
Søndag den 3. april kl. 13.00 i Nørager kirke
Som en del af konfirmandundervisningen 
vil konfirmanderne arrangere deres egen 
gudstjeneste. De får selv lov lave prædiken, 
vælge salmer og bønner, de står for nadve-
ren, 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. Så sæt kryds i ka-
lenderen søndag den 3. april kl. 13.00!

Med venlig hilsen
Sognepræsten

„Vi synger påsken ind“  
i Gjesing hus
Onsdag den 13. april kl. 19.00
 Vi synger i år påsken ind i Gjesing hus, da 
vores kirke jo er lukket, med en festlig mu-
sikgudstjeneste, hvor børnekoret medvirker. 
Der er ingen prædiken, men nogle få læs-
ninger, bøn og velsignelse, og en masse af de 
smukke gamle påskesalmer. Det er en kort 
gudstjeneste, så den er derfor også noget for 
børn. Menighedsrådet er bagefter vært for 
en kop kaffe og et lille traktement. 

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Konfirmander
Fra Gjesing, som skal konfirmeres i Nørager 
kirke den 17. april 2011 kl.10.00:
Line Hedemann Andersen, Mette Louise 
Nyholm Hansen, Ida Slemming Jakobsen, 
Mathias Blenstrup Nielsen, Agnethe Her-
mann Olsen, Line Bowman Simonsen, 

Fra Nørager, som skal konfirmeres i Nørager 
kirke den 1. maj 2011 kl.10.00:
Anne Kirstine Carlson, Sabrina Blangstrup 
Dahl. August Borup Exner, Mads Fuglsang 
Pedersen, Christian Pape Sørensen, Maja 
Duun Østergaard,



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: graver.gjesing@gmail.com
– kirkegården mobil: 40 83 10 27

Kirkeværge: Jens Anders Olsen, 
Løvenholmvej 43, Gjesing, 8963 Auning
tlf.: 22 64 97 12, email: JensAnders@sol.dk

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, 
Østergårdsvej 7, Vivild, 8961 Allingåbro,
tlf.: 86 48 77 40, email: ja@jaconsultdk.dk

Skærtorsdags gudstjeneste  
i Nørager kirke
Torsdag den 21. 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
Nørager kirke fredag den 22. 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
Nørager kirke søndag den 24. april kl. 10.30
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

Bededags aftengudstjeneste
Fredag den 20. maj kl. 19.00 i Nørager kirke 
Vi holder en kort stemningsfuld aftenguds-
tjeneste, så kom og vær med.

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 

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

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

  6. mar. Fastelavn (Se Nørager) 10.30, B

 13. mar. 1. søndag i fasten (Se Nørager) 11.00, B

  20. mar. 2. søndag i fasten (Se Nørager) 11.00, Børnegudstjeneste, B

 27. mar. 3. søndag i fasten (Se Nørager) 14.00, GE

 3. april Midfaste (Se Nørager) 13.00, Konfirmandernes
    egen gudstjeneste

 10. april Mariæ bebudelse (Se Nørager) 10.30, B

 13. april  19.00, „Vi synger påsken ind“ – fælles gudstjeneste for 
   Gjesing og Nørager i Gjesing Hus, B

 17. april Palmesøndag (Se Nørager) 10.00, Konfirmation

 21. april Skærtorsdag (Se Nørager) 19.00

 22. april Langfredag (Se Nørager) 10.00

 24. april Påskedag (Se Nørager) 10.30

 25. april 2. påskedag Ingen Ingen

 1. maj 1. søndag e. påske (Se Nørager) 10.00, Konfirmation

 8. maj 2. søndag e. påske (Se Nørager) 10.30, B

 15. maj 3. søndag e. påske (Se Nørager) 11.00, B

 20. maj Bededag (Se Nørager) 19.00

 22. maj 4. søndag e. påske Ingen Ingen

 29. maj 5. søndag e. påske 19.00, „Vi synger pinsen ind“ – fælles gudstjeneste for
   Gjesing og Nørager i Nørager kirke, B

 2. juni Kristi himmelfart (Se Nørager) 10.30, B


