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Gem kirkebladet! – eller hæng det op på opslagstavlen, så I altid kan 
orientere jer om, hvornår der er gudstjeneste eller andre arrangemen-
ter i sognene. Så kan vi spare på ekstra annonceudgifter.

Med venlig hilsen Nørager menighedsråd

Der var ikke plads til Sognepræst Charlotte Johansens artikel denne 
gang, men den kan læses i en udvidet udgave af Kirkebladet ved at gå 
ind under punktet „Kirke og menighedsråd“ på Nøragers hjemmeside 
www.noeragerdjursland.dk, hvor også Gudstjenestelisten findes.
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„Gå ud i alverden og  
 gør alle folkeslagene  
 til mine disciple ...“

høre til netop her i vores kirkes fællesskab. 
Derfor er det så livsbekræftende at være med 
til dåben, og det glæder os både som præst 
og menighed.

Men det er jo ikke nok som kirke bare at 
døbe børnene, vi skal også gerne lærer dem 
alt det, som Jesus har befalet os. Vi har et 
budskab, som er verdens bedste, som vi har 
en forpligtelse til at give videre. Derfor hol-
der vi børnegudstjenester, og gudstjenester 
i det hele taget, derfor laver vi minikonfir-
mandundervisning og ikke mindst derfor, 
her vi konfirmationsundervisning og kon-
firmation.

Vi har netop konfirmeret to dejlige hold 
konfirmander, et fra Gjesing den 17/4 og et 
fra Nørager den 1/5, og vi håber selvfølgelig, 
at de engang vil komme til at udgøre en del 
af menigheden og føre kirkens budskab og 
dens traditioner videre.

Det sker i midlertidig ikke af sig selv, og 
det skal vi være klar over! Vi må erkende at 
kirken i dag taber terræn til mange andre 
institutioner og religiøse tilbud. Moderne 
mennesker har ikke meget tid, og de priori-
terer selvfølgelig kraftigt i de tilbud, som de 
kan fylde deres sparsomme fritid med. Hvis 
kirken og dens budskab fortsat skal spille en 
rolle i folks liv, som andet end en kulisse om 
livets store begivenheder, så bliver vi nød til 
ud over kirkens urokkelighed og traditions-
rigdom, også at vise, at den rent faktisk også 
har noget at sige til mennesker af i dag.

Døbefonden er det ældste stykke inventar, 
som vi har i kirken. Den stammer helt til-
bage fra kirkens opførelse i middelalderen, 
og den er skabt af den berømte Djursland-
ske stenmester Horder, hvis kendetegn er de 
fine tovsnoninger, der ses på fodens rand.

Fonden er lavet solidt af stenarten granit. 
Den står fast, ligesom dåben selv, uanset, 
hvad der måtte komme til at gå hen over 
den i århundredernes løb. Måske er det der-
for, man har valgt at bevare den hele vejen 
igennem kirkens lange historie. Døbefon-
den selv er på den måde blevet en slags sym-
bol på selve dåbens urokkelighed og uforan-
derlighed, når man engang er døbt, så hører 
man Gud til, og så kan intet rykke os ud af 
hans hånd. 

Dåb og kirke hører uløseligt sammen, li-
gesom døbefonden og kirken også begge er 
lavet af granit. Der er noget gammelt, tradi-
tionsrigt og urokkeligt ved begge dele. Ved 
dåben hører vi Jesus sige: „Gå ud og gør alle 
folkeslagene til mine disciple, idet I døber 
dem i faderens og sønnens og helligåndens 
navn, og idet I lærer dem, at holde alt det, 
som jeg har befalet jer.“

Det er missionsbefalingen, og kirkens 
grundlag, og den definerer kirkens opgave 
her og nu og til alle tider. Hver gang vi dø-
ber et lille barn, føjer vi endnu et medlem 
til kirken og menigheden, og vi symboliserer 
dermed også, at endnu et lille menneskebarn 
er blevet bekræftet i at være et Guds barn, og 



Det er en udfordring, som det hedder på 
nudansk, for både præst og menighedsråd 
og alle andre, der har noget med kirken at 
gøre. Udfordringer er jo til for at blive taget 
op, og det vil vi så forsøge efter bedste evne 
også her i Gjesing og Nørager.

Foreløbigt vil vi hermed præsentere som-
merens program, som både har et element af 
tradition og et element af fornyelse, idet det 
omhandler flere gudstjenester i det fri både 

for børn og voksne, end vi før har været 
vandt til. Friluftsgudstjenester her om som-
meren ser ud til at være noget, som vi alle 
har fornøjelse af og kan bakke op om, og 
hvor vi bogstavelig talt kommer lidt ud af 
vores vande rammer som kirke. 

Så velkommen i Vor Herres egen katedral  
og god sommer!

Sognepræsten



Stor succes med  
Sigurd Barret-koncert  
i Allingåbrohallen

Sådan ser næsten 800 glade børn, foræl-
dre, bedsteforældre ud! Sigurd Barret sang 
og fortalte sig gennem hele bibelen på bare 
60 min, godt hjulpet af sit band og Ørsteds 
børnekor ikke mindst! 

Sigurds fornøjelige ven, tøjdyret Snap-
per, var selvfølgelig også med og stillede alle 
de forkerte spørgsmål til stor morskab for 
især de yngste. Det var en rigtig god ople-
velse, som vi gerne vil takke alle de impli-
cerede for, det vil sige alle menighedsrådene 
i Auning, Fausing, Øster og Vester Alling, 
Ørsted, Rougsø Nord, Vivild, Vejlby og 
Gjesing og Nørager, men især Y-mans klub-
ben, som bidrog med et økonomisk tilskud, 
så det blev muligt at løfte et sådant stort ar-
rangement. Jeg håber, at det kan give mod 
og inspiration til også i fremtiden at prøve 
kræfter med større arrangementer i fælles-
skab sognene imellem. 

Tusind tak til alle! Sognepræsten

Lidt om

Restaureringen af 
Gjesing Kirke ...
Restaureringen af Gjesing kirke, der er byg-
get i årene omkring 1050-1250, er nu snart 
ved at kunne se en afslutning. I begyndelsen 
af 2010 blev en nødvendig og omfattende 
restaurering af kirken igangsat efter nogle 
års forundersøgelser, godkendelser m.m. 
Dette arbejde er ledet af arkitekt Per Kri-
stensen, Århus. 

Første fase var det udvendige arbejde, 
som blandt an det omfattede reparation af 
facader på tårn og våbenhus samt ommu-
ring af kvadergavl mod øst og dele af tårnets 
sydfacade. Tårn og hvælv blev stabili seret 
over skibet, og sluttelig blev tårnet og vå-
benhuset kalket. 

Bevaringscenter Nordjylland fik efterføl-
gende opgaven med restaurering af en del af 
kirkens historiske inventar. Indledningsvis 
blev de faste genstande, der ikke skulle ud 
af kirken, pakket i beskyttende kraftig plast-
folie (Se foto).

For at reparere murværket blev det såle-
des med kort varsel nødvendigt at afmon-
tere orgelet, hvilket bevirkede, at vi desværre 
med få dages varsel måtte aflyse de kirkelige 
handlinger og afholde disse i Nørager kirke, 
som da var blevet genåbnet efter renovering.

Ved afmonteringen af orgelet blev det 
konstateret, at orgelets trædele var stærkt an-
grebet af borebiller. På grund af dette angreb 
og tilsvarende i alterbord, altertavle, lydhim-
mel og epitafium, blev disse dele frysedesin-
ficeret i en frysecontainer placeret udenfor 
kirken.

Organistens oprindelige adgang til orge-
let er via en gammel og meget smal trappe. 
For at give mulighed for etablering af en ny 



og brede re trappe blev orgelpulpituret taget 
ned og den bærende jernramme udvidet 36 
cm. Pulpiturets ene side åbnes, og her place-
res den nye trappe.

Indtil Bevaringscenter Nordjylland i maj 
2011 skal genopsætte det historiske inven-
tar, konserveres altertavle, lydhimmel og 
epitafium hos Fælleskonserveringen i Århus. 
Orgelet re staureres samtidig hos en orgel-
bygger. Slutte ligt forestår Bevaringscenter 
Nordjylland ud fyldning af svindrevner i 
stolestader, sikring af løsdele på prædikestol 
samt generel udfyldning og retouchering af 
det historiske inventar.

Nationalmuseets Kalkkonservator har 
stået for den indvendige kalkning og deref-
ter istandsættelse/afrensning af kalkmaleri-
erne.

Stolehynderne samt knæfald er hos lokal 
saddelmager for ompolstring m.m.

Endvidere bliver der installeret nyt var-
meanlæg.

Så vi håber, at arbejdet kan fortsætte efter 
tidsplanen, således at vi kan genåbne kirke 
søndag den 4. september 2011. Nærmere her-
om vil følge i de lokale blade.

Menighedsrådsformand i Gjesing
Inger Birch Lange

Over bænkerækkerne er bygget et trægulv, så 
håndværkerne kan køre med rullestillads ved 
den indvendige kalkning af Gjesing kirke. 
Oprindelig havde kirken træloft, men det blev 
i 1500-tallet erstattet af de nuværende gotiske 
hvælvinger.

Prædikestol og de luk kede 1600-tals stolesta-
der er pakket i bobleplast og kraftig plastfolie.
Fotos: Pascal Faudo og Ole Jespersent. Beva-
ringscenter Nordjylland.



„Vi synger Pinsen ind“
i Nørager kirke den 5. juni kl. 19.00
Vi synger Pinsen ind, ligesom til påske og 
jul. Det bliver en festlig musikgudstjeneste, 
hvor børnekoret medvirker og der veksles 
mellem fællessang, læsninger og bøn. Der 
bliver en kort prædiken, men kom og vær 
med. Det er en kort gudstjeneste, så den er 
også børnevenlig.

Med venlig hilsen
 Nørager menighedsråd og Sognepræsten

„Vi synger Pinsen ind“
som friluftsgudstjeneste ved Løvenholm
den 8. juni kl. 18.30
Vi holder i år friluftsgudstjeneste ved det 
smukke Løvenholm Slot som ”Vi synger 
Pinsen ind”- arrangement allerede i Juni 
måned, og håber dermed på bedre vejr end 
sidste år. Det er en god idé at medbringe et 
tæppe eller en klapstole til at sidde på, da 
jorden kan være kold. Hvis vejret mod for-
ventning alligevel skulle blive dårligt, flytter 
vi gudstjenesten ind i konfirmandstuen lige 
som sidste år. 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 Løven-
holmvej, vi gør opmærksom på, at det ikke 
er tilladt at parkere langs diget ved Porthus-
vej! 

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

Med venlig hilsen
Gjesing menighedsråd og Sognepræsten

„For således elskede Gud verden...“
Friluftsgudstjeneste ved Store Sjørup sø 
2. pinsedag den 13. juni kl. 10.00
Friluftsgudstjenesten er fælles for Rougsø 
Nord, Gjesing-Nørager, Ørsted, Vivild-
Vejlby samt Fausing - Auning - Ø. Alling -  
V. Alling pastorater. Ved gudstjenesten med-
virker præsterne fra sognene med Sp. Ulla 
Pedersen, Fausing - Auning - Ø. Alling - V. 
Alling som prædikant. Efter gudstjenesten 
er der musikalsk underholdning.

Medbring om muligt selv klapstole/ha-
vestole/andet at sidde på samt kirkekaffe 
til efter gudstjenesten. Ved regnvejr rykkes 
gudstjenesten til Estruplund kirke. 

Der er parkeringsmuligheder ved søen. 
Og man kan bruge kirkebilen. Se bag på kir-
keblad for nærmere herom.

Velkommen til en festlig friluftsgudstjeneste
Med venlig hilsen

– Jens Jørgen Refshauge, Inga Søndergaard, 
Gustav Eyermann, Hanne Louise Eyermann, 

Charlotte Bjarning Johansen og Ulla Pedersen

„Familiegudstjeneste ved 
sommerfesten i Nørager“
Onsdag den 6. 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



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

„Friluftsgudstjeneste ved 
Stendysserne“
Søndag den 14. august kl. 19.00
Vi prøver at genoptage en gammel tradition 
med at holde friluftsgudstjeneste ved Sten-
dysserne.

Det er et smukt og særpræget sted med 
sin helt egen atmosfære, men vær opmærk-
som på at adgangsforholdene kræver noget 
fornuftigt fodtøj til at trave i og medbring et 
tæppe eller en klapstol, da der ikke er noget 
at sidde på derude. I tilfælde af dårligt vej 
rykker vi ind i Nørager kirke. Vi håber at se 
rigtig mange.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og Sognepræsten

Genåbning af Gjesing Kirke
Søndag den 4. september kl. 11.00
Så sker det endelig! Gjesing kirke åbner igen 
efter en lang renoveringsperiode, men nu 
skulle den så til gengæld gerne være blevet 
flot både udvendigt og indvendigt, som man 
kan læse mere om i Formandens beretning. 
Kom og vær med til at fejre genåbningen 
ved en festlig gudstjeneste, og den efterføl-
gende reception

Med venlig hilsen 
Gjesing menighedsråd

Sogneudflugt den 16. september
Det er i skrivende stund ikke nærmere be-
stemt, hvor turen skal gå hen i år, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen den 16/9, for 
dér kommer den til at finde sted. Der vil 
selvfølgelig komme nærmere oplysninger i 
det næste kirkeblad og de lokale blade om 
tid og sted og målet for udflugten.

Med venlig hilsen
Gjesing menighedsråd



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

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.

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

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 29. maj 5. søndag e. påske (Se Nørager) 10.30

 2. juni Kristi himmelfart (Se Nørager) 10.30

 5. juni 6. søndag e. påske 19.00, „Vi synger pinsen ind“ i Nørager kirke, B

 8. juni  18.30, „Vi synger pinsen ind“ ved Løvenholm, B

 12. juni Pinsedag (Se Nørager) 10.30

 13. juni 2. pinsedag 10.00, Friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup sø

 19. juni Trinitatis (Se Nørager) Ingen

 26. juni 1. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 3. juli 2. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 6. juli  18.30, Familiegudstjeneste på Nørager Stadion

 10. juli 3. s. e. trinitatis (Se Nørager) 11.00

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

 24. juli 5. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, GE

 31. juli 6. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, GE

 7. aug. 7. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, GE

 14. aug. 8. s. e. trinitatis 19.00, Friluftsgudstjeneste ved Stendysserne

 21. aug. 9. s. e. trinitatis (Se Nørager) 11.00

 28. aug. 10. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

 4. sep. 11. s. e. trinitatis 11.00, Genåbning af Gjesing kirke, B

 11. sep. 12. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30

Præsten holder sommerferie i uge 29, 30 og 31
Jeg holder sommerferie fra den 18. juli til den 9. august og i den periode passes pastora-
tet af min kollega i Vivild og Vejlby Gustav Eyermann. Han træffes på tlf. 86 48 60 17.

Med venlig hilsen Sognepræsten


