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Kimer, I klokker 
– og skynd jer hen i  
kirken julemorgen!

Komponist: H. Rung, 1857
Tekst: N.F.S. Grundtvig, 1856 

Kimer, I klokker, ja kimer før dag i det dunkle
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
æren er Guds i det høje.

Julen er kommen med solhverv for hjerterne bange
jul med Gudsbarnet i svøb, under englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer os glædskabens bud.
æren er Guds i det høje!

Synger og danser og klapper i eders småhænder,
menneskebørnene alle til jorderigs ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
æren er Guds i det høje!

Nørager kirkes nye kirkeklokke,  
sponsoreret af Mærsk Mc-Kinney Møller  
gør det igen muligt at kime juleaften,  
så lyt efter den 24. december 
omkring kl.16.00.



Kimer, I klokker 
– og skynd jer hen i  
kirken julemorgen!
Kirkeklokken havde stor betydning for 
præsten og salmedigteren N. F. S. Grundt-
vig, der selv voksede op i Udby præstegård 
med kirkeklokken, som nærmeste nabo. For 
Grundtvig var lyden af kirkeklokken alt an-
det end støj, apropos den nyinstiftede for-
ening „Vi elsker stilhed“. Den var derimod 
symbolet på selve kirken, der kalder på alle 
„gamle som ung“ hver eneste søndag, men 
ikke mindst til højtiderne. 

Kirkeklokkens kimen og englenes sang 
smelter nærmest sammen i hans smukke 
julesalme „Kimer i klokker“, som udspiller 
sig julemorgen. For Grundtvig var højde-
punktet i julen nemlig ikke juleaften, men 
gudstjenesten julemorgen. Da kimer klok-
ken, mens det endnu er mørkt og stjernerne 
tindrede på den klare frostblå himmel, som 
englenes øjne tindrede julenat, da de første 
gang bragte de forfrosne hyrder julens glæ-
delige budskab om, at Guds fred omsider 
var kommet til jord.

Julemorgen har stadig sin helt særlige 
stemning. Der føler man virkelig, at Guds 
fred har sænket sig over jorden, omend kun 
for en kort stund. Det er som om verden 
med alle dens små og store fortrædelighe-
der går i stå for et øjeblik af respekt for det 
faktum, at i nat kom med Jesus den selvop-
ofrende kærlighed til jord. Den kærlighed, 
som aldrig søgte sit eget, men derimod dig 
og mig. Der tændtes et sprinklet håb for os 
mennesker, om at freden en dag skulle vidne 
over krigen, at kærligheden skulle vinde over 
had, ligegyldighed og egoisme. 

Julemorgen, der vågner vi og „tælle mer 
ej timer“, som der står i en af hans andre 
kendte julesalmer, og det er der ellers mange 
af os, der har gjort alt for meget, inden vi 

når frem til juleaften. Børnene leger forhå-
bentlig veltilfredse med deres gaver fra i går 
og freden og eftertænksomheden kan sænke 
sig over de voksne, hvis ellers ikke julefro-
kosterne og familiekomsammen kommer i 
vejen for det. I kirken er der i hvert fald fred, 
himlens egen fred, som når en nybagt mor 
vugger sit barn i søvn i sit skød med et stille 
smil om læberne, præcist som jomfru Maria 
må havde gjort det for over 2000 år siden.

Und jer selv et pusterum i al travlheden, 
og kom hen i kirken julemorgen, og mærk 
freden sænke sig i takt med, at Guds egen 
velsignelse lyser over os til lyden af kirke-
klokkens kimen, eller er det englenes sang?

God jul!
Sognepræsten 

Krybbespil ved 
minikonfirmanderne
Lørdag den 26.11. kl. 14.00 i Vivild kirke
Vi holder afslutning med minikonfirman-
derne fra Gjesing, Nørager og Vivild, hvor 
vi opfører krybbespil i kirken. Bagefter er 
der kaffe og saftevand i konfirmandstuen. 
Alle er meget velkomne, og tag endelig 
bedsteforældre med også. Husk, minikon-
firmanderne skal møde en time før, dvs. kl. 
13.00 til prøve.
Med venlig hilsen: Præster Gustav Eyermann,  
Charlotte B Johansen og Vivild menighedsråd

„Vi synger julen ind“ 
Første søndag i advent, den 27.11.
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



Den 4. september gen-
åbnede Gjesing kirke så 
endelig efter at havde 
været lukket i over et 
år pga. renovering. Det 
blev en festlig genåb-
ningsgudstjeneste med 
over hundrede menne-
sker i kirke, hvor både 
organist, Børne og ung-
domskoret, samt kir-
kesangerparret Orla og 
Anita Pedersen var med 
til at skabe en uforglem-
melig dag. Bagefter var 
der smørrebrød og kaffe og kage i Gjesing 
hus, hvor arkitekt Per Kristensen fortalte om 
renoveringsarbejdet. 

Jeg vil hermed benytte mig af chancen 
for at sige tak både til provst Anders Holt 
og provstiudvalg, som overhovedet gjorde 
det muligt at foretage denne gennemgri-
bende renovering, men også tak for godt 

samarbejde ikke mindst 
til menighedsrådet, og 
især Inger Birch Lange, 
som har gjort et kæmpe 
stykke arbejde, og til alle 
håndværkerne, rådgiver-
ne og de bygningssag-
kyndige for godt samar-
bejde, og sidst men ikke 
mindst til alle de frem-
mødte, som var med til 
at fejre vores kirke den 
dag. Tak også til hånd-
værkerne for den flotte 
lysekrone, som oplyser 

loftet nede ved orglet, og som er en gave til 
Gjesing kirke fra dem. 

Benyt jer nu af chancen og kom selv og 
oplev, hvor smukt et kirkerum vi har fået, 
kom og slid lidt på bænkene, så de kan få 
lidt patina, kom og brug jeres kirke, måske 
har den mere at byde på end som så.

Kærlig hilsen Sognepræsten

Genåbningen af Gjesing kirke



Julebørnegudstjeneste
Anden søndag i advent, den 4.12.
kl. 14.00 i Gjesing kirke, 
med efterfølgende juletræsfest i Gjesinghus
Traditionen tro synger vi julen ind i Gjesing 
med en børnegudstjeneste. Vi starter kl. 
14.00 i kirken, hvor der er genfortælling af 
juleevangeliet, og hvor vi synger julesalmer, 
hvorefter vi ca. kl.14.45 fortsætter med kaffe 
og æbleskiver og underholdning for børnene 
i Gjesing hus.

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 

Julebørnegudstjeneste i Nørager 
kirke med Luciaoptog
Tredje søndag i advent, den 11.12. kl. 17.00
Vi holder igen i år Lucia-gudstjeneste i Nør-
ager kirke den tredje søndag i advent. Guds-
tjenesten indledes med Luciaoptog og er 
ligesom sidste år en børnegudstjeneste uden 
prædiken, men med genfortælling for børn 
og voksne. I Nørager forsamlingshus er der 
kaffe og juletræsfest inden gudstjenesten, 
det begynder kl. 14.00 i forsamlingshuset.

Med venlig hilsen
Sognepræsten, Nørager menighedsråd og 

Nørager beboerforening

Luciagudstjeneste i Gjesing kirke
Tredje søndag i advent, den 11.12. kl. 19.00
Gjesing kirke er åben igen, og der vil være 
Luciaoptog i kirken, ligesom der plejer.

Det er en kort gudstjeneste, hvor vi b.la. 
synder de kendte julesalmer, så det er noget 
for hele familien, både gamle og unge, så 
kom og vær med! 

Med venlig hilsen Sognepræsten

Julegudstjeneste for Nørager 
børnehave og dagplejen i  
Nørager og Vivild
Torsdag den 15.12. 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

„De ni læsninger“
Fjerde søndag i advent kl. 19.00 i Gjesing 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 
her på tærsklen til juleaften!

Med venlig hilsen Sognepræsten

Nytårsaftens gudstjeneste 
Den 31.12. i Nørager kirke kl. 14.30 
og i Gjesing kirke kl. 16.00
Ligesom de forrige år indleder vi nytårsaften 
med en festlig gudstjeneste med champagne 
og kransekage i våbenhuset bagefter. Vi hå-
ber, at mange vil benytte sig af tilbuddet om 
en på en gang festlig og højtidelig start på 
nytårsaften.

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 – 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: Vi håber på at ansætte  
ny graver i Nørager snarest.
– 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

Kirkelige handlinger siden  
sidste kirkeblad: 
Døbte: 
Nina Marie Borup Exner, Nørager
Manfred Ovist Hougesen; Gjesing
Milla Løvkvist Pinderup, Gjesing
Anemone Fisker Klintø, Nørager
Anton Malimi Musawa Horn, Nørager

Viede: 
Christina Bødker Nielsen
og Rasmus Damsgaard Jensen, Nørager

Døde og begravede: 
Preben Højgaard Jensen, Nørager
Thora Nielsine Jensen, Vivild
Karl Aage Jensen, Nørager
Klaus Ehrenreich Nielsen, Gjesing
Erik Ree Holtz, Den evangeliske frikirke
Marie Magdalene Ovist, Nørager
Poul Asgar Klit, Gjesing

„I tilfælde af meget sne...“
Hvis der er lovet kraftigt snefald, eller der 
er mistanke om snestorm, så kontakt sogne-
præsten samme dag og hør, om gudstjene-
sten kan afholdes som planlagt, inden man 
kører hjemmefra. Hvis jeg ikke er til stede, 
vil der være indtalt en besked på telefonsva-
reren, om hvorvidt gudstjenesten vil blive 
afholdt.

Med kærlig hilsen Sognepræsten

Kyndelmissegudstjeneste 
Søndag den 5.2.12 i Nørager kirke kl. 16.00 
og i Gjesing kirke kl. 19.00
Kyndelmisse er en gammel katolsk skik. På 
denne dag midt i den mørkeste vinter ind-
viedes alterlysene til resten af kirkeåret, der-
for vil vi holde en stemningsfuld lys-guds-
tjeneste, 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.

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 

 27. nov. 1. søn. i advent 9.30, B 19.00, „Vi synger
    Julen ind“, B

 4. dec. 2. søn. i advent 14.00, „Jule-børne- 9.30
   gudstjeneste“ i Gjesighus, B 

 11. dec. 3. søn. i advent 19.00, Luciagudstjeneste, B 17.00, „Jule-børne-guds-
    tjeneste med Luciaoptog

 15. dec.   10.00, Børnehave og
    dagpleje gudstjeneste

 18. dec. 4. søn. i advent 19.00, „De ni læsninger“, B (Se Gjesing)

 24. dec. Juleaften 14.30 16.00

 25. dec. Juledag 11.00 9.30

 26. dec. 2. juledag Ingen Ingen

 31. dec.  16.00, Nytårsaftens- 14.30, Nytårsaftens-
   gudstjeneste gudstjeneste

 1. jan. Nytårsdag Ingen Ingen

 8. jan. 1. søn. e. H. 3 k. (Se Nørager) 11.00

 15. jan. 2. søn. e. H. 3 k. 9.30, B 11.00, B

 22. jan. 3. søn. e. H. 3 k. 14.00, GE (Se Gjesing)

 29. jan. Sidste s. e. H. 3 k. 9.30, B 11.00, B

 5. feb. Septuagesima 19.00, Kyndelmisse- 16.00, Kyndelmisse-
   gudstjeneste, B gudstjeneste

 12. feb. Seksagesima (Se Nørager) 11.00

 19. feb. Fastelavn 14.00, GE (Se Gjesing)

 26. feb. 1. søndag i fasten 9.30, B 11.00, B

 4. mar. 2. søndag i fasten 11.00 9.30


