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Den 13. november 2012 er det igen 
tid til menighedsrådsvalg. Det er 
derfor allerede nu tid til at overveje, 
om man kunne være interesseret i at 
stille op til valget.

Gjesing menighedsråd har i øjeblikket 5 fol-
kevalgte medlemmer samt stedfortrædere.

Menighedsrådet består foruden de valgte 
medlemmer af vor præst og én medarbejder-
repræsentant.

Gjesing Menighedsrådet har valgt at af-
holde orienterings- og opstillingsmøde i 
konfirmandstuen ved præstegården

Onsdag den 5. september 2012 kl. 19,00

hvor rådet vil fortælle om, hvad man har ar-
bejdet med i den forgangne periode.

Vi håber på, at der er nye og friske kræf-
ter, som vil være villige til at melde sig og 
dermed tage en tørn for Kirkens og Byens 
liv og vækst.

Inger Birch Lange -formand

Der er Menighedsrådsvalg i 2012

Friluftsgudstjeneste ved  
Løvenholm slot
Skt. Hans dag, den 24. juni kl. 18.30

Vi holder igen i år friluftsgudstjeneste ved 
det smukke Løvenholm Slot; denne gang 
dagen efter Skt. Hans. Det er en god idé 
at medbringe et tæppe eller en klapstol til 
at sidde på, da jorden kan være kold. Hvis 
vejret mod forventning alligevel 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 Løvenholm-
vej – vi gør opmærksom på, at det ikke er 
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



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. Tag også kaffe med til 
bagefter. I tilfælde af regnvejr er gudstjene-
sten aflyst. Vi håber at se rigtig mange.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og Sognepræsten

Sogneudflugt
Onsdag den 29. august
Det er i skrivende stund ikke nærmere be-
stemt, hvor turen skal gå hen i år, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen den 29/8, for 
dér kommer den til at finde sted. Der vil 
selvfølgelig komme nærmere oplysninger i 
de lokale blade om tid og sted og målet for 
udflugten.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd

Familiegudstjeneste ved 
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 4. 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 ser rigtig mange, som vi 
plejer.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og menighedsrådet i Nørager

Friluftsgudstjeneste ved 
Stendysserne
Søndag den 12. august kl. 19.00
Vi prøver igen at holde friluftsgudstjeneste 
ved Stendysserne, og håber på bedre vejr 
end sidste år.



Konfirmand indskrivnings
gudstjeneste
Søndag den 2. september kl.19.00 
i Gjesing kirke
De kommende konfirmander og deres for-
ældre indbydes til indskrivningsgudstjeneste 
i Gjesing kirke kl. 19.00. Efter gudstjene-
sten går vi over i konfirmandstuen i Gjesing, 
hvor jeg vil informere om undervisningen 
og konfirmation i Gjesing og Nørager i 
2012-2013. Efterfølgende vil der være en 

kop kaffe og lidt kage. Så har vi lejlighed til 
at hilse på hinanden. Jeg glæder mig til at 
hilse på jer. 

Kærlig hilsen Sognepræsten

Konfirmationsdatoer i 2013:
Konfirmation i Gjesing 
Den 28. april 2013 kl. 10.00

Konfirmation i Nørager 
Den 5. maj 2013 kl. 10.00

Farvel til vores graver / 
kirketjener i Gjesing sogn
Da Bente Nygaard har været vores graver / 
kirketjener siden 2007, vil vi hermed sige 
hende tak for hendes altid venlige måde at 
være på såvel i kirken som på kirkegårdene.

Hun ønskes held og lykke fremover.

Gjesing menighedsråd og sognepræsten

Velkommen til vores nye 
graver / kirketjener
Efter modtagelsen af 64 ansøgninger til stil-
lingen blev der udtaget 7 til en personlig 
samtale. Der var mange engagerede og gode 
ansøgere, men vi skulle jo kun bruge en per-
son.

Vi valgte således at ansætte Maria Aviaja 
Dalsgaard Møller, der med sin unge alder er 
meget interesseret i at komme i gang med 
en uddannelse. Maria har gennem et halvt 
år været i praktik som graver / kirketjener 
andet steds i Norddjurs Provsti. Endvidere 
har Maria god flair for IT, hvilket jo er af 
stor betydning i disse tider, hvor næsten alt 
skal ske elektronisk.

Maria er tiltrådt ved Gjesing kirke den 1. 
april 2012 og vi vil herefter sørge for, at hun 

vil få såvel den praktisk som teoretisk ud-
dannelse, idet vi forventer at få mange års 
glæde af hende.

På Gjesing menighedsråds vegne
Inger Birch Lange, formand

Hvem er den nye graver / 
kirketjener
Da jeg var så heldig at få stillingen som 
graver / klokker ved Gjesing kirke, vil jeg 
hermed gerne have lov til at præsentere mig 
selv.

Jeg hedder Maria Aviaja Dalsgaard Møl-
ler, er født i 1989 og bosiddende i Grenaa 
sammen med min datter Ivalo på 2½ år.

Samtidig kan jeg oplyse, at jeg har været 
i Erhvervspraktik som graver og kirketjener 
ved Homå kirke siden august 2011, hvor jeg 
hurtigt fandt arbejdet særdeles spændende 
og derfor ikke var i tvivl om, at den opslåede 
stilling ved Gjesing kirke måtte søges.

De grønne områder, naturens puls, kir-
kens rum og historier har gjort stort indtryk 
på mig, ligesom jeg hurtigt faldt ind i ru-
tinen vedrørende vedligeholdelse af gravste-
der, rengøring af kirken samt forberedelse til 
de forskellige tjenester og arrangementer.

Maria Aviaja Dalsgaard Møller



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: Maria Aviaja Dalsgaard Møller, 
email: gjesinggraver@hotmail.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: Torben Andersen, Salbovej 17, 8585 Glesborg,
tlf.: 23 71 99 14, email: Ta@nrdn.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

Notits vedr. Kirkebladet
Hvis nogen hører om nogen, som ikke har 
modtaget kirkebladet her i vores to sogne, 
vil vi gerne høre om det, så det kan blive 
rettet.

Med venlig hilsen Sognepræsten

Menighedsrådsmøder:
Næste fællesmøde for Gjesing og Nørager 
menighedsråd er den 15. august kl. 19.00 i 
Gjesing konfirmandstue. 

Kirkelige handlinger siden  
sidste kirkeblad:
Denne rubrik måtte udgå sidste gang så her 
bringe vi for de to sidste perioder.

Døbte: 
Sarah Lorenzen Andersen, Nørager
Mathias Rahe

Døde og begravede: 
Poul Ehrenreich Nielsen, Gjesing
Johnny Danny Steendahl Hansen, Gjesing
Asta Marie Kristensen, Ørsted
Hans Munch Sørensen, Gjesing
Viggo Asmussen, Nørager
Maren Marie Bang Henningsen, Vejlby
Rigmor Annelise Viftrup Jørgensen, 
 Øster Alling
Johanne Kirstine Andreasen, Gjesing

Gjesing og Nørager børne  
og ungdomskor
Vi søger nye medlemmer af vores kor, som 
synger i kirken til gudstjenesterne og ved 
særlige lejligheder. Så hvis du kan lide at 
synge, og gerne vil tjene en skilling, så kon-
takt korleder og kirkesanger Orla Pedersen 
på tlf. 86 48 59 for nærmere oplysninger. 
Koret optager medlemmer fra tredje klasse-
trin og op.

Med kærlig hilsen Sognepræst og korleder



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

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.

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 

 3. juni Trinitatis 11.00 9.30

 10. juni 1. s. e. trinitatis Ingen 11.00

 17. juni 2. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 24. juni 3. s. e. trinitatis 18.30, Friluftsgudstjeneste ved Løvenholm

 1. juli 4. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 4. juli  18.30, Familiegudstjeneste på Nørager Stadion

 8. juli 5. s. e. trinitatis 9.30 11.00

 15. juli 6. s. e. trinitatis Ingen 9.30, GE

 22. juli 7. s. e. trinitatis 11.00, GE Ingen

 29. juli 8. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 5. aug. 9. s. e. trinitatis 9.00 Ingen

 12. aug. 10. s. e. trinitatis 19.00, Friluftsgudstjeneste ved Stendysserne

 19. aug. 11. s. e. trinitatis 9.30 11.00

 26. aug. 12. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 2. sep. 13. s. e. trinitatis 19.00, Konfirmand- 9.30 
   indskrivningsgudtjeneste

Præsten holder sommerferie i uge 28, 29 og 30 
Jeg holder sommerferie fra den 9. til den 29. juli 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


