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Man siger godt nok, at Brorson er julens sal-
medigter, Kingo påskens og Grundtvig Pin-
sens, men det bliver nu ikke ordentligt påske 
uden Grundtvigs elskede klassiker „Tag det 
sorte kors fra graven“ fra 1848. Salmen er 
stykke mesterligt poesi, en helt vidunderlig 
gendigtning af historien om Maria Magda-
lenes møde med den opstandne Jesus.

I Johannesevangeliet er det nemlig Ma-
ria Magdalene, som er det første vidne til 
opstandelsen. Det har altid hørt med til hi-
storien, at det var kontroversielt, både fordi 
hun var kvinde, men ikke mindst, fordi hun 
i traditionen er blevet forbundet med den 
prostituerede, der salvede Jesus fødder.

For nogle år siden udkom Dan Browns 
bestseller af en roman „Davinci-mysteriet“, 
og den fik for alvor sat gang i spekulationer-
ne. Baggrunden var, at man havde fundet 
nogle gamle skrifter, hvor Maria optræder 
som ynglingsdiscipel på lige fod med Peter 
og Johannes, og det fik altså Dan Brown til 
at digte, at hun måtte være Jesus’ kone.

Dette er der nu ingen belæg for at tro, 
men Maria Magdalene må havde hørt til 
inderkredsen af disciple, altså mennesker, 
der havde opgivet alt for at følge Jesus. Det 
kan man læse ud af historierne i bibelen, og 
uanset om hun var prostitueret eller ej, så er 
det bemærkelsesværdigt, at det er hende, en 

„Se, af øjets tåreflod  
morgensolen mildt opstod ...“

„Se, Maria Magdalene!
Hænder nys hun vred i gru,
sukked, til at røre stene:
Hvor, ak, hvor er Herren nu?
Se, af øjets tåreflod
morgensolen mildt opstod.
I den grav, hvor han har hvilet,
hun har fundet englesmilet“



kvinde, og ikke Peter, der får æren af at være 
den første, der ser den opstandne. Måske, 
fordi hun havde mest brug for det, fordi hun 
trods alt var den der sørgede mest?

Ifølge Johannesevangeliet var hun gået ud 
til graven helt alene meget tidligt om mor-
genen, mens solen kun lige var ved at stå op. 
Hvorfor ved vi ikke; måske kunne hun bare 
ikke holde ud, ikke at være i nærheden af 
Jesus mere. Hun måtte altså ud til graven 
så hurtigt som muligt, men hun finder den 
tom, og fortvivlet tilkalder hun disciplene. 
Peter og Johannes kommer også og ser den 
tomme grav, men går straks igen, og hun 
bliver alene tilbage ved graven for at græde. 
Hun har tilsyneladende slet ikke forstået, 
hvad den tomme grav skal betyde. Selv om 
to engle viser sig for hende, ænser hun dem 
ikke. Hun er kun optaget af én ting: at finde 
sin døde Herre igen, og da den opstandne 
Jesus selv kommer hen imod hende, genken-
der hun ham da heller ikke med det samme. 
Hun tror derimod, at det er havemanden, 
og at det må være ham, der har båret liget 
bort. Det er først, da han kalder på hende 
med hendes navn, at hun genkender ham, 
og det er præcist dette øjeblik, som Grundt-
vig skildrer så mesterligt med ordene „Se, af 
øjets tåreflod morgensolen mildt opstod“. 

Solen, der er ved at stå op denne påske-
morgen spejles nu i hendes tårevædede øjne, 
og med ét forklares det hele. Hun forstår, 
hvad der før var skjult for hendes øjne: at 
han virkelig er opstået, at hun har fået sin 
Herre og Mester tilbage, og at døden selv er 
blevet overvundet på mirakuløs vis.

Samtidig gør Grundtvig elegant Jesus til 
den egentlige sol. Det er ham, der er opstået 
denne morgen og det er hans livgivende 
kraft, der skal give alle os andre kraft til at 
opstå fra de døde. Vi er altså ligesom blom-
sten, der skal spire frem af jorden ved den 
første morgensols varme stråler, og et smuk-

kere opstandelsesmotiv kan man næsten 
ikke finde.

Det hele tydeliggøres af vendingen fra tå-
rer til smil: „I den grav, hvor han har hvilet, 
hun har fundet englesmilet“. Englenes glæde 
er omsider blevet Maria Magdalenes glæde, 
og nu er det hendes tur til at bringe et godt 
budskab (engle betyder egentlig budbrin-
ger) – først til disciplene og så til alle vi an-
dre. Jesus er opstået og vil stige op til sin fa-
der og vores fader, til sin Gud og vores Gud. 
Han er gået i forvejen for os, og der skal vi 
se ham igen.

Som en sidste krølle på det skal nævnes 
Grundtvigs brug af udtrykket „Sukked, til at 
røre stene“.

Der var en stor sten rullet for indgangen 
til graven, og fra de andre historier fra bi-
belen om kvinderne ved graven, ved vi, at 
det var et stort problem, hvordan de skulle 
få stenen rullet fra.

Grundtvig lader Maria Magdalenes gråd 
være så hjerteskærende, at den rører selv 
stenene, som jo ellers er noget af det mest 
upåvirkelige jvf. udtrykket „hård, som en 
sten“ og måske er det ligefrem hendes gråd 
og sorg, der er med til at rulle stenen fra gra-
ven?

Maria Magdalene er et sindbillede på det 
sørgende menneske. Grundtvig vil måske 
netop sige os, at „Gud selv ånder på øjet, når 
det græder“, at han også er hos os i sorgen, og 
at han røres af vores tårer og vores bønner. 
Derfor lod han også stenen rulle fra graven 
og sin søn opstå fra de døde og en gang for 
alle sprænge dødens grænse for os.

Smukkere kan påskens budskab næsten 
ikke præsenteres, så kom og syng med på-
skedag, når vi istemmer „Tag det sorte kors fra 
graven, plant en (påske) lilje, hvor det stod“!

Rigtig god påske
Sognepræsten



Salmesang for vuggestuen og 
dagplejen i Nørager kirke
Onsdage den 6/3, 13/3, 20/3, 3/4, 10/4 og 
17/4 fra kl. 10-11
Sidste efterår begyndte vi med at synge sal-
mer med vuggestuen og dagplejen i Nør-
ager, og det var så stor en succes, at vi gerne 
vil forsøge igen. Så går du hjemme på barsel 
eller lign., er du meget velkommen med den 
lille, og ellers er det et tilbud til dagplejere 
og vuggestuen i Nørager børnehave. Musik-
pædagog og organist Inger-Lise Maarup vil 
hjælpe os med at synge og spille lidt, og så er 
der også tid til hygge og lidt frugt.

Vi glæder os til en ny sæson.
Kærlig hilsen

Sognepræsten og Inger- Lise Maarup

„Vi synger påsken ind“
Onsdag den 20/3 kl. 19.00 i Gjesing kirke
Vi synger igen i år påsken ind i Gjesing 
kirke med en festlig musikgudstjeneste. Der 
er ingen prædiken, men nogle få læsninger, 
bøn og velsignelse og masse af de smukke 
gamle påskesalmer. Det er en kort gudstje-
neste, så den er derfor også noget for børn. 
Bagefter er der en kop kaffe i våbenhuset og 
lidt til børnene. 

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Rigtig vin og brød ... 
Skærtorsdag den 28/3 kl. 19.00 i Gjesing kirke
Kirken vil være ekstra smukt pyntet til den-
ne højtidelige aftensgudstjeneste skærtors-
dag i Gjesing. Gudstjenesten vil forløbe som 
normalt, men til altergangen vil der være 
rigtigt brød og vin i anledning af skærtors-
dag. Så kom og vær med til den stemnings-
fulde gudstjeneste.

Med venlig hilsen 
Sognepræsten

Liturgisk gudstjeneste 
Langfredag den 29/3 kl. 10.00 i Gjesing kirke
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

Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste 
Søndag den 7/4 kl. 13.00 i Gjesing kirke
Som en del af konfirmandundervisningen 
vil konfirmanderne arrangere deres egen 
gudstjeneste. De får selv lov til at lave præ-
diken, vælge salmer og bønner. De står for 
nadveren, ligesom de også selv medvirker i 
den øvrige gudstjeneste.

Alle er meget velkomne til en garante-
ret anderledes gudstjeneste. Vi håber at se 
både forældre, søskende, bedsteforældre og 
kammerater på kirkebænkene. Bagefter er 
Gjesing menighedsråd vært ved kaffebord i 
Gjesinghus. Så sæt kryds i kalenderen søn-
dag den 7/4 kl. 13.00!

Med venlig hilsen Sognepræsten
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Konfirmation
Der er konfirmation i Gjesing kirke 
den 28/4 2013 kl.10.00 
Konfirmanderne er: 
Mette Jensen, Sarah Lassen, Megan B. Prier-
gaard, Dan Foldager Sørensen.

Der er konfirmation i Nørager kirke 
den 5/5 2013 kl.10.00
Konfirmanderne er: 
Karoline Byskov, Rasmus Hansen, Severine 
Grethe Juhl Henningsen, Magnus Blend-
strup Nielsen, Emma Søe Norup, Mia Dals-
gaard Olesen, Laust Bøgild Steiner, Frida 
Carøe Sørensen, Rasmus Pape Sørensen. 

„Vi synger Pinsen ind“ 
Søndag den 12/5 kl. 19.00 i Nørager kirke
Vi synger Pinsen ind ligesom til påske og 
jul. Det bliver en festlig musikgudstjeneste, 
hvor der veksles mellem fællessang, læsnin-
ger og bøn. Der er ingen prædiken, men 
kom og vær med. Det er en kort gudstjene-
ste, så den er også børnevenlig.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og Sognepræsten

Friluftsgudstjeneste ved  
Store Sjørup Sø 
2. pinsedag den 20/5 kl. 10.00
Friluftsgudstjenesten er fælles for Rougsø 
Nord, Gjesing-Nørager, Ørsted, Vivild-
Vejlby samt Fausing - Auning - Ø. Alling 
- V. Alling pastorater. Ved gudstjenesten 
medvirker præsterne fra alle sognene, og 
i år er det Hanne Louise Eyermann fra 
Auning, der prædiker. Efter gudstjenesten er 
der musikalsk underholdning, så medbring 
om muligt klapstole eller andet at sidde på, 
samt evt. kaffe til efter gudstjenesten. Ved 
regnvejr rykkes gudstjenesten til Estruplund 
kirke. 

Der er parkeringsmuligheder ved søen, 
og ellers kan man bruge kirkebilen. Se bag 

på kirkebladet for nærmere oplysninger. 
Velkommen til en festlig friluftsgudstjeneste

Med venlig hilsen
Jens Jørgen Refshauge, Tom Allmann,

 Gustav Eyermann, Hanne Louise Eyermann, 
Ulla Pedersen, Charlotte Bjarning Johansen 

Velkommen til vores nye  
graver/kirketjener
Efter modtagelsen og gennemgang af flere 
ansøgninger samt samtaler måtte der jo 
træffes en beslutning. Christina var en af 
dem, som vi indkaldte til en personlig sam-
tale, hvor hun gjorde opmærksom på, at 
hun godt kunne tænke sig nye udfordringer, 
hvorfor hun i en periode på 2 måneder hav-
de været i praktik ved Ørsted kirke.

Menighedsrådet valgt herefter at ansætte 
Christina Schmidt Brask-Madsen, som vo-
res nye graver/kirketjener.

Christina er tiltrådt ved Gjesing kirke den 
1. februar 2013, og vi vil herefter sørge for, 
at hun vil få såvel den praktiske som teoreti-
ske uddannelse, idet vi ser frem til mange års 
godt og frugtbart samarbejde.

På Gjesing menighedsråds vegne
Inger Birch Lange – formand

Hvem er så den nye  
graver/kirketjener
Jeg er Christina Schmidt Brask-Madsen, 34 
år, gift og bosiddende i Pindstrup med min 
mand og vores to piger på 8 år.

Jeg har altid arbejdet i butik, og mit sene-
ste job var i Super Brugsen Auning, hvor jeg 
var ansat i 6 år. 

Da jeg længe har ønsket, at prøve noget 
nyt, søgte jeg stillingen og var den heldige, 
hvorfor jeg glæder mig rigtig meget, til at 
starte som graver og kirketjener ved Gjesing 
kirke.

Med venlig hilsen
Christina Schmidt Brask-Madsen



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@mail.dk

Graver: Christina Schmidt BraskMadsen,
Perlevej 6, Pindstrup, 8550 Ryomgard
tlf.: 20 12 33 68, 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

Kasserer: Jens Anders Olsen,
Løvenholmvej 43, Gjesing, 8963 Auning,
Tlf.: 22 64 96 12, email: JensAnders@sol.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

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad:

Døbte:
Benjamin Roed Holch, Gjesing kirke
Thor Kling Skjøtt Olesen, Nørager kirke
Emma Mandrup Nielsen, Nørager kirke

Viede:
Ingen

Døde og begravede:
Bertha Hjortshøj Rasmussen, Ørsted kirke
Lilly Ragnhild Hansen, Auning kirke
Sigrid Vestergaard, Gjesing kirke
Tove Poulsen, Gjesing kirke
Knud Robæk Severinsen, Alsø kirke
Jens Hansen, Borup kirke

Menighedsrådsmøder:
Fællesmøder for Gjesing og Nørager menig-
hedsråd: den 17/4 kl.19.00 hos Birthe Vester-
gaard, den 1/7 kl.19.00 i konfirmandstuen.

Menighedsrådsmøder for Gjesing menig-
hedsråd: den 12/3 kl. 18.30 og 29/5 kl. 19.00 
i konfirmandstuen.

Kommende konfirmationsdatoer:
2014: Konfirmation i Nørager den 27/4
og i Gjesing den 4/5
2015: Konfirmation i Gjesing den 26/4
og i Nørager den 3/5
2016: Konfirmation i Nørager den 24/4
og i Gjesing den 1/5
2017: Konfirmation i Gjesing den 30/4
og i Nørager den 7/5
2018: Konfirmation i Nørager den 29/4
og i Gjesing den 6/5
2019: Konfirmation i Gjesing den 28/4
og i Nørager den 5/5



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

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. mar. 3. søndag i fasten 11.00 9.30

 10. mar. Midfaste Ingen 11.00

 17. mar. Mariæ bebudelse 9.30, B 11.00, B

 20. mar.  19.00, „Vi synger påsken ind“ – fælles gudstjeneste for  
   Gjesing og Nørager i Gjesing Kirke, B

 24. mar. Palmesøndag 11.00 9.30

 28. mar. Skærtorsdag 19.00, B 11.00

 29. mar. Langfredag 10.00 Ingen

 31. mar. Påskedag 11.00 9.30

 1. april 2. påskedag Ingen Ingen

 7. april 1. søndag e. påske 13.00, „Konfirmandernes  Ingen 
   egen gudstjeneste“ 

 14. april 2. søndag e. påske Ingen Ingen

 21. april 3. søndag e. påske 9.30, B 11.00, B

 26. april Bededag 11.00 9.30

 28. april 4. søndag e. påske 10.00, Konfirmation Ingen

 5. maj 5. søndag e. påske Ingen 10.00, Konfirmation

 9. maj Kristi himmelfart 9.30 11.00

 12. maj 6. søndag e. påske 19.00, „Vi synger pinsen ind“ – fælles gudstjeneste for 
   Gjesing og Nørager i Nørager kirke, B

 19. maj Pinsedag 11.00, B 9.30

 20. maj 2. pinsedag 10.00, Friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup sø

 26. maj Trinitatis Ingen Ingen

 2. juni 1. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00


