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Friluftsgudstjeneste ved  
Rygaard Strand 
I stedet for ved stendysserne.
Søndag den 18. august kl. 19.00

Familiegudstjeneste ved  
Skt. Hans-festen i Gjesing
I teltet ved Gjesing hus 23. juni kl. 17.00



Så blev det endelig sommer igen. Vi strøm-
mer ud af vores huse og misser op mod solen 
og bliver alle sammen straks lidt gladere og 
måske også lidt mere udadvendte og imøde-
kommende. Det er tid for at gå i haven og 
vinke til naboen over hækken, det er tid til 
at nyde Guds smukke skaberværk, enten det 
er til bens, eller på cykel eller i bil, og hvad 
enten vi nu tager i skoven, til stranden eller 
går tur langs markerne. Det er tid for at være 
ude og komme hinanden lidt ved. 

Derfor er kirken også trukket udenfor 
i det forhåbentlige gode vejr ved en række 
lejligheder sommeren over. Vi begynder til 
Sankt Hans-festen i Gjesing hus, og siden til 
sommerfesten i Nørager og så i år ved Ry-
gård strand i stedet for stendysserne og sidst 

men ikke mindst ved Løvenholm. Prøv at 
komme og vær med og oplev hvor smukt og 
dejligt det kan være at synge skaberens pris 
lige dér midt i skaberværket. Jesus prædike-
de jo altid selv ude i det fri, og man opdager 
ofte en ny dimension ved teksterne, når man 
hører dem ude under åben himmel. Det er 
som om, der er lidt højere til loftet herude 
end i selv det mest højloftede kirkerum. 

Der vil være gudstjenester både for store 
og små, og bagefter er der enten kaffe eller 
mad og masser af hyggeligt samvær. Så kom 
og vær med i løbet af sommeren. Vi håber at 
se rigtig mange ligesom vi plejer ...

De kærligste hilsner 
Sognepræsten og menighedsrådene

„I al sin glans nu stråler solen ...“

Notits: Vær opmærksom på at gudstjenesten den 2. juni i Gjesing kirke er flyttet til søndagen efter!

I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,

nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.



Familiegudstjeneste ved  
Skt. Hans-festen i Gjesing
I teltet ved Gjesing hus 23. juni kl. 17.00

Begynd Skt. Hans festen med en hyggelig 
familiegudstjeneste i teltet. Prædiken og sal-
mer er tilrettelagt for børn, men der er for-
håbentlig også lidt at hente for de voksne. 

Bagefter er der spisning i teltet, og senere 
er der snobrød til børnene, og endelig slut-
ter vi med bål og båltale. Kom og vær med 
til at fejre Skt. Hans.!

Med venlig hilsen
sognepræsten, menighedsrådet og GOB

Familiegudstjeneste ved 
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 3. 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 Rygaard Strand
Søndag den 18. august kl. 19.00

Vi prøver i år at holde friluftsgudstjeneste 
ved Rygaard Strand, nærmere bestemt på 
græsset ved parkeringsplads nummer to, og 
så håber vi bare på godt vejr.

Det er et smukt sted med udsigt over van-
det og noget lettere at komme til end sten-
dysserne. Medbring et tæppe eller en klap-
stol, da der ikke er noget at sidde på derude. 
Tag også kaffe med til bagefter. I tilfælde af 
regnvejr er gudstjenesten aflyst. Vi håber at 
se rigtig mange.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og sognepræsten



Friluftsgudstjeneste ved  
Løvenholm slot
Søndag den 25. august kl. 18.30

Vi holder igen i år friluftsgudstjeneste ved 
det smukke Løvenholm Slot, denne gang 
den 25/8. Det er en god idé at medbringe 
et tæppe eller en klapstol til at sidde på, da 
jorden kan være kold. Hvis vejret mod for-
ventning alligevel skulle blive dårligt, flytter 
vi gudstjenesten ind i Gjesing kirke. Menig-
hedsrådet vil sørge for kaffe, småkager og 
saftevand til at hygge os med bagefter. Hvis 
man kommer i bil, er der P- pladser ved ho-
vedindgangen fra Løvenholmvej. Vi gør op-
mærksom 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

Indskrivningsgudstjeneste
Søndag den 1. 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 
2013-2014. 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 2014:

Konfirmation i Nørager:
27. april 2014 kl.10.00

Konfirmation i Gjesing:
4. maj 2014 kl.10.00



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: gjesing.graver@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

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

Sogneudflugt
Arrangeres i år af Gjesing Menighedsråd, og 
vil blive en sensommerudflugt, der vil finde 
sted søndag den 15. september 2013.

Turen er ikke helt tilrettelagt på nuvæ-
rende tidspunkt, men sæt allerede nu X i 
kalenderen og hold øje med annoncering 
i Folkebladet i uge 26, hvor den nærmere 
beskrivelse for turen vil fremgå, ligesom til-
melding så kan finde sted.

Da målet for udflugten er Flensborg, 
skulle alle interesserede have mulighed for at 
nå og undersøge, om man har gyldigt PAS.

Gjesing menighedsråd og sognepræsten

Menighedsrådsmøder:
Næste fællesmøde for Gjesing og Nørager 
menighedsråd er den 1. juli kl. 19.00 i Gje-
sing konfirmandstue. 

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad:

Døbte:
Silje Frank Ammitzbøll Andersen, Nørager kirke
Ida Górska Madsen, Nørager kirke
Simon Cetnie Foldager, Gjesing kirke
Axel Christian Maarup, Gjesing kirke

Viede: Ingen

Døde og begravede:
Poul Martin Sørensen, spredt over havet
Bodil Helene Oddershede Sørensen, Nørager kirke
Henning Højlund Andersen,  

Sankt Clemens kirke Randers
Lilly Pedersen, Nørager kirke



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 

 26. maj Trinitatis Ingen Ingen

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

 9. juni 2. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 16. juni 3. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 23. juni 4. s. e. trinitatis 17.00, Familiegudstjeneste 9.30 
   ved Skt. Hans festen

 30. juni 5. s. e. trinitatis 9.30 11.00

 3. juli   18.30, Familiegudstjeneste  
    på Nørager Stadion

 7. juli 6. s. e. trinitatis 9.00 Ingen

 14. juli 7. s. e. trinitatis 11.00 Ingen

 21. juli 8. s. e. trinitatis Ingen 11.00

 28. juli 9. s. e. trinitatis 11.00, GE Ingen

 4. aug. 10. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 11. aug. 11. s. e. trinitatis Ingen 11.00, GE

 18. aug. 12. s. e. trinitatis 11.00 19.00, Friluftsgudstjeneste  
    ved Rygård strand

 25. aug. 13. s. e. trinitatis 18.30, Friluftsgudstjeneste 11.00 
   ved Løvenholm

 1. sep. 14. s. e. trinitatis 19.00, Konfirmand- 9.30 
   indskrivningsgudtjeneste

Præsten holder sommerferie i uge 30, 31 og 32
Jeg holder sommerferie fra den 22/7 til den 11/8, 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


