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Vi elsker vor land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl,
over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans,
bli’r dog din Sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter,
så varme så glade. 

Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit
over engen sig tumler. 

Midsommervisen

Vi elsker vort land 
De tre første vers, som normalt 
synges ved bålfester.

Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
under mark over strand,
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde
hver by har sin heks og hver sogn sine trolde.
Dem vil vi fra livet med glædesblus holde
vi vil fred her til lands
Sankte Hans, Sankte Hans!
Den kan vindes, hvor hjerterne
aldrig bli’r tvivlende kolde.

Tekst: Holger Drachmann, 1885
Melodi P. E. Lange-Müller, 1885 

Lydhimlen i Nørager kirke er renoveret 
– læs mere side 6.



Sankt Hans
Nu nærmer sommeren sig. Faktisk har de 
sidste dage her i april mindet en hel del 
om sommer – med sol fra en skyfri him-
mel og høje temperaturer og med den mest 
markante forskel, at alt endnu ikke er fuldt 
sprunget ud. Hvor man dog glæder sig! 

Holger Drachmann havde ganske givet ret 
i, at de fleste af os danskere elsker midsom-
meren næsten lige så højt som julen, og der-
for er Sankt Hans også så elsket en tradition. 
Der er noget fantastisk hyggeligt ved at sam-
les om bålet i den stille lyse sommeraften og 
mindes – ja, hvem er det nu, at vi mindes? 

Sankt Hans selvfølgelig. Det vil sige Jo-
hannes Døberen, Jesus fætter, som på dansk 
er blevet til Hans. Han blev iflg. Lukasevan-
geliet født 6 måneder før Jesus, og det bliver 

jo den 24/6. Lige som hans fætter, har vi alt-
så her i Danmark valgt at fejre ham aftenen 
før, Sankt Hans aften. 

I katolsk tid var hele året spækket med 
fester til ære for forskellige helgener, men 
efter reformationen anså man det ikke læn-
gere for nødvendigt med alle disse helgener. 
Luther havde jo med henvisning til bibelen 
gjort opmærksom på, at man blot selv kun-
ne bede til Gud og hans søn, Jesus. Så be-
høvede man strengt taget ikke en hel masse 
helgener til at gå i forbøn for sig, og senere 
tids rationalistiske embedsmænd var hurtige 
til at udnytte dette og reducerede alle hel-
ligdagene til én – Store Bededag.

Kun Mortens aften og Sankt Hans gik fri. 
Sandsynligvis fordi de var alt for godt rod-



fæstet i den folkelige tradition, og så fordi 
Sankt Hans eller Johanes Døberen var en 
ganske særlig helgen. 

Hvem var så denne Johannes Døber, og 
hvorfor fejrer vi egentlig stadig hans fødselsdag?
Johannes Døber var som sagt Jesus fætter. 
Hans far var præsten Zakarias. Allerede før 
hans fødsel vidste hans forældre, Elisabeth 
og Zakarias, at han skulle blive noget sær-
ligt. De var nemlig højt oppe i årene og hav-
de næsten opgivet at få børn, da Elisabeth 
pludselig bliver gravid, efter at en engel har 
besøgt Zakarias i templet og fortalt ham, at 
han skal få en søn ved navn Johannes, som 
betyder „Gud har set i nåde“.

Johannes vokser op og begynder at præ-
dike for folk. Han er overbevist om, at dom-
medag er nær, og jorden snart vil gå under. 
Derfor er han draget ud i ørkenen, for der 
havde de gamle profeter forudsagt, at Gud 
selv ville stige ned for at skabe retfærdighed 
blandt mennesker og skabe Paradis af ørken. 
Johannes opfordrer derfor også folk til straks 
at omvende sig fra deres forkerte måde at 
leve på, bekende deres synder, og lade sig 
rense i Jordanflodens vand i form af at blive 
døbt af ham, Johannes, deraf tilnavnet „dø-
beren“. 

Johannes er en streng mand, som levede 
som en asket ude i ørkenen af græshopper og 
vilde biers honning, og hvis prædikener ose-
de som svovl af hans forargelse på samtiden, 
men så en dag får han besøg af Jesus, som på 
mange måder er sin fætters modstykke. Han 
er bestemt ingen asket, men er ven med alle, 
også syndere og drankere. Han forkynder i 
stedet for dommedag, at Guds rige allerede 
er kommet nær, der hvor mennesker om-
vender sig, og i det mindste prøver at gøre 
det gode, Guds vilje. Johannes er i tvivl. Er 
Jesus virkelig den, som skal komme, Guds 
søn? Er det virkelig Guds vilje at tilgive os i 
stedet for at fordømme? 

Johannes ender med at døbe Jesus i Jor-
danfloden, og da Jesus stiger op af vandet, 
åbner himlene sig over ham og Johannes ser 
en due, symbolet på Helligånden, dale ned 
over Jesus og en stemme forkynde, at „Dette 
er min søn, hør ham!“

Johannes bliver dermed en slags forløber 
for Jesus – én, som baner vejen for ham ved 
at formane os til omvendelse og eftertanke. 
Han er en spændende mand, beundrings-
værdig i sin radikalitet, men også skræm-
mende. Han er bestemt værd at fejre – her 
når solen står på sit højeste på himlen – 
Sankt Hans aften, og Danmark måske min-
der aller mest om det Paradis på jord, han 
drømte så stærkt om, men som først kom-
mer den dag, vi får lært af Jesus at tilgive 
hinanden i stedet for at fordømme.

Rigtig god Sankt Hans!
Charlotte B. Johansen



sten. 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 friluftsgudstje-
neste.

Med venlig hilsen
Jens Jørgen Refshauge, Tom Allmann,  

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

Familiegudstjeneste ved  
Skt. Hans-festen i Gjesing
I teltet ved Gjesinghus den 23/6 kl. 17.30

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 Gjesinghus, og 
så slutter vi ved bålet. 

Kom og vær med til at fejre Skt. Hans!
Nærmere information i dagspressen.

Med venlig hilsen
Sognepræsten, menighedsrådet og GOB

Vi synger Pinsen ind
Søndag den 1/6 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

„Jeg er livets brød“ ... 
Friluftsgudstjeneste ved  
Store Sjørup Sø
2. pinsedag den 9/6 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 Tom Allmann 
fra Holbæk, der prædiker. Efter gudstjene-
sten er der musikalsk underholdning, så 
medbring om muligt klapstole eller andet at 
sidde på samt evt. kaffe til efter gudstjene-

Løvenholm slot.



Familiegudstjeneste ved  
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 2/7 kl. 18.30 på Nørager 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  
Løvenholm slot
Søndag den 10/8 kl. 19.00

Vi holder igen i år friluftsgudstjeneste ved 
det smukke Løvenholm Slot, denne gang 
den 10/8. 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

Friluftsgudstjeneste ved  
Rygårde strand
Søndag den 17/8 kl. 19.00

Vi prøver i år at holde friluftsgudstjeneste 
ved Rygårde 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 
vandet og noget lettere at komme til end 
stendysserne, men medbring et tæppe eller 
en klapstol, da der ikke er noget at sidde på 
derude. Tag også kaffe med til bagefter. I til-
fælde af regnvejr er gudstjenesten aflyst. Vi 
håber at se rigtig mange.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og Sognepræsten

Rygårde strand.



Sogneudflugt 
Onsdag den 20/8
Sogneudflugten arrangeres i år af Nørager 
menighedsråd, og den finder sted onsdag 
den 20/8. Der vides i skrivende stund ikke 
noget om, hvor den går hen, men der kom-
mer nærmere information i dagpressen.

Indskrivningsgudstjeneste
Søndag den 31/8 kl.19.00 i Gjesing kirke
De kommende konfirmander og deres for-
ældre indbydes til indskrivningsgudstjeneste 
i Gjesing kirke den 31/8 kl. 19.00.

Efter gudstjenesten går vi over i konfir-
mandstuen i Gjesing, hvor jeg vil informere 
om undervisning og konfirmation i Gjesing 
og Nørager i 2014-2015. 

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 2015
Konfirmation i Gjesing:
Søndag den 26/4 2015 kl.10.00
Konfirmation i Nørager:
Søndag den 3/5  2015 kl.10.00

Menighedsrådsmøder
Næste fællesmøde for Gjesing og Nørager 
menighedsråd er: Onsdag den 18/6 kl. 19.00 
i Gjesing konfirmandstue.

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte: 
Clara Sandholm Eriksen, Nørager kirke
Ellen Rygaard Nikolajsen, Nørager kirke
Julie Victoria Schier Kirkegaard, Gjesing kirke
Laura Voigt Nielsen, Nørager kirke
Lea Mandrup Nielsen, Nørager kirke

Viede:
Ingen

Døde og begravede: 
Finn Gludsø Madsen, Vivild kirke
Viola Kathrine Jensen, Nørager kirke
Anna Margrethe Sørensen, Vivild kirke
Brian Nygaard Christensen, Gjesing kirke

Præsten holder sommerferie  
i uge 29, 30 og 31
Jeg holder sommerferie fra den 14/7 til 
den 5/8, og i den periode passes pasto-
ratet af min kollega i Vivild og Vejlby 
Gustav Eyermann. 

Han træffes på tlf. 86 48 60 17.
Med venlig hilsen sognepræsten

Forsidefoto:

Det første højtaleranlæg
Lydhimlen i Nørager kirke er nu netop 
kommet på plads igen efter at havde væ-
ret pillet ned og sendt til renovering.

Den er blevet rigtig flot, og så tjener 
den også et godt formål. Lydhimlen var 
nemlig den første slags „højttaleranlæg“, 
som man havde i kirken.

Tanken var, at når lyden ramte den, 
kastes den tilbage ned til tilhørerne. I 
dag har vi jo et fint elektronisk højta-
leranlæg, og så har man ikke så meget 
brug for lydhimlen, men den pynter jo 
stadig og hører ligesom med til en rigtig 
prædikestol.



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 97 12, email: JensAnders@sol.dk

Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager:
Birthe Vestergaard,  
Auningvej 108, Nørager, 8961 Allingåbro,  
tlf.: 86 48 64 09, email: bv@primanet.dk

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

Anne Linnet koncert

Anne Linnet var i Nørager kirke fredag 
før påske og holdt en fantastisk smuk 
kirkekoncert. 

Der er noget ganske særligt ved at 
være til koncert i kirken – det er som om 
rummet tilføjer en ekstra dimension. 
Det var i hvert fald en stor oplevelse, og 
bagefter var der en øl eller et lille glas i 
den næsten færdigbyggede multihal, 
hvor stemningen også var i top. 

Desværre var der ikke billetter nok 
til alle interesserede, og det beklager vi, 
men vi har nu engang kun de pladser, 
der kan være i kirken. Vi håber til gen-
gæld på en ny koncert næste år med en 
ny kunstner, og så har man jo chancen 
igen.

Med venlig hilsen
Sognepræsten



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 

 25. maj 5. søndag e. påske 9.00 (10.30 i Vejlby)

 29. maj Kristi himmelfart 11.00 9.30

 1. juni 6. søndag e. påske 9.30 19.00, Vi synger pinsen ind

 8. juni Pinsedag 11.00 9.30

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

 15. juni Trinitatis 9.30 Ingen

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

 23. juni Skt. Hans 17.30, Familiegudstjeneste  
   ved Gjesinghus

 29. juni 2. s. e. trinitatis Ingen 9.30

 2. juli   18.30, Familiegudstjeneste  
    på Nørager stadion

 6. juli 3. s. e. trinitatis 9.30 Ingen

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

 20. juli 5. s. e. trinitatis Ingen 9.30, GE

 27. juli 6. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 3. aug. 7. s. e. trinitatis 9.30, GE Ingen

 10. aug. 8. s. e. trinitatis 19.00, Friluftsgudstjeneste 9.30 
   ved Løvenholm

 17. aug. 9. s. e. trinitatis 11.00 19.00, Friluftsgudstjeneste  
    ved Rygård strand

 24. aug. 10. s. e. trinitatis 9.30 11.00

 31. aug. 11. s. e. trinitatis 19.00, Konfirmand- 9.30 
   indskrivningsgudtjeneste

Gudstjenestelisten og Kirkebladet
Gudstjenestelisten og Kirkebladet (pdf filer) kan ses på Nørager Beboerforenings 
hjemmeside på: http://www.noeragerdjursland.dk/cms/gudstjenesteliste


