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 „Vi er  
Guds hus og kirke nu,  
 bygget af  
 levende stene ...“
Kirken er mere end mursten og smukke 
gamle bygninger. Den er først og fremmest 
de mennesker, som kommer i den – både til 
livets store begivenheder, dåb, bryllup og be-
gravelser, men også indimellem til gudstje-
nester af forskellige slags. Det betyder også, 
at hvis der ikke er nogen, som bruger kirken 
mere, så er der heller ingen kirke mere ...

Vi bor i et tyndt befolket område, og det 
betyder, at vi må støtte ekstra op om de lo-
kale initiativer, hvis vi altså vil beholde dem 
– ellers forsvinder de. Der er intet – heller 
ikke kirken – som bare bliver ved af sig selv. 
Vi har to smukke kirker i henholdsvis Gje-
sing og Nørager, og der foregår faktisk man-
ge spændende ting i dem, lige fra vuggestue-
salmesang, til Alle Helgens gudstjenester, 
aftensmadsgudstjenester, sognearrangemen-
ter og konfirmandgudstjenester – og så også 
gudstjenesten om søndagen – ikke mindst. 

Tænk, at der hver eneste søndag – stort 
set – foregår noget enten i Gjesing eller Nør-
ager kirke. Det er en enestående chance for 
at tage en lille pause fra en travl hverdag og 
give sig tid til at se tingene i et lidt større 

perspektiv, give sig tid til lidt fordybelse. Jeg 
havde på et tidspunkt en kirkegænger, som 
kom hver søndag, og som sagde til mig, at 
han nødig ville gå glip af en eneste søndag, 
for søndagens gudstjeneste var lige som at 
ånde ind. Lunger fyldes med luft, og man 
får ny energi og kraft til resten af ugen – no-
get, der kan bære én videre i livet.

Gudstjenesten kan virke fremmed, første 
gang man træder over dørtærsklen. Man 
kender måske ikke salmerne og er ikke vant 
til at synge, man skal rejse sig og sætte sig på 
forskellige tidspunkter, og der bruges nogle 
fremmede ord og vendinger, som man må-
ske ikke helt forstår – men giv den nu en 
chance. Det er lidt som at lære at cykle: det 
kræver at man prøver et par gange, men så 
kan det også vise sig, at den kan noget, som 
intet andet kan.

Kom og prøv og tag nogle flere med, så 
vores kirke igen kan blive til glæde og gavn 
– ikke kun for de få, som har fundet ud af, 
hvad den kan – men for mange flere..

Husk: kirken er bygget af levende stene.
Kærlig hilsen Sognepræsten



Konfirmand 
indskrivningsgudstjeneste
Søndag den 31/8 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 der efterfølgende vil være en kop kaffe 
og brød. Så har vi lejlighed til lige at hilse på 
hinanden, og jeg vil desuden informere om 
undervisningen og konfirmation i Gjesing 
og Nørager i 2014-2015. 

Husk at medbringe dåbsattesten. 
Kærlig hilsen Sognepræsten

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

„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for vuggestuen og 
dagplejen i Nørager kirke
Onsdage den 10/9, 17/9, 1/10, 8/10, 22/10 
og 29/10 fra kl. 9.30-10.30
Vi har sunget salmer med vuggestuen og 
dagplejen i Nørager de sidste par år, og det 
har været så stor en succes, at vi gerne vil 
gøre det 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, 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

Det ny-renoverede graverhus i Gjesing.



Aftensmads-gudstjeneste  
i Gjesing kirke 
Søndag den 26/10 kl.16.00
Vi holder en familiegudstjeneste med gen-
fortælling fra bibelen, og kendte salmer og 
bagefter er der aftensmad i konfirmand-
stuen.

Gudstjenesten er tilrettelagt for børn, 
men der er også noget for voksne at komme 
efter, og alle er velkomne, så tag gerne bed-
steforældrene med, hvis de har lyst.

Vi håber at se rigtig mange
Sognepræsten og  

menighedsrådet i Gjesing

Høstgudstjeneste i Nørager
Søndag den 21/9 kl. 19.00 i Nørager kirke
Nu er høsten forhåbentlig kommet vel i hus 
og derfor holder vi traditionen tro høstguds-
tjeneste for store og små i vores kirke. Det 
er en festlig gudstjeneste, hvor kirkerne er 
smukt pyntet, og vi skal synge alle de smuk-
ke gamle høstsalmer. Kom og vær med til at 
fejre en god høst.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og præsten

Høstgudstjeneste i Gjesing  
med efterfølgende havetraktortræk 
og bagagerumsmarked
Lørdag den 27/9 kl 12.30 i Gjesing kirke
I samarbejde med GOB holder vi i år høst-
gudstjeneste i Gjesing kirke, som efterfølges 
af havetraktortræk og bagagerumsmarked 
ved Gjesinghus og kl. ca. 17.30 er der hel-
stegt pattegris!

Alle er velkomne til en garanteret hygge-
lig eftermiddag.

Med venlig hilsen
Sognepræsten, GOB og  

menighedsrådet i Gjesing



S o g n e e f t e r m i d d a g e :

„DEN SIDSTE TID  
OG DET, SOM  

FØLGER EFTER ...“

1. del: Den gode afsked
Onsdag den 29/10 kl. 19.30 

i Nørager forsamlingshus

Døden er ofte lidt et tabu – noget, som man 
helst undgår at snakke om til trods for, at vi 
ved, at vi alle sammen før eller siden kom-
mer til at miste et menneske, som vi holder 
af. De næste par sogneeftermiddage stiller vi 
derfor skarpt på „døden“ og tiden lige før og 
efter et dødsfald.

Den 29/10 er det kirkesanger og bedemand 
Orla Pedersen, der er foredragsholder.
„Vi ved, at dagen kommer, hvor vi må tage 
endelig afsked med vore kære. Trods det er 
der mange, der stadig står fuldstændig ufor-
beredt, når det sker.

I den situation vil alle omkringværende, 
menige som professionelle, gøre det yderste 
for at rådgive og være behjælpelige – men er 
det nok? Er det så afdødes ønsker, vi opfyl-
der, eller er det vore egne? Er det afdødes øn-
sker, vi SKAL opfylde, eller er det vore egne?

Orla Pedersen fra Auning Begravelsesfor-
retning vil komme med et oplæg til debat 
om emnet, der gerne skulle få deltagerne til 
at tage emnet op i hjemmet, således at man 
finder den helt rigtige løsning for den en-
kelte familie.

Orla Pedersen vil også fortælle om opga-
ven som bedemand, hvordan han selv kom 
i gang med opgaven, og lidt om strømnin-
gerne på begravelsesfronten anno 2014.

Er der plads til nytænkning på dette om-
råde, eller skal vi holde fast i de gamle tra-
ditioner?“

Der vil desuden blive et foredrag om hospice 
enten i september eller november, se nærmere 
i dagspressen. 

Med venlig hilsen
Orla Pedersen og menighedsrådet i Nørager

Alle Helgens gudstjenester
Søndag den 2/11 
Gjesing kirke kl. 16.00 
Nørager kirke kl. 19.00

Alle helgens dag mindes vi de døde og der-
for holder vi to særlige gudstjenester kl. 16.00 
og kl. 19.00 i henholdsvis Gjesing og Nørager 
kirke. Her vil jeg nævne navnene på alle 
dem, som enten er døde eller begravede fra 
sognets kirke siden sidste Alle Helgens dag. 

Det er meget stemningsfuldt, og kirkerne 
er pyntede med masser af levende lys. Orga-
nist Lars Rørbech og kirkesanger Orla Pe-
dersen står for musikken. 

Der er tale om en almindelig kort guds-
tjeneste, men med navneoplæsning og solo-
sang. Bagefter kan man stille lys på gravene, 
så husk evt. at medbringe lys.

Vi håber, at rigtig mange vil give sig tid til 
at mindes de døde, både dem, der er døde 
i det forgangne år, men også dem, som er 
døde for længe siden, men som vi jo stadig 
savner og tænker på ind imellem.

De kærligste hilsener 
Sognepræsten 



Julebørnegudstjeneste  
og julelys-tænding  
i rundkørslen
Den første søndag i advent, 
den 30/11 kl. 13.30 i Gjesing kirke,
med efterfølgende juletræsfest i Gjesing hus

Traditionen tro synger vi julen ind i Gjesing 
med en børnegudstjeneste. Vi starter kl. 
13.30 i kirken, hvor der er genfortælling af 
juleevangeliet, og hvor vi synger julesalmer, 
hvorefter vi ca. kl.14.15 fortsætter med kaf-
fe og æbleskiver og underholdning for bør-
nene i Gjesing hus. Vi slutter med at tænde 
julelysene i rundkørslen.

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

„Vi synger julen ind“ 
Den første søndag i advent, 
den 30/11 kl. 19.00 i Nørager kirke

Vi synger julen ind i Nørager kirke med en 
festlig julemusikgudstjeneste. Der er ingen 
prædiken, men nogle få læsninger, bøn og 
velsignelse og masser af de gode gamle ju-
lesalmer.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Nørager menighedsråd

Gravsteder på Nørager Kirkegård
På Nørager Kirkegård er det nu muligt at 
blive begravet i kistegravsteder i plæne med 
eller uden mindeplade og i urnegravsteder i 
plæne med mindeplade. Taksterne for grav-
steder kan fås ved henvendelse til graveren 
eller kirkeværgen. På gravsteder i plæne med 
mindeplade må man kun sætte en granitsten 
med indsats til blomsterbuket.

Nørager menighedsråd



Sidste år, hvad vi næsten ingen sne, men for-
rige år måtte vi desværre aflyse et par guds-
tjenester pga. sne, og der var nogen, som 
kom til at gå forgæves til kirkedøren. Det 
vil vi gerne undgå i fremtiden, så hvis der er 
lovet kraftigt snefald, eller der er mistanke 
om snestorm, så kontakt sognepræsten samme 
dag og hør, om gudstjenesten kan afholdes som 
planlagt, inden man kører hjemmefra. Hvis 
jeg ikke er til stede, vil der være indtalt en be-
sked på telefonsvareren, om hvorvidt gudstje-
nesten vil blive afholdt. En del af vores kir-
kebetjening, og specielt vikarer, kan komme 
langvejs fra og have svært ved at nå frem – 
også selv om det måske ikke er så slemt her 
hos os.

Med kærlig hilsen Sognepræsten

I tilfælde af M E G E T  sne ...

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,  
Strandparken 20, Fjellerup, 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

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte: 
Sofus Walter Koudahl, Nørager kirke

Kirkeligt velsignede:
Gitte Fihl Frederiksen og Michael Kjær  

Frederiksen, Gjesing kirke

Døde og begravede:
Sigrid Thorup Jensen, Nørager
Bodil Birch Sørensen, Nørager
Hans Christian Brok Eriksen, Gjesing



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

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.

Kirkebilen kører til alle arrangementer. Ring venligst i forvejen.
Kirkebil Nørager: tlf. 86 48 65 60 · Kirkebil Gjesing: tlf.: 86 48 33 08.
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GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

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

 7. sep. 12. s. e. trinitatis 9.30 Ingen

 14. sep. 13. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 21. sep. 14. s. e. trinitatis 9.30 19.00, Høstgudstjeneste

 27. sep.  12.30, Høstgudstjeneste

 28. sep. 15. s. e. trinitatis Ingen 11.00

 5. okt. 16. s. e. trinitatis Ingen 9.30

 12. okt. 17. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 19. okt. 18. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 26. okt. 19. s. e. trinitatis 16.00, Aftensmads- 11.00 
   gudstjeneste

 29. okt.   19.30, Sognearrangement

 2. nov. Alle Helgens dag 16.00, Alle Helgen 19.00, Alle Helgen

 9. nov. 21. s. e. trinitatis 9.30 Ingen

 16. nov. 22. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 23. nov. Sidste s. i kirkeåret Ingen Ingen

 30. nov. 1. søndag i advent 13.30, Jule- 19.00, Vi synger julen ind 
   børnegudstjeneste 


