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Sådan digtes der i en af de nye salmer, og 
uden opstandelse ingen påske. Uden op-
standelse ville der i det hele taget slet ingen 
kristendom være. Så ville alle Jesus’ ord blot 
være udtalt af endnu en livsklog etiker og 
filosof – måske nok den mest geniale, der 
nogen sinde havde levet – men dog kun et 
menneske præcist som alle andre! 

Dét, som gør Jesus’ ord til noget særligt, 
er, at han var Guds talerør på jorden – at 
han var Guds søn. Det blev tydeligt påske-
morgen!

End ikke døden kunne besejre ham, for 
Gud besluttede ganske enkelt at gøre ham 
levende igen. Den morgen for 2000 år siden 
greb Gud selv ind i historien og ændrede 
dens gang én gang for alle, så døden ikke 
nogen sinde mere skal være det sidste, der 
kan siges om et menneske. Dødens magt 
blev overvundet af livet selv, af skaberen selv. 
Jesus opstod fra de døde, og med ham er alle 
vi andre blevet lovet i vores dåb – at også vi 
og vores kære engang skal opstå fra de døde 
og leve evigt i hans rige.

Hvordan det så nærmere skal gå til, det 
ved til gengæld ingen af os. Jesus vendte godt 

nok tilbage fra de døde, men ikke med en 
avanceret videnskabelig forklaring på, hvor-
dan opstandelsen sådan biologisk set kan 
forekomme. Han kom derimod tilbage for at 
få os til at tro. Tro er tillid til Gud selv. Ham, 
som gav os selve livet fra begyndelsen af.

Der er ting om livets begyndelse og af-
slutning, som vi mennesker nok bare må 
indstille os på, at vi aldrig nogen sinde får 
svar på – i hvert fald ikke i dette liv. Hvor-
dan hele universet opstod, hvorfor netop vo-
res lille blå planet tilsyneladende er det ene-
ste sted i millioner af kilometers omkreds, 
hvor der kan være liv, hvorfor vi hver især er 
blevet lige nøjagtig til dem, som vi er – med 
denne helt unikke blanding af gener, arv 
og miljø, eller hvor vi helt præcist kommer 
hen, når vi dør, og vores krop tilsyneladende 
bliver til støv og jord igen. Det gør heller 
ikke noget, at vi ikke finder et svar på det, 
for jeg ved til gengæld, at det ender godt, og 
det er jo da det vigtigste. 

Det har Gud selv lovet os netop med Jesus 
ord. Det ender godt, for det ender i Guds 
rige. Hvor det så ligger, og hvordan man 
kommer derhen, og om det kun er sjælen 

Så bli’r det påske og 
opstandelse og skønt ...
Det er påske! Alting springer ud,
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves. Det er Gud,
der vil trøste alle os, der måtte miste.
Og når Gud gir liv og gør det underfuldt og grønt,
blir det påske og opstandelse og skønt!



eller hele kroppen, der opstår fra de døde, 
kan vi mennesker så spekulere os skøre over 
og diskutere vildt frem og tilbage om – vi 
finder næppe noget endeligt svar. 

Vi må nok bare som apostlen Paulus trø-
ste os med, at: 

„Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, man da 
skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg 
stykkevis, men da skal jeg kende fuldtud, lige-
som jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, 
håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem 
er kærligheden.“ (1. Kor. 13.12-13)

Gud elskede sin søn så meget, at han op-
rejste ham fra de døde påskemorgen. Ja, han 
elskede os alle så meget, at han ikke synes, 
at vi blot skulle blive til jord engang, når vi 
dør, derfor skal vi igen af jord opstå! Det er 
det eneste vigtige at vide, resten kan vi trygt 
overlade til Gud og blot tro på.

Rigtig glædelig påske
Sognepræsten

„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for  
vuggestuen og dagplejen
Tirsdage den 3., 10., 17. og den 24. marts, 
fra kl. 9.30-10.30 i Nørager kirke.

Går du hjemme på barsel eller lign., er du 
meget velkommen med den lille, og ellers 
er det et tilbud til dagplejere, vuggestuen og 
børnehaven i Nørager.

Musikpædagog 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“
Palmesøndag den 29. marts kl. 19.00 
i Nørager kirke.

Vi synger også i år påsken ind i Nørager 
kirke med en kort musikgudstjeneste. Der 
er ingen prædiken, men masser af de gode 
gamle påskesalmer, så det er også noget for 
børn.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Nørager menighedsråd

Altertavlen i Nørager kirke:  
Jesus’ opstandelse påskemorgen.



Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste
Søndag den 19. april kl. 13.00 i Gjesing kirke.

Som en del af konfirmationsundervisningen 
vil konfirmanderne arrangere deres egen 
gudstjeneste.

De får selv lov at lave prædiken, vælge 
salmer og bønner. De står for nadveren, li-
gesom de også selv medvirker i den øvrige 
gudstjeneste.

Alle er meget velkomne til en garanteret 
anderledes gudstjeneste. Vi håber at se både 
forældre, søskende, bedsteforældre og kam-
merater på kirkebænkene. Bagefter er der 
kaffe i konfirmandstuen. Så sæt kryds i ka-
lenderen søndag den 19/4 kl. 13.00!

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Konfirmation
Der er konfirmation i Gjesing kirke 
den 26. april 2015 kl.10.00.

Konfirmanderne er: 
Mathias Furhmann Jensen
Frederik Søgaard-Sørensen

Der er konfirmation i Nørager kirke 
den 3. maj 2015 kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Natalie Blangstrup Dahl
Victor Vestergaard Fisker
Sigurd Fisker Jensen
Ida Krogh Leensbak
Gunnar Pedersen
Jonathan Aakerholm Sørensen

Friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup sø 2 pinsedag 25. maj kl. 10.00 – se næste side.

„Vi synger Pinsen ind“
Søndag den 17. maj 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, læsninger og bøn. Der er ingen prædiken, men kom 
og vær med. Det er en kort gudstjeneste, så den er også børnevenlig.

Med venlig hilsen Nørager menighedsråd og Sognepræsten



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
Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager:
Birthe Vestergaard,  
Auningvej 108, Nørager, 8961 Allingåbro,  
tlf.: 86 48 64 09, e-mail: birthev@outlook.dk

Graver: Torben Andersen,  
Strandparken 20, Fjellerup, 8585 Glesborg,
tlf.: 23 71 99 14, e-mail: 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, e-mail: ja@jaconsult-dk.dk

„Lyset er kommet til verden ...“ 
Friluftsgudstjeneste  
ved Store Sjørup Sø
2. pinsedag den 25. maj 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 Jens Jørgen Refshauge fra Ør-
sted, 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  

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte: 
Johan Frank Sodemann, Nørager
Gorm Fisker Klintø, Nørager

Viede:
Ingen

Døde og begravede:
Edith Emmy Mortensen,Nørger
Peter Østergaard, Nørager

Menighedsrådsmøder
Fællesmøder for Gjesing og Nørager 
menighedsråd: 
15. april kl.19.00 i konfirmandstuen 
30. juni kl.19.00 i konfirmandstuen
20. oktober kl.19.00 i konfirmandstuen



art being · 87 86 70 10

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.

GUDSTJENESTELISTE
 Dato Dagens navn  Nørager 

 22. feb. 1. søndag i fasten  Ingen

 1. marts 2. søndag i fasten 11.00

 8. marts 3. søndag i fasten 9.30

 15. marts Midfaste 11.00 (i Vivild)

 22. marts Mariæ bebudelse  Ingen

 27. marts  19.30 Stig Rossen koncert 

 29. marts Palmesøndag 19.00 Vi synger påsken ind

 2. april Skærtorsdag 11.00

 3. april Langfredag  Ingen

 5. april Påskedag 11.00

 6. april 2. påskedag  Ingen

 12. april 1. søndag e. påske   Ingen

 19. april 2. søndag e. påske 9.30 

 26. april 3. søndag e. påske  Ingen

 1. maj Bededag 9.30 

 3. maj 4. søndag e. påske 10.00 Konfirmation

 10. maj 5. søndag e. påske  Ingen

 14. maj Kristi himmelfart 11.00 

 17. maj 6. søndag e. påske 19.00 Vi synger pinsen ind

 24. maj Pinsedag 9.30 

 25. maj 2. pinsedag 10.00 Friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup sø

 31. maj Trinitatis 11.00 


