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Med thomaskravet står vi her …

Med thomaskravet står vi her,
med tvivlens skæl for øjets skær -
langfredags angst i mindet.
Du kender, Gud, vor splittethed,
vor længsel mod dit lys, din fred
og kulden dybt i sindet.

Vi tror på det, vort øje ser:
det kendte, sikre - intet mer -
en jordfødt, bundet viden.
Du under os en evighed,
et liv, som ingen grænser ved;
men dage dør i tiden.

I dybet under stenet jord
må tjørnen søge vandets spor
med blinde, hvide rødder.
Vi famler skræmt i gravens skød,
men ser kun naglegab og død
og sår på dine fødder.

Da kommer du igen til os
- hver lukket dør, hver tvivl til trods -
med ord, vi kan fornemme.
Bag det, som vore øjne ser:
lidt vin, lidt brød - og intet mer!
dér hører vi din stemme.

Her er det tunge glædesbud,
hvis pris, min Herre og min Gud!
til bunds du selv kun kender.
Her får du for dit liv, dit blod
min thomastro, mit svage mod
- og gir mig dine hænder.

joh 20,24-29
Lisbeth Smedegaard Andersen 1988



Det kan være så svært 
at tro. Tvivlen, ang-
sten og usikkerheden 
er altid vores følge-
svend, for hvor meget 
kan man nu egentlig 
være helt sikker på i 
dette her liv – måske 
er det derfor, at vi så 
gerne vil forsikre os på 
alle mulige måder. 

Vi vil gerne for-
sikres om, at vores elskede nu også virkelig 
elsker os. Vi vil så gerne anerkendes af de 
andre for vores indsats på arbejdet eller i fri-
tidsaktiviteter, så vi selv kan være helt sikre 
på, at vi nu også er gode nok. Vi vil gerne 
forsikres af lægen om, at vores helbred er i 
orden, at vi er sunde og raske, for tænk nu 
hvis … Vi forsikrer vores dyrebare ejendom, 
vores bil og hus og alt muligt andet for vores 
surt optjente kroner, men gør det os i grun-
den mere trygge?

Politisk indfører vi grænsekontrol og la-
ver forebyggende handleplaner for alt mu-
ligt for at føle os mere sikre, men livet selv 
er grundlæggende en usikker affære, og det 
er svært, om ikke umuligt, at finde tryghed 
på den måde.

Når det kommer til det, som vi helt 
grundlæggende skal tro på og bygge vores liv 

på, så vil vi selvfølgelig 
også gerne forsikres. 
Naturvidenskaben på-
står ofte at besidde en 
såkaldt „sikker viden“, 
så den er der mange 
der foretrækker. Den 
kræver jo beviser for 
sine påstande, men 
selv inden for det na-
turvidenskabelig felt 
er der ofte stor usik-

kerhed om resultater og teorier. Det har vi 
det bare med at glemme, når vi forblændes 
af, hvor meget vi mennesker kan teknolo-
gisk. Derfor bliver vi også så vrede og fru-
strerede, når det går op for os, at lægevi-
denskaben ikke altid kan helbrede os eller i 
sidste ende redde vores liv. 

Det evige liv kan man ikke opnå ved at 
forsikre sig. Det hjælper heller ikke at spise 
sundt og grønt og dyrke masser af motion 
hele livet eller at meditere eller flytte til en 
græsk ø uden stress. Vi ender altså med at dø 
alligevel før eller siden.

Det evige liv er kun noget, som man kan 
modtage ved at tro på det. Præcis ligesom 
med Jesus’ opstandelse fra de døde og håbet 
om, at også vi alle skal opstå engang efter 
døden i hans rige. Der findes ingen beviser 
for det. Vi må blot tro på det; og nej, man 

Thomastroen er også  
en slags tro …



kan ikke se det med det blotte øje. Heller 
ikke, hvis man tager til Jerusalem og bog-
staveligt talt „famler skræmt i gravens skød“ 
inde i gravkirken, hvor man mener, at Jesus 
historisk set døde og blev begravet. Vi får 
ikke disciplen Thomas’ chance for at stikke 
fingeren i Jesus side og selv mærke efter, men 
mindre kan også gøre det, som Jesus selv si-
ger til Thomas: „Du tror, fordi du har set mig. 
Salige er de, som ikke har set og dog tror“.

At tro er at kaste sig ud i noget, som man 
netop ikke er sikker på, fordi det føles sandt 
og rigtigt, fordi det giver livet mening og en 
helt ny dimension af håb. 

Gud bliver ved med at komme til os i 
form af hans søn Jesus. Ham, som døde og 
opstod for os i påsken for mere end 2000 år 
siden. Den Jesus, som kan gå gennem selv 
lukkede døre og låste hjertekamre, og det 
er et held, for ellers ville han aldrig kunne 
trænge ind til os. Han er til stede, hver gang 
vi holder altergang i kirken, og her rækker 
han os selv det evige liv i form af symbolet 
på hans død og opstandelse: lidt brød og lidt 
vin. Og nej, du kan helt sikkert ikke se det 
med det blotte øje, men det kan være, at du 
kan mærke det i dit hjerte – og tro bare en 
lille bitte smule – mere skal der nemlig ikke 
til. Blot lidt Thomastro og livet bliver aldrig 
det samme igen. 

Rigtig god påske
Sognepræsten

„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for vuggestuen  
og dagplejen
Tirsdage den 2., 9. og 23. februar, den 1., 8. 
og 15. marts 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 og vuggestuen og 
børnehaven 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

Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste
Søndag den 6. marts kl. 13.00 i Gjesing kirke.
Som en del af konfirmandundervisningen 
vil konfirmanderne arrangere deres egen 
gudstjeneste. De får selv lov at lave prædi-
ken, vælge salmer og bønner. De står for 
nadveren, ligesom 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 6. marts kl. 13.00!

Med venlig hilsen sognepræsten

Alberte Winding koncert
18. marts kl. 19.30 i Nørager kirke.
K I R K E K O N C E R T
Vi gør det igen: beboerforeningen, bold-
klubben og menighedsrådet har kontrakt 
med Alberte Winding, og vi glæder os me-
get til at høre hende.

Med venlig hilsen beboerforeningen,  
boldklubben og menighedsrådet

Fra Gravkirken i Jerusalem.



Liturgisk gudstjeneste
Langfredag 25. marts kl. 10.00 i Nørager 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

„Jeg er livets brød ...“ 
Friluftsgudstjeneste ved  
Store Sjørup Sø
2. pinsedag, mandag den 16. 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 med-
virker præsterne fra alle sognene og i år er 
det Charlotte B. Johansen fra Gjesing-Nør-
ager, 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 
kirkeblad 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 

Konfirmation
Der er konfirmation i Nørager kirke
søndag den 24. april kl.10.00

Konfirmanderne er: 
Nina Marie Borup Exner
Kathrine Kvist Guldbrandt
Magnus Johnsen,
Josefine Guldborg Lund
Viktor Guldborg Lund
Simon Aakerholm Sørensen

Der er konfirmation i Gjesing kirke 
søndag den 1. maj kl.10.00 

Konfirmanderne er:
Sofie Givskov
Mathias Holm Kristensen
Tobias Aabenhus Madsen
Anker Magnus Hauge Nielsen
Frederik Rasmussen
Frederik Dahl Steffensen

Vi synger Pinsen ind
Søndag den 8. maj kl. 19.00 i Nørager kirke.
Vi synger Pinsen ind ligesom til 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, kan fadderskabet anmeldes 
elektronisk på www.borger.dk  inden for de første 
14 dage efter fødslen.

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. Evt. navneændring i forbindelse med 
brylluppet er gratis og kan foretages elektronisk 
på www.borger.dk.

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:
Karin Korning
Gl. Fjellerupvej 10, 8961 Allingåbro,
tlf.: 86 48 65 57, e-mail: karinkorning@mail.tele.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

Mindeord
Den 4. nov. 2015 mistede vi Birthe Vester-
gaard, som har siddet i Nørager menigheds-
råd siden år 2000 lige ind til hendes død, 
og som har været formand for rådet siden 
2004. Birthe har brugt meget tid og energi 
på menighedsarbejdet igennem årene; bl.a. 
på at arrangere sogneudflugter og Birthe var 
i det hele taget typen, som engagerede sig 
lidenskabeligt, når hun gik ind i noget. Det 
gjaldt både menighedsrådsarbejdet, men 
også da hun var med til at etablere Nørager 
Børnehave sammen med daværende sogne-
præst Anne Birgitte Reiter og flere andre. 
Det vil vi gerne sige hende tak for og mindes 
hende for. Birthe blev bisat her ved Nørager 
kirke den 10. nov. 2015.

Ære være hendes minde!

Vi vil i samme omgang også gerne mindes 
Leif Andersen, som døde den 1. okt. 2015, 
og som igennem en årrække var vores tro-
faste medhjælper her på Nørager kirkegård.

Ære være hans minde!

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte:
Mia Kristen Hjørne
Alfred Ladefoged Hedegaard
Holger Musy Kristiansen
Viktor Fisker Schmidt

Døde og begravede:
Birthe Vestergaard

Menighedsrådsmøder
Fællesmøde for Gjesing og Nørager menig-
hedsråd 13. april kl. 19 i Konfirmandstuen.

Kommende konfirmationsdatoer
2017: Gjesing 30. april, Nørager 7. maj.
2018: Nørager 29. april, Gjesing 6. maj.
2019: Gjesing 28. april, Nørager 5. maj.
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager

 21. feb. 2. s. i fasten  Ingen  Ingen

 28. feb. 3. s. i fasten 11.00 (i Vivild kirke) 9.30 

 6. mar. Midfaste 13.00 Konfirmandernes 11.00 (i Vejlby kirke) 
    egen gudstjeneste 

 13. mar. Mariæ bebudelse  Ingen  Ingen

 18. mar.    19.30 Alberte Winding  
      koncert 

 20. mar. Palmesøndag 16.00 Påskegudstjeneste 11.00 
    med spisning

 24. mar. Skærtorsdag 19.00 Gudstjeneste med 9.30 
    rigtig vin og brød

 25. mar. Langfredag  (Se Nørager) 10.00 Liturgisk gudstjeneste

 27. mar. Påskedag 9.30  11.00 

 28. mar. 2. påskedag  Ingen  Ingen

 3. apr. 1. s. e. påske  Ingen  Ingen

 10. apr. 2. s. e. påske  Ingen  Ingen

 17. apr. 3. s. e. påske 9.30  11.00

 22. apr. Bededag 11.00 Gudstjeneste med 9.30 
    varme hveder

 24. apr. 4. s. e. påske  Ingen 10.00 Konfirmation

 1. maj 5. s. e. påske 10.00 Konfirmation  Ingen

 5. maj Kristi Himmelfart 9.30  11.00 

 8. maj 6. s. e. påske  Ingen 19.00 Vi synger pinsen ind

 15. maj Pinsedag 9.30  11.00 

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

 22. maj Trinitatis 11.00 (i Vejlby kirke) 9.30

 29. maj 1. s. e. trin.  Ingen 11.00 

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.


