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K I R K E G Å R D E N 
– l ivet s  have

Vi tænker måske ikke sådan over det til dag
lig, men vi har i grunden nogle meget smuk
ke og velholdte kirkegårde her i Danmark. 

Det er jo hele små parker. Ofte med en el
ler flere bænke og med gravsteder, der på én 
gang er personlige og ensartede, frodige med 
blomster og velklippede buske, små træer og 
hække.

En lille grøn oase inde i storbyerne, og 
her ude på landet tilmed et socialt møde
sted. Her kan man mindes sine kære og de 
bysbørn, som man måske kendte engang, 
eller man kan få sig en snak med nogle af 
de andre besøgende på kirkegården eller 
med graveren. Hvis man ikke har besøgt en 
kirkegård et andet sted end i Danmark, har 

Nørager kirkegård.



man selvfølgelig ikke noget at sammenligne 
med, men kirkegårde og begravelsesskikke 
kan være meget forskellige. Jeg synes, vi har 
nogle fantastiske kirkegårde her i Danmark.
I England f.eks. har man ofte sådan en slags 
naturkirkegård, hvor gravstenene står lidt 
tilfældigt mellem det høje græs – også smukt 
– men helt anderledes. Hvorimod kirkegår
dene i sydeuropa ofte er præget af store flot
te gravmonumenter meget tæt side om side, 
men ikke med ret meget grønt. Det er ikke 
uden grund, at en indvandrer, jeg engang 
stødte på, refererede til kirkegården som „de 
dødes have“, for kirkegården i Danmark lig
ner vitterligt en have – en meget velpasset en 
af slagsen vel at mærke.

Da jeg var i Jerusalem i efteråret, havde jeg 
lejlighed til at besøge den enorme jødiske 
kirkegård, som fylder hele den ene side af 
oliebjerget. Her er intet grønt, og det ville 
da heller ikke give mening at sætte afskårne 

blomster, for de ville visne med det samme 
i varmen. Til gengæld lægger man små sten 
på gravene. Sådan kan man også mindes de 
døde. Jøder har i generationer gerne villet 
begraves netop her på oliebjerget med udsigt 
over Tempelpladsen; ikke pga. den smukke 
udsigt, men fordi de så er i første parket til 
at møde messias, når han engang kommer.

Herhjemme har det altid været skik, at man 
begraves med fødderne mod øst, så man vil 
stå op med ansigtet vendt mod Jesus, vores 
messias, når han engang kommer igen på 
den yderste dag for at dømme levende og 
døde.

I mellemtiden må vi nøjes med at besøge 
mindesmærkerne for de døde på kirkegår
den. Sorgen, tabet og de mange gode min
der om dem, som ikke er mere, har vi til 
fælles på tværs af religion og kultur overalt 
i verden. Ligesom vi har håbet om opstan
delsen til fælles med i hvert fald alle kristne.

Udsigten over Jerusalem fra den jødiske kirkegård på oliebjerget.



Kirkegården er et dejligt sted omkranset af 
sine fine stengærder – et lille jordisk „para
dis“, for paradis betyder egentlig indhegnet 
have, men den er ikke „dødens have“, snare 
„livets have“. Her kan vi nemlig komme og 
mindes vores døde i håbet om, at vi skal ses 
igen engang i Guds eget Paradis.

Tag en tur på kirkegården, og nyd den her 
i efteråret, eller efter grandækningen, når 
den stadig er overraskende grøn og smuk.

Sognepræsten

„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for vuggestuen og 
dagplejen i Nørager kirke
Tirsdage den 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 og 4/10 
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 lignende, er du meget velkommen med 
den lille. 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

Høstgudstjeneste i Nørager
Søndag den 18/9 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 gode 

Den jødiske kirkegård på oliebjerget.



gamle høstsalmer. Menighedsrådet er des
uden vært for en kop kaffe. Kom og vær 
med til at fejre en god høst.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og præsten

Minikonfirmander
Der er igen i år mulighed for at gå til mini
konfirmand, hvis man går i tredje klasse på 
Langhøjskolen. Undervisningen foregår sam
men med eleverne fra Vivild og det begyn
der tirsdag den 11/10 fra kl. 14.00-15.30.

Transport frem og tilbage til skolen fore
går med bus, og der vil altid være en voksen 
med til at hente og bringe børnene. Vi vil 
med fortællinger, kreative indslag og sang 
fortælle om kristendom og kirke, og vi slut-
ter af med krybbespil lørdag den 26/11, hvor 
minikonfirmanderne deltager. 

Vi håber rigtig mange vil være med, og 
man må gerne deltage, også selv om man 
ikke er døbt eller tilhører en anden tro eller 
kirke.

Der bliver sendt breve ud med nærmere op-
lysninger om, hvornår det foregår, og hvordan 
man kan blive meldt til. 

Med kærlig hilsen
sognemedhjælper Charlotte Nejmann,  

sognepræst Charlotte B. Johansen  
og sognepræst Kim Arne Pedersen 

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag den 6/11 kl. 19.00 i Nørager kirke

Alle helgens dag mindes vi de døde, og der
for holder vi en særlig gudstjeneste kl. 19.00 i 
Nørager kirke. Her vil jeg nævne navnene på 
dem, som enten er døde eller begravede fra 
sognets kirke siden sidste Alle Helgens dag. 

Det er meget stemningsfuldt, og kirken er 
pyntet med masser af levende lys. Organist 
Lars Rørbech og kirkesanger Orla Pedersen 
står for musikken. Der er tale om en almin
delig kort gudstjeneste, men med navneop
læsning og solosang. 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 



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

„Vi synger julen ind“
Den første søndag i advent,
den 27/11 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 jule
salmer. Så kom og vær med.

Med venlig hilsen
sognepræsten og Nørager menighedsråd

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte:
Isolde Helm Westenholz 

Viede:
Mariann Kirk Ditlevsen og Jens Kirk
Julie Dalsgård Kristensen og Daniel Engkjær Leth

Døde og begravede:
Ole Michael Lunn

„I tilfælde af MEGET sne ...“

Sidste år havde vi næsten ingen sne, men 
tidligere har vi desværre måttet aflyse et par 
gudstjenester pga. sne, og der var nogen, 
som kom til at gå forgæves til kirkedøren.

Det vil vi gerne undgå, så hvis der er lo
vet kraftigt snefald, eller der er mistanke om 
snestorm, så kontakt sognepræsten samme dag 
inden man kører hjemmefra og hør, om guds-
tjenesten kan afholdes som planlagt.

Hvis jeg ikke er til stede, vil der være ind-
talt en besked på telefonsvareren, om hvorvidt 
gudstjenesten vil blive afholdt. En del af vores 
kirkebetjening, og specielt vikarer, kan kom
me 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
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GUDSTJENESTELISTE

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.

Gudstjenestelisten kan også ses på Nøragers hjemmeside:
www.noeragerdjursland.dk/cms/gudstjenesteliste

 Dato Dagens navn Gjesing Nørager

 28. aug. 14. s. e. trin. 19.00 Konfirmand- 11.00 (i Vejlby kirke) 
    indskrivnings- 
    gudstjeneste

 4. sep. 15. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 11. sep. 16. s. e. trin. 9.30  11.00

 18. sep. 17. s. e. trin. 11.00  19.00 Høstgudstjeneste

 24. sep.  13.00 Høstgudstjenste  Ingen 
    med traktortræk

 25. sep. 18. s. e. trin. 11.00 (i Vejlby kirke) 9.30

 2. okt. 19. s. e. trin. 11.00 Høstgudstjeneste 9.30

 9. okt. 20. s. e. trin. 9.30  11.00 

 16. okt. 21. s. e. trin. 9.30   11.00 

 23. okt. 22. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 30. okt. 23. s. e. trin. 11.00 (i Vivild kirke) 9.30 

 6. nov. Alle Helgens dag 16.00 Alle Helgen 19.00 Alle Helgen

 13. nov. 25. s. e. trin. 11.00 (i Vivild kirke) 9.30 

 20. nov. Sidste s. i kirkeåret  Ingen  Ingen

 27. nov. 1. s i advent 13.30 Jule- 19.00 Vi synger julen ind 
    børnegudstjeneste


