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I Jerusalem er der hvert år tusinder af pil-
grimme, der i påsken vælger at følge de 
franciskanske munke ad den vej, som man 
tror, Jesus gik fra prætoriet i Jerusalem ud til 
Golgata, hvor han blev korsfæstet.

Via Dolorosa kaldes denne rute, „smertens 
vej“. Målet er gravkirken, som er bygget over 
det sted, hvor både Golgata og graven lå. I 
Jerusalem kan man flere steder leje trækors, 
som man kan bære på ruten langfredag, så 
man kan leve sig ind i historien og på sin 
egen krop få en fornemmelse af, hvad det 
hele drejer sig om.

Det ligger nok de fleste folkekirkekristne 
lidt fjernt på den måde bogstaveligt at tage 
sit kors op og gå i Jesus fodspor, men min-
dre kan jo også gøre det. I hele påskeugen er 
der mulighed for at komme i kirke og høre 
historien genfortalt i prædiken og salmer, og 
på den måde gå sin egen „Via Dolorosa“ i 
tankerne.

Påskens fortælling er et storslået drama 
om liv og død, om den største glæde, der 
fødtes af den største smerte. Det begynder 
palmesøndag i ekstatisk jubel, bevæger sig 

over skærtorsdags kærlighedsmåltid i skyg-
gen af forræderiet, fortsætter over lang-
fredags mørke, lidelse og død for at ende i 
påskemorgens overraskende glæde og jubel 
over opstandelsen. Har man fulgt dramaet 
fra start til slut, kan det ikke undgå at gøre 
noget ved én.

Kirken har et fantastisk rum til eftertan-
ke. Her i stilheden kan man fornemme, at vi 
altid er omsluttet af noget større, der spræn-
ger tid og rum. Vi kan høre historien om 
nederlaget, der på forunderligvis blev vendt 
til sejr, og vi kan bogstavelig talt synge vores 
jubel ud eller sætte ord på vores sorg, længs-
ler eller smerte. Påskens historie giver på den 
måde ord til hele livet, og det er en historie, 
som man aldrig bliver træt af at høre, lige-
som turen over kirkegården hen til kirken 
bringer os fra vinterens dvalelignende død 
ind i forårets opstandelse.

Så kom i kirke og oplev påsken!

Rigtig god påske
Sognepræsten 

Via Dolorosa 
- smertens vej

fra palmesøndag til påskemorgen



„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for vuggestuen  
og dagplejen
Tirsdage den 21. og 28. februar, den 7., 14. 
og 28. marts kl. 9.30-10.30 i Nørager kirke.

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

Musikpædagog 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

Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste
Søndag den 26. marts kl. 13.00
i Nørager kirke.
Som en del af konfirmandundervisningen 
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. I år gør vi det i Nørager kirke, 
da fire ud af fem konfirmander kommer 
herfra.

Alle er meget velkomne til en garanteret 
anderledes gudstjeneste. Vi håber bl.a. at se 
både forældre, søskende, bedsteforældre og 
kammerater på kirkebænkene. Så sæt kryds 
i kalenderen søndag den 26. marts kl. 13.00!

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Fælles liturgisk gudstjeneste
Langfredag 14. april kl. 10.00 i Gjesing kirke.
Der er tale om en smuk måde at mindes 
langfredag på. Vi synger salmer og indimel-
lem veksles der med oplæsning og bøn og 
solosang. Der er ingen prædiken.

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Konfirmation
Der er konfirmation i Nørager kirke
søndag den 7. maj 2017 kl.10.00.

Benjamin August Pedersen
Jeppe Fuglsang Pedersen
Karen Pedersen
Mathias Søgaard Sørensen
Tobias Aakerholm Sørensen



„Lyset er kommet til verden ...“ 
Friluftsgudtjeneste ved  
Store Sjørup Sø
2. pinsedag, mandag den 5. juni 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. Efter 
gudstjenesten er der musikalsk underhold-
ning, så medbring om muligt klapstole el-
ler andet at sidde på, samt evt. kaffe til efter 
gudstjenesten. Ved regnvejr rykkes gudstje-
nesten 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  

Kommende 
konfirmationsdatoer
2018: Nørager 29. april, Gjesing 6. maj.
2019: Gjesing 28. april, Nørager 5. maj.
2020: Nørager 26. april, Gjesing 3. maj.
2021: Gjesing 25. april, Nørager 2. maj
2022: Nørager 24. april, Gjesing 1. maj.



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: tostaran20@gmail.com
– kirkegården mobil: 30 99 90 27

Kirkeværge: Lillian Pedersen
Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro 
tlf.: 86 48 66 57

Regnskabsfører: Jørgen Andersen
Østergårdsvej 7, Vivild, 8961 Allingåbro
tlf.: 61 13 87 40, e-mail: ja@jaconsult-dk.dk

Det nye menighedsråd 2016-2020
Formand, kontaktperson og sekretær:
Karin Korning

Næstformand: 
Ingeborg Andresen

Kirkeværge og kasserer:
Lillian Pedersen

Medlemmer af menighedsrådet:
Irma Hvid
Anita Nørris Jensen

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

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte: 
Rosa Erika Fuglsang Johnsen

Døde og begravede:
Ann-Dorrit Kristiansen
Bent Nyholm Jensen
Karl Pedersen Quist.
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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.

* = Gudstjenester med altergang
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

 Dato Dagens navn Gjesing Nørager

 19. feb. Seksagesima  Ingen  Ingen

 26. feb. Fastelavn 13.30 Fastelavns- 11.00  
    gudstjeneste  

 5. mar. 1. s. i fasten  Ingen  Ingen

 12. mar. 2. s. i fasten 11.00*  9.30* (i Vivild kirke)

 19. mar. 3. s. i fasten 19.00 Koncert med 11.00*  
    Zesongkoret 

 26. mar. Midfaste 9.30* (i Vivild kirke) 13.00* Konfirmandernes 
      egen gudstjeneste

 2. apr. Mariæ bebudelse  Ingen 9.30* 

 9. apr. Palmesøndag 14.00  11.00* 

 13. apr. Skærtorsdag 19.00*  11.00*

 14. apr. Langfredag 10.00   Ingen

 16. apr. Påskedag 11.00*  9.30* 

 17. apr. 2. påskedag  Ingen  Ingen

 23. apr. 1. s. e. påske 14.00  11.00* 

 30. apr. 2. s. e. påske  Ingen  Ingen

 7. maj 3. s. e. påske  Ingen 10.00 Konfirmation

 12. maj Bededag 14.00*  11.00

 14. maj 4. s. e. påske  Ingen  Ingen

 21. maj 5. s. e. påske  Ingen 9.30* 

 25. maj Kristi Himmelfart 9.30*  11.00 

 28. maj 6. s. e. påske 11.00* (i Vejlby kirke) 9.30 

 4. juni Pinsedag 16.00 Friluftsgudstjeneste 11.00*  
    ved Løvenholm

 5. juni 2. pinsedag 10.00* Friluftsgudstjeneste 10.00* Friluftsgudstjeneste  
    ved St. Sjørup sø  ved St. Sjørup sø


