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Renoveringen af stendiget
Renoveringen af stendiget er nu blevet fær-
dig, og vi er meget tilfredse med resultatet. 
Det har virkelig pyntet på kirkegården og 
strammet linjerne omkring kirken flot op. 
Vi kan nu også trygt færdes på vejen neden-
for uden at være bange for, at diget skal skri-
de sammen og løse sten rulle ned på vejen. 
Vi glæder os til at vise det frem i forbindelse 
med genindvielse af graverhuset den 3. sep-
tember.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd



Pilgrimsvandringer er en ældgammel skik 
indenfor kristendommen. 

Ordet pilgrim kommer af latin peregrini, 
der betyder „Den, der går mellem marker-
ne“; altså den rejsende eller fremmede.

Allerede i tidlig kristen tid tog folk nem-
lig på pilgrimsfærd til gravkirken i Jerusa-
lem, til Rom eller til Santiago de Compo-
stela. De opsøgte de steder, hvor Jesus eller 
hans apostle havde levet og var døde for selv 
at mærke historiens vingesus og opleve at-
mosfæren og hvis muligt besøge deres grave 
eller i det mindste det sted, hvor de sidst var 
blevet set. Det var en måde ligesom at kom-
me tættere på Jesus og apostlene på – tættere 
på det guddommelige.

I den „katolske“ tid blev pilgrimsrejsen 
en del af bodssakramentet og altså en måde, 
hvorpå man kunne vise sin anger overfor 
Gud. Under rejsens mange strabadser havde 
man tid til at rense sindet og gøre bod, og en 
vellykket valfart eller pilgrimsvandring var 
derfor ligesom en ny dåb og en mulighed for 
en helt ny start i livet, hvor man var renset 
for det tidligere livs synder.

I dag foretager mange katolikker og også 
ortodokse kristne stadig pilgrimsrejser, og 
også i Luthersk sammenhæng er det blevet 
mere almindeligt med pilgrimsvandringer.

Mange moderne mennesker tiltrækkes 
af tanken om pilgrimsvandringer, fordi det 
giver mulighed for at rense sindet, opleve 
stilheden og nyde naturen på en ny og mere 
„åndelig“ måde. Som pilgrimspræst Elisa-
beth Lidell udtrykker det, så mærker hun, 
hvordan troen bliver levende og trænger helt 
ind i kroppen på sådan en pilgrimsvandring.

Det at vandre sammen i stilhed eller i 
samtale og nyde naturen og hinandens sel-
skab er populært i mange sammenhænge, og 
nu er Vivild og Vejlby, Gjesing og Nørager 
sogne gået sammen om at arrangere en „kir-
kevandring“ mellem vores fire kirker. Her 
vil der blive mulighed for at opleve vores 
smukke gamle kirker og få en forfriskning 
og en stille andagt med på vejen.

Så hvis man har lyst til at vandre, så find 
de gode sko frem til den 10. september.

Sognepræsten

P i lg r i m s va n d r i n g

Gravkirken i Jerusalem.

Russiske pilgrimme kysser den sten i grav
kirken i Jerusalem, hvor man mener, at Jesus 
blev salvet efter nedtagelsen af korset lang
fredag.



Indvielse af graverhuset
Søndag den 3. september kl. 11
Den tredje september er der mulighed for 
at komme op og se, hvordan kapellet nu er 
blevet ombygget til graverfaciliteter. Vi be-
gynder i kirken med en kort gudstjeneste kl. 
11, og bagefter er menighedsrådet vært for 
et glas vin og lidt snak i graverhuset. Alle er 
velkomne.

Med venlig hilsen
menighedsrådet

K i r k e v a n d r i n g

Mellem Nørager, Vivild, Gjesing  
og Vejlby kirker
Søndag den 10. september
Der er mulighed for at opleve vores smukke 
kirker og egn på en helt ny måde, idet vi i 
år er gået sammen med Vivild og Vejlby om 
en kirkevandring. Tanken er, at man vandrer 
mellem de fire kirker i løbet af en formid-
dag, og gør holdt i de enkelte kirker, hvor 
der er mulighed for en forfriskning og en 
stille andagt. Ruten er endnu ikke fastlagt, 
men hold øje med aviserne, når vi nærmer 
os den 10. september. 

Med venlig hilsen
menighedsrådene og sognepræsterne

„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for vuggestuen og 
dagplejen i Nørager kirke
Tirsdage den 12., 19. og 26. september, samt
den 3. og 10. oktober fra kl. 9.3010.30
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 IngerLise Maarup

Høstgudstjeneste
Søndag den 24. sept. kl. 19 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 
gamle høstsalmer. 

Med venlig hilsen præsten



Minikonfirmander
Der er igen i år mulighed for at gå til mini 
konfirmand, hvis man går i tredje klasse 
på Langhøjskolen. Undervisningen foregår 
sammen med eleverne fra Vivild, og det be-
gynder tirsdag den 10. okt. fra kl. 14-15.30.

Transport frem og tilbage til skolen fore-
går med bus, og der vil altid være én voksen 
med til at hente og bringe børnene. 

Vi vil med fortællinger, kreative indslag 
og sang fortælle om kristendom og kirke, og 
vi slutter af med krybbespil lørdag den 25. 
nov., 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 
oplysninger om, hvornår det foregår, og 
hvordan man kan blive meldt til. 

Med kærlig hilsen
sognemedhjælper Charlotte Nejmann,

sognepræst Charlotte B. Johansen
og sognepræst Gustav Eyermann

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag den 5. november kl. 19 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 

Koncert med

Randers guitarduo
Torsdag den 9. november kl.19.3020.30 i Nørager kirke

Det er ikke så ofte, at man har chancen 
for at høre klassisk guitarspil, så kom og 
få en stor oplevelse.
Duoen skriver bl.a. om sig selv:
Randers guitarduo består at Ole Bisbjerg 
og Karen Dusgaard Nielsen. Duoen har 
eksisteret siden 1988 og udgjorde i sin 
tid halvdelen af Laetitiakvartetten sam-
men med solofløjtenist Hans Wanner.

Randers Guitarduo arbejder med 
et bredt udvalg af klassisk musik, med 
hovedvægten lagt på musik skrevet for 
instrumenterne, men vi benytter os også 
af gode transskriptioner af bl.a. klaver-

musik. Vi spiller på et sæt guitarer byg-
get som tvillinger af Stewart Adamsson 
i 1996.

Med venlig hilsen
menighedsrådet 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: 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

„Vi synger julen ind“
Den første søndag i advent,
den 3. december 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
Viede:
Tine Fisker Jensen og Steffen Klintø

„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.

* = 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

 3. sep. 12. s. e. trin. 19.00* Konfirmand- 11.00 Gudstjeneste 
    indskrivnings-  med indvielse af 
    gudstjeneste  graverhuset

 10. sep. 13. s. e. trin.  Kirkevandring  Kirkevandring

 17. sep. 14. s. e. trin. 16.00* Høstgudstjeneste 9.30*

 23. sep.  13.30 Gudstjeneste  
    ved høstmarked

 24. sep. 15. s. e. trin. 11.00* (i Vivild kirke) 19.00 Høstgudstjeneste

 1. okt. 16. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 8. okt. 17. s. e. trin. 9.30  11.00*

 15. okt. 18. s. e. trin. 11.00*  9.30 

 22. okt. 19. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 29. okt. 20. s. e. trin. 9.30* (i Vivild kirke) 11.00*

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

 9. nov.    19.30 Guitarkoncert

 12. nov. 22. s. e. trin. 11.00*   Ingen

 19. nov. 23. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 26. nov. Sidste s. i kirkeåret  Ingen 11.00* 

 3. dec. 1. s i advent 13.30 Jule- 19.00 Vi synger julen ind 
    børnegudstjeneste

Præsten på kursus
Den første uge i september; dvs. fra den 4.-8. september er alle præsterne i  

Norddjurs provsti på kursus og træffes derfor ikke. 
I perioden passes embederne derfor af præsterne i Syddjurs.


