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Inge Hertz har skrevet en ny smuk salme til 
påske, hvor temaet er Guds ansigt i verden.

Det er et stærkt billede, for ansigtet bety-
der noget for os alle sammen. Jesus var og er 
netop Guds ansigt blandt os mennesker. På 
én gang guddommelig, ophøjet og fjern og 

på én gang et menneske som alle andre og 
nær os som vores bror. Han blev født i en 
stald blandt helt almindelige folk, voksede 
op i en lille flække, og alligevel er der ikke 
den plet på kloden, hvor man ikke kender 
hans navn og hans ansigt i dag.

Jeg kender dit ansigt på korset
Jeg kender dit ansigt på korset,
du lidende Menneskesøn.
Jeg tror du er et med Gud Fader,
du kommer fra højeste sted,
du gengælder ondskab med godhed,
du lyser fra korset Guds fred.

Jeg kender dit ansigt på gaden,
du Gud som blev menneskers bror,
du sidder på bænken med poser
og dækker dit fattige bord.
Jeg skynder mig væk fra din nærhed
og undgår dit spørgende blik.

Jeg kender dit ansigt i kirken,
du Gud som er børnenes ven,
du leger med larmende unger
og engle som ingen kan se,
du tysser på harmfulde voksne,
som glemmer at synge og le.

Jeg kender dit ansigt i mørket,
når alt hvad jeg elsker er væk,
når sanserne stirrer i blinde,
og sindet er stivnet af skræk.
Du rører mit livløse ansigt
og tegner dit eget portræt.

Jeg kender dit ansigt en morgen
lyslevende Menneskesøn,
du kalder de døde fra dybet
og gør din velsignelse kendt.
Jeg møder dig ansigt til ansigt,
når sollysets tøven er endt.

Inge Hertz Aarestrup

Krucifikset på alteret i Gjesing kirke.



„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for vuggestuen  
og dagplejen i Nørager kirke
Tirsdage den 6. og 20. marts, den 3., 10. og 
17. april kl. 9.30-10.30 i Nørager kirke.
Så går du hjemme på barsel eller lignende, 
er du meget velkommen med den lille, og 
ellers er det et tilbud til dagplejere og vug-
gestuen og børnehaven i Nørager. 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

Vi synger Påsken ind 
med kaffebord bagefter i 
konfirmandstuen
Palmesøndag den 25. marts kl. 14.00 
i Gjesing kirke.

I påsken mindes vi om, hvordan det kan 
være sådan. 

Jesus har nemlig med sine ord og hand-
linger givet nyt håb til tusinder af fattige, 
udstødte og syge; ja også til os almindelige 
mennesker i dag, men samtidig kom han til 
at betale den ultimative pris for det: døden 
på et kors. Han var kærlighedens ansigt i 
verden. 

Derfor synes hans skæbne også så uretfær-
dig. Langfredag er det som om, at de gode 
græder, og de onde ler, som om det kun be-
kræftes, at det eneste, der virkelig tæller i vo-
res verden, alligevel er den rå magt, og hvor 
er dog den gode Gud i alt dette?

Derfor er det så vigtigt, at man ikke stop-
per med sin kristendom ved langfredags 
lidelse og mørke, ved det lidende ansigt på 
korset. Man må ikke lade sig skræmme, men 

man skal holde ud til påskemorgen. Påske-
morgen overvandt Gud selv alt menneskelig 
grusomhed, lidelse, svigt og forræderi; ja 
selv døden og lod Jesus opstå som sit ansigt 
i verden. Retfærdigheden skete for en gangs 
skyld fyldest, fordi Gud selv greb ind! 

Det betyder, at det onde aldrig kan vinde 
for alvor – også selv om det ind imellem kan 
se sådan ud. Det betyder, at vi tror, at også vi 
og vores kære skal opstå engang og leve evigt 
i Guds eget lyse Paradis. Der, hvor vi engang 
skal se ham ansigt til ansigt.

Jesus er den gode Guds gavmilde ansigt, 
som tilgiver os gang på gang, som retter op 
på al verdens uretfærdighed og lyser sin vel-
signelse over os. I påsken overvandt han selv 
døden. Det kan vi ønske hinanden rigtig 
god påske på.

Sognepræsten

Vi synger i år påsken ind i Gjesing kirke 
med en lille musikgudstjeneste. Det er en 
kort gudstjeneste uden prædiken, men med 
masser af de gode gamle påskesalmer, så tag 
endelig også børnene med. 

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Rigtig vin og brød ...
Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.00 
i Gjesing kirke.

Kirken vil være ekstra smukt pyntet til denne 
højtidelige aftensgudstjeneste skærtorsdag i 
Gjesing. Gudstjenesten vil forløbe som nor-
malt, men til altergangen vil der være rigtigt 
brød og vin i anledning af skærtorsdag. 

Kom og vær med til den stemningsfulde 
gudstjeneste.

Med venlig hilsen
Sognepræsten



Fælles liturgisk gudstjeneste
Langfredag den 30. marts kl. 11.00 
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

Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste
Søndag den 22. april 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. Så sæt kryds i ka-
lenderen søndag den 22/4 kl. 13.00!

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Bededagsgudstjeneste  
med varme hveder
Den 27. april kl. 19.00 i Gjesing kirke.
Igen i år indbyder menighedsrådet til lune 
hveder og en kop kaffe i konfirmandstuen 
efter gudstjenesten. Traditionen med hveder 
til bededag er vældig hyggelig, så kom og 
vær med. 

Med venlig hilsen Sognepræsten

Konfirmation
Der er konfirmation i Nørager kirke 
søndag den 29. april kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Katrine Vestergaard Fisker
Emil Benjamin Gadegaard Lauersen
Sebastian Lund Nielsen
Kåre Kling Skjøtt Olesen
Sara Louise Pasciark

Der er konfirmation i Gjesing kirke 
søndag den 6. maj kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Sofia Bjarning Johansen
Freja Schrøder Krogh
Emil Johannes Maarup
Nora Kristine Gadegaard Vendelbo
Maria Stahlhut WølhkKonfirmandernes egne „Ikoner“ og  

billeder af kristne symboler.



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
Gjesing
Formand for menighedsrådet i Gjesing:
Inger Birch Lange, Stadion Allé 4, 8963 Auning,  
tlf.: 86 48 41 54, email: birchbach@mail.dk

Graver: Christina Schmidt BraskMadsen,
Perlevej 6, Pindstrup, 8550 Ryomgard
email: gjesing.graver@gmail.com
 – kirkegården mobil: 40 83 10 27

Kirkeværge: Johannes Birch Kristensen, 
Sorvadvej 12, 8961 Allingåbro,
tlf.: 86 48 63 14, email: digeeje@elromail.dk

Regnskabsfører: Jens Anders Olsen,
Løvenholmvej 43, Gjesing, 8963 Auning,
tlf.: 22 64 97 12, email: JensAnders@sol.dk

Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager:
Karin Korning
Gl. Fjellerupvej 10, 8961 Allingåbro
tlf.: 86 48 65 57, email: karinkorning@mail.tele.dk

Graver: Torben Andersen 
Strandparken 20, Fjellerup, 8585 Glesborg
tlf.: 23 71 99 14, email: 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, email: ja@jaconsultdk.dk

„Jeg er livets brød ...“ 
Friluftsgudstjeneste ved  
Store Sjørup Sø
2. pinsedag, mandag den 21. 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. 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 friluftsgudstje-
neste.

Med venlig hilsen
Jens Jørgen Refshauge, Tom Allmann,  

Gustav Eyermann, Birthe Kiilerich, 
Ulla Pedersen, Charlotte Bjarning Johansen  

Menighedsrådsmøder
Fællesmøde for Gjesing og Nørager menig-
hedsråd: 11. april kl. 18 i konfirmandstuen.

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte:
Ella Sofia Sortkjær Nielsen, Nørager

Døde og begravede:
Martha Kristensen, Gjesing
Harry Johannes Hansen, Nørager

Kommende konfirmationsdatoer
2019: Gjesing 28. april, Nørager 5. maj.
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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

 18. feb. 1. s. i fasten  Ingen  Ingen

 25. feb. 2. s. i fasten 9.30* (i Vejlby kirke) 11.00 

 4. mar. 3. s. i fasten 11.00*  9.30* 

 11. mar. Midfaste  Ingen 11.00

 18. mar. Mariæ bebudelse  Ingen  Ingen

 25. mar. Palmesøndag 14.00 Vi synger påsken ind 11.00* 

 29. mar. Skærtorsdag 19.00*  11.00*

 30. mar. Langfredag  Ingen 11.00 Fælles liturgisk 
      gudstjeneste

 1. apr. Påskedag 11.00*  9.30* 

 2. apr. 2. påskedag  Ingen  Ingen

 8. apr. 1. s. e. påske  Ingen 11.00* 

 15. apr. 2. s. e. påske  Ingen  Ingen

 22. apr. 3. s. e. påske 13.00* Konfirmandernes 9.30  
    egen gudstjeneste

 27. apr. Bededag 19.00  11.00*

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

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

 10. maj Kristi Himmelfart 11.00*  9.30 

 13. maj 6. s. e. påske  Ingen  Ingen

 20. maj Pinsedag 9.30*  11.00* 

 21. maj 2. pinsedag 10.00* Fælles udendørs- 10.00* Fælles udendørs- 
    gudstjeneste  gudstjeneste 
    ved St. Sjørup sø  ved St. Sjørup sø

 27. maj Trinitatis  Ingen 11.00 

 3. juni 1. s. e. trin. 11.00  9.30* 


