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Nyt fælles kirkekontor
eftermiddagen 13.00, 14.30 eller 16.00. Er 
der ønske om en bestemt præst, bliver det 
imødekommet, hvis det kan lade sig gøre – 
ellers bliver det den præst, hvis tur det er.

I hverdagene (tirsdag-fredag) kontaktes 
kordegnen ved ønske om bisættelse/begra-
velse. Kordegnen aftaler bisættelse/begra-
velse på præsternes vegne med 4 dages var-
sel. Bisættelser og begravelser falder normalt 
på faste tidspunkter kl. 11.00 og kl. 13.00. 
Hvis der er to bisættelser/begravelser til den 
samme kirke på samme dag, vil den sidste 
tjeneste dog ligge kl. 14.00, og der vil så kun 
kunne være tale om en bisættelse kl. 14.00. 
Er der ønske om en bestemt præst, bliver det 
imødekommet, hvis det kan lade sig gøre – 
ellers bliver det den præst, hvis tur det er.

Vi håber, at det nye fælles kirkekontor vil 
gøre det lettere at få fat i attester og få aftalt 
dåb, bryllupper og begravelser. Kordegnen 
vil være til stede tirsdag-fredag og i det øv-
rige tidsrum vil det være en af præsterne, der 
på skift passer telefonen.

Kordegnen hedder Lisa Boye Knudsen og 
har tlf. 86 48 13 12 og e-mail lbk@km.dk

Hun træffes på kontoret i Auning sogne-
hus: Kirkevej 15, 8963 Auning og har i øje-
blikket træffetid tirsdag-fredag fra 9-14.

I forbindelse med overgangen til den nye 
struktur, hvor Gjesing og Nørager sogne bli-
ver medlem af et nyt storpastorat i vest sam-
men med Auning, Øster- og Vester Alling, 
Fausing, Vivild og Vejlby, Ørsted og Rougsø 
Nord, bliver der oprettet et nyt fælles kirke
kontor. Man skal altså ikke længere hen-
vende sig til præsten, når man skal have en 
ny dåbsattest, skifte navn eller har ønske om 
dåb, vielse eller begravelse. Al personregistre-
ring og registrering af kirkelige handlinger 
vil fra nu af foregå på kirkekontoret i Auning. 

Kordegnen skal selvfølgelig have de nød-
vendige oplysninger til registrering af dåb 
og vielse, ligesom også præsten tidligere har 
skullet have det: Navn på dåbsbarnet samt 
navn og adresse på fadderne (dåb), prøvel-
sesattest samt navn og adresse på vidner 
(vielse). Kordegnen holder den elektroniske 
kalender opdateret, så aftaler om dåb, vielser 
og begravelser træffes med kordegnen, som sen
der besked videre til præsten. Præsten vil deref
ter tage kontakt angående tidspunkt for dåbs, 
begravelses eller vielsessamtale. 

Der kan max. være tre dåb ved en guds-
tjeneste, og der vil desuden blive mulighed 
for dåb om lørdagen ved særlige dåbsguds-
tjenester. Disse afholdes en gang om måne-
den i Auning kirke kl. 11.00.

Med hensyn til vielser vil der være faste 
tider: Om formiddagen kl. 11.00 og om 



Introduktionsgudstjeneste  
for konfirmanderne
Onsdag den 5. sept. kl. 19.00 i Vejlby kirke
På grund af den nye struktur holdes der nu 
fælles introduktionsgudstjeneste for alle konfir
mander i Gjesing, Nørager, Vivild og Vejlby.

De kommende konfirmander og deres 
forældre indbydes til en særlig gudstjeneste 
i Vejlby kirke i Allingåbro som introduktion 
til konfirmandforløbet. Efter gudstjenesten 
går vi over i sognegården i Vejlby, hvor Gu-
stav og jeg vil informere om undervisningen 
og konfirmation i Gjesing, Nørager, Vivild 
og Vejlby i 2018-2019. Efterfølgende vil der 
være en kop kaffe og lidt kage. Jeg glæder 
mig til at hilse på jer alle sammen.

Kærlig hilsen sognepræsterne
Charlotte B Johansen og Gustav Eyermann

Her kommer så det endelige program til 
sogneudflugten lørdag den 15. september:
9.00 Afgang fra Nørager ved forsamlings-

huset med en bus fra Nørager Taxi.
9.05 Opsamling i Gjesing ved parkerings-

pladsen overfor kirken.
10.30 Ved Tange sø holder vi ca 30 min. 

pause med formiddagskaffe og rund-
stykker.

11.30 I og omkring Tvilum kirke får vi en 
rundvisning med fortælling om den 
gamle klosterkirke.

12.30 På den gamle historiske Svostrup Kro 
spiser vi pramdragergryde og citron-
fromage. Det koster 150 kr./person, 
og vi får fortalt lidt om kroens historie.

15.15 Ankomst til Himmelbjergspladsen 
hvor der er mulighed for at nyde ud-
sigten, slappe af, vandre op til Him-
melbjergtårnet eller ned til Julsø og 
besøge souvenirbutikkerne. Her får vi 
eftermiddagskage og kaffe.

16.15 Afgang fra Himmelbjerget.
18.00 Ankomst Nørager.

Indsættelsesgudstjenester for 
præsterne i det nye storpastorat
Søndag den 9. sept. kl. 9.30 i Vejlby kirke og 
kl. 11.00 i Auning kirke.
I forbindelse med indførelsen af det nye 
storpastorat markeres overgangen med en 
festlig gudstjeneste i henholdsvis Vejlby 
kirke og Auning kirke, hvor alle fem præ-
ster og provsten vil være til stede. Bagefter 
er Auning menighedsråd vært for en lille 
forfriskning.

Så er der høstgudstjeneste  
i teltet ved Gjesinghus
Lørdag den 22. sept. kl. 13.30.
I samarbejde med GOB holder vi igen i år 
høstgudstjeneste ved høstmarkedet. 

Vi begynder dagen i teltet med høstguds-
tjeneste, hvor vi bla. synger alle de gode 
gamle høstsalmer. Det er på en gang højti-
deligt og meget afslappet, så kig blot inden-
for. Derefter er der flere forskellige aktivite-
ter. Kl. ca. 17.00 slutter vi af med helstegt 
pattegris! Der er tilmelding på dagen og alle 
er velkomne til en garanteret hyggelig og 
underholdene eftermiddag. Det koster 50 
kr. pr. person for spisning og for børn under 
14 år er det gratis. Alle er velkomne til en 
garanteret hyggelig eftermiddag.

Konfirmationsdatoer i 2019
Gjesing: 28. april v. Charlotte B. Johansen
Nørager: 5. maj v. Charlotte B. Johansen
Vivild: 5. maj v. Gustav Eyermann
Vejlby: 12. maj v. Gustav Eyermann

Sogneudflugt den 15. september



Høstgudstjeneste i Nørager
Søndag den 23. sept. 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 kirken 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 sam-
men med eleverne fra Vivild og det begyn-
der tirsdag den 23. sept. fra kl. 14.00-15.30.

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 1. 

dec., 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
og sognepræst Charlotte B. Johansen

Alle Helgens gudstjenester
Søndag den 4. nov. i Gjesing kirke kl. 16.00
og Nørager kirke kl. 19.00.
Alle Helgens dag mindes vi de døde, og der-
for holder vi en særlig gudstjeneste. 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 kordegn Lisa Boye Knudsen pr. telefon og 
efterfølgende sam tale aftales med præsten. Husk at 
medbringe navnet på barnet, forældrenes attester samt 
navne og adresser på 2-5 faddere.

Bryllup
Aftales med kordegn Lisa Boye Knudsen pr. telefon og 
efterfølgende samtale aftales med præsten. 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 pr. telefon med kordegn 
Lisa Boye Knudsen, mens begravelsessamtalen aftales med 
præsten pr. telefon.

Adresser
Kordegn: Lisa Boye Knudsen, Kirkevej 15, 8963 Auning
tlf.: 86 48 13 12, e-mail: lbk@km.dk
Kirkekontoret har åbent tirsdag-fredag kl. 9-14

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

Graver: Christina Schmidt Brask-Madsen
Perlevej 6, Pindstrup, 8550 Ryomgard
e-mail: gjesing.graver@gmail.com
 – kirkegården mobil: 40 83 10 27

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

Regnskabsfører: Jens Anders Olsen
Løvenholmvej 43, Gjesing, 8963 Auning
e-mail: Jens-Anders@sol.dk

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

Jule-børnegudstjeneste  
i Gjesing kirke med  
juletræsfest i Gjesinghus og 
lystænding i rundkørslen
Den første søndag i advent, 
den 2. dec. kl. 13.30.

Traditionen tro synger vi julen ind i Gjesing 
med en festlig familiegudstjeneste. 

Vi starter kl. 13.30 i kirken, hvor der er 
genfortælling af juleevangeliet, og vi synger 
de gode gamle julesalmer, og måske kom-
mer selve julemanden også på besøg? 

Derefter tager vi ned i Gjesinghus, hvor 
man kan hygge sig med at lave juledekora-
tioner, drikke gløgg eller kaffe og spise æble-
skiver, og så tager vi også en tur om juletræet 
lidt i utide! Vi slutter ligesom vi plejer med 
juletræstænding i rundkørslen!

Vi håber, at rigtig mange vil benytte 
chancen for lidt julehygge med børnene og 
tag endelig også bedsteforældrene med, hvis 
de har lyst.

”Vi synger julen ind”
Den første søndag i advent, 
den 2. dec. 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
På grund af den nye persondatalov er det ikke læn-
gere lovligt at offentliggøre navnene på døbte, viede 
og begravede, så derfor kan vi ikke længere bringe 
disse oplysninger.
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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.

UP = Ulla Pedersen

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

”I tilfælde af meget sne....”
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 lovet kraftigt snefald, eller der er 

mistanke om snestorm, så kontakt sognepræsten samme dag inden man kører hjemmefra og hør, om 
gudstjenesten kan afholdes som planlagt. Hvis jeg ikke er til stede, vil der være indtalt en besked på 

telefonsvareren, om hvorvidt gudstjenesten vil blive afholdt. 
En del af vores kirkebetjening, og specielt vikarer, kan komme langvejs fra og have svært ved at nå frem, 

også selv om det måske ikke er så slemt her hos os.

 Dato Dagens navn Gjesing Nørager

 26. aug. 13. s. e. trin.  Ingen  Ingen 

 2. sep. 14. s. e. trin. 9.30 (i Auning kirke) 11.00 (i V. Alling kirke)

 5. sep.  19.00 Konfirmand introduktionsgudstjeneste 
    (i Vejlby kirke)

 9. sep. 15. s. e. trin. 11.00 Præsteindsættelse 9.30 Præsteindsættelse 
    (i Auning kirke)  (i Vejlby kirke)

 16. sep. 16. s. e. trin.  Ingen 11.00

 22. sep.  13.30 Høstmarkedsgudstjeneste

 23. sep. 17. s. e. trin.  Ingen 19.00 Høstgudstjeneste

 30. sep. 18. s. e. trin. 11.00 UP 9.30 UP, (i Auning kirke)

 7. okt. 19. s. e. trin. 9.30 (i Auning kirke) 11.00 (i Ø. Alling kirke)

 14. okt. 20. s. e. trin. 11.00 (i Auning kirke) 9.30 

 21. okt. 21. s. e. trin. 9.30 UP 11.00 UP, (i Auning kirke)

 28. okt. 22. s. e. trin. 11.00  9.30 

 4. nov. Alle Helgens dag 16.00  19.00 

 11. nov. 24. s. e. trin. 9.30 (i Auning kirke) 11.00 (i V. Alling kirke)

 18. nov. 25. s. e. trin. 9.30  11.00

 25. nov. Sidste s. i kirkeåret  Ingen  Ingen

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


