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„Giv os i dag 
vort daglige brød ...“

det skal den selvfølgelig også fortsætte med 
at have. Selv om – eller måske netop fordi – 
vi ikke sådan til hverdag alle sammen er så 
nært forbundet med landbruget, som vi var 
engang. Der var engang, da Danmark var et 
landbrugsland. Nu er vi en del af informati-
onssamfundet, og de fleste af os ernærer os 
ved alt muligt andet end landbrug. Alligevel 
ved vi jo godt, at det er landbruget, der skaf-
fer os mad på bordet – helt bogstavelig talt.

Og mad, det kan vi altså ikke leve uden, 
selv om vi kan diskutere ganske heftigt, om 
vi bør spise mere eller mindre kød, mere el-
ler mindre økologisk, fedtfattigt, Low carb 
High fat, stenalderkost, vegansk, glutenfrit, 
laktosefrit eller hvad man nu går ind for. 

Der er faktisk ingen spiseregler i kristen-
dommen. Vi har ingen hellige køer, og vi 
må gerne spise svinekød, men der er san-
delig mange regler for, hvad man må spise 
eller absolut ikke bør spise i resten af sam-
fundet. Mad er nærmest blevet noget religi-
øst. Vi tror, at vi kan spise os til helbredelse 
for diverse sygdomme, eller til lykken eller 
en bedre samvittighed, og ve den som ikke 
overholder de uskrevne spiseregler og nor-
mer i et givet selskab. Men vi skulle jo gerne 
samles om bordet – ikke splittes, og måske 
er det på tide, at man slår et slag for fælles-

Det er høsttid. Mejetærskerne har kørt og 
kører vel stadig. Nu skal udbyttet hentes i 
hus for en hel sæsons arbejde. Uanset om 
udbyttet er stort eller mindre, så kan man 
ikke lade være med at forundres over det 
skabelsens mirakel, at der af den bare jord 
kan vokse så meget ... Vi lever i en meget 
privilegeret del af verden. En del, hvor jor-
den er så muldrig, og der er sådan en no-
genlunde tilpas fordeling af sol og regn, at 
vi altid er garanteret et større udbytte, end 
vi selv kan spise. Danmark kan brødføde tre 
gange så mange mennesker, som her bor!

Selvfølgelig er det ikke lige meget for den 
enkelte landmand, om høsten bliver god 
eller dårlig – slet ikke. Men sulte kommer 
ingen af os til! Sådan er det bestemt ikke 
overalt i verden, og det kalder på en vis tak-
nemmelighed og i disse klima-krise tider 
også en vis eftertænksomhed og vilje til at 
give noget af overskuddet videre. Derfor 
holder vi også igen i år høstgudstjenester i 
vores kirker, som man har gjort det i årtu-
sinder og samler ind til dem, som bor i min-
dre privilegerede egne.

Glæden over høsten, taknemmeligheden 
over livet med alle dets muligheder, og ikke 
mindst over den Gud, der så gavmildt ser 
til os, har altid haft sin plads i kirken, og 



Introduktionsgudstjeneste  
for konfirmanderne
Søndag den 1/9 kl. 19.00 i Gjesing kirke.
For alle konfirmander i Gjesing, Nørager, 
Vivild. De kommende konfirmander og 
deres forældre indbydes til en særlig guds-
tjeneste i Gjesing kirke, som introduktion 
til konfirmandforløbet. Efter gudstjenesten 
går vi over i Gjesinghus, hvor jeg vil infor-
mere om undervisningen og konfirmation 
i Gjesing, Nørager og Vivild i 2019-2020. 
Efterfølgende vil der være en kop kaffe og 
lidt kage. Jeg glæder mig til at hilse på jer 
alle sammen.

Kærlig hilsen
Sognepræst Charlotte B. Johansen

Sogneudflugt den 31/8  
til Vedersø præstegård
Turen går i år til Vedersø præstegård og kir-
ke, hvor vi skal høre om Kaj Munk og hans 
spændende liv, som endte så tragisk ...

Vi skal køre fra Nørager kl. 7.00 og fra 
Gjesing kl. 07.10. Der vil blive en pause 
på turen, hvor der serveres rundstykker og 
kaffe. Vi spiser middagsmad i kulturcentret 
ved Vedersø kirke. Så går turen hjemad, og 
undervejs vil vi finde et hyggeligt sted, at få 
vores eftermiddagskaffe. Vi er hjemme ved 
aftenstid. Tilmelding til Jytte Andersen på 
tlf. eller sms.: 30 89 32 26. Sidste frist for 
tilmelding den 21/8.

„Samtale om gudstjenesten“
Søndage den 8/9, den 20/10 og den 24/11
i Nørager kirke.
På ovennævnte søndage inviterer Ingeborg 
de kirkegængere, der har tid og lyst, til at 
blive i kirken 1/2 time efter gudstjenesten 
for at deltage i en samtale om gudstjenesten. 
Var der noget i gudstjenesten, som vi lagde 
særligt mærke til? Noget i præstens prædi-
ken? Måske var der nogle linjer i en salme, 
der talte særligt til os? Dette er eksempler på, 
hvad sådan en samtale kunne handle om.

Alle er velkomne!

skabet og den glæde, det er at kunne nyde et 
godt måltid sammen.

Paulus måtte, som en af de første missio-
nærer, gang på gang minde sine kristne me-
nigheder om, at det var vigtigere at mødes 
om bordet, end hvad man spiste ved bordet. 
Halvdelen var jo tidligere jøder, der ikke 
ville spise kød ofret i de hedenske templer, 
og halvdelen romere, som ikke kunne indse, 
at der var noget i vejen med kødet som så-
dan. Paulus insisterer på, at man som kristen 
må være parat til ind imellem at give afkald 

på sin ret og bøje sig for fællesskabets skyld, 
af kærlighed til sin næste. Det kan vi måske 
nok lære et og andet af i dag.

Lad os sammen mødes om bordet, både 
alterbordet i kirken, kaffebordet bagefter el-
ler bordene derhjemme i glæde over, at der 
er mad nok til os alle – i taknemmelighed 
over, at Gud er gavmild og rundhåndet med 
sine gaver, og derfor skylder vi også at vise 
det samme storsind ved bordet.

Rigtig god høst!

Konfirmandstuen i Gjesing,  
som har fået nyt møblement.



Høstgudstjenester
Søndag den 22/9 kl. 14.00 i Gjesing kirke
og 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 kirker. Det 
er en festlig gudstjeneste, hvor kirkerne er 
smukt pyntet, og vi skal synge alle de gode 
gamle høstsalmer. I Gjesing er der kaffe og 
kage efter gudstjenesten i konfirmandstuen.

Minikonfirmander
Der er igen i år mulighed for at gå til mini-
konfirmand, hvis man går i tredje klasse 
på Langhøjskolen. Undervisningen fore-
går sammen med eleverne fra Vivild og det 
begynder tirsdag den 22/10 fra kl. 14.00-
15.30. Transport frem og tilbage til skolen 
foregår 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 30/11, 
hvor minikonfirmanderne deltager. Vi hå-
ber, 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 og 

Sognepræst Charlotte B. Johansen

Alle Helgens gudstjenester
Søndag den 3/11 kl. 16.00 i Gjesing kirke
og kl. 19.00 i Nørager kirke.
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, og som vi jo stadig 
savner og tænker på ind imellem.

De kærligste hilsener Sognepræsten 

Jule-børnegudstjeneste i Gjesing 
kirke med juletræsfest i Gjesinghus 
og lystænding i rundkørslen
Den første søndag i advent, 
den 1/12 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 juledekorati-
oner, drikke gløgg eller kaffe og spiser æble-
skiver, og så tager vi også en tur om juletræet 
lidt i utide! Vi slutter lige som 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.



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.

Sognepræster
Charlotte B. Johansen (CJ)
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning
tlf.: 86 48 33 08, e-mail: CBJO@km.dk
Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Ulla Pedersen (UP)
tlf.: 86 48 13 08, e-mail: UMP@km.dk

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

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle arrangementer i Gjesing og Nørager 
kirker. Ring venligst i forvejen på tlf.: 86 48 33 08.

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

Kasserer: Jens Sørensen
Østergade 9A, 8963 Auning
tlf.: 40 75 45 85, e-mail: js@auningradio.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

Vi synger julen ind
med Orla Pedersen og Charlotte Bang.
Den første søndag i advent, den 1/12 kl. 19.00 
i Nørager kirke.
Vi synger julen ind i Nørager kirke med en 
festlig julemusikgudstjeneste, og vi har i år 
fået Charlotte Bang med til at synge. Der 
er ingen prædiken, men nogle få læsninger, 
bøn og velsignelse, solosang og masser af de 
gode gamle julesalmer, og kirken er pyntet 
med mange levende lys. Der er noget særligt 
stemningsfyldt ved at være i kirke om afte-
nen i adventstiden, så kom og vær med.

Konfirmationsdatoer i 2020

Nørager: 26. april kl. 10.00
v. Charlotte B. Johansen

Gjesing: 3. maj kl. 10.00
v. Charlotte B. Johansen

Vivild: 3. maj kl. 10.00
 v. Gustav Eyermann
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

  1. sep. 11.00, UP  19.00, CBJ  9.30, UP 
 11. s. e. trin.   Introduktionsgudstjeneste

  7. sep. 10.00, UP  
  Dåbsgudstjeneste

  8. sep.  9.00, UP 11.00, CBJ   11.00, UP 
 12. s. e. trin. 

 15. sep. 11.00, UP   19.00, UP 
 13. s. e. trin. Høstgudstjeneste  Høstgudstjeneste

 22. sep. 11.00, CBJ 19.00, CBJ 14.00, CBJ 
 14. s. e. trin.  Høstgudstjen. Høstgudstjeneste

 29. sep. 11.00, UP  9.30, UP 
 15. s. e. trin. 

  4. okt.     18.30, UP 
      Høstgudstjen.

  6. okt.  9.30, UP  9.30, CBJ 11.00, CBJ 11.00, UP 
 16. s. e. trin. 

 12. okt. 10.00, CBJ 
  Dåbsgudstjeneste

 13. okt. 11.00, CBJ   9.30, CBJ 
 17. s. e. trin. 

 20. okt.  9.30, UP 11.00, UP 
 18. s. e. trin. 

 27. okt. 11.00,  11.00, CBJ    9.30, UP 
 19. s. e. trin. BUSK, UP
  2. nov. 10.00, UP 
  Dåbsgudstjeneste

  3. nov. 11.00, UP 19.00, CBJ 16.00, CBJ 14.00, UP 
 Alle Helgen 

 10. nov.  9.30, UP  9.30, CBJ 11.00, CBJ  11.00, UP 
 21. s. e. trin. 

 17. nov. 11.00, UP    9.30, UP 
 22. s. e. trin. 

 24. nov.  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 Sidste s. i kirkeåret

  1. dec.  19.00, CBJ 13.30, CBJ 
 1. s. i advent  Vi s. julen ind Julebørnegudstjeneste

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

„I tilfælde af MEGET sne ...“
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 guds-

tjenesten vil blive afholdt.


