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H y r d e r

fra os selv i Danmark. Ulve var og er ret al-
mindelige i Israel og de havde også dengang 
smag for får. Derfor måtte hyrderne være på 
vagt, ligesom de stadig er det rundt om på 
Betlehems bakker den dag i dag.

Hyrderne var på Jesus tid på bunden af 
samfundet. Det var uuddannede folk, må-
ske lidt overtroiske. „Den, må du længere ud 
på landet med“, sagde man også engang her-
hjemme, og dermed mente man vist, at hvis 
en historie var lidt for usandsynlig, så var det 
kun folk langt ude på landet, der ville tro 
på den. Man kunne ikke komme længere ud 
på landet end dér, hvor hyrderne opholdt 
sig, for de holdt til langt uden for byerne, 

Det begynder at blive mørkt om morgenen, 
og bilens ruder fryser til is, ligesom ens ånde 
også gør det.

Vi er meget langt fra varmen i ørkenen, 
hvor julens historier foregår, og så alligevel.

Der kan blive koldt i ørkenen om nat-
ten, sådan en 5-6 grader, især på denne tid 
af året. Så det har ikke været lutter hygge at 
sidde dér omkring bålet ude under stjerner-
ne og lytte efter ulvenes tuden i det fjerne. 
På Jesus tid var der både løve og ulveflokke 
i Israel. Løverne fik romerne dog udryddet 
med deres umættelige behov for gladiator-
kampe, men ulvene de er der stadigvæk. 
Ikke bare sådan en enkelt, som vi kender det 

„Englene sang den
først for markens hyrder;

skønt fra sjæl til sjæl det lød:
fred ovre jorden!

Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød“



ligesom beduinerne. Dem, kunne de andre 
landsbybeboere nemt komme til at se lidt 
skævt til og det kan de såmænd stadig. 

Derfor er det også så bemærkelsesværdigt, 
at det var hyrderne, som englene viste sig for 
julenat.

De, af alle mennesker, var de første til at 
høre det gode budskab; Evangeliet om at en 
frelser er født til verden. 

Jesus skulle senere altid fremhæve, at 
for Gud er det helt andre ting, som tæller, 
end blandt os mennesker. Her tæller hver-
ken rigdom eller position, den sidste nye 
smartphone eller hvor mange likes man kan 
få på Instergram eller Twitter. For Gud skal 
„den største“ derimod blive som „den mind-
ste“, for han sendte ikke sin søn for at hel-
brede de raske, men derimod de syge. 

Så da Gud selv valgte at komme til os sine 
mennesker, kom han ikke i skikkelse af en 
prins eller kejsersøn født højt i et palads, 
men i skikkelse af et lille fattigt barn født i 
en snavset stald en kold julenat, mens hans 
engel sang for de fattige hyrder langt uden 
for lands lov og ret.

Betlehem var og er stadig berømt for sine 
hyrder. Det var her den lille hyrdedreng Da-
vid rendte rundt, inden han overvandt den 
mægtige kæmpe Goliat, og dermed blev den 
mest berømte konge nogen sinde i Israel. 
I dag graver man stadig resterne ud af det, 
som man antager er kong Davids palads, 
inde i Jerusalem.

David var hyrde og konge. 

Hyrden skal beskytte sine får og lede dem 
på rette vej. Han skal sørge for, at de finder 
frem til det livsvigtige vand i ørkenen og fin-
der noget at spise, og på samme måde skal 
kongen eller herskeren til enhver tid lede 
sin befolkning i den rette retning. En præst 
kan også kaldes en pastor, og pastor betyder 
egentlig hyrde. Hvordan så div. præster og 
konger, og senere tids statsoverhoveder og 
præsidenter så klarer deres job som folkenes 
hyrder, kan stærkt diskuteres. Nogen gange 
kunne man godt få den tanke, at de har haft 
mere travlt med at berige sig selv, end at føre 
deres befolkninger på rette vej mod fred og 
velstand.

Jesus sagde om sig selv: 
„Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sæt-

ter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og 
ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven 
komme og lader fårene i stikken og flygter, og 
ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra 
hinanden; for han er daglejer og er ligeglad 
med fårene. Jeg er den gode hyrde.“

Jesus blev født en kold december nat for 
over 2000 år siden, men hans ord og gernin-
ger kan stadig lede os på rette vej. Han kom 
nemlig ikke for at berige sig selv, men for at 
hjælpe og frelse alle os, der ind imellem kan 
have svært ved at finde vej i livet.

Det kan vi fejre jul på igen i år.

Rigtig glædelig jul
Sognepræsten



Krybbespil ved  
minikonfirmanderne
Lørdag den 30/11 kl. 14.00 i Vivild kirke.

Vi holder afslutning med minikonfirman-
derne fra Gjesing, Nørager og Vivild, hvor 
vi opfører krybbespil i kirken. Så kom og 
indled adventshyggen med et rigtig fint 
krybbespil fra vores dygtige minikonfirman-
der. Bagefter er der kaffe og saftevand i kon-
firmandstuen. Alle er meget velkomne, og 
tag endelig bedsteforældre med også.

Med venlig hilsen
sognemedhjælper Charlotte Neumann, 

sognepræst Charlotte B Johansen
og Vivild menighedsråd

Jule-børnegudstjeneste i  
Gjesing kirke med  
juletræsfest i Gjesinghus og 
lystænding i rundkørslen
Første søndag i advent, den 1/12 kl. 13.30.

Ligesom vi plejer, synger vi julen ind i Gje-
sing 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 jule dekora-
tio ner, drikke gløgg eller kaffe og spise 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.

„I tilfælde af MEGET sne ...“

Hvis der er lovet kraftigt snefald, eller der 
er mistanke om snestorm, så kontakt sogne-
præsten samme dag inden man kører hjem-
mefra 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.

Med kærlig hilsen sognepræsten

Vi søger Lucia-piger  
i Gjesing!
Vi holder Luciaoptog igen i år i Gjesing 
kirke den 15/12 kl. 19.00, så har du lyst til 
„at gå Lucia“, så ring eller skriv til mig. Vi 
håber selvfølgelig, at de piger, der gik sid-
ste år, vil fortsætte, men man må også me-
get gerne melde sig, selv om man ikke har 
prøvet at gå før. Vi regner med, at vi skal 
øve en 2-3 gange inden den 15/12. Jeg har 
fået hjælp af Linda og Inge, som mange 
af jer kender fra SFO’en, så det er kendte 
ansigter, som I kommer til at møde.
Kontakt: Charlotte B Johansen
tlf.: 86 48 33 08, e-mail: CBJO@km.dk

H y r d e r
„Englene sang den

først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:

fred ovre jorden!
Menneske, fryd dig,

os er en evig frelser fød“

Denne gang blev der desværre ikke plads 
til sognepræst Charlotte Bjarning Johan-
sens tekst, men den kan læses i udgaven af 
kirkebladet, som ligger på Nøragers hjem-
meside: www.noeragerdjursland.dk



Vi synger julen ind i Nørager kirke 
med Charlotte Bang
Første søndag i advent, den 1/12, kl. 19.00.
Vi synger traditionen tro julen ind i Nør-
ager kirke med en hyggelig og festlig jule-
musikgudstjeneste. Charlotte Bang, som er 
kirkesanger i Vejerslev kirke, deltager lige-
som sidste år med sin smukke stemme. Der 
er ingen prædiken, men nogle få læsninger, 
bøn og velsignelse og masser af de gode 
gamle julesalmer.

Der er noget særlig stemningsfyldt ved 
at være i kirken om aftenen i adventstiden, 
så kom og oplev en dejlig begyndelse på de-
cember måned.

Med venlig hilsen
sognepræsten og Nørager menighedsråd

Julegudstjeneste for  
Nørager børnehave og dagplejen
Torsdag den 12/12 kl. 10.00 i Nørager kirke.
Der er julegudstjeneste for de mindste, lige-
som vi plejer, men vær opmærksom på at det 
er torsdag i år! Der vil blive fortalt historie 
og sunget sange, og vi tager også en tur om 
juletræet lidt i utide. Man må godt tage mor 
og far eller bedsteforældre med, hvis de har 
tid og lyst.

Med venlig hilsen
sognepræsten

Julebørnegudstjeneste i Nørager 
kirke med Luciaoptog
Tredje søndag i advent, den 15/12 kl. 17.00. 
Luciapigerne vil heldigvis synge for os igen 
i år i Nørager kirke den tredje søndag i ad-
vent. Gudstjenesten indledes derfor med 
Luciaoptog, og så er der børnegudstjeneste 
uden prædiken, men med genfortælling af 
juleevangeliet for børn og voksne. 

Med venlig hilsen
sognepræsten og Nørager menighedsråd 

Luciagudstjeneste i Gjesing kirke
Tredje søndag i advent, den 15/12 kl. 19.00.
Traditionen tro holder vi Luciaoptog i kir-
ken, ligesom vi plejer. Pigerne indleder 
gudstjenesten med deres smukke sang, og 
bagefter skal vi synge et par af de kendte 
jule salmer, så det er noget for hele familien, 
både gamle og unge. Tag bedstemor og bed-
stefar med og også de mindre søskende.

Det er en stor oplevelse!

Nytårsaftens gudstjeneste
Den 31/12 i Nørager kirke kl. 14.30 
og i Gjesing kirke kl. 16.00. 
Ligesom de forrige år indleder vi nytårsaften 
med en festlig gudstjeneste med champagne 
og kransekage i våbenhuset bagefter. Vi hå-
ber, at mange vil benytte sig af tilbuddet om 
en på en gang festlig og højtidelig start på 
nytårsaften.

Med venlig hilsen 
sognepræsten og menighedsrådene



Ferniseringsgudstjeneste og pizza
Søndag den 12/1 2020 kl. 17.00
i Gjesing kirke.
Konfirmanderne er blevet lovet gratis pizza 
af Gjesing menighedsråd, hvis de kan få 
to-tre andre kirkegængere med i kirke en 
søndag. Derfor laver vi ferniseringsgudstje-
neste, hvor der bliver en kort gudstjeneste, 
og derefter er der mulighed for at se konfir-
mandernes egne „Ikoner“, som er ophængt i 
våbenhuset. Så kom og vær med. 

Tilmelding af hensyn til pizzaindkøb er 
nødvendig på tlf. 86 48 33 08 eller pr. mail: 
cbjo@km.dk

Med venlig hilsen 
sognepræsten og menighedsrådet i Gjesing

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 2/2 2020 kl. 19.00 
i Nørager kirke. 
Kyndelmisse er en gammel katolsk skik. På 
denne dag midt i den mørkeste vinter ind-
viedes alterlysene til resten af kirkeåret. Der-
for vil vi holde en stemningsfuld lys-guds-
tjeneste, hvor kirken er pyntet med masser 
af levende lys, og hvor temaet for salmer og 
prædiken er „Lys i mørket“. Kom og oplev 
en anderledes gudstjeneste. 

Med venlig hilsen
sognepræsten og menighedsrådene

Samtale om gudstjenesten
Den 12/1 og den 1/3 i Nørager kirke.
På ovennævnte søndage inviterer Inge-
borg 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. 

Alle er velkomne!

Konfirmandernes egne billeder.

Konfirmanderne 2020.



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 (CBJ)
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning
tlf.: 86 48 33 08, e-mail: cbjo@km.dk
Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Ruben Lysemose (RL)
tlf.: 86 48 13 08, e-mail: rul@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@gmail.com

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

I ansøgningen skal man oplyse antallet af 
hjemmeboende børn og børnenes alder og 
et telefonnummer, man kan kontaktes på. 
Desuden skal man vedlægge en kopi af års-
opgørelsen fra 2018.

Ansøgningsfrist er den 3. december. 
Ansøgere får besked samme uge. Ansøg-

ningerne behandles under tavshedspligt.
De bedste hilsener

sognepræst Charlotte B. Johansen
tlf. 86 48 33 08

Julehjælpen er sponseret af Lions Club og Sva-
nerne. Varerne er fra Superbrugsen i Auning, 
som også giver et tilskud.

JULEHJÆLP
Det er muligt at søge julehjælp, hvis man 
er bosat i Norddjurs Vestre pastorat, dvs. 
et af følgende sogne: Fausing, Auning, Øster 
Alling, Vester Alling, Gjesing, Nørager, Vi-
vild, Vejlby, Ørsted, Holbæk, Voer, Udby eller 
Estruplund. 

Julehjælpen består af en stor julepakke 
med julemad, småkager, slik og andet, som 
hører julen til.

Hvis man ønsker at komme i betragtning, 
bedes man sende en ansøgning til: 
Sognepræst Charlotte B. Johansen, 
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning, 
CBJO@km.dk
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

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

  1. dec. 11.00, RL 19.00, CBJ 13.30, CBJ  19.00, RL 
 1. s. i advent Højm. frokost Vi s. julen ind Julebørnegudstjeneste De ni læsninger

  7. dec. 10.00, CBJ 
  Lørdagsdåb

  8. dec.  9.30, CBJ 
 2. s. i advent  

 15. dec. 11.00, RL 17.00, CBJ 19.00, CBJ 19.00, RL 
 3. s. i advent  Julebørnegudstj. Luciagudstj. Luciagudstjeneste

 22. dec. 11.00, RL 
 4. s. i advent  

 24. dec. 13.30, CBJ 16.00, CBJ 14.30, CBJ 14.45, RL 13.30, RL 
 Juleaften 16.00, RL
 25. dec.  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 Juledag

 26. dec. 11.00, RL     9.30, RL 
 2. juledag 
 31. dec. 16.00, RL 14.30, CBJ 16.00, CBJ 14.30, RL 
 Nytårsaften

  5. jan.  9.30, RL  9.30, CBJ 11.00, CBJ  11.00, RL 
 H. 3 k. søndag  
 11. jan. 10.00, RL  
  Lørdagsdåb

 12. jan. 11.00, RL 11.00, CBJ 17.00, CBJ  9.30, RL 
 1. s. e. H. 3 k.   Pizzagudstj.

 19. jan. 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 2. s. e. H. 3 k.  

 26. jan. 11.00, JJR 
 3. s. e. H. 3 k.  

  2. feb.  9.30, N.N. 19.00, CBJ  11.00, N.N. 
 Sidste s. e. H. 3 k.  Fælles kyndelmisse

  6. feb.     19.00, N.N. 
            Kyndelmisse og pandekager

  8. feb. 10.00, CBJ  
  Lørdagsdåb

  9. feb.  9.30, N.N.  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 Septuagesima

 16. feb. 11.00, N.N. 
 Seksagesima

 23. feb.  9.30, CBJ  - 11.00, CBJ 
 Fastelavn  

  1. marts 11.00, N.N. 11.00, CBJ  9.30, CBJ   9.30, N.N. 
 1. s. i fasten

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


