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K i r k e n
midt i en Corona-tid

Det er virkelig svært at skulle bede pårø-
rende udvælge, hvem der må komme med 
til en begravelse, og hvem der ikke må, fordi 
vi kun må være 15 eller 20 personer. 

Det er også meget svært ikke at kunne 
holde gudstjeneste, ikke at kunne døbe de 
små eller vie de brudepar, som har glædet 
sig så længe; for slet ikke at tale om ikke at 
kunne at konfirmere konfirmanderne.

I skrivende stund håber jeg på, at alle 
disse restriktioner vil være fortid, når I læser 
dette blad, men ingen kan sige noget med 
sikkerhed endnu. Vi venter alle på regerin-
gens udmeldinger om, hvorvidt folkekirken 
er med i anden etape af genoplukningen af 
samfundet.

Hele dette kirkeblad udkommer på denne 
baggrund. Vi tror og håber på, at de gudstjene-
ster, som er planlagt i dette blad, også kan blive 
til noget, men vi ved det ikke med sikkerhed! 
Hold derfor stadig øje med lokalavisen – alt 
kan ændre sig uge for uge.

Indtil da vil man stadig kunne kontakte 
mig på telefonen, ligesom jeg lægger en ny 
prædiken ud online hver søndag. Hvis man 
har svært ved det med computere og Ipads, 
så få børn eller børnebørn til at hjælpe. 
Man kan finde søndagens prædiken både 
på Nøragers hjemmeside, norddjursvestres 
pastorats hjemmeside og på Gjesing kirkes 
facebookside.

Jeg håber, at vi ses enten online eller i kir-
ken i nærmeste fremtid.
www.norddjursvestrepastorat.dk
www.noeragerdjursland.dk

God sommer!

Udenfor skinner solen så dejligt. Det er for-
år, og det trækker i én for at komme ud og 
nyde solen helst i selskab med venner, fami-
lie, naboer eller sognebørn, men det er bare 
ikke nemt, for tør vi overhovedet det?

I år længes vi vist alle mere, end vi ple-
jer, for vi er på en mærkelig måde spærret 
inde i en slags selvvalgt husarrest, og hver 
gang man bevæger sig uden for matriklen, 
så gør man sig sine overvejelser og tager sine 
forholdsregler. Ingen har vel lyst til at blive 
smittet med Coronavirus, og man har da 
slet ikke lyst til at smitte andre, måske svage 
medborgere, men på den anden side så skal 
livet jo også leves. 

Man er nødt til at handle ind engang 
imellem. Man er måske også nødt til at be-
søge sine ældre familiemedlemmer eller ven-
ner og bekendte, for man kan også dø af en-
somhed og mangel på menneskelig omsorg 
og kontakt. Det er et svært dilemma, som 
kun hver enkelt af os kan afgøre med os selv.

Ligesom resten af samfundet er vi i kir-
ken lukket ned for ikke at bidrage til smit-
tespredning og unødvendige dødsfald, men 
samtidig bærer vi på et budskab, som er så 
vigtigt, så livsbekræftende og så fuldt af håb, 
at vi ikke bare kan brænde inde med det selv.  

Det er svært at være kirke på afstand. Det 
skærer i hjertet, for kirken vil virkelig gerne 
være nærværende i ethvert menneskes liv, 
især i livets højde- og lavpunkter, ved dåb, 
konfirmation, vielser og begravelser, men 
også med gudstjenesterne søndag formiddag 
og sjælesorgssamtaler med folk, som har det 
skidt; især da i sådan en krisetid!



Coronakrisen har vendt op og ned på mange 
ting, og det betyder, at orienteringsmøderne er 
blevet rykket fra tirsdag den 12/5 til den 
9/6 i Nørager kl. 19.00 og den 
10/6 i Gjesing kl.19.00.

I 2020 skal menighedsrådene, som noget 
nyt, vælges på en valgforsamling, hvor kan-
didater opstilles og vælges for 4 år. Valget 
finder sted i efteråret 2020. Forud for valg-
forsamlingen afholder menighedsrådet et 
orienteringsmøde. Begge møder er offent-
lige, og alle er velkomne. 

Hvis du er nysgerrig på, hvad menigheds-
rådet laver, hvilke aktiviteter de arrangerer, 
og hvordan du kan stille op til menigheds-
rådsvalget, skal du møde op til det offentlige 

orienteringsmøde den 9. juni eller 10. juni 
2020. Menighedsrådsarbejdet er spænden-
de, idet man får lov til at være med til at 
præge, hvad der skal ske for kirkens og by-
ens liv og vækst i de kommende år. Vi håber 
derfor, at mange fra sognet, såvel unge som 
ældre, har lyst at deltage i mødet.

Både menighedsrådet i Gjesing og me-
nighedsrådet i Nørager søger nye medlem-
mer, så har du tid og lyst til at engagere dig 
i kirken og det lokale liv, så kom og hør om 
en plads i menighedsrådet ikke var noget for 
dig!

Orienteringsmøderne foregår i henholds-
vis Nørager i forsamlingshus og i Gjesing 
konfirmandstue. 

Med venlig hilsen menighedsrådene

Menighedsrådsvalget:

Orienterings-møderne er flyttet!

I disse Corona-tider må også vi præster gå nye veje. Med et stativ og en mobiltelefon med  
mikrofon kan man dog stadig holde prædiken; både ude i det fri, som her fra min have, og  
inde i kirkerne. Så må jeg bare håbe på, at menigheden vil kigge med ...



Nye konfirmations- 
datoer 2020

På grund af nedlukningen af Danmark 
er konfirmationerne blevet udsat i år. Vi 
håber derfor at kunne gennemføre konfir-
mationerne som sædvanligt i august i ste-
det for og kl. 11.00(!) i stedet for kl.10.00.

Vi holder friluftsgudstjeneste ved „Ryga-
ard Strand“ igen i år – nærmere bestemt på 
græsset ved den sidste parkeringsplads. Her 
er det lidt nemmere at parkere, og det er også 
et smukt sted med udsigt over vandet. Med-
bring et tæppe eller en klapstol, da der ikke 

Friluftsgudstjeneste ved Rygårde strand
Søndag den 16/8 kl. 14.00.

er noget at sidde på derude. Menighedsrådet 
er vært for en kop kaffe og lidt kage. I tilfæl-
de af regnvejr er gudstjenesten aflyst, men vi 
håber på godt vejr ligesom sidst.

Nørager menighedsråd  
og sognepræsten

Der er konfirmation i Gjesing kirke 
søndag den 23/8 kl.11.00.

Konfirmanderne er:
Sofie Melat Flinterup
Magnus Kierkegaard Jensen
Frida Schrøder Krogh
Mads Karl Maarup
Mathilde Bang Rasmussen
Sophie Rasmussen

Der er konfirmation i Nørager kirke 
søndag den 30/8 kl.11.00.

Konfirmanderne er:
Noah Byskov Musy Lyngaa Christensen
Frederik Grønfeldt Fisker
Therese Skaarup Bruun Madsen



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  
sende navnet på barnet, forældrenes dåbsattester samt  
navne og adresser på 2-5 faddere til kordegnen.

Bryllup
Aftales med kordegn Lisa Boye Knudsen pr. telefon og 
efterfølgende samtale aftales med præsten. Husk at  
sende prøvelsesattest fra kommunen samt navne 
og adresser på mindst to vidner til kordegnen. 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.

Lise Edelberg Andersen (LEA)
tlf. 86 48 13 08, e-mail: lea@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

Regnskabsfører: Jørgen Andersen
Østergårdsvej 7, Vivild, 8961 Allingåbro
tlf.: 61 13 87 40, e-mail: ja@jaconsult-dk.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

Gudstjenesteliste og videoprædikener  
kan ses på Nøragers hjemmeside:  
www.noeragerdjursland.dk

SOGNEUDFLUGT 
Lørdag den 29/8. 

Sogneudflugten arrangeres i år af Nørager 
menighedsråd. Der kommer nærmere infor-
mation i dagpressen om hvor og hvornår vi 
begynder. 

Nørager menighedsråd

Præsten holder sommerferie 
i uge 30, 31 og 32
Jeg holder sommerferie fra den 20/7 til og 
med den 9/8.

Med venlig hilsen sognepræsten

Kommende konfirmationsdatoer

2021
Gjesing: 25. april kl. 10.00
Nørager: 2. maj kl. 10.00

2022
Nørager: 24. april kl. 10.00
Gjesing: 1. maj kl. 10.00
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

 21. maj 11.00, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ  9.30, LEA 
 Kr. Himmelfart
 24. maj  9.30, LEA 
 6. s. e. påske
 31. maj  9.30, LEA 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 Pinsedag
  1. juni   10.00 
 2. pinsedag   Friluftsgudstj. ved St. Sjørup sø
  4. juni    19.00, LEA 
     Teltgudstjeneste
  6. juni 10.00, CBJ 
  Dåbsgudstjeneste

  7. juni 11.00, CBJ  9.30, CBJ    9.30, UP 
 Trinitatis

 14. juni 14.00, LEA 11.00, CBJ  9.30, CBJ  11.00, LEA 
 1. s. e. trin.

 21. juni  9.30, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ 11.00, LEA 
 2. s. e. trin.

 28. juni 19.00, LEA 
 3. s. e. trin. Gl. Estrup Slotskapel

  5. juli 11.00, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ   9.30, LEA 
 4. s. e. trin.

 11. juli 10.00, LEA 
  Dåbsgudstjeneste

 12. juli 11.00, LEA 11.00, CBJ  9.30, CBJ  9.30, LEA 
 5. s. e. trin.

 19. juli  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 6. s. e. trin.

 26. juli 11.00, LEA 
 7. s. e. trin.

  2. aug.  11.00, N.N.    9.30, GE 
 8. s. e. trin.

  5. aug.  19.00 
  Gl. Estrup Slotskapel koncert

  9. aug. 11.00, N.N.     9.30, GE 
 9. s. e. trin.

 16. aug. 11.30, BK 14.00, CBJ  9.30, CBJ 
 10. s. e. trin. Konfirmation Friluftsgudstjeneste  
   ved Rygårde strand

 22. aug. 10.00, CBJ 
  Dåbsgudstjeneste

 23. aug.  9.30, CBJ  11.00, CBJ  9.30, BK 
 11. s. e. trin. Konfirmation  Konfirmation

 30. aug.  9.30, LEA 11.00, CBJ 
 12. s. e. trin. Konfirmation Konfirmation 
  11.30, LEA 
  Konfirmation

  6. sep.    11.30, BK 10.00, BK 
 13. s. e. trin.    Konfirmation Konfirmation


