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„Når æbletræets hvide gren
strør blomster på min trappesten

og luften har det lyse skær
af nyudsprungne bøgetrær

– så ved jeg det igen er maj
og sommer er på vej“

(Lisbeth Smedegaard Andersen i ”100 Salmer”)

L y s e r e  t i d e r
ken, men nu tør vi 
godt vove os lidt ud, 
og derfor inviterer vi 
jer alle ud i det fri til 
friluftsgudstjeneste 
først ved sommerfe-
sten i Nørager den 
7/7 og siden på Ry-
gårde strand den 15/8 
og i Løvenholm slots-
park også den 15/8.

Herude er der højt til himlen i mere end 
en forstand. Vi kan derfor være mange flere 
sammen uden smitterisiko, og herude får 
Jesus ord og lignelser en helt særlig klang-
bund, for herude under himlens fugle og 
blandt markens liljer er historierne jo oprin-
deligt fortalt. Vi kan også servere lidt godt til 
at få det hele til at glide ned med, om man så 
er til kaffe og kage eller mere til sodavand og 
pølser – eller måske lidt til begge dele?

Lige nu står frugttræerne så smukt i 
blomst både i præstegårdshaven, på kirke-
gården, ja overalt i Danmarks haver. De lo-
ver sommer og lysere tider på vej. Det er der 
et stort lysegrønt håb i.

Jeg glæder mig til at møde jer alle sam-
men til gudstjeneste herude i sommerlandet!

Rigtig god sommer! Sognepræsten

Sommer er på vej, og 
vi trænger vist mere 
end nogen sinde til 
at komme ud – ud i 
lyset, ud i luften.

Og ikke mindst ud 
at møde mennesker 
igen efter en meget 
lang nedlukning af 
stort set hele det dan-
ske samfund.

Døren til kirken har heldigvis hele tiden 
stået på klem. Vi har holdt gudstjeneste 
stort set hver søndag, selv om det har væ-
ret i en stærkt reduceret udgave på 30 min. 
uden fælles salmesang og altergang. Vi har 
naturligvis også holdt dåb, begravelser og vi-
elser, selv om det har været svært, når vi ind 
imellem ikke har måttet være særlig mange 
forsamlet. Nu er vi heldigvis kommet stærkt 
igen med gudstjenester og kirkelige handlin-
ger med alt, hvad der hører sig til af fælles 
salmesang og altergang og uden begræns-
ninger på tiden, og konfirmanderne og jeg 
har endelig kunne mødes sådan ansigt til 
ansigt uden en skærm imellem os.

Vi skal selvfølgelig stadig passe på. Vi 
bruger mundbind, holder afstand og må 
ikke samles alt for mange, heller ikke i kir-



Familiegudstjeneste ved  
Skt. Hans-festen i Gjesinghus
Onsdag den 23/6 kl. 19.00.

Vi begynder igen i år med spisning, og bag-
efter er der en hyggelig familiegudstjeneste, 
hvor prædiken er tilrettelagt for børn, men 
der er forhåbentlig også lidt at hente for de 
voksne. Så skal vi tænde bålet og synge mid-
sommervisen.

Kom og vær med til at fejre Skt. Hans!

Med venlig hilsen
sognepræsten, menighedsrådet og GOB

Familiegudstjeneste ved  
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 7/7 kl. 18.30 på stadion.

Vi holder familiegudstjeneste for store og 
små ved sommerfesten i Nørager.

Det foregår i teltet på stadion, ligesom det 
plejer, og prædiken og salmer er tilrettelagt 
for børn, men der skulle gerne være noget 
at komme efter for folk i alle aldersgrupper.

Vi glæder os til at se jer.

Menighedsrådet i Nørager

Hermed tak til Lone Klyver, som har taget alle de fine billeder i dette kirkeblad.



Friluftsgudstjeneste ved  
Rygårde strand
Søndag den 15/8 kl. 14.00.

Vi holder friluftsgudstjeneste ved „Rygårde 
Strand“ igen i år; nærmere bestemt på græs-
set 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 
er noget at sidde på derude. Menighedsrådet 
er, som noget nyt, vært for en kop kaffe og 
lidt kage. I tilfælde af regnvejr er gudstjene-
sten aflyst, men vi håber på godt vejr lige-
som sidst.

Nørager menighedsråd  
og sognepræsten 

Gudstjeneste ved Løvenholm  
med grill 
Søndag den 15/8 kl. 16.00.

Vi holder igen i år friluftsgudstjeneste ved 
det smukke Løvenholm Slot, og bagefter gi-
ver menighedsrådet grillpølser.

Det er en god idé at medbringe et tæppe 
eller en klapstol til at sidde på, da jorden 
kan være kold. Hvis vejret mod forventning 
skulle blive dårligt, flytter vi gudstjenesten 
ind i Gjesing kirke og spiser i konfirmand-
stuen. Menighedsrådet vil sørge for pølser 
og drikkevarer til at hygge os med bagefter. 

Hvis man kommer i bil, er der P-pladser 
ved hovedindgangen fra Løvenholmvej. Vi 
gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at 
parkere langs diget ved Porthusvej!

Det er en smuk og anderledes gudstjene-
ste i det grønne, så kom og vær med. Det 
skal nok blive hyggeligt!

Gjesing menighedsråd  
og sognepræsten

Nye konfirmationsdatoer 2021:

På grund af nedlukningen af Danmark 
er konfirmationerne blevet udsat i år. Vi 
håber derfor at kunne gennemføre kon-
firmationerne som sædvanligt i august i 
stedet for.

Der er konfirmation i Gjesing kirke 
søndag den 22/8 kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Mads Martin Kusk Nielsen
Sebastian Stahlhut Wøhlk

Der er konfirmation i Nørager kirke 
søndag den 29/8 kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Philip Eis Alexandersen, Oliver Bruun
Søren Peder Byskov, Isabella hvid Fisker
Rasmus Kvist Guldbrandt
Mia Lykkegård Møgeltoft Jakobsen
Emil Amanuel Vejsgaard Jensen
Igor Krolikowski
Michael Christoffer Pasciak
Lauge Fuglsang Pedersen
Oskar Pedersen
Kasper Embana Rasmussen
Cecillie Ask Sørensen, Oliwia Zarzyka

Kommende 
konfirmationsdatoer
2022: Nørager 24/4, Gjesing 1/5
2023: Gjesing 30/4, Nørager 7/5



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, mobil: 51 21 60 57,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:
Jens Anders Olsen, Løvenholmvej 43, 8963 Auning 
tlf.: 51 79 97 12, e-mail: jens-anders@sol.dk

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

Kirkeværge: Inger Birch Lange
Stadion Allé 4, 8963 Auning
tlf.: 51 24 25 91, e-mail: birchbach@mail.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.: 40 11 93 63, 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

Præsten holder sommerferie  
i uge 29, 30 og 31
Jeg holder sommerferie fra den 
19/7 til og med den 8/8.
Med venlig hilsen sognepræsten
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

 30. maj  9.30, LEA 11.00, CBJ   11.00, LEA 
 Trinitatis 

  3. juni    19.00, LEA 
     Teltgudstjeneste

  6. juni 11.00, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 1. s. e. trin. 

 13. juni 11.00, LEA     9.30, LEA 
 2. s. e. trin. 

 20. juni  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 3. s. e. trin.

 23. juni   19.00, CBJ 
    Sankt Hans i Gjesinghus

 27. juni 19.00, LEA 11.00, CBJ 
 4. s. e. trin. Udendørs- 
  gudstjeneste 
  v. Gammel Estrup

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

  7. juli  18.30, CBJ 
   Sommerfesten på stadion

 11. juli 11.00, LEA  11.00, CBJ 
 6. s. e. trin.

 18. juli  9.30, GE  9.30, CBJ 
 7. s. e. trin.

 25. juli  11.00, GKN     9.30, BK 
 8. s. e. trin.

  1. aug.  9.30, BK   11.00, GE 
 9. s. e. trin.

  8. aug. 11.00, LEA 
 10. s. e. trin. 

 15. aug. 11.00, KS 14.00, CBJ 16.00, CBJ 14.00, LEA 
 11. s. e. trin.  Rygårde Strand Løvenholm Organistjubilæum

 21. aug. 10.00, LEA 
  Konfirmation

 22. aug.  9.00 & 11.00, LEA 10.00, CBJ  10.00, BK 
 12. s. e. trin. Konfirmation  Konfirmation  Konfirmation

 28. aug.  9.30, CBJ & 11.00, BK 
  Konfirmation

 29. aug. 10.00, BK 10.00, CBJ  11.00, LEA 
 13. s. e. trin. Konfirmation Konfirmation 

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


