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Norddjurs Vestre Pastorat har 
engageret Sigurd Barrett til at 
afholde koncert/fortællinger
Lørdag den 29/10 kl. 14.00.
Sted: Foredragssalen på Vivild Gymnastik 
og Efterskole, Langgade 37, Vivild, 8961 
Allingåbro.

Sigurd Barretts berømte bibelkoncert har 
siden 2010 turneret i flere end 500 kirker 
med sangene fra „Sigurd fortæller Bibel-
historier“. Bogen har 10-års jubilæum og 

har med en halv million solgte eksempla-
rer længe været nr. 1 på bestsellerlisten over 
børnebøger. Den folkekære Sigurd Barrett 
synger og fortæller fra Bibelen, og det lokale 
børnekor/kirkekor fra Auning deltager. Der 
omdeles et sangblad, så alle kan synge med. 
Ved sin side har Sigurd guitaristen Eskild 
Dohn, som også deltager i dialogen og med-
virker på flygelhorn, trompet mv. Børnene 
inddrages, og koncerten henvender sig til 
hele familien, både børn, forældre og bed-
steforældre. 
Målgruppe: Hele familien, børn, forældre og 
bedsteforældre. Varighed: 1 x 60 min.
Koncerten er gratis, men det er nødvendigt 
med tilmelding, da det er „Først til Mølle“.
Tilmelding kan ske til: 
formand@rougsoenord.dk eller 
sms på tlf. 21 47 00 36.

Der vil være saftevand og kage til børnene 
og der kan købes kaffe.

Med venlig hilsen 
menighedsrådene i Norddjurs Vestre Pastorat

SOGNEUDFLUGT
Gjesing og Nørager Sogn 
Sæt X i kalenderen
Lørdag den 17/9 2022.

Læs mere inde i bladet ...



„Når du vokser og blir stor,
skal du be’ om rene ord.
Vi er døbt til kærlighed
åbenhed og ærlighed.

Spørg os ud om tro og håb
nadverbord og barnedåb.“

(Sov nu lille, sov nu godt
Hans Anker Jørgensen)

B A R N E D Å B
fødes vi så også til at 
være børn af Gud. Han 
har med Jesus ord lovet 
at være med os alle dage 
indtil verdens ende. 
Derfor er vi aldrig 
helt alene mere, hver-
ken om ansvaret eller 
bekymringerne, men 
heller ikke om glæden. 
Gud er dér altid. Når vi 
er allermest lykkelige, 
deler han vores glæde, 
og når vi er bange eller 
bekymrede, lytter han 
til vore bønner.

Jesus befalede derfor 
også sine disciple, at 
de skulle gøre alle fol-
keslag til hans disicple 
ved at døbe dem og ved 
at lære dem alt det, som 
han havde befalet dem.

Derfor døber vi sta-
dig både børn, konfir-
mander og indimel-
lem voksne i kirken 
og derfor holder vi 
både minikonfirmand-
undervsining, konfir-

mandundervisning og gudstjenester, så vi 
kan lære nye som gamle om alt det, som 
Jesu har befalet os. Ind imellem tager vi 
utraditionelle midler i brug, som f.eks. når 
vi her i oktober inviterer Sigurd Barret til at 
synge og fortælle bibelhistorier. Han gør det 
formiddabelt godt, så kom og syng med og 
bliv mindet om, hvorfor vi er blevet døbt, 
og hvad vi er døbt til.

Sognepræsten

Når man står med så-
dan en lille nyfødt i sine 
arme for første gang, el-
ler måske for tredje el-
ler fjerde gang – det er 
i grunden lige meget-, 
så er følelsen hver gang 
overvældende.

Tænk, at det er ble-
vet én betroet at skulle 
passe på noget så dy-
rebart som et lille nyt 
menneske, at skulle 
være med til at opdrage 
det og forme det.

Nybagte forældre er  
alle lykkelige, let be-
kymrede og som regel 
meget trætte. Det er 
en stor glæde, men 
også et stort arbejde og 
et stort ansvar at blive 
forældre. Når man så 
yderligere lever i uro-
lige tider, hvor hver 
dag bringer nyheder 
om krig, katastrofer, 
terror, klimakrise eller 
økonomisk krise, så 
kan bekymringerne for 
fremtiden godt vokse. I den situation er det 
ekstra godt, at man kan komme op i kirken 
og overlade nogle af alle sin bekymringer til 
én, som er så meget større end en selv, til 
Gud selv, himlens og jordens skaber. Ham, 
som kan alt det, som vi ikke selv magter. 
Ham, som gav os det fantastiske og dyrebare 
liv fra begyndelsen af.

I vores dåb bliver vi alle født på ny, forstå-
et på den måde, at vi alle sammen er født til 
at være børn af vores forældre, men i dåben 



SOGNEUDFLUGT
Gjesing og Nørager Sogn 
Sæt X i kalenderen
Lørdag den 17/9 2022.

Vi starter fra Nørager kl. 8.30 og har opsam-
ling i Gjesing kl. 8.40 – så går turen nordpå; 
vi serverer kaffe og rundstykker i bussen. Vi 
besøger Sulsted Kirke, med de meget smuk-
ke kalkmalerier.

Herfra kører vi til Skulpturparken i Blok-
hus. Her er skulpturer i sand, træ og metal 
– i en meget smuk park. I år har de lavet 
verdens højeste sandskulptur. Her vil vi også 
spise vores frokost.

Når vi har set parken og nydt maden, 
kører vi hjemover. Vi gør et stop ved RYÅ 
Ismejeri. Det er et over 100 år gammelt me-
jeri, som producerer en lækker is. Vi fortæt-
ter ned til mindestenen for Den Hvide Hest, 
hvor vi drikker eftermiddagskaffen. 

Prisen for frokost og en øl/vand er 200 kr. 
Vi glæder os til at se jer og give jer en god 
oplevelse. Hold øje med lokalavisen, hvor 
det endelige program og oplysninger om til-
melding fremgå. Tilmelding til Karin Kor-
ning senest deen 19/8 på tlf. 40 11 93 63.

Sognepræsten og Nørager menighedsråd

Høstgudstjenester
Søndag den 18/9 i Gjesing kirke kl. 14.00 
og i Nørager kirke kl. 19.00.

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. Både i Gjesing og Nør-
ager er der kaffe og kage efter gudstjenesten 
– i Gjesing i konfirmandstuen og i Nørager 
i kirken.

Introduktionsgudstjeneste  
for konfirmanderne
Søndag den 15/9 kl. 19.00 i Gjesing kirke.
De kommende konfirmander og deres for-
ældre indbydes til en særlig gudstjeneste i 
Gjesing kirke som introduktion til konfir-
mandforløbet. Efter gudstjenesten går vi 
over i konfirmandstuen, hvor jeg vil infor-
mere om undervisningen og konfirmation i 
Gjesing, Nørager i 2022-23. 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

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 11/10 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 for-
tælle om kristendom og kirke, og vi slutter 
af med krybbespil lørdag den 26/11 i Vivild 
kirke, hvor minikonfirmanderne deltager. Vi 
håber, at 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 kommer opslag på AULA med nærmere 
oplysninger om, hvornår det foregår, og hvor-
dan man kan blive meldt til. 

Med kærlig hilsen
sognemedhjælper Charlotte Nejmann og 

sognepræst Charlotte B. Johansen

Konfirmationsdatoer i 2023
Gjesing: 30. april kl. 10.00
v. Charlotte B. Johansen
Nørager: 7. maj kl. 10.00
v. Charlotte B. Johansen



Alle Helgens gudstjenester
Søndag den 6/11 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 

Jule-børnegudstjeneste i Gjesing 
kirke med juletræsfest i Gjesinghus 
og lystænding i rundkørslen
Den første søndag i advent, 27/11 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 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 ...

Vi synger julen ind i Nørager kirke
Den første søndag i advent, 27/11 kl. 19.00.
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

Farvel til vores graver  
Christina Schmidt Brask-Madsen
Vores graver Christina har af private grunde 
valgt at stoppe her på Gjesing kirkegård fra 
den 1/8.

Vi har været meget glade for Christina, 
som altid har holdt både kirke og kirkegård 
i fin stand, og som har været en god kollega 
og medarbejder. Vi vil gerne hermed sige 
hende tak. Vi ved, at Christina også vil blive 
savnet af mange af kirkegårdens besøgende 
og ønsker Christina og hendes familie alt 
det bedste fremover.

Gjesing menighedsråd,  
præst og kirkebetjening.



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, Spovevej 2, 8950 Ørsted 
tlf.: 51 79 97 12, e-mail: jens-anders@sol.dk

Gravervikar: Lars Nielsen
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
e-mail: graverkontor@primanet.dk
– 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 disses alder samt et 
telefonnummer, som man kan kontaktes på. 
Desuden skal man vedlægge en kopi af års-
opgørelsen fra 2021.

Ansøgningsfrist er den 28. november. 
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, Sva-
nerne og en anonym giver. Varerne er fra Su-
perbrugsen i Auning, som også giver et tilskud.

JULEHJÆLP
Det er igen i år muligt at søge julehjælp, hvis 
man er bosat i et af følgende sogne:
Fausing, Auning, Øster Alling, Vester Alling, 
Gjesing, Nørager, Vivild, Vejlby, Ørsted, Hol-
bæk, 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, 
e-mail: CBJO@km.dk
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

 28. aug.  11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 11. s. e. trin.

  4. sep.  11.00, LEA 11.00, CBJ 
 12. s. e. trin.

 11. sep.  9.30, LEA    11.00, LEA 
 13. s. e. trin. 

 15. sep.   19.00, CBJ 
	 	 	 	 Konfirmandopstartsgudstjeneste

 18. sep. 11.00, LEA 19.00, CBJ 14.00, CBJ 19.00, LEA 
	 14.	s.	e.	trin.	 Høstgudstjen.	 Høstgudstjen.	 Høstgudstjen.	 Høstgudstjen.

 25. sep. 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 15. s. e. trin. 

  2. okt. 11.00, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 16. s. e. trin. 

  7. okt.     18.30, LEA 
	 	 	 	 	 	 Høstgudstjen.

  9. okt.  9.30, LEA 11.00, CBJ  11.00, LEA 
 17. s. e. trin. 

 16. okt. 11.00, CBJ   9.30, CBJ 
 18. s. e. trin.   

 23. okt. 11.00, LEA    9.30, LEA 
 19. s. e. trin. 

 30. okt. 11.00,  11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 20. s. e. trin. BUSK, LEA
  6. nov. 11.00, LEA 19.00, CBJ 16.00, CBJ 14.00, LEA 
	 Alle	Helgen	

 13. nov. 11.00, LEA  9.30, CBJ 
 22. s. e. trin. 

 20. nov.  9.30, NN     9.30, SMD 
	 Sidste	s.	i	kirkeåret

 27. nov. 11.00, LEA 19.00, CBJ 13.30, CBJ  9.30, LEA 
	 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.


