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Rytmisk korkoncert
med Zesong koret

Søndag den 26. februar 2006, kl. 16.30
i NØRAGER KIRKE

- læs mere inde i bladet...

   K O N C E R T i Gjesing Kirke med Kåre Norge  
 Søndag den 19. marts kl. 13.30 - se mere inde i bladet...



Vinteren er over os med sne og kulde, men 
dagene er allerede blevet længere og lysere 
og dette kan vi glæde os over. Vi kan også 
glæde os over, at det lysner på kirkegården. 
Der er blevet fældet en del store træer, og der 
tegner sig allerede nu et lysere billede af den 
nye grønne oase omkring kirken, som grave-
ren allerede er gået i gang med at skabe.

Menighedsrådet glæder sig til endnu et forår 
med nye aktiviteter, men vi har det også så-

dan, at de gode aktiviteter vi har sat i gang, 
vil vi gerne gøre til en tilbagevendende tra-
dition. Jeg tænker her på Krummer i Kirken, 
høst gudstjeneste med efterfølgende folkedans 
og kaffe i forsamlingshuset, gudstjeneste nytårs-
aftensdag med efterfølgende champagne.

En ting vi skal blive bedre til er, at få folk i 
kirke til de almindelige gudstjenester; dette 
skal vi ind og arbejde med i året der kom-
mer.

Formandens klumme (Gjesing):

Foråret er så småt på vej

Rytmisk korkoncert
med Zesong koret

Søndag den 26. februar 2006, kl. 16.30 i NØRAGER KIRKE 

’Sange uden grænser’
Zesongkoret, har værret på korrejser i 
Spanien og Sverige i 2005. Dette afspej-
ler sig i det program vi vil præsentere for 
jer søndag den 26. februar 2006, da fire 
sange fra disse to lande er del af koncert-
programmet. Men også nyt repertoire 
fra Bulgarien, Afrika og Japan glæder vi 
os til at præsentere. Vi bliver akkompag-
neret af to dygtige musikere fra Rougsø, 
Annette Møs og Ingeborg Andresen som 
spiller percussion, harmonika og klaver.

Koncerten startes og sluttes med en 
dansk fællessang. Derudover vil vi ind-

studere en meget enkel Afrikansk fælles-
sang lige på stedet, sammen med dem 
som har lyst, blandt publikum.

Vi håber at mange vil benytte chan-
cen for at høre frugten af Zesongkorets 
ugentlige øvning og vores inspiration fra 
rejserne.

Med venlig hilsen
Christien v.d. Hoeven,
korleder i Zesongkoret



KÅRE NORGE
  i Gjesing Kirke

Søndag den 19. marts kl. 13.30

Efter koncerten er der kaffe og lagkage i 
Gjesinghus à 20 kr. Kåre Norge går med 
over i Gjesinghus og signerer sine Cd’er.

Repetoiret i Kirken består bl.a. af 
musik fra hans nye CD „Recital“: Bach, 
Chopin, Mozart m.fl.
Entré i kirken er:
50 kr. for pensionister
75 kr. for alle andre
Du kan erhverve dig en billet ved at kon-
takte Bente Nygård tlf.: 86 48 04 55.

Du kan også møde op i konfirmandstu-
en søndag den 5. marts kl. 10-14, hvor 
du kan købe en billet af indsamlingsle-
der Henriette Vendelbo.

Når du køber en billet bedes du samti-
dig give besked om, hvorvidt du har pla-
ner om at gå med til kaffearrangementet 
i Gjesinghus bagefter. Menighedsrådet 
vil gerne vide, hvor meget lagkage, de 
skal bestille.

Som ny formand skal jeg også sætte mig ind 
i en masse nye ting, men med Anette Jack-
son som sekretær og Michael Jakobsen som 
næstformand er jeg rigtig godt hjulpet – de 
er inde i tingene. Det er bl.a. en af grun-
dene til, at vi har tænkt os at skifte formand 
hvert år, så vi er flere, der er grundigt inde i 
tingene. Der er mange ting at læse og tage 
stilling til, men der er også udfordringer og 
spændende tiltag. Vi har et rigtigt godt sam-
arbejde på tværs af alle faggrupper omkring 

Gjesing kirke, og vi arbejder godt sammen i 
menighedsrådet, hvor alle løfter deres del af 
læsset. Vi går foråret i møde og ser frem til 
nye spændende tiltag og udfordringer om-
kring kirken.

På Gjesing Menighedsråds vegne
Bente Breindahl



Vi synger påsken ind
Der er så mange dejlige salmer, der hører 
påsken til – og vi får sunget dem alt for 
lidt. Derfor vil vi gerne tilbyde denne sær-
lige salmesangsgudstjeneste, hvor børnekoret 
medvirker og salmesangen får lov til at fylde 
det meste. Der bliver ingen prædiken. Det 
kommer til at foregå onsdag den 5. april kl. 
19.00 i Nørager kirke.

Påskedag
Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på 
påskedag. Påsken er kirkens største højtid. 
Det markerer vi ved, at pynte kirken op med 
blomster og levende lys. Derudover er der 

gjort noget ekstra ud af musikken, idet Signe 
Ehlers medvirker på cello. 

Der er en helt særlig stemning i kirken 
påskedag og jeg kan varmt anbefale, at man 
ikke snyder sig selv for denne oplevelse.

Bemærk at Gudstjenesten i Nørager den dag 
er rykket frem til kl. 10.00.
 

Vi synger pinsen ind
Se under „Vi synger påsken ind“. En salme-
sangsgudstjeneste, hvor det nu bare er pinsens 
salmer, vi vil fornøje os med. Det kommer 
til at foregå onsdag den 31. maj kl. 16.30 i 
Gjesing Kirke.



familie på 10 personer mad på bordet 
hver dag.

Sult er mere end mangel på mad – der-
for arbejder Folkekirkens Nødhjælp på 
at forbedre vilkårene for verdens fat-
tige, så de bliver i stand til at brødføde 
sig selv og leve et sundt og værdigt liv.

Du kan melde dig som indsamler ved 
at kontakte indsamlingsleder 
Henriette Vendelbo, Sorvad 
tlf.: 87 86 70 87 
e-mail: sgj@cadesign.dk

Dagen begynder med fælles morgen-
mad i konfirmandstuen.

Retten til mad er en af de mest basale 
rettigheder, som mange af os tager for 
givet. Ikke desto mindre sulter flere end 
800 millioner mennesker dagligt. Det 
er hvert ottende menneske på jorden.

Folkekirkens Nødhjælp afholder Sog-
neindsamling søndag den 5. marts. 
Hele overskuddet går til sultprojekter i 
Afrika, Asien, Mellemamerika og Øst-
europa.

Som indsamler får du omkring 900 
kroner i bøssen. For de penge kan man 
købe et startsæt med hakke, vandkan-
de, frø og 10 høns inklusive uddannelse 
og opfølgning. Dette vil kunne give en 

Stop den stille sult
Meld dig som indsamler søndag den 5. marts



Gjesing
Formand for menighedsrådet i Gjesing:
Bente Breindahl, Løvenholmvej 19, Gjesing, 
8963 Auning, tlf.: 86 48 32 06,  
e-mail: breindahl@djurs.net
Graver, Gjesing: Knud Erik Kristiansen, 
Pindstrupvej 3, 8963 Auning, tlf.: 86 48 42 46
– På kirkegården: 40 83 10 27
Kasserer, Gjesing: Wallin Feder, 
Klibovænget 10, 8963 Auning, 
tlf.: 86 48 40 71, mobil: 51 86 10 71,  
e-mail: wallinf@mail.dk

Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager:
Birthe Vestergaard, Auningvej 108, Nørager,
8961 Allingåbro, tlf.: 86 48 64 09
Graver, Nørager: Kristian Overgaard,
Præstevænget 10, Vivild, 8961 Allingåbro,
tlf.: 86 48 60 94
– Kirkegården mobil: 30 99 90 27
Kasserer, Nørager: 
Lillian Pedersen, 
Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro, 
tlf.: 86 48 66 57

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 5. marts 1. søndag i fasten Ingen 10.15, CGC

 12. marts 2. søndag i fasten 10.15, B* 11.30

 19. marts 3. søndag i fasten 13.30, Koncert  10.15, B*

 26. marts Midfaste 10.15, B* Ingen 

 2. april Mariæ bebudelse Ingen 10.15

 5. april „Vi synger påsken ind“ - Fælles for Gjesing og Nørager i Nørager kirke kl. 19.00, B*

 9. april Palmesøndag 10.15, B* 11.30

 13. april Skærtorsdag 15.00 16.15

 14. april Langfredag 10.15, Liturgisk 11.30, Liturgisk

 16. april Påskedag, påskelilje 11.30, Cello medvirker NB: 10.00, Cello medvirker

 17. april 2. påskedag Ingen Ingen

 23. april 1. søndag eft. påske 14.00, CGC, B* Ingen

 30. april 2. søndag eft. påske Ingen 10.00, Konfirmation

 7. maj 3. søndag eft. påske 10.00, Konfirmation Ingen

 12. maj Bededag 10.15 11.30

 14. maj 4. søndag eft. påske 11.30 10.15, B*

 21. maj 5. søndag eft. påske 10.15 11.30

 25. maj Kristi himmelfart 11.30 10.15

 28. maj 6. søndag eft. påske 10.15, B* Ingen

 31. maj „Vi synger pinsen ind“ - Fælles for Gjesing og Nørager i Gjesing kirke kl. 16.30, B*

CGC = Carl-Gustav Christensen  ·  B* = Børnekoret medvirker  ·  Liturgisk = Flere tekster, ingen prædiken

Kirkebilen kører til alle gudstjenester og sognearrangementer Gjesing og Nørager. 
Ring venligst i forvejen, hvis du vil med på tlf.: 86 48 65 60.

Adresser
Sognepræst Ilse Sand, Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning. Tlf.: 86 48 33 08

Mail: ias@km.dk  ·  Mandag er sognepræstens ugentlige fridag

art being aps · 87 86 70 10


