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De to indsatte billeder er fra indsættelsesgudstjenesten for Charlotte B. Johansen den 17. september.
Læs mere inde i bladet.



Julehilsen

„En stjerne på himlen og flere og flere
i nat føder himlen med jordiske veer“

Julenat er noget ganske særligt. Det har den 
altid været. Den var på den ene side en nat 
præcist lige som alle andre nætter, der har 
været både før og efter, men på den anden 
side blev verden aldrig den samme igen ef-
ter denne nat. Den nat, hvor himlen rørte 
jorden, og Gud lod sin egen søn føde af en 
fattig ung kvinde i en stald i en afsides af-
krog af det store romerske imperium. På en 
gang så uendelig menneskeligt, og dog helt 
guddommeligt. På den ene side, en historie, 
som vi har hørt til trivialitet, nemlig histo-
rien om endnu et fattigt uønsket barn, som 
kom til en verden, der ikke havde plads til 
ham, og endte med at slå ham ihjel på et 
kors. Og på den anden side, en helt ny hi-
storie, fordi vi i ham stod ansigt til ansigt 
med Guds eget sendebud, med Guds søn, 
som skal frelse verden.

Julen er kontrasternes tid. Lys i mørket, 
håb i håbløsheden, og det guddommelige 
i et lille nyfødt menneskebarn. Der bliver 
vendt op og ned på alle vores begreber, for 
denne nat satte en hel ny dagsorden for 
verden, nemlig kærlighedens, fredes og til-
givelsens dagsorden, frem for magtens og 
voldens. Lad os endnu engang fejre denne 
nat og ikke mindst ham, som gav den sin 
betydning, Jesus Kristus, og lad også dens 
budskab om kærlighed, fred og glæde virke-
liggøres hos hver enkelt af os igen i år.

Rigtig glædelig jul!
sognepræsten

Tak for en dejlig velkomst!
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige 
tak til alle, som deltog på forskellig vis i min 
indsættelse den 17. sep. her i Gjesing. Det 
var en stor dag for mig, ikke mindst fordi, 
at alle tog så pænt imod mig og har været 
så søde ved mig efterfølgende. Stor tak til 
menighedsrådene for det fine arrangement 
i Gjesinghus bagefter, og tak fordi, I har 
bakket mig op her i den første tid, og kigget 
ind til mig både i kirken om søndagen, men 
også på mit kontor i hverdagene. Tak til kir-
kebetjeningen for også at have taget rigtig 
godt imod mig, og for et fortræffeligt sam-
arbejde og mange gode timer allerede. Sidst 
med ikke mindst også en stor tak til dem, 
som kender mig i anden sammenhæng, og 
som valgte at bruge eftermiddagen på min 
indsættelse, og som bidrog til at gøre dagen 
ekstra festlig specielt for mig personligt. 

Jeg ser frem til de næste måneder her i 
Gjesing-Nørager og kan ærligt sige, at jeg 
synes allerede, at jeg er faldet vældig godt 
til.

Kærlig hilsen
sognepræst Charlotte B. Johansen

Nyt i kirken
Vi har besluttet at lave lidt om på liturgien 
til søndagsgudstjenesten i kirken og vil ger-
ne høre ris og ros i den anledning.

Og så er vi ved at få et nyt mikrofon-
anlæg både i Gjesing og i Nørager, så alle 
forhåbentlig skulle komme til at høre mig 
bedre. Det vil jeg også gerne høre nogle er-
faringer med. Endelig har menighedsrådet 
i Gjesing besluttet at servere alkoholfri vin, 
når vi går til alters, så børn også kan deltage, 
uden at forældrene behøver have betænke-
ligheder af den grund.

Med venlig hilsen
sognepræsten og menighedsrådene



Åbning af Nørager Kirke
Den 23. nov. kl. 19.00
Nørager Kirke har, som de fleste af jer 
nok ved, været igennem en omfattende 
renovering pga. dårligt tag, men nu er 
den endelig blevet klar til brug igen. Det 
vil blive fejret med en festlig åbnings-
gudstjeneste den 23 nov., der samtidig vil 
være indsættelsesgudstjeneste i Nørager 
Kirke for mig som vikar for Ilse Sand. Ef-
ter gudstjenesten er menighedsrådet vært 
for et lille traktement i Nørager Forsam-
lingshus. Nu håber vi bare, at folk igen 
vil bakke op om vores kirke og  komme 
til vores gudstjenester og arrangementer i 
den kommende tid.

Sognepræst Charlotte B. Johansen
og Nørager menighedsråd

Alle Helgens dag i Gjesing kirke
Den tradition at markere Alle Helgens dag 
med en særlig musikandagt, som Sognepræst 
Ilse Sand påbegyndte her i Gjesing og Nør-
ager sogne, har vi valgt at videreføre, og der 
var stor tilslutning til arrangementet også i 
år. Det blev en god og bevægende dag for os 
alle, ikke mindst på grund af Lars Rørbech, 
Orla Pedersen og Signe Ehlers flotte sang og 
musik. Kirken var utrolig stemningsfuld, og 
smukt pyntet op helt i hvidt, og oplyst af 
masser af levende lys både ude og inde, som 
det forhåbentlig også fremgår af billederne. 
Tak til vores graver Knud Erik Kristiansen 
for hans store arbejde i den forbindelse.

Med venlig hilsen sognepræsten

Lucia-gudstjenester
Søndag den 3. december: 
Gjesing kl. 14.00, Nørager kl. 19.00
Traditionen tro holder vi Lucia-gudstjene-
ste både i Gjesing og Nørager kirke. Det 
kommer i år til at ligge den første søndag i 
advent, dvs. den 3. dec. kl. 14.00 i Gjesing 
og kl. 19.00 i Nørager. Gudstjeneste vil hen-
vende sig til børnefamilier og bedsteforældre 
med Lucia optog, men alle er naturligvis 
hjertelig velkomne.

Med venlig hilsen
sognepræsten og menighedsrådene



„Vi synger julen ind“
Søndag den 10. dec. kl. 16.00 i Gjesing kirke
Traditionen tro synger vi julen ind i Gjesing 
kirke i december måned. Vi starter ligesom 
sidste år på Gjesing hus med juletræsfest for 
børnene kl. 13.00, hvor bl.a. teatergruppen 
Hats optræder, og så går vi i kirke kl. 16.00 
til en rigtig festlig julegudstjeneste, hvor der 
medvirker både et voksenkor og børnekoret 
fra Gjesing kirke! Voksenkoret består af 8 
personer fordelt på 4 stemmer, hovedsage-
ligt bestående af præster, organister, og kir-
kesangere, bl.a. vores egen Orla Pedersen. 
Alle lokale kræfter fra egnen. De vil synge 
kendte julesalmer og sange. Vi håber, der 
kommer rigtig mange. 

Med venlig hilsen
sognepræsten, Orla Pedersen 
og menighedsrådet i Gjesing

Nyt Kimeanlæg i Gjesing
Vi vil også i år gerne kunne kime med klok-
kerne til jul, som det har været skik i år-
hundreder, men arbejdstilsynet har pålagt os 
at anskaffe et elektronisk kimeanlæg, da den 
gammeldages kiming kan give høreskader. 
Vi vil gerne bevare den festlige tradition for 
kiming til højtiderne, og også gerne vores 
gravers hørelse, så derfor får vi nu et elek-
tronisk kimeanlæg, som bliver prøvet af for 
første gang her til jul. Kom og hør vores nye 
anlæg her i juledagene!

Med venlig hilsen og ønsket om en god jul!
menighedsrådet i Gjesing 

„De ni læsninger“
Torsdag den 14. dec. kl. 19.00 i Nørager kirke 
„De ni læsninger“ var oprindeligt en engelsk 
tradition, der første gang blev fejret jule-
aftensdag i 1918 i King’s College Chapel i 
Cambridge, og som også er blevet en meget 
populær tradition herhjemme de seneste par 
år.

Det er både en meget smuk, stemnings-
fuld og anderledes gudstjenesteform. Der 
er tale om en musikgudstjeneste, dvs. at der 
ikke er nogen prædiken eller nadver, i stedet 
veksles der mellem musik og læsninger fra 
bibelen (ni i alt).

Læsningerne genfortæller historien fra 
skabelsen og ind til Jesus fødsel; netop det, 
som advent handler om, smukt understøt-
tet af musikken. Musikken leveres af orga-
nist Lars Rørbech samt et kor på 8 personer 
fordelt på 4 stemmer, hovedsageligt bestå-
ende af præster, organister, og kirkesangere, 
bl.a. vores egen Orla Pedersen, og alle lokale 
kræfter fra egnen.

Kom og oplev en anderledes gudstjene-
ste.

Med venlig hilsen
sognepræsten, Orla Pedersen 

og Nørager menighedsråd.

Morgen gudstjeneste 
Juledag
Gjesing kirke kl. 8.30
Juledag vil vi holde en stemningsfuld guds-
tjeneste tidligt om morgenen, mens det 
endnu er mørkt. Kirken vil kun være oplyst 
af masser af levende lys og lys på juletræerne. 
Kom og oplev en ekstra hyggelig gudstjene-
ste julemorgen.

Med venlig hilsen 
sognepræsten

Nytårsaftens gudstjeneste
Nørager kl. 14.30, Gjesing kl. 16.00!
Lige som sidste år indleder vi nytårsaften 
med en festlig gudstjeneste med champagne 
i våbenhuset bagefter. Vi håber, at mange 
vil benytte sig af tilbudet om en på en gang 
festlig og højtidelig start på nytårsaften.

Med venlig hilsen 
sognepræsten og menighedsrådene



Sangaften om Weyse med  
organist Inger Lise Maarup
Torsdag den 18. jan. kl. 19.00 i 
konfirmandstuen i Gjesing
Inger Lise Maarup organist i Holbæk og Voer 
kirker har lovet mig at komme til Gjesing 
og fortælle om komponisten C.E.F. Weyse. 
Det er ham, som har sat melodi til mange 
af vores mest elskede salmer og sange, som 
f.eks. „Nu titte til hinanden“, „Lysets engel 
går med glans“, „I Østen stiger solen op“ og 
„Julen har bragt velsignet bud“. Ind imellem 
skal vi selvfølgelig høre musik af Weyse og 
synge nogen af hans salmer og sange. Snyd 
ikke jer selv for denne oplevelse!

Med venlige hilsen sognepræsten

Kyndelmissegudstjeneste
Nørager kirke fredag den 2. februar kl. 19.00
Kyndelmisse er en gammel katolsk skik. 
På denne dag midt i den mørkeste vinter 
indviedes alterlysene til resten af kirkeåret. 
Skikken med at fejre kyndelmisse er blevet 
taget op igen også i vores folkekirke, og i den 
anledning vil jeg holde en aftengudstjeneste, 
hvor kirken er pyntet med masser af levende 
lys, og hvor temaet for salmer og prædiken 
er „Lys i mørket“. Kom og oplev en anderle-
des gudstjeneste.

Med venlig hilsen sognepræsten

Spagettigudstjeneste  
i Gjesing kirke
Den 25. feb. kl. 16.00
Vi afholder familiegudstjeneste den 25. feb., 
hvor gudstjenesten er specielt tilrettelagt for 
børn og deres forældre og evt. bedsteforæl-
dre, men alle er selvfølgelig velkomne. Bag-
efter er der spagetti og kødsovs, eller anden 
børnevenlig mad. Vi håber, der kommer 
rigtig mange.

Med venlig hilsen
sognepræsten og menighedsrådet i Gjesing

Formandsvalg i Gjesing
I Gjesing menighedsråd går formandsposten 
på tur, og valget er i år faldet på Inger Birch 
Lange, som afløser Bente Breindahl på pos-
ten. Vi siger tak til Bente for hendes store 
arbejde ikke mindst omkring valget af præ-
stevikar, og ønsker Inger tillykke med valget. 
Vi glæder os til det kommende samarbejde.

Med venlig hilsen Gjesing menighedsråd

Menighedsrådsmøder i Gjesing
I konfirmandstuen den 17. januar kl. 19.00
I konfirmandstuen den 7. marts kl. 19.00

Kirkeværgen og graveren
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at hvis man 
har spørgsmål, forslag, ris eller ros angående 
kirkegården og gravstederne, er man meget 
velkommen til at henvende sig til kirkevær-
gen Bente Nygaard eller graver Knud Erik 
Kristiansen. De vil gerne være behjælpelige 
med alt, hvad angår anlæg og vedligehold af 
grave. De kan træffes på kirkegården eller på 
telefon.
Bente Nygaard: tlf. 86 48 04 55
Knud Erik Kristiansen: tlf. 40 83 10 27

Indsamling til  
Folkekirkens nødhjælp

Vi mangler en eller flere til at stå for ind-
samlingen til folkekirkens nødhjælp næ-
ste år i marts.

Det er et stort og væsentligt arbejde, 
som gøres af Folkekirkens nødhjælp, og 
vi kan give vores lille bidrag ved på denne 
måde at hjælpe Folkekirkens nødhjælp til 
at hjælpe dem, som virkelig er i nød.

Vi håber, at nogen vil påtage sig denne 
vigtige opgave.

Med venlig hilsen 
menighedsrådet i Gjesing



Gjesing
Formand for menighedsrådet i Gjesing:
Inger Birch Lange, Stadion Allé 2, 8963 
Auning, tlf.: 86 48 41 54, e-mail: birch-bach@
vestdjursnet.dk
Graver, Gjesing: Knud Erik Kristiansen, 
Pindstrupvej 3, 8963 Auning, tlf.: 86 48 42 46
– På kirkegården: 40 83 10 27
Kirkeværge, Gjesing: Bente Nygaard, 
Løvenholmvej 62, Gjesing, 8963 Auning,  
tlf.: 86 48 04 55, e-mail: ehlaursen@get2net.dk
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

Adresser
Konstitueret sognepræst Charlotte B. Johansen · Tlf.: 86 48 33 08

E-mail: CBJO@km.dk · Mandag er sognepræstens ugentlige fridag

art being · 87 86 70 10

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

GUDSTJENESTELISTE:
	 Dato	 Dagens	navn	 Gjesing	 Nørager	

 3. dec. 1. søndag i advent 14.00, Luciagudstjeneste 19.00, Luciagudstjeneste

 10. dec. 2. søndag i advent 16.00, Vi synger julen ind 10.15

 14. dec.   19.00, De ni læsninger

 17. dec. 3. søndag i advent 9.00, CGC Ingen 

 24. dec. Juleaften, 4. s. i adv. 16.00 14.30

 25. dec. Juledag 8.30, Julegudstjeneste 10.00, Julegudstjeneste

 31. dec. Julesøndag 16.00, Nytårsgudstjeneste 14.30, Nytårsgudstjeneste 
  Nytårsaften m. champagne i våbenhuset m. champagne i våbenhuset

 7. jan. 1. s. e. hel. 3 konger 9.00 10.15

 14. jan. 2. s. e. hel. 3 konger 10.15 9.00

 21. jan. 3. s. e. hel. 3 konger Ingen 9.00, CGC

 28. jan. 4. s. e. hel. 3 konger 10.15 9.00

 2. feb. Kyndelmisse  19.00, Kyndelmissegudstj.

 4. feb. Septuagesima 10.15 9.00

 11. feb. Seksagesima 9.00 10.15

 18. feb. Fastelavn 9.00, CGC Ingen

 25. feb. 1. søndag i fasten 16.00, Spaghettigudstjeneste 10.15

CGC = Carl-Gustav Christensen   ·   Børnekoret medvirker ved flere gudstjenester


