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Lucia-gudstjenester
i Nørager og Gjesing kirker

Nørager kirke den 2. dec. kl. 19.00
Gjesing kirke den 16. dec. kl. 16.00

Gudstjenesterne vil være for både børn og voksne i alle aldre med
Luciaoptog og smukt pyntede kirker. Det vil blive rigtig stemningsfuldt

med optogene efter mørkets frembrud, og alle er naturligvis
hjertelig velkomne.



Advent betyder ventetid. Ventetid kan jo 
være så mange ting. Det kan være den tid, 
der bare snegler sig af sted i lægens overfyld-
te venteværelse i denne forkølelsestid, eller 
måske den angstfyldte ventetid hos tandlæ-
gen, eller blot tiden en mørk, kold morgen 
ved busstoppestedet. Det kan være næsten 
ulideligt at skulle vente, hvis det, som man 
venter på, ikke er særlig rart, eller hvis vente-
tiden bare trækker ud og ud – men det kan 
også være ganske hyggeligt at vente.

Hvis det, som man venter sig, er noget 
rart, er det som regel knap så slemt at vente. 
Julen er jo en fantastisk rar tid, men selv om 
alle børn glæder sig helt utroligt til juleaften, 
synes det ikke at gøre ventetiden mindre 
uudholdelig for dem. Det kan åbenbart også 
være svært at skulle vente på noget godt, for 
vi er jo så utålmodige i dag. Vi er vant til, 
både store som små, at alting skal gå stærkt 
og være effektivt, og vi er slet ikke vant til at 
skulle være så tålmodige, som julen kræver 
af os, men måske er det derfor ekstra godt, 
at julen kan lære os at vente og glæde os. 
Den kan lære os at være mere langsomme og 
give tid til fordybelsen i det at være sammen 
om noget rart. Den kan lære os om den stille 
glæde og forventning, der langsomt bygges 
op.

Advent er en ventetid, ligesom den gra-
vide, der venter sig. Her er ventetiden ikke 
bare noget, som skal overstås. Her har den 
sin egen ret som en forberedelsestid, en tid 

til at væne sig til alt det nye, som skal til at 
ske, en tid til at glæde sig og vokse.

I adventstiden venter vi alle ligesom den 
gravide mor på at et barn skal fødes. På den 
ene side et barn, præcist som alle andre, og 
på den anden side et barn, som ingen andre. 
Alle børn vender op og ned på deres foræl-
dres liv, når de kommer til verden, men det 
barn, hvis fødsel vi venter i julen, han vente 
ikke bare op og ned på sine forældres og sine 
allernærmestes liv, han skulle kommer til at 
vende op og ned på hele verdenshistorien og 
få indflydelse også på vores liv i dag. Han 
kommer til os som et lys i vores mørke med 
et guddommeligt håb om, at alting kan blive 
bedre. Han giver os troen på, at Gud ikke vil 
glemme os, uanset, hvordan vi så opfører os, 
og uanset, „om verden drejer helt omkring, og 
der bliver vendt op og ned på alle ting“, som 
vi synger i den elskede julesang „Sikken vold-
som trængsel og alarm“.

Jesus fødselsdag er hjerternes fest, for han 
lærte os om den guddommelige kærlighed, 
der kan sprænge selv døden og det dybeste 
mørke. Derfor er advents og juletiden ikke 
bare en rar og hyggelig tid, hvor vi kan være 
lidt ekstra sammen med familien, men også 
en tid til at tænke over, og glæde sig over det 
lys, som kom til verden for over 2000 år si-
den, da Guds egen søn blev født af en fattig 
pige lige her på vores forvirrede klode.

Rigtig glædelig jul!
Sognepræsten

Sig nærmer tiden  
– Advent, den gode ventetid!



Sogneudflugten gik i år til Odense. Vi kørte 
fra Gjesing kl. 9.00 med kurs mod Odense 
kun med en lille afstikker til Allingåbro efter 
rundstykker. På turen nedad holdt vi ind på 
en rastplads i Skærup. Her sad vi i et dejligt 
stille solskin og nød kaffen og rundstyk-
kerne.

Derefter kørte vi videre mod Odense, 
hvortil vi ankom ved middagstid. Vi gik 
gennem noget af det gamle Odense, med 
små huse og smalle gader belagt med bro-
sten. H.C. Andersens museum viste sig at 
være en helt moderne bygning med store 
glasfacader. Der var så meget spændende at 
se. Man kunne følge hans liv fra vugge til 
grav, som man siger, og der var mange mon-
trer og plancher, hvor vi kunne læse og se 
både skrift og papirklip fra hans hånd. Hu-
set, hvor han er født lå også sådan, at man 
kunne gå der igennem.

Derefter var det blevet spisetid. På restau-
rant „ Den grimme Ælling“ blev vi budt på 
buffet med alt, hvad vi kunne tænke os. Her 

kom Anne Birgitte Reiter, som jo har været 
vores sognepræst her i en årrække, og stødte 
til os. Hun ville gerne vise os domkirken, 
hvor hun nu er ansat. Nogle blev kørt, andre 
gik dertil. 

Anne Birgitte Reiter fortalte meget om 
kirken og om Knud den Hellige, der jo blev 
myrdet foran alteret i den nærliggende St. 
Albani kirke, men som er begravet i dom-
kirkens krypt. Vi så også sarkofagen med 
hans jordiske rester. Efter rundvisningen gav 
Anne Birgitte Reiter et glas vin til afsked.

Nu var det blevet kaffetid og vi blev kørt 
til restaurant Skovbakken, hvor vi fik en dej-
lig kop kaffe med boller og lagkage til. 

Så var klokken blevet 16.00 og det var 
tid til at vende næsen hjem. Vi gjorde igen 
holdt ved rastpladsen Skærup, hvor de der 
trængte til at ryge eller lign. kunne komme 
en tur ud. Derefter gik turen hjemad, og vi 
var i Gjesing kl. 19.15 efter at have haft en 
dejlig dag.

En deltager

Lucia-gudstjenester
i Nørager kirke den 2. dec. kl. 19.00
i Gjesing kirke den 16. dec. kl. 16.00
Vi holder i år Lucia-gudstjeneste i både 
Nørager og Gjesing kirke, henholdsvis den 
første søndag i advent og den tredje søndag 
i advent. Gudstjenesterne vil være for både 
børn og voksne i alle aldre med Luciaoptog, 
og smukt pyntede kirker. Det vil blive rigtig 
stemningsfuldt med optogene efter mørkets 
frembrud, og alle er naturligvis hjertelig vel-
komne.

Med venlig hilsen
sognepræsten og menighedsrådene

SOGNEuDfLuGtEN



„Vi synger julen ind“
i Gjesing kirke den 9. dec. kl. 16.00

traditionen tro synger vi julen ind i Gje-
sing kirke den anden søndag i advent. Vi 
starter ligesom sidste år på Gjesinghus med 
juletræsfest for børnene fra kl. 13.30, hvor 
bl.a. teatergruppen Hats optræder. Så går vi 
i kirke kl. 16.00 til en rigtig festlig juleguds-
tjeneste, hvor Gjesing-Nøragers børne- og 
ungdomskor også medvirker. Vi vil synge 
de kendte julesalmer og sange, og prædiken 
vil være for børn. Vi håber selvfølgelig på, at 
der kommer rigtig mange ligesom sidste år. 

Med venlig hilsen sognepræsten,
Orla Pedersen og menighedsrådet i Gjesing

Nytårsaftens gudstjeneste

i Nørager kirke kl. 14.30 
i Gjesing kirke kl. 16.00

Lige som sidste år indleder vi nytårsaften 
både i Nørager og Gjesing med en festlig 
gudstjeneste med champagne og kranse-
kage 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

i Nørager kirke den 12. dec. kl. 19.00
Norddjursmusikskoles voksenkor under le-
delse af Annie Jensen kommer og synger for 
os. Det er et kor i alle aldre, og vores lokale 
kirkesanger Orla Pedersen deltager også i 
koret, ligesom vores organist Lars Rørbech 
vil deltage på orgel.

 Selve traditionen med „De ni læsninger“ 
stammer oprindeligt fra England. Den blev 
første gang opført juleaftensdag i 1918 i 
King’s College Chapel i Cambridge, men er 
de seneste par år også blevet en meget po-

pulær tradition herhjemme. Det er både en 
meget smuk, stemningsfuld og anderledes 
gudstjenesteform. Der er tale om en mu-
sikgudstjeneste, 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 understøttet 
af musikken.

Med venlig hilsen
menighedsrådet i Nørager og sognepræsten

„De ni læsninger“ med „Norddjurs Musikskoles voksenkor“



Foredrag ved tidligere provst 
Helge Kvist Frandsen
onsdag den 9. jan. kl. 19.30
i Nørager Forsamlingshus

Det er vist ingen hemmelighed, at Helge 
Kvist frandsen er og var meget afholdt både 
som provst og person, og nu har han indvilli-
get i at komme og fortælle lidt om: „ Muntre 
og alvorlige oplevelser i et langt præsteliv“. 
Det skal nok blive både underholdende og 
tankevækkende, så vi håber at rigtig mange 
vil benytte sig af muligheden for et gensyn 
med vores tidligere provst.

Der vil naturligvis blive serveret kaffe og 
kage. På gensyn i forsamlingshuset.

Husk at kirkebilen altid kan bestilles til 
alle arrangementer, også dem, som ikke lige 
finder sted i selve kirken, på 
tlf.: 86 48 65 60.

Med venlig hilsen
sognepræsten og Nørager menighedsråd

Spagettigudstjeneste
i Gjesing kirke den 20. jan. kl. 16.00

Vi afholder familiegudstjeneste søndag den 
20. januar, hvor gudstjenesten er specielt til-
rettelagt for børn og deres forældre og evt. 
bedsteforældre, men alle er selvfølgelig vel-
komne. Bagefter er der spagetti og kødsovs, 
eller anden børnevenlig mad. Vi håber, der 
kommer rigtig mange.

Med venlig hilsen
sognepræsten og menighedsrådet i Gjesing

Kyndelmissegudstjenester
Den 3. feb. i Gjesing kirke kl. 16.00 
og Nørager kirke kl. 19.00

Kyndelmisse er oprindeligt en gammel ka-
tolsk skik. På denne dag midt i den mørke-
ste vinter indviedes alterlysene til resten af 
kirkeåret. Skikken med at fejre kyndelmisse 
er blevet taget op igen også i vores folkekir-
ke, og i den anledning vil jeg holde en særlig 
temagudstjeneste, hvor kirkerne er pyntet 
med masser af levende lys, og hvor temaet 
for salmer og prædiken er „Lys i mørket“. 
Børnekoret medvirker, og konfirmanderne 
vil stå med fakler og modtage kirkegænger-
ne, når de kommer til kirke. Kom og oplev 
en anderledes gudstjeneste.

Med venlig hilsen
sognepræsten og menighedsrådene.

Gjesing kirke lukkes
i uge 8-9-10-11 pga. renovering af orglet

Der er liv i orglet, lige lovligt meget liv. Bo-
rebiller har i en del år gnavet i vores orgel, 
og det vil vi nu havde sat en effektiv stopper 
for. Det betyder desværre, at vi kommer til 
at undvære orglet i 4 uger, imens det bliver 
gennemset og renoveret. Derfor er alle guds-
tjenester aflyst fra den 18/2 til og med den 
9/3, mens vi regner med at være klar igen 
palmesøndag den 16/3. Der vil i perioden 
stadig kunne foregå kirkelige handlinger, 
der ikke kan udsættes, såsom bisættelser og 
begravelser, men så må vi finde en erstatning 
for orglet imens.

Med venlig hilsen
Gjesing menighedsråd og sognepræsten



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: Bente Nygaard, Løvenholmvej 62, 
Gjesing, 8963 Auning, tlf.: 86 48 04 55,  
e-mail: ehlaursen@get2net.dk 
– Kirkegården mobil: 40 83 10 27
Kirkeværge: Bente Breindahl, Løvenholmvej 19,
tlf.: 86 48 32 06, e-mail: breindahl@djurs.net
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: Jytte Hartmann,  
Nødagervej 31, 8560 Kolind,  
tlf.: 86 39 14 20, mobil: 30 99 90 27
Kirkeværge: Christian Johnsen,  
Kløvervangen 5B, Nørager, 8961 Allingåbro,  
tlf.: 86 48 63 64
Kasserer, Nørager: 
Lillian Pedersen, 
Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro, 
tlf.: 86 48 66 57

Adresser
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	

 2. dec. 1. søndag i advent Ingen 19.00, Luciagudstjeneste

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

 12. dec.   19.00, De ni læsninger

 16. dec. 3. søndag i advent 16.00, Luciagudstjeneste, B 11.00

 23. dec. 4. søndag i advent 9.00, CGC Ingen 

 24. dec. Juleaften 16.00, Julegudstjeneste 14.30, Julegudstjeneste

 25. dec. Juledag 8.30 10.00

 30. dec. Julesøndag 11.00 9.30

 31. dec. Nytårsaften 16.00, Nytårsaftensgudstj. 14.30, Nytårsaftensgudstj.

 6. jan. Hellig 3 konger 9.30, B 11.00, B

 13. jan. 1. s. e. hel. 3 konger 11.00 9.30

 20. jan. Septuagesima 16.00, Spaghettigudstj., B 11.00

 27. jan. Seksagesima Ingen 9.00, CGC

 3. feb. Fastelavn 16.00, Kyndelmissegudstj., B 19.00, Kyndelmissegudstj., B

 10. feb. 1. søndag i fasten 9.00, CGC Ingen

 17. feb. 2. søndag i fasten 11.00, B 9.30

 24. feb. 3. søndag i fasten Ingen 10.15

 2. mar. Midfaste Ingen 11.00

B = Børnekoret medvirker


