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Det smukke krucifiks er fra Gjesing 
kirkes alter og skænket af den nu 
afdøde godsejer Uttentahl til Løven
holm i 1936, som har medbragt det 
fra sydeuropa.

Krucifikset minder os om Jesus lidelse 
og død langfredag, men det er samti
dig symbol på, at Jesus netop gennem 
sin lidelse og død frelste os og gav 
os del i sin opstandelse og det evige 
liv. Så korset er på en gang et tortur
instrument og det stærkeste symbol på 
liv og på kærlighed, der findes.

„Større kærlighed har ingen end den 
at sætte sit liv til for sine venner“  
Joh. 15.13.



Præstegården har været under en længere 
tids renovering, og nu er den blevet fin og 
indflytningsklar, så fra første februar er jeg 
rykket ind sammen med min familie.

Vi er meget glade for istandsættelsen, og 
glæder os over at være kommet til at bo her 
i sognene. Det gør mange ting nemmere, at 
jeg nu bebor selve præstegården og ikke har 
30 min. kørsel frem og tilbage. Det betyder 
selvfølgelig også, at det bliver lidt nemmere 

ligesom væggen ud mod gården, og i den 
forbindelse er et værelse lagt til den ene stue. 
Så er hele præstegården blevet malet indven-
digt, og et badeværelse er blevet fornyet. Så 
nu kan huset forhåbentlig stå i rigtig mange 
år endnu, og det er i hvert fald blevet rigtig 
fint og dejligt at flytte ind i. Så det glæder 
vi os meget over som præstefamilie. Nu er 
der så kun have og terrasse tilbage, og det er 
menighedsrådet så ved at tage stilling til. 

Det hele har været en omfattende proces, 
og det er jo årsagen til, at vi først kan flytte 
ind nu, men som sagt: resultatet er blevet 
rigtig dejligt, så tak for det.

Sognepræsten og familien

Så er præsten flyttet ind i præstegården

at træffe præsten, men da præster til tider 
også er et meget travlt folkefærd, vil det sta-
dig være en fordel at ringe i forvejen og af-
tale, hvornår man kigger forbi, hvis man vil 
være sikker på ikke at køre forgæves.

I min barselsperiode vil kontoret og kon-
firmandstuen selvfølgelig stå til rådighed for 
vikaren såvel som menighedsrådet, så det er 
stadig dér, man kan træffe præsten.

Sognepræsten og familien

De fleste har nok bemærket, at der har væ-
ret hektisk aktivitet omkring præstegården 
i Gjesing det sidste halve år. Det skyldes en 
omfattende renovering, som blev sat i gang, 
da man opdagede, at den bærende væg inde 
i præstegården var ved at synke kraftigt på 
midten. Præstegården ligger på et meget 
fugtigt område muligvis lige i nærheden af 
det gamle gadekær, og det er medvirkende 
årsag til, at bygningen stadig bevæger sig. Så 
nu er fundamentet stabiliseret ud mod går-
den, ligesom en del af ydermuren er blevet 
muret om og hele huset er blevet fuget om, 
hvad der også har pyntet gevaldigt. Indven-
digt at den bærende indervæg stabiliseret, 

Præstegårdens istandsættelse



Det er fra biskop og stiftet blevet besluttet at 
pålægge Gjesing-Nørager pastorat bistands-
forpligtigelse i forhold til Vivild-Vejlby pasto-
rat i et forsøg på at udligne de meget uensar-
tede arbejdsvilkår for præsterne i området.

Problemet er at pastoraterne i dag har 
meget varierende indbyggertal, således har 
Vivild og Vejlby ca. 3000 indbyggere, mens 
Gjesing og Nørager har ca. 1300, altså un-
der halvdelen. Det giver selvfølgelig en skæv 
fordeling af de kirkelige handlinger, som 
dåb, bryllupper, begravelser, samt antallet af 
konfirmander.

Derfor skal præsten i Gjesing og Nørager 
bistå præsten i Vivild-Vejlby ved at tage alle 
bryllupper, begravelser og dåb, samt begge 
gudstjenester i Vivild og Vejlby den første 
hele uge i hver måned. Det betyder så om-
vendt, at der ikke kan være gudstjeneste i 
Gjesing og Nørager i denne „bistandsuge“. 

Ugen vil ikke altid falde i den første hele 

Bistandsforpligtigelse for præsten i Gjesing-Nørager
uge om måneden, da der vil blive taget højde 
for helligdage, konfirmation og lign., men 
det vil selvfølgelig stadig fremgå af guds-
tjenestelisten, hvornår der er gudstjeneste i 
Gjesing og Nørager, og hvornår den er aflyst 
pga. bistandsuge.

Bisættelser, begravelser og bryllupper i 
Gjesing og Nørager vil selvfølgelig blive 
foretaget som normalt af sognepræsten i 
Gjesing og Nørager, også selv om der er bi-
standsuge – ligesom konfirmander også vil 
gå til præst i denne uge. 

Forhåbentlig kommer denne bistandsfor-
pligtigelse ikke til at mærkes alt for meget 
på sognelivet i Gjesing og Nørager, men det 
vil selvfølgelig betyde, at der bliver lidt færre 
gudstjenester, dvs. ca. to om måneden, og at 
præsten vil have ekstra travlt i bistandsuger-
ne. Vi håber, at alt vil gå godt og ordningen 
træde i kraft fra den 1. marts.

Sognepræsten 

Jeg går på barsel den 8. marts, da vi venter 
familieforøgelse i april måned

De fleste har nok bemærket, at præsten 
fylder lidt mere i landskabet, end hun ple-
jer, og den er god nok, for jeg venter barn 
til april. Derfor har jeg søgt og fået orlov 
fra den 8. marts 2008 og regner indtil vi-
dere med, at orloven skal vare ca. et år. Der 
er i skrivende stund ved at blive valgt en 
barselsvikar, men hvem det bliver, vides 
endnu ikke. Jeg håber, I alle vil tage godt 
imod vedkommende, og skal nok selv gøre 
mit bedste for at sætte vedkommende ind 
i sagerne, så overgangen bliver så umærke-
lig som muligt.

Desværre betyder min barsel også, at jeg 
ikke selv er i stand til at konfirmere kon-

firmanderne dette år, men jeg vil så vidt 
muligt være til stede som privat person til 
konfirmationerne, og jeg er sikker på at en 
given vikar vil håndtere det fint.

Jeg glæder mig selvfølgelig til at få tid 
til at koncentrere mig fuldt ud om min 
familie, men glæder mig også meget til at 
vende tilbage igen til præstegerningen om 
et års tid. Jeg er glad for at være præst her 
i Gjesing og Nørager, og håber at vende 
tilbage fra orlov med fornyede kræfter og 
inspiration.

Med venlig hilsen
Sognepræst Charlotte B. Johansen



„Konfirmandernes egen 
gudstjeneste“
Nørager kirke den 2. marts kl. 11.00
Som en del af konfirmandundervisningen 
vil konfirmanderne arrangere deres egen 
gudstjeneste.

De får selv lov at vælge teksterne, lave 
prædiken, vælge salmer og bønner, de står 
for nadveren, ligesom de også selv medvir-
ker i den øvrige gudstjeneste.

Alle er meget velkomne til en garanteret 
anderledes gudstjeneste. Vi håber at se både 
forældre, søskende, bedsteforældre og kam-
merater på kirkebænkene. Så sæt kryds i ka-
lenderen søndag den 2. marts kl. 11.00!

Med venlig hilsen sognepræsten 

„Vi synger påsken ind“
Nørager kirke den 12. marts kl. 19.00
Vi synger i år påsken ind i Nørager kirke ved 
en aftensgudstjeneste. Her vil vi synge alle 
de smukke og kendte påskesalmer, og kirken 
vil være smukt pyntet til lejligheden. Der er 
tale om en kort gudstjeneste med masser af 
musik og sang og uden prædiken.

Med venlig hilsen sognepræsten

Konfirmation 2008
I Nørager den 27. april kl. 10.00
Julie Moesborg Albertsen, Jacob Andersen, 
Lioba Joanna Davidsen, Julie Kirstine 
Frederiksen, Rasmus Aagaard Grau, 
Nicolai Celinder Hansen, Michael Hartlev 
Udengård Højholdt, Janne Fisker Jensen, 
Lise Karen Krabbe Lyster, Nadja 
Blendstrup Nielsen, Linette Zelia 
Svenningsen, Louise Svenningsen, 
Sofie Østergaard.

I Gjesing den 4. maj kl. 10.00 
Anja Sofie Hedemann Andersen, 
Trine Fryba Lund Christensen, Frederik 
Slemmnig Jakobsen, Caia Marie Post 
Jensen, Linda Knak, Peter Mandal, Johanne 
Herman Olsen, Kirstine Herman Olsen.

„Vi synger Pinsen ind“
Gjesing kirke den 8. maj kl. 19.00
Der kommer nærmere orientering om dette 
arrangement i dagspressen af vikaren.

K I R K E K O N C E R T  ved 
Marie Carmen Koppel

Gjesing kirke søndag den 13. april kl. 19.30

Marie Carmen Koppel fylder med hen-
des store stemme kirker, spillesteder og 
kulturhuse landet over. Hun synger intens 
fra hjertet, hun er nærværende og synger 
på højt internationalt niveau. Det bliver 
en koncert oplevelse ud over det sædvan-
lige. Billetter skal bestilles på forhånd hos:
Bente N. på tlf. 86 48 04 55 eller hos 
Bente B. på tlf. 86 48 32 06 og 
koster kr. 125.-

På gensyn! Gjesing menighedsråd



„Jeg er livets brød…“ 
Stor fælles friluftgudstjeneste
2. pinsedag den 12. maj kl. 10.00 
ved søen i St. Sjørup.

Nyttige oplysninger
Fødsel
Anmeldelse foretages via internettet på www.
personregistrering.dk eller sendes med posten til 
præstens adresse eller ved personligt fremmøde på 
præstens kontor senest to dage efter fødslen. 
Husk at fødselsanmeldelse, omsorgs- og ansvars-
erklæring (hvis man ikke er gift) samt forældrenes 
attester medbringes eller sendes pr. post.

Dåb
Aftales med præsten pr. telefon og efterfølgende sam-
tale. Husk at medbringe navnet på barnet, forældrenes 
attester samt navne og adresser på 3 - 6 faddere.

Bryllup
Aftales med præsten pr. telefon og efterfølgende 
samtale. Husk at medbringe prøvelsesattest fra 
kommunen samt navne og adresser på mindst to vidner 
og evt. navneændringsanmeldelse og dåbsattester, hvis 
en af jer eller I begge ønsker at skifte navn.

Dødsfald
Henvendelse til bedemand. Efterfølgende aftales 
tid og sted for begravelsen eller bisættelsen samt 
efterfølgende samtale pr. telefon med præsten.

Adresser
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

Gudstjenesten er fælles for sognene i den 
vestre ende af Norddjurs provsti dvs.: 
Ø. Alling, V. Alling, Hørning, Årslev, 
Holbæk, Udby, Voer, Estruplund, Gjesing, 
Nørager, Ørsted, Vivild, Vejlby, Fausing 
og Auning.

Ved gudstjenesten medvirker præsterne 
fra sognene med sognepræst Jens Jørgen 
Refshauge som prædikant. Til at synge for 
på salmesangen er sammensat et kor af lo-
kale kirkesangere.

Medbring om muligt selv klapstole/have-
stole/andet at sidde på. Medbring også selv 
kirkekaffe til efter gudstjenesten.

Der er parkeringsmuligheder ved søen. 
Desuden er der transport med kirkebilen. 
Henvendelse vedr. kirkebil til sognepræsten 
senest den 5. maj.

Ved regnvejr rykkes gudstjenesten til 
Estruplund kirke.

Velkommen til en
festlig fælles friluftsgudstjeneste!

De 6 sognepræster:
Anni Lemke, Ulla Pedersen, 

Jens Jørgen Refshauge, Jette Paarup,
Carl Gustav Christensen og 

vikaren for GjesingNørager



Sognepræst Charlotte B. Johansen
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning · Tlf.: 86 48 33 08 · E-mail: CBJO@km.dk

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.
Vikar træffes på samme nummer og på kontoret på samme adresse som sognepræsten.

art being · 87 86 70 10

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 2. mar. Midfaste Ingen 11.00, Konfirmandernes 
    egen gudstjeneste

 9. mar. Mariæ bebudelse Ingen 10.00, B

 12. mar.  19.00, „Vi synger påsken ind“ - Fælles gudstjeneste for 
   Gjesing og Nørager i Nørager kirke, B

 16. mar. Palmesøndag 11.00 9.30

 20. mar. Skærtorsdag 19.00 9.30

 21. mar. Langfredag 11.00, Fælles liturgisk gudstjeneste i Gjesing kirke

 23. mar. Påskedag 9.30, B 11.00, B

 24. mar. 2. påskedag Ingen Ingen

 30. mar. 1. s. e. påske Ingen 14.00, B

 6. april 2. s. e. påske 9.00, CGC Ingen

 13. april 3. s. e. påske 19.30, Kirkekoncert Ingen

 18. april Bededag 11.00 9.30

 20. april 4. s. e. påske Ingen 11.00

 27. april 5. s. e. påske Ingen 10.00, Konfirmation

 1. maj Kristi himmelfart 9.30, B 11.00, B

 4. maj 6.s. e. påske 10.00, Konfirmation Ingen

 8. maj  19.00, „Vi synger pinsen ind“ - Fælles gudstjeneste for 
   Gjesing og Nørager i Gjesing kirke, B

 11. maj Pinsedag 11.00 9.30

 12. maj 2. pinsedag 10.00, Fælles friluftsgudstjeneste i St. Sjørup

 18. maj Trinitatis 9.00, CGC Ingen

 25. maj 1. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 1. juni 2. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

CGC = Carl-Gustav Christensen  ·  B = Børne- og ungdomskoret medvirker

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


