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Fra den 15. maj 2008 fungerer jeg som kon-
stitueret sognepræst i Gjesing og Nørager 
sogne, mens Charlotte Johansen er på bar-
selsorlov. Her får I lige et par ord om mig. 
Først det tørre: Jeg blev uddannet fra Pasto-
ralseminariet i Århus i december 2007 efter 
at have studeret teologi ved Århus Universi-
tet. I mit studie har jeg primært beskæftiget 
mig med etik og sjælesorg, og jeg er meget 
interesseret i forholdet mellem kirke og sam-
fund.

Jeg glæder mig til at blive en del af livet 
omkring kirkerne og i den forbindelse også 
til at deltage i de ikke-kirkelige arrangemen-
ter, der opstår på lokalt plan. En af folkekir-
kens store styrker er netop, at den er lokalt 
forankret. Kirken er til en hver tid præget 
af det område, den ligger i, og omvendt har 
kirken stor betydning for lokalområdet. Jeg 

Foråret er ved at være forbi, og forhåbentlig 
er en god sommer på vej til os alle.

Som det nok har været mange bekendt, er 
vores sognepræst Charlotte B. Johansen gået 
på barselsorlov medio marts 2008. 

Charlotte og Torben ønskes hjerteligt til-
lykke med deres søn, der den 15. april 2008 
inden morgengry så dagens lys i præstegår-
den.

Menighedsrådene havde ud fra de modtagne 
ansøgninger og prøve-prædikerne ønsket, at 
cand. theol. Anne Bækgaard skulle konsti-
tueres som vores barselvikar, men vi måtte 
afvente stiftets ordination i maj 2008. 

Stiftet konstituerede herefter pastor eme-
ritus Bent Lumholt, som vi kunne byde vel-
kommen til Gjesing-Nørager sogne. Det 
bliver desværre kun for en kort men fornøje-
lig periode, idet han forlader os den 15. maj 
2008. Vi ønsker ham held og lykke i hans 
nye virke. 

Menighedsrådene kan herefter søndag den 
25. maj 2008 byde cand. theol. Anne Bæk-
gaard velkommen ved en indsættelsesguds-
tjeneste i Nørager kirke kl. 9,30 og i Gje-
sing kirke kl. 11,00 med en efterfølgende 
reception i konfirmandstuen ved Gjesing 
Præstegård.

På Gjesing menighedsråds vegne
Inger Birch Lange - formand

Velkommen 
– og farvel

Den nye præst



håber også, at vi kan få stablet nogle lokalhi-
storiske sogneaftener på benene. 

Jeg håber at kunne bidrage positivt til 
kirkens liv, og jeg skal gøre mit yderste for, 
at det ikke bliver til alt for stor gene, at der 
er præsteskift – både ved min tiltræden og 
ved Charlotte Johansens tilbagevenden. Alle 
er velkomne til at henvende sig til mig. Jeg 
kan fanges på telefon, og det er også mig, 
der ind i mellem huserer på præstegårdens 
kontor. Jeg glæder mig til besøg og samtaler, 
sognearrangementer og undervisningen af 
efterårets konfirmander. Selvom netop kon-
firmanderne til tider er lidt af en udfordring, 
så er det samtidig en af de store glæder i præ-
stens arbejde. Jeg ser i det hele taget meget 
frem til mit arbejde som præst i Gjesing og 
Nørager sogne.

Med venlig hilsen
Konst. sognepræst Anne Bækgaard

Atter en succes koncert i 
Gjesing kirke
Marie Carmen Koppel sang sig søndag den 
13. april ind i vores hjerter. Der var 125 til-
hørere til en stor oplevelse med masser af 
smuk sang og dejlig musik. Det var denne 
gang dejligt at se, at så mange lokale menne-
sker fra Nørager og Gjesing havde fundet vej 
til kirken. Marie Carmen Koppel sagde efter 
koncerten, at Gjesing kirke var  pragtfuld  at 
synge i pga. den meget skønne akustik.

Vi siger tak til Marie Carmen Koppel og 
Steen Rasmussen for en uforglemmelig op-
levelse. Samt tak til publikum for den store 
opbakning. Vi ser frem til endnu en spæn-
dende koncert næste forår. 

Bente Nygård og Bente Breindahl 

Som en klovn, der kommer ind i manegen 
et par minutter mellem de store, egentlige 
cirkusnumre, har sognene haft et lille mel-
lemspil på to måneder med mig som præst.

Hovedparten af Charlottes orlov vil fra 
15. maj blive varetaget af Anne Bækgaard, 
mens jeg fra samme dato konstitueres nogle 
måneder som sognepræst i Fjellerup-Gles-
borg, hvis præst flytter til Fyn.

Der er gang i omrokeringen af Djurslands 
præster, må man sige!

Inden jeg med et sirligt buk forlader Gje-
sing-Nørager sogne, vil jeg gerne sige tak for 
tiden. Det er et rart kirkeligt miljø. Pas godt 
på det!

Bent Lumholt

Det var så det

Navneforandringer

Henvendelser om navneforandring skal 
rettes til kirkekontoret i Gjesing præste-
gård og ikke – som det nogle gange er 
sket – til menighedsrådene.



Friluftsgudstjeneste
Gjesing menighedsråd kunne tænke sig en 
friluftsgudstjeneste ved Løvenholm engang i 
sensommeren og arbejder med sagen.

Nærmere herom vil følge i ugeavisen me-
dio august.

Sensommerudflugt
Tirsdag den 19. august
Turen går i år til Mandø, og da det er en 
længere tur, skal vi hjemmefra allerede kl. 
6,50.

Vi spiser på Mandø Kro og kører derefter 
til Kammerslusen (ved Ribe), hvor vi drik-
ker kaffe før turen går hjemad.

Hjemme igen kl. ca. 19,30.
Prisen for turen er 150 kr.
Tilmelding senest fredag den 8. august 

til Lillian Pedersen tlf.: 86 48 66 57 eller til 
undertegnede.

For menighedsrådene
Birthe Vestergaard, tlf.: 86 48 64 09

Valg til menighedsrådene
Den 11. november 2008 er der valg til lan-
dets menighedsråd, hvor der kan skiftes ud 
og ind. Gjesing menighedsråd har valgt at 
afholde orienterings- og opstillingsmøde i 
konfirmandstuen ved Gjesing Præstegård 

tirsdag den 9. september 2008  kl. 19,30

hvor rådet vil fortælle om, hvad de har ar-
bejdet med i den forgange periode. Vi håber, 
at der er nye og friske kræfter, som vil være 
villige til at melde sig og dermed tage en 
tørn for Kirkens og byens liv og vækst.

Inger Birch Lange - formand

Livshavet
Melodi: En sømand har sin enegang

Her er din båd, dér er det hav,
enhver må sejle på.
Du ved, du sejler mod din grav,
men lad blot ank’ret gå!
For sejles må der, ved du godt
i magsvejr og orkan.
Snart er det blidt, snart blir det råt
på livets ocean.

Hvad er vort liv – en blind sejlads,
som aldrig når en havn?
Vil stormen slå vort skib i kvas,
så vi i dybets favn
skal finde enden på en færd,
der ikke blev så lang
og tilmed fyldt med stort besvær
og bitter enegang?

Er vi måske kun skum på vand,
et meningsløst produkt?
Er Skaberen en kold tyran,
hvis kræfter kun blir brugt
på stumme stjerners himmmelgang
og åndløst, dyrisk liv,
der grådigt går sin skæve gang
kun til hans tidsfordriv?

Nej, tværtimod! – Din båd blir fulgt
på Himlens radarskærm.
Det sker (omend det sker gedulgt),
Gud af sin englesværm
udsender én som redningsmand,
når du er stødt på skær,
for han er den, som aldrig kan
la’ vær’ at ha’ dig kær.

Du blinde sømand, sejl blot trygt,
din kurs er kærligt lagt,
og stol på Gud, vær uden frygt,
han har alt i sin magt!
– Selv døden, som vi gruer for,
er kun næstsidste stop.
I Jesu Kristi navn vi tror,
vi atter skal stå op.

Bent Lumholt



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 4, 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

Gravsted
– hvad gør man hvis der sker 
noget på ens gravsted?

Der har været nogle forespørgsler til vores 
graver på grund af en væltet gravsten på 
Gjesing kirkegård, men den stakkels gra-
ver kan ikke gøre andet end at underrette 
gravstedsindehaverne herom. Ved stormen 
ultimo februar 2008 væltede der en gravsten 
ned over et andet gravsted, hvorved gravsten 
m.v. blev totalt ødelagt.

Et gravsted er personligt ejet, hvorfor 
man selv er ansvarlig for, hvad der sker fra 
ens gravsted, eller hvad der måtte forvoldes 
derfra på andres gravsted. Derfor skal man 
altid sørge for at få en skade anmeldt (hvis 
den er af større omfang) til indehaveren af 
den grav, hvorfra skaden er sket, således at 
der er klarhed om afholdelse af udgifterne til 
genetablering af skadelidtes gravsted. Først 
derefter kan man få sten-huggeriet til at sør-
ge for fjernelse af gravstenene. 

Hvis man bliver bekendt med, at en grav-
sten evt. kan være til fare for andres grav-
sted, bør man underrette graver og/eller 
kirkeværge, som derefter vil tage kontakt til 
gravstedsindehaveren herom.

Ifølge juristen ved Århus Stift betragtes et 
gravsted som ens personlige eje, ligesom en 
bolig er det. Hvis ens flagstang vælter ned 
over naboens drivhus m.v., er det ejeren af 
flagstangen der er ansvarlig for følgeskader.

Med venlig hilsen
Inger Birch Lange



Konst. sognepræst Anne Bækgaard
Hulvejen 14, Skader, 8543 Hornslet · Tlf.: 86 48 33 08

Mandag er præstens ugentlige fridag.

art being · 87 86 70 10

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

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

 8. juni 3. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 15. juni 4. s. e. trinitatis 11.00 Ingen

 22. juni 5. s. e. trinitatis Ingen 9.30

 29. juni 6. s. e. trinitatis 9.00, UMP Ingen

 6. juli 7. s. e. trinitatis Ingen 14.00, AL

 13. juli 8. s. e. trinitatis 14.00, AL Ingen

 20. juli 9. s. e. trinitatis Ingen 11.00

 27. juli 10. s. e. trinitatis 11.00 Ingen

 3. aug. 11. s. e. trinitatis Ingen 9.30

 10. aug. 12. s. e. trinitatis 9.30 Ingen

 17. aug. 13. s. e. trinitatis Ingen 11.00

 24. aug. 14. s. e. trinitatis 14.00, UMP Ingen

 31. aug. 15. s. e. trinitatis Evt. friluftsgudstjeneste 9.30

 7. sep. 16. s. e. trinitatis 9.30 Ingen

UMP = Ulla Margrethe Pedersen  ·  AL = Anni Lemke
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.


