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Kirkeklokke! mellem ædle malme
mageløs er for mit hjerte du,
vågnet er ved dig en højtidssalme,
som genlyder daglig i min barm.

Kirkeklokke! ej til hovedstæder
støbtes du, men til den lille by,
hvor det høres trindt, når barnet græder
og inddysses blidt ved vuggesang.

Kirkeklokke! moderskød for klangen,
som er mig langt mer end strengeleg,
toner dine kappedes om rangen
for mit øre tit og i min barm.

Mens som barn på landet jeg var hjemme,
julemorgen var mit Himmerig,
den du meldte mig med englestemme,
kimed klart den store glæde ind.

Højere dog stemte dine toner,
når de med »den gyldne sol frembrød«
kimed: Støv! oprejst er din forsoner,
stat nu op i påskemorgengry!

Lavere de spreder deres vinger,
sænker sig med solen dybt i hav,
når for mig nu aftenklokken ringer,
og jeg tæller dine bedeslag.

Lifligt dog det klinger helst om høsten,
i den stille, svale aftenstund;
gennem jorderig går Himmel-røsten,
kalder sjælen til sin hvile ind.

Landet nu gråhærdet kun jeg gæster
og har hjemme, selv jeg ved ej hvor;
dog på lysets hjem min hu sig fæster,
evig godt, jeg ved, er ene der.

Derfor nu, når aftenklokken melder:
Solen sank, og fuglen slumred ind,
da mit hoved jeg med blomsten hælder,
nynner sagte mellem bedeslag:

Kirkeklokke! når til sidst du lyder
for mit støv, skønt det dig hører ej,
meld da mine kære, så det fryder:
Han sov hen, som sol i høst går ned.

N.F.S. Grundtvig 1845

Kirkeklokke!  
mellem ædle malme
Mel.: Henrik Rung 1853



Vi har fået ny klokke i Nørager kirke, men 
hvorfor ringer man egentlig med klokker i kir-
ken? Her er lidt om klokkernes og klokkering-
ningens historie.

Klokkeringning er en gammel skik, som 
stammer helt tilbage fra den tidlige mid-
delalders klostervæsen. Oprindeligt brugtes 
klokkerne her til at angive de faste bedetider 
for munke eller nonner, og i dag efterfølges 
den almindelige klokkeringning morgen og 
aften stadig af bedeslagene, som er en opfor-
dring til at bede en lille bøn inde i sig selv. 
Klokken kan på den måde stadig minde os 
moderne mennesker om tid til stilhed, bøn 
og eftertanke.

Senere i middelalderen blev det alminde-
ligt at bruge klokken også ved gudstjenester-
ne i kirkerne. Her brugtes den til at kalde 
folk sammen. Dengang var der jo ikke hver-
ken telefon eller TV. som i dag, og alminde-
lige mennesker ejede ikke et ur, så klokken 
var en effektiv måde at få folk samlet på. 
Således viste man, at det var tid at begynde 
arbejdet, når morgenklokken lød, og det var 
fyraften, når aftenklokken ringede, og der 
var gudstjenesten, når den ringede søndag 
morgen.

Klokken kunne også bruges til advarsel, 
når der var fare på færde ved krig, stormflo-
der eller ildebrand, og den kunne markere 
festdage eller dødsfald, som når man ringer 
til bryllupper eller begravelser.

Begge dele bruges stadig, ganske vist er 
det yderst sjældent man i dag ringer med 
klokkerne for at advare folk, men i tilfælde 
af krig eller en atomulykke har det været 
diskuteret, om man skulle ringe med kir-
keklokkerne. På samme måde var der stor 
debat om kirkeklokkerne skulle lyde i for-
bindelse med klimatopmødet som en advar-

sel og opfordring til eftertanke over klodens 
tilstand.

Det „at kime“, det vil sige mange hurtige 
rytmiske slag på klokken med en træham-
mer, var en skik, der kom til Danmark i den 
sene middelalder. Den brugtes til at mar-
kere de kirkelige højtider, Jul, Påske, Kristi 
himmelfart, og Pinse, og vi kimer stadig til 
højtiderne i hvert fald i de kirker, der har 
automatiseret ringning, præcist, ligesom vi 
hver Jul synger: „Det kimer nu til julefest“.

Mange brudepar synes også, at det er fest-
ligt, at der kimes ved deres bryllup, igen for 
at markere den højtidelige og festlige stem-
ning. 

Man kan også „klemte“ med klokken. 
Det er det, som man gør, når man slår be-
deslag. Det bruges ud over efter morgen og 
aftenringningen lige inden gudstjenester og 
ved begravelser. I Gjesing og Nørager har vi 
den skik, at kisten sænkes ned i graven til 
bedeslagene, og hvis det er en bisættelse, så 
står vi og venter ved lågen indtil bedeslagene 
har lydt, før rustvognene glider væk med 
den afdøde. På den måde markere bedesla-
gene igen sorg, afsked og tid til eftertanke 
og bøn.

I middelalderen brugtes klokkerne også 
til egentlige sjæleringninger. Man mente 
for det første, at ringningen kunne holde 
onde ånder borte, og for det andet, så skulle 
ringningen opfordre folk til at bede for den 
afdøde.

Klokkeringningen spiller fortsat en rolle i 
folks liv til hverdag og fest, måske uden at de 
sådan egentlig ved af det, og selvfølgelig slet 
ikke på samme måde som i middelalderen, 
eller bare på Grundtvigs tid, som vi kan se 
af hans smukke salme „Kirkeklokke mellem 
ædle malme“, som er trykt på forsiden. Alli-
gevel kan vi sikkert godt genkende hans be-

Hvem ringer klokkerne for ...



skrivelse af klokkernes ringning i sorg som 
i glæde som noget trygt og højtideligt, som 
sætter os i forbindelse med en århundrede 
lang tradition og et stykke kulturhistorie, 
som vi nødigt ville undvære.

Vi har, som før nævnt, netop fået en ny 
klokke i Nørager, så næste gang klokken el-
ler klokkerne lyder, så prøv at lægge mærke 
til, om I kan høre, at det lyder anderledes 
med den nye klokke.

Rigtig god fornøjelse
Sognepræsten

 

Renoveringen af  
Nørager Kirke
og efterfølgende festgudstjeneste 
på åbningsdagen.
Nørager kirke er endnu engang under reno-
vering, men denne gang kan vi heldigvis sta-
dig bruge kirkerummet. Det er tårnets tur 
til et grundigt eftersyn. Murankrene skal re-
noveres og genindsættes, og selve murværket 
skal stabiliseres, og så skal hele kirken kalkes 
udvendigt efter alle kunstens regler.

Når det hele forhåbentlig er vel overstået 
og vores nye klokke hængt op, så åbner vi 
kirken med en flot festgudstjeneste. Vi reg-
ner med at det bliver engang i slutningen af 
september eller begyndelsen af oktober, men 
hold øje i dagspressen for det nærmere tids-
punkt.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og Sognepræsten

Ny klokke i Nørager!
Vi har længe ønsket os at få automatiseret 
ringningen i Nørager kirke. Det ville ikke 
blot lette arbejdet for graveren, men også 
betyde at vi igen kunne kime til Jul, Påske, 
Kristi Himmelfartsdag, Pinse og til Bryllup-
per og andre festlige lejligheder. Det er nem-
lig blevet forbudt at kime med håndkraft, da 
det kan give høreskader for graveren at op-
holde sig så tæt på klokken. Vores gamle fine 
klokke er dog for skrøbelig til selv at kunne 
tåle automatiseret ringning, og derfor var 
gode råd dyre. Nu har A.P. Møller så sponso-
reret en helt ny klokke til os, som kan ringes 
automatisk, og den er blevet samstemt med 
vores gamle klokke, så det nu er muligt at 
ringe med begge klokker til gudstjenesterne. 
Desuden kan den nye klokke altså kime ved 
festlige lejligheder, og den kan også bruges 
til at ringe solen op og ned uden at graveren 
behøver være til stede. 

Vi siger tusind tak til A.P. Møller for ga-
ven og glæder os til at høre vores nye klokke.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet i Nørager og Sognepræsten



Gjesing kirke fortsat lukket 
til på den anden side af jul...
Gjesing kirke er under renovering, som de 
fleste nok har bemærket, hvis de har kørt 
forbi.

Det skrider planmæssigt frem, skønt der 
som altid når det gælder så gamle bygninger, 
har været nogle ubehagelige overraskelser 
undervejs. Kvadrestens-muren i østgavlen 
var f.eks. mere medtaget end først antaget, 
men den er nu ved at være færdig repare-
ret. Samtidig er tårnets sydvæg også blevet 
repareret på lign. måde, og nu er turen så 
kommet til vestgavlen, hvor indgangspartiet 
skal ordnes. Inde i kirken er hvælvene ble-
vet gennemgået oppe under taget, og så skal 
man til at tage fat på til selve kirkerummet 
og inventaret. Kirken skal også kalkes, både 
indvendigt og udvendigt, så det kommer 
desværre til at vare noget tid, inden vi igen 
kan tage kirken i brug igen. Vi håber på at 
kunne åbne engang til foråret, og beklager 
meget, at det betyder, at vi ikke kan holde 
gudstjeneste og arrangementer i den mel-
lemliggende tid – heller ikke til jul.

Med venlig hilsen Gjesing menighedsråd 
og Sognepræsten

Indskrivningsgudstjeneste
Onsdag den 1. september kl. 19.00
i Nørager kirke
De kommende konfirmander og deres for-
ældre indbydes til indskrivningsgudstje-
neste i år i Nørager kirke kl. 19.00. Efter 
gudstjenesten kører vi til konfirmandstuen 
i Gjesing, hvor der er indskrivning og ef-
terfølgende vil der være en kop kaffe og lidt 
kage. Så har vi lejlighed til at hilse på hin-
anden, og jeg vil desuden informere om un-
dervisningen og konfirmation i Gjesing og 
Nørager i 2010-2011. Husk at medbringe 
dåbsattesten til indskrivning!

Kærlig hilsen Sognepræsten

Høstgudstjeneste i Nørager kirke 
Søndag den 12. september kl. 19.00
Vi holder traditionen tro høstgudstjeneste 
i Nørager med en festlig gudstjeneste, hvor 
kirken også er smukt pyntet og Signe Ehlers 
medvirker på Cello. Bagefter er der kaffe og 
kage i Nørager forsamlingshus, hvor vi ple-
jer at synge nogle af de smukke høstsange fra 
højskolesangbogen.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og præsten.

Minikonfirmander
fra tirsdag den 28. september 
Der er igen i år mulighed for at gå til mi-
nikonfirmand, hvis man går i tredje klasse. 
Undervisningen foregår sammen med ele-
verne fra Vivild og den finder sted tirsdag 
fra kl. 12.30-14.00 i Vivild sognehus, da det 
ligger tættest på skolen. Transport frem og 
tilbage til skolen foregår med bus, og der 
vil altid være én voksen med til at hente og 
bringe børnene. Vi vil med fortælling, sang, 
tegning, leg og film fortælle om kristendom 
og kirke, og vi slutter af med krybbespil søn-
dag den 28/11 (1 søndag i advent) kl. 16.00, 
hvor minikonfirmanderne deltager. Vi hå-
ber rigtig mange vil være med, og man må 
gerne deltage, også selv om man ikke er døbt 
eller tilhører en anden tro eller kirke.

Undervisningen begynder tirsdag den 28. 
september.

Med venlig hilsen
Sognepræsten i Gjesing og Nørager 

Charlotte B. Johansen 
og  Sognepræsten i Vivild og Vejlby

Gustav Eyermann



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 14 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 2 - 5 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

Regnskabsfører, Gjesing: Wallin Feder, 
Klibovænget 10, 8963 Auning, 
tlf.: 86 48 40 71, mobil: 51 86 10 71, e-mail: wallin@nrdc.dk

Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager:
Birthe Vestergaard,  
Auningvej 108, Nørager, 8961 Allingåbro, tlf.: 86 48 64 09

Graver: 
mobil: 30 99 90 27

Kirkeværge: Lillian Pedersen, 
Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro, 
tlf.: 86 48 66 57

Kasserer, Nørager: Jørgen Andersen, 
Østervangsvej 7, Vivild, 8961 Allingåbro, 
tlf.: 86 48 66 65

A l l e  H e l g e n
– dagen vor vi mindes vore døde
Fælles gudstjeneste søndag den 7. november 
kl. 19.00 i Nørager kirke

Det er en gammel skik, at man på Alle Hel-
gens dag mindes de døde. Derfor holder vi i 
år fælles gudstjeneste for de to sogne den 7/11 
kl. 19.00 i Nørager kirke, da Gjesing kirke 
er lukket. Her vil jeg nævne navnene på alle 
dem i Gjesing og Nørager sogne, som en-
ten er døde eller begravede fra sognets kirke 
siden sidste Alle Helgens dag. Vi vil prøve 
at gøre det så stemningsfuldt så muligt, så 
kirken vil være pyntet med masser af leven-
de lys. Gudstjenesten er en almindelig kort 
gudstjeneste med navneoplæsning, solosang 
og musik.

 Vi håber, at rigtig mange vil give sig tid 
til at mindes de døde, både dem, der er døde 
i det forgangne år, men også dem, som må-
ske er døde for et stykke tid siden, men som 
vi jo stadig savner og tænker på ind imellem.

De kærligste hilsener 
Sognepræsten og kirkebetjeningen

Ny graver i Nørager
Vores graver John Ahlstrøm Jensen stopper 
til 1. september, og vi har endnu ikke fået 
nogen ny graver ved redaktionens slutning, 
men den nye graver eller en given vikar kan 
efter 1. september træffes på 30 99 90 27.



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

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.

GUDSTJENESTELISTE:

B = Gjesing-Nørager børne- og ungdomskor · GE = Gustav Eyermann

Kirkebilen kører til alle arrangementer. Ring venligst i forvejen.
Kirkebil Nørager: tlf. 86 48 65 60 · Kirkebil Gjesing: tlf.: 86 48 33 08.

 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 1. sep.  (Se Nørager) 19.00, Indskrivnings-
    gudstjeneste 

 5. sep. 14. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, B

 12. sep. 15. s. e. trinitatis (Se Nørager) 19.00, Høstgudstjeneste

 19. sep. 16. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, GE, B

 26. sep. 17. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, B

 3. okt. 18. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, B

 10. okt. 19. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, B

 17. okt. 20. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, B

 24. okt. 21. s. e. trinitatis (Se Nørager) 14.00, GE

 31. okt. 22. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, B

 7. nov. Alle Helgens dag (Se Nørager) 19.00, Alle Helgens-
    gudstjeneste

 14. nov. 24. s. e. trinitatis (Se Nørager) 10.30, B

 21. nov. Sidste s. i kirkeåret (Se Nørager) 14.00, GE

 28. nov. 1. s. i advent (Se Nørager) 10.00, B

art being · 87 86 70 10


