
KIRKEBLAD
56. årg. nr. 3  GJESING & NØRAGER Sept. - Okt. - Nov. 2011

Uberørt af byens travlhed

1	 Uberørt	af	byens	travlhed	og	trafikkens	tunge	brus,
	 som	en	helle	midt	i	larmen	står	det	underligste	hus.
	 Stilhed,	der	er	livets	egen,	overdøver	dagens	krav,
	 her	hvor	Helligånden	holder	åbent	hus	for	høj	og	lav.
	 Her	har	dagen	evighed,
	 her	har	kærlighed	sit	sted,
	 hvor	Guds	Søn	er	sammen	med	os	under	Helligåndens	fred,
	 og	da	føler	vi	en	stund,
	 at	vi	står	på	hellig	grund,
	 og	at	livets	mening	lyder	fra	vor	skabers	egen	mund.

	 Tekst:	Lars	Busk	Sørensen



Nu,	sker	det	så	endelig.	Vi	får	Gjesing	kirke	
tilbage!	Den	åbner	helt	præcist	den	4/9	ved	
en	genåbningsgudstjeneste	kl.	16.00.	

Det	har	været	en	lang	restaureringsproces,	
som	man	også	har	kunnet	læse	om	i	forman-
dens	indlæg	i	sidste	kirkeblad,	og	jeg	ved,	at	
der	er	mange,	ud	over	mig	selv,	 som	i	den	
mellemliggende	 periode	 har	 savnet	 kirken	
ved	forskellige	lejligheder,	men	det	kunne	jo	
desværre	ikke	være	anderledes.	

Vi	 danskere	 har	 jo	 et	 særligt	 forhold	 til	
kirken.	Det	er	ikke	fordi,	at	så	mange	af	os	
kommer	i	den	hverken	hver	eller	hver	anden	
søndag,	men	den	skal	alligevel	helst	være	dér	
til	de	store	begivenheder	i	vores	liv,	ved	dåb,	
bryllupper	og	begravelser,	og	 så	også	gerne	
på	nogle	bestemte	tidspunkter	året	igennem	
som	til	jul,	påske	og	høst	f.eks..

Kirken	er	det	sted,	man	går	hen,	når	livet	
overgår	ens	vildeste	forventninger,	eller	bare	
når	 hverdagens	 trummerum	 brydes	 og	 det	
bliver	 søndag	eller	højtid.	Det	er	her,	man	
kan	gå	hen,	når	man	har	mødt	sit	livs	store	
kærlighed,	eller	når	man	står	med	et	lille	ny-
født	menneske	i	sine	arme,	eller	når	man	har	
mistet	den,	som	man	elskede,	og	ikke	ved,	
hvor	man	 skal	 gøre	 af	 sig	 selv	og	 sin	 sorg.	
Kirken	kan	rumme	det	hele,	både	den	dybe-
ste	sorg	og	den	største	glæde,	for	der	er	højt	
til	loftet	i	kirken	og	her	kan	man	sætte	ord	
på	det	uudsigelige.	

Kirken	 er	 et	 gammelt	 hus,	 og	 den	 har	
oplevet	meget	gennem	århundreder.	Tænk,	
hvis	 dens	 tykke	 mure	 kunne	 tale,	 hvad	
kunne	den	så	ikke	fortælle.	Den	har	dannet	
rammen	om	familiers	 liv	 i	generation	efter	
generation	både	 i	medgang	og	modgang,	 i	
sorg	og	i	glæde.	Derfor	betyder	selve	kirke-
bygningen	også	noget	helt	 specielt	 for	 rig-
tig	mange.	Den	ligger	der,	som	noget	trygt	

og	godt	og	traditionsrigt.	Noget,	som	man	
måske	ikke	helt	kan	sætte	ord	på,	men	som	
man	heller	ikke	ville	undværer,	selv	om	man	
ikke	kommer	der	så	særlig	tit.

Vi,	som	har	vores	mere	vante	gang	i	byg-
ningen,	har	måske	et	 lidt	andet	 forhold	 til	
den.	For	os	er	kirke	er	jo	så	meget	mere	end	
blot	 selve	 bygningen.	 Bygningen	 er	 den	
smukke,	historiske	og	praktiske	ramme	om	
det	egentlige.	Det,	som	finder	sted	 inden	i	
bygningen,	 gudstjenesterne	 og	de	 kirkelige	
handlinger,	men	sådan	tror	jeg	langt	fra	de	
fleste	 oplever	 det.	 Denne	 forskel	 betyder	 i	
midlertidig	mindre,	for	uanset,	hvordan	ens	
tilgang	er,	så	er	kirken	vores	alles.	Kirken	er	
nemlig	Guds	hus	og	i	hans	hus	er	der	man-
ge	boliger.	Den	kan	rumme	os	alle,	uanset	
hvem	vi	er,	og	hvorfor	vi	kommer,	for	som	
Herre	så	hus.

Her	 i	 kirkerummets	 højtidelige	 stilhed	
er	der	plads	til	eftertanke	og	bøn.	Plads	til	
at	være	præcist	den	man	er,	og	plads	 til	 at	
møde	sin	skaber	og	sin	Gud.	Her	stilles	ikke	
de	 store	 krav	 til	 deltagelse.	 Man	 kan	 være	
med	på	flere	måder,	man	kan	synge	med	el-
ler	lade	være,	man	kan	bede	med	eller	lade	
være,	man	kan	gå	til	alters	eller	lade	være.	

Uanset,	hvad	man	vælger,	åbner	gudstje-
nesten	en	mulighed	for	at	høre	verdens	bed-
ste	 budskab;	 nemlig	 budskabet	 om	 Guds	
uendelige	kærlighed	til	os	mennesker.	Den	
kærlighed,	som	fik	ham	til	at	sende	sin	søn	
Jesus	 for	 at	 lærer	 os,	 hvordan	 verden	 kan	
blive	 et	meget	 bedre	 sted,	 hvis	 vi	 tør	 stole	
lidt	mere	på	Gud	og	hinanden	og	hvis	vi	tør	
elske	lidt	mere	og	tilgive	hinanden	lidt	mere.	
Det	kræver	selvfølgelig,	at	man	er	parat	til	at	
lytte	efter	og	vil	åbne	sig	for	det,	man	hører.	
Det	kræver,	 som	der	 står	 i	 en	 af	 vores	nye	
salmer,	 at	 man	 tør	 „finde	 sig	 tiltalt,	 og	 tåle	

Kirken er det „underligste hus“, 
men helt uundværlig



dets	sandhed	og	gribe	dets	trøst.“	Den	trøst	der	
ligger	 i,	 at	der	findes	 én,	der	 er	 større	 end	
mig	selv,	og	som	kan	bære	de	ting,	som	er	alt	
for	tunge	at	bære	for	et	menneske.	Gud	kan	
tage	det	endelige	ansvar,	og	han	har	lovet	at	
være	med	os	 alle	dage	 indtil	 verdens	 ende,	
ja,	selv	efter	denne	verdens	ende,	selv	på	den	
anden	 side	 af	 dødens	 grænse	 vil	 han	 være	
med	os.	Han	slipper	os	aldrig,	for	han	er	alfa	
og	omega,	begyndelsen	og	enden.

Formen	kan	forekomme	gammeldages	og	
fremmed,	og	det	kan	kræve	tid	at	vænne	sig	
til	 den,	 men	 giv	 alligevel	 gudstjenesten	 én	
chance	engang	imellem.	Kom	hen	og	oplev,	
at	kirken	også	en	almindelig	søndag	kan	få	
jord	og	himmel,	tid	og	evighed	til	at	mødes	
i	et	øjeblik	af	forklarelse,	som	kan	bære	én	
igennem	en	hel	uge	af	hverdagens	nærkam-
pe,	modgang	og	medgang.	Kirken	har	noget	
at	sige	os	alle,	den	har	en	historie	til	os	alle,	
så	kom	selv	og	hør!

Kærlig	hilsen
Sognepræsten

Sensommerudflugt til Mols Bjerge
Fredag	den	16.	september
Vi	har	i	år	valgt	at	gøre	udflugten	lidt	kor-
tere	og	så	til	gengæld	ikke	køre	så	langt,	men	

se	lidt	nærmere	på	et	stykke	enestående	na-
tur,	der	ligger	ikke	langt	herfra,	nemlig	Mols	
bjerge.	

Vi	begynder	efter	frokost	og	regner	med	
at	 være	 hjemme	 til	 aften	 og	 gør	 undervejs	
holt	ved	Knebel	kirke	og	Slettehage	Fyr.	Det	
skulle	 forhåbentlig	 være	mere	overskueligt,	
så	måske	endnu	flere	end	sidste	år	har	mod	
på	at	tage	med.	

Afhentning	i	Nørager	bag	forsamlingshuset	
kl.	12.00.
Afhentning	i	Gjesing	ved	kirken	kl.	12.10.

•	 Rundvisning	i	Knebel	kirke	kl.	13-14
•	 Kaffe	/	kage	på	Restaurant	Galajen	kl.	15
•	 Sletterhage	Fyr
•	 Hjemtur	gennem	Mols	Bjerge.

Vi	regner	med	at	være	hjemme	ved	18.00.
Vi	håber	på	godt	vejr,	og	at	mange	vil	deltage.

Venlig	hilsen	Gjesing	menighedsråd

Høstgudstjeneste i Nørager kirke
Søndag	den	18.	september	kl.	19.00
Vi	 holder	 traditionen	 tro	 høstgudstjeneste	
i	Nørager	med	en	festlig	gudstjeneste,	hvor	
kirken	også	er	smukt	pyntet.	Bagefter	er	der	
kaffe	og	kage	i	kirken,	hvor	vi	plejer	at	synge	
nogle	af	de	smukke	høstsange	fra	højskole-
sangbogen.

Med	venlig	hilsen
Nørager	menighedsråd	og	præsten

Høstgudstjeneste i Gjesing kirke
Søndag	den	25.	september	kl.	14.00
Vi	holder	traditionen	i	hævd	igen	i	år	og	hol-
der	høstgudstjeneste	for	store	og	små.	Bagef-
ter	er	der	kaffebord	i	konfirmandstuen.	Det	
bliver	en	festlig	gudstjeneste,	hvor	kirken	vil	
være	smukt	pyntet,	og	vi	skal	synge	alle	de	
smukke	gamle	høstsalmer.

Med	venlig	hilsen
Gjesing	menighedsråd	og	præsten

Knebel	kirke,	hvor	der	er	rundvisning	
på	sensommerudflugten.



Minikonfirmander
Der	er	igen	i	år	mulighed	for	at	gå	til	mini-
konfirmand,	 hvis	 man	 går	 i	 tredje	 klasse.	
Undervisningen	 foregår	 sammen	 med	 ele-
verne	fra	Vivild	og	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.	Der	vil	altid	være	
en	voksen	med	 til	 at	hente	og	bringe	bør-
nene.	Vi	vil	med	fortællinger,	sang,	tegning	
og	film	fortælle	om	kristendom	og	kirke.	Vi	
slutter	af	med	krybbespil	 lørdag	den	26.	nov.	
kl.	13.00,	hvor	minikonfirmanderne	delta-
ger.	Vi	håber	rigtig	mange	vil	være	med,	og	
man	må	gerne	deltage,	selv	om	man	ikke	er	
døbt	eller	tilhører	en	anden	tro	eller	kirke.
Vi	begynder	tirsdag	den	27.	september.

Med	venlig	hilsen	Sognepræsten	i	Gjesing	
og	Nørager	Charlotte	B.	Johansen	og	Sogne-
præsten	i	Vivild	og	Vejlby	Gustav	Eyermann		

Alle Helgens musikandagt
Søndag	den	6.	nov.	kl.	16.00	i	Gjesing	kirke
Alle	 helgens	 dag	 mindes	 vi	 de	 døde.	 Der-
for	holder	vi	Alle	Helgens	musikandagt	kl.	
16.00	 i	 Gjesing	 Kirke.	 Her	 vil	 jeg	 nævne	
navnene	på	alle	dem,	som	enten	er	døde	el-
ler	begravede	 fra	 sognets	kirke	 siden	 sidste	
Alle	Helgens	dag.	Vi	vil	prøve	at	gøre	det	så	
stemningsfuldt	så	muligt,	så	kirken	er	pyn-
tet	med	masser	af	levende	lys.	Organist	Lars	
Rørbech	og	kirkesanger	Orla	Pedersen	 står	
for	 musikken.	 Der	 er	 tale	 om	 en	 egentlig	
musikandagt,	hvor	der	bortset	fra	navneop-
læsning,	bøn	og	velsignelse	udelukkende	vil	
være	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	måske	
er	døde	for	et	stykke	tid	siden,	men	som	vi	
jo	stadig	savner	og	tænker	på	ind	imellem.

De	kærligste	hilsener	
Sognepræsten	og	kirkebetjeningen	

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag	den	6.	nov.	kl.	19.00	i	Nørager	kirke
Alle	 helgens	 dag	 mindes	 vi	 de	 døde	 og	
derfor	 holder	 vi	 en	 særlig	 gudstjeneste	 kl.	
19.00	 i	 Nørager	 kirke.	 Her	 vil	 jeg	 nævne	
navnene	på	alle	dem,	som	enten	er	døde	el-
ler	begravede	 fra	 sognets	kirke	 siden	 sidste	
Alle	Helgens	dag.	Vi	vil	prøve	at	gøre	det	så	
stemningsfuldt	så	muligt,	så	kirken	er	pyn-
tet	med	masser	af	levende	lys.	Organist	Lars	
Rørbech	og	kirkesanger	Orla	Pedersen	 står	
for	musikken.	Der	 er	 tale	om	en	alminde-
lig	 kort	 gudstjeneste	med	navneoplæsning,	
solosang.

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	måske	
er	døde	for	et	stykke	tid	siden,	men	som	vi	
jo	stadig	savner	og	tænker	på	ind	imellem.

De	kærligste	hilsener	
Sognepræsten	

”Vi synger julen ind” 
Første	søndag	i	advent,	den	27.	november
kl.	19.00	i	Nørager	kirke
Vi	synger	julen	ind	i	Nørager	kirke	med	en	
festlig	julemusikgudstjeneste,	hvor	børneko-
ret	medvirker.	Der	er	ingen	prædiken,	men	
nogle	 få	 læsninger,	 bøn	 og	 velsignelse	 og	
masser	af	de	gode	gamle	julesalmer.

Med	venlig	hilsen
Sognepræsten	og	Nørager	menighedsråd



Nyttige oplysninger
Fødsel
Hvis man ikke er gift sendes Omsorgs og Ansvars
erklæring i underskrevet stand samt forældrenes 
attester til præstens kontor senest 14 dage efter 
fødslen, ellers behøver man intet foretage sig.
Blanketten findes på www.personregistrering.dk. 

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, email: birchbach@vestdjursnet.dk

Graver: Bente Nygaard, 
Løvenholmvej 62, Gjesing, 8963 Auning, 
tlf.: 86 48 04 55, email: graver.gjesing@gmail.com
– kirkegården mobil: 40 83 10 27

Kirkeværge: Jens Anders Olsen, 
Løvenholmvej 43, Gjesing, 8963 Auning
tlf.: 22 64 97 12, email: JensAnders@sol.dk

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

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

Graver: Steen Hedegaard Andersen
email: hedegaard@andersen.tdcadsl.dk
– kirkegården mobil: 30 99 90 27

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

Kasserer, Nørager: Jørgen Andersen, 
Østergårdsvej 7, Vivild, 8961 Allingåbro,
tlf.: 86 48 77 40, email: ja@jaconsultdk.dk

Vores Graver er langtidssygemeldt!
Vores	 graver	 i	 Nørager	 Steen	 Andersen	 er	
desværre	 langtidssygemeldt,	 men	 heldigvis	
har	 vi	 haft	 en	 uvurderlig	 hjælp	 af	 graver-
medhjælper	Leif	Andersen,	 som	har	passet	
kirkegården	her	i	sommers.	Lillian	Pedersen	
har	været	sød	at	tage	sig	af	gudstjenesterne	
og	de	kirkelige	handlinger.	

Med	venlig	hilsen
Sognepræsten	og	Nørager	meninghedsråd

„I tilfælde af meget sne...“
Sidste	år	måtte	vi	desværre	aflyse	et	par	guds-
tjenester	 pga.	 sne,	 og	 der	 var	 nogen,	 som	
kom	til	at	gå	forgæves	til	kirkedøren.	Det	vil	
vi	gerne	undgå	i	fremtiden,	så	hvis	der	er	lo-
vet	kraftigt	snefald,	eller	der	er	mistanke	om	
snestorm,	så	kontakt sognepræsten samme 
dag og hør, om gudstjenesten kan afholdes 
som planlagt,	inden	man	kører	hjemmefra.	
Hvis jeg ikke er til stede, vil der være ind-
talt en besked på telefonsvareren, om hvor-
vidt gudstjenesten vil blive afholdt.	En	del	
af	 vores	 kirkebetjening,	 og	 specielt	 vikarer,	
kan	komme	langvejs	fra,	og	have	svært	ved	
at	nå	frem,	også	selv	om	det	måske	ikke	er	så	
slemt	her	hos	os.

Med	kærlig	hilsen
Sognepræsten



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

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.

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.

art	being	·	87	86	70	10

GUDSTJENESTELISTE:
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager 

 4. sep. 11. s. e. trinitatis 16.00, Genåbning af 9.30, B
   Gjesing kirke, B

 6. sep.  19.00, Indskrivnings- (Se Gjesing)
   gudstjeneste

 11. sep. 12. s. e. trinitatis 11.00 Ingen

 18. sep. 13. s. e. trinitatis 9.30, B 19.00, Høstgudstjeneste

 25. sep. 14. s. e. trinitatis 14.00, Høstgudstjeneste 9.30

 2. okt. 15. s. e. trinitatis Ingen 14.00, GE

 9. okt. 16. s. e. trinitatis 11.00, B Ingen

 16. okt. 17. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

 23. okt. 18. s. e. trinitatis Ingen 11.00

 30. okt. 19. s. e. trinitatis 14.00, GE Ingen

 6. nov. Alle Helgens dag 16.00, Alle Helgens 19.00, Alle Helgens-
   musikandagt gudstjeneste

 13. nov. 21. s. e. trinitatis 11.00, B Ingen

 20. nov. Sidste s. i kirkeåret Ingen 14.00, GE

 27. nov. 1. s. i advent 9.30, B 19.00, Vi synger julen ind, B

Konfirmationsdatoer 2012
Konfirmation	i	Nørager:	Den	29.	april	2012	kl.10.00
Konfirmation	i	Gjesing:	Den	6.	maj	2012	kl.10.00


