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„Giv os i dag det daglige brød“, sådan beder vi 
stadig i Fadervor, men heldigvis behøver de 
færreste af os moderne danskere egentlig at 
bekymre os om det daglige brød. Det er der 
bare. Bevares, vi skal stadig nå at købe ind 
og få lavet noget ordentligt mad til os selv 
og børnene i en stresset hverdag, og dermed 
kan „kampen for det daglige brød“ såmænd 
være hård nok, men det er ligesom noget 

andet, end at måtte sende de samme børn 
sultne i seng, fordi der ikke var råd til mad.

Alligevel kan bønnen om brødet sagtens 
give mening også for os i dag. Der ligger 
nemlig noget mere i den bøn, end bare dette 
at få mad på bordet. 

Brød er et symbol på alt det, som giver liv 
og mening, kraft og energi. Jesus sagde om 
sig selv: „jeg er livets brød“, og i hans ord, og 

Jeg er livets brød

N a d v e r e N



fortællingerne om ham, kan vi samle fornyet 
styrke til hverdagens nærkampe. Hans ord 
om tro, håb og kærlighed, om tilgivelse og 
kærlighed, selv til fjenderne, er den åndelige 
næring, som skal til for at få perspektiv på 
livet, for at få mening i det, som til tider kan 
forekomme meningsløst. Så vi ikke ender 
med at fortabe os i alle livets små fortræde-
ligheder og skærmydsler.

Brødet eller maden samler os om bordet. 
Det er symbolet på fællesskab og kærlighed, 
både i familien, blandt vennerne, i kirken og 
i alle andre sammenhænge. Når vi altså be-
der om det daglige brød, beder vi samtidig 
om fornyet styrke til at være dér for hinan-
den, vi beder om alt det, som gør livet værd 
at leve, om modet til at turde elske lidt mere. 

Skærtorsdag mindes vi det sidste måltid, 
Jesus holdt med sine nærmeste venner. Her 
samledes de også om brødet og bordet. Je-
sus tog så brødet, brækkede det i stykker 
og sagde: Det er min krop! Ligesom jeg nu 
brækker brødet i stykker, skal min krop også 
sønderbrækkes om lidt på korset, men når I 
spiser af dette brød, er det et symbol på, at vi 
altid vil hører sammen både i liv og død. I er 
mine venner, og vores skæbne er forbundet. 

Vi får dermed ligesom disciplene del i hans 
liv, hans død og hans opstandelse. Jesus gav 
sig selv til os i den nat, da han blev forrådt 
af alt og alle, også sine venner. Han døde for 
alt det, som vi mennesker kan finde på at 
gøre ved hinanden, ved naturen, ved selve 
livet, og som vi ikke selv magter at rette op 
på. Han døde for, at Guds budskab til os om 
kærlighed og tilgivelse kunne blive til virke-
lighed. Han døde for, at vi kunne få nyt liv. 

„Jeg er livets brød“, siger han og rækker os 
det på ny. I ham blev døden overvundet, da 
han opstod påskemorgen og alle vores syn-
der blev visket ud. Hver gang vi fejre nadver 
i kirken, og specielt skærtorsdag, kan vi der-
for komme med alt det, som ikke ville lyk-
kes for os, alt det, som vi bitterligt fortrød. 
Vi kan komme og knæle ned og modtager 
tilgivelsen og hans velsignelse, og få livets 
gave rakt en gang til, så vi kan gå derfra som 
nye mennesker.

Det er det vi fejre skærtorsdag, intet min-
dre, så kom og vær med ved bordet.

Rigtig god påske
Sognepræsten

„Vi synger påsken ind“
Onsdag den 28. marts kl. 19.00 i Gjesing kirke
Vi synger igen i år påsken ind i Gjesing kirke 
med en festlig musikgudstjeneste, hvor bør-
nekoret medvirker. Der er ingen prædiken, 
men nogle få læsninger, bøn og velsignelse, 
og masse af de smukke gamle påskesalmer. 
Det er en kort gudstjeneste, så den er der-
for også noget for børn, men ellers se vores 
familiegudstjeneste palme søndag. Menig-
hedsrådet er bagefter vært for en kop kaffe 
og et lille traktement i konfirmandstuen. 

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Familiegudstjeneste palmesøndag
Søndag den 1. april kl.16.00 i Gjesing kirke

Påsken er også for børn ...
Vi prøver som noget nyt at afholde en fa-
miliegudstjeneste palmesøndag med både 
noget for børn og voksne. Der vil ikke være 
almindelig prædiken, men genfortælling fra 
bibelen og salmer, som også børnene kan 
synge med på. Bagefter er menighedsrådet 
vært for et lille traktement i Gjesing hus. 

Med venlig hilsen
Gjesing menighedsråd og Sognepræsten



Konfirmanderne arrangerer deres 
egen gudstjeneste
Søndag den 22. april kl. 13.00 i Nørager kirke
Som en del af konfirmandundervisningen 
vil konfirmanderne arrangere deres egen 
gudstjeneste. 

De får selv lov at lave prædiken, vælge 
salmer og bønner. De står for nadveren, li-
gesom de også selv medvirker 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 22. april kl. 13.00!

Med venlig hilsen Sognepræsten

K O N f i R M a N d e R

Konfirmation i Nørager kirke
Søndag den 29. april kl. 10.00 
Konfirmanderne er: 
Anders Peder Byskov, Kristina Danielsen, 
Mathias Vestergaard Fisker, Laura Øster-
gaard Jensen, Hans Lau Niels Hartmann 
Laulund, Line Bang Rasmussen.

Konfirmation i Gjesing kirke
Søndag den 6. maj kl. 10.00
Konfirmanderne er: 
Julie Villesen Andersen, Isabella Davidsen, 
Camilla Hartlev Udengaard Højholdt,  
Casper Bilenberg Johansen, Cecilie Holm 
Kristensen, Malene Elisabeth Møller- 
Nielsen, Josefine Rønstrup, Louise Dahl 
Steffensen, Martin Højgaard Sørensen, 
Anne Louise Toxværd-Larsen,  
Asta Kathrine Gadegaard Vendelbo.

Rigtig vin og brød ...
Gjesing kirke skærtorsdag kl. 19.00
Kirken vil være ekstra smukt pyntet til den-
ne højtidelige aftensgudstjeneste skærtors-
dag i Gjesing. Gudstjenesten vil forløbe som 
normalt, men til altergangen vil der være 
rigtigt brød og vin i anledning af skærtors-
dag. Så kom og vær med til den stemnings-
fulde gudstjeneste.

Med venlig hilsen Sognepræsten

Liturgisk gudstjeneste langfredag 
Nørager kirke den 6. april kl. 10.00
Der er tale om en smuk måde at mindes 
langfredag på. Vi synger salmer og ind imel-
lem veksles der med oplæsning og bøn og 
solosang. Der er ingen prædiken.

Med venlig hilsen Sognepræsten



Som det nok er mange bekendte, har vi des-
værre været uden vores graver/kirketjener 
siden ultimo september 2011, idet hun da 
blev sygemeldt.

Vi har derfor formået at passe såvel kir-
kegårdene samt de kirkelige handlinger på 
bedst mulig måde for såvel de ansatte som 
menigheden.

Da sygemeldingen altid kommer uventet 
og i dette tilfælde umiddelbart efter kirkens 
genåbning den 4. september 2011, og kort 
før vi skulle til at gøre kirkegårdene efter-
års-/vinterklar, herunder med grandækning 
m.m., har vi set os nødsaget til at få hjælp 
ude fra til i samarbejde med vores mange-
årige gravermedhjælper til at kunne klare 
kirkegårdene. Medens de kirkelige hand-
linger foretages med hjælp fra henholdsvis 
gravermedhjælper, kirkeværge og formand.

Samtidig kan jeg oplyse, at der har været 
et par henvendelser fra gravstedsindehavere 
vedrørende grandækningen på deres grav-
sted.
Den første henvendelse så jeg mig desværre 
nødsaget til at overgive til Norddjurs Prov-
sti, hvorefter jeg har modtaget følgende svar.

„Jeg har drøftet XXX klage med stiftet.
Jeg fortalte om jeres situation med en sygemeldt 

graver, og at menighedsrådet dette år har måt-
tet klare grandækningen, som man nu har 
gjort det. Jeg fortalte, at jeg selv har set, hvor-
dan grandækningen ser ud, og at jeg ikke kan 
se, at det skulle adskille væsentligt sig fra andre 
kirkegårde.

Med venlig hilsen
anders Holt

Provst, Norddjurs Provsti“

Det er derfor vort ønske, at graveren snart 
vil være at finde dels i vores kirke, men også 
på kirkegårdene, hvor der altid har udført et 
pænt stykke arbejde.

 På Gjesing menighedsråds vegne
 inger Birch Lange, formand

Gjesing kirkegård

Scenen er din...
Er der nogen, som har noget, de gerne vil 
bidrage med, en musikaften, et foredrag, en 
rejsebeskrivelse, fortællinger eller lign., så er 
de velkomne til at kontakte sognepræsten og 
høre om det var noget. Vi vil gerne have lidt 
mere liv i vores kirke ...

Med venlig hilsen
Gjesing menighedsråd og Sognepræsten



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: Sygemeldt. 
Henvendelse til gravermedhjælper Lars Nielsen 
 – 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: Torben Andersen
Salbovej 17, 8585 Glesborg, tlf.: 23 71 99 14 
– 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

Notits vedr. Kirkebladet
Hvis nogen hører om nogen, som ikke har 
modtaget kirkebladet her i vores to sogne, 
vil vi gerne høre om det, så det kan blive 
rettet.

Med venlig hilsen Sognepræsten

„Vi synger Pinsen ind“
Nørager kirke søndag den 20. maj kl. 19.00
Vi synger Pinsen ind, ligesom til påske og 
jul men denne gang om søndagen. Det bli-
ver en festlig musikgudstjeneste, hvor der 
veksles mellem fællessang, læsninger og 
bøn. Der er ingen prædiken, men kom og 
vær med. Det er en kort gudstjeneste, så den 
er også børnevenlig og så er der kaffe og en 
småkage bagefter.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og Sognepræsten

„Jeg er livets brød ...“ 
Friluftsgudstjeneste
Ved Store Sjørup Sø  
2. pinsedag den 28. maj kl. 10.00
Friluftsgudstjenesten er fælles for Rougsø 
Nord, Gjesing-Nørager, Ørsted, Vivild-
Vejlby samt Fausing-, Auning-, Ø. Alling-, 
V. Alling pastorater. Ved gudstjenesten 
medvirker præsterne fra sognene og efter 
gudstjenesten er der musikalsk underhold-
ning. Medbring om muligt selv klapstole/
havestole/andet at sidde på samt evt. kaffe 
til efter gudstjenesten. Ved regnvejr rykkes 
gudstjenesten til Estruplund kirke. 

Der er parkeringsmuligheder ved søen. 
Og man kan bruge kirkebilen. Se bag på kir-
kebladet for nærmere herom.

Velkommen til en festlig friluftsgudstje-
neste...

Med venlig hilsen
– Jens Jørgen Refshauge, Gustav eyermann, 

Hanne Louise eyermann, Ulla Pedersen,
 Charlotte Bjarning Johansen 



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 

 11. mar. 3. søndag i fasten 11.00 Ingen

 18. mar. Midfaste Ingen Ingen

 25. mar. Mariæ bebudelse 9.30, B 11.00, B

 28. mar.  19.00, „Vi synger påsken ind“ – fælles gudstjeneste for  
   Gjesing og Nørager i Gjesing Kirke, B

 1. april Palmesøndag 16.00, Familiegudstj., B 9.30

 5. april Skærtorsdag 19.00 11.00

 6. april Langfredag Ingen 10.00

 8. april Påskedag 9.30, B 11.00, B

 9. april 2. påskedag Ingen Ingen

 15. april 1. søndag e. påske Ingen 11.00

 22. april 2. søndag e. påske 11.00 13.00, „Konfirmandernes  
    egen gudstjeneste“

 29. april 3. søndag e. påske Ingen 10.00, Konfirmation

 4. maj Bededag 9.30, B 11.00

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

 13. maj 5. søndag e. påske Ingen Ingen

 17. maj Kristi himmelfart 11.00 Ingen

 20. maj 6. søndag e. påske 19.00, „Vi synger pinsen ind“ – fælles gudstjeneste for 
   Gjesing og Nørager i Nørager kirke

 27. maj Pinsedag 9.30, B 11.00, B

 28. maj 2. pinsedag 10.00, Friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup sø

 3. juni Trinitatis 11.00 9.30

Gjesing: Graveren er sygemeldt. 
Kontakt gravermedhjælper Lars Nielsen, tlf. 40 83 10 27 
eller kirkeværge Jens Anders Olsen, tlf. 22 64 97 12.


