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Der er menighedsrådsvalg den 13. nov. Nor-
malt er det jo ikke noget, som optager sin-
dene så voldsomt her i vores sogne  – i hvert 
fald ikke for andre end os, som er engageret 
i kirken til daglig – men måske burde det al-
ligevel få lidt ekstra af din opmærksomhed i år, 
for der er så meget på spil for kirken i disse år. 

Krisen kradser og regering og folketing 
tænker derfor nødvendigvis i besparelser, 
og det kan jo også få betydning for os. Det 
er ikke sikkert, at vi får lov at fortsætte på 
samme måde som hidtil, der snakkes en hel 
del om både hel eller delvise lukninger af 
kirker med lav kirkegang, som eksempelvis 
sommerlukning eller omdannelse til lejlig-
hedskirker, om sammenlægninger af sogne 
og menighedsråd eller pastorater og meget 
mere. Noget af det af nød, andet fordi, der 
faktisk også kan være store fordele i at gå 
sammen i lidt større enheder og samarbejde 
på kryds og tværs mellem sogne og menig-
hedsråd. Det gælder jo populært sagt om, 
at „få mest kirke til flest mulige for pengene“, 
men vi har selvfølgelig også en lokal interesse i, 
hvad det kommer til at betyde for netop vores 
kirker.

Kirken er et spændende sted. Her kom-
mer alle slags mennesker, og de kommer i 
alle aldre fra babyer, der skal døbes eller til 
babysalmesang, til minikonfirmander og 
konfirmander, folk der skal giftes eller bare 
gerne vil deltage i en gudstjeneste eller et ar-
rangement, til de forhåbentligt gamle, som 
vi bærer til graven. Vi møder mennesker i 
livets mest afgørende og store øjeblikke, i 
glæde og sorg, hverdag og fest. 

Du kan være med at præge, hvordan 
dette møde skal være. Hvilke aktiviteter vi 
skal lave og hvordan vi blive bedre til at lave 
dem, så vi kan nå ud til endnu flere, end 
vi gør i dag. Kirkegangen her i Gjesing og 
Nørager kunne være større, i hvert flad til de 
almindelige gudstjenester, måske har du en 
god ide til, hvordan vi kommer videre?

Hvis du har tid og lyst til at engagere dig i 
kirken, så kom til et af orienteringsmøderne og 
hør om det var noget for dig at sidde i menig-
hedrådet i en periode. 

Med venlig hilsen
Sognepræsten

„Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene ...“



Gjesing: 
Menighedsrådsvalg i 2012
Valgflæsk bliver det dog ikke til ...
MEN Gjesing menighedsråd har valgt at af-
holde orienterings- og opstillingsmøde i konfir-
mandstuen v/præstegården

Onsdag den 5. september kl. 17.30 
i konfirmandstuen
hvor rådet servere stegt flæsk med persille-
sovs og kartofler, ligesom vi vil fortælle om, 
hvad man har arbejdet med i den forgangne 
periode. 

Af hensyn til maden vil det være ønskeligt 
med tilmelding senest søndag den 2. septem-
ber til kirkeværge Jens Anders Olsen tlf. 22 
64 97 12 eller formand Inger Birch tlf. 51 
24 25 91.

Vi håber på, at der er nye og friske kræf-
ter, som vil være villige til at melde sig og 
dermed tage en tørn for Kirkens og Byens 
liv og vækst.

Menighedsrådsvalget er på landsplan tirs-
dag den 13. november 2012. Så der er al-
lerede nu tid til at overveje, om man kunne 
være interesseret i at stille op og dermed få 
indflydelse for sognets borgere. 

Gjesing menighedsråd har i øjeblikket 5 
folkevalgte medlemmer samt stedfortræde-
re, ligesom rådet foruden de valgte medlem-
mer består af sognets præst og én medarbej-
derrepræsentant.

Gjesing menighedsråd
Inger Birch Lange - formand

Nørager: Orienterings-  
og opstillingsmøde 
til menighedsrådsvalget i 2012

Onsdag den 12. september kl. 19.30 
i Nørager forsamlingshus

Tirsdag den 13. november er der valg til 
menighedsrådet. Her er chancen for at gøre 
sin indflydelse gældende ved at stille op til 
valget. 

Hvordan skal menighedsarbejdet være i 
Nørager sogn, og hvordan får vi flere til at 
komme til vores arrangementer? Hvordan 
får vi flere til at komme i kirke, også uden 
for højtiderne? Skal det ende med, at Nør-
ager kirke bliver en lejlighedskirke, som kun 
blive brugt ved dåb, konfirmation, bryllup 
og begravelse eller lukningstruet? 

Kirken er et sted, hvor alle kan få et stille 
rum i tidens stress og jag, et sted, hvor man 
kan nyde bibelens tekster, salmesang og mu-
sik. En kulturarv, som er værd at støtte op 
om, og som til hver en tid er åben for alle.

Mød derfor op til orienteringsmøde den 
12. september kl. 19.30 og overvej om du vil 
være med til arbejdet. 

Det kan oplyses at Nørager Menigheds-
råd består af 5 medlemmer, samt præsten.  
Se i øvrigt nærmere annonce i lokalavisen.

Nørager menighedsråd



Minikonfirmander
Torsdage kl. 13.30-15.00 i Vivild 
konfirmandstue. Start den 20. september
Der er igen i år mulighed for at gå til mini 
konfirmand, hvis man går i tredje klasse. Un-
dervisningen foregår sammen med eleverne 
fra Vivild og den finder sted torsdag fra kl. 
13.30-15.00 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 for tællinger, sang, teg-
ning og film fortælle om kristendom og kir-
ke, og vi slutter af med krybbespil lørdag den 
1/12, hvor minikonfirmanderne deltager. Vi 
håber rigtig mange vil være med, og man 
må gerne deltage, også selv om man ikke er 
døbt, eller tilhører en anden tro eller kirke.

Med kærlig hilsen
Sognepræsten i Gjesing og Nørager 

Charlotte B. Johansen 
og 

Sognepræsten i Vivild og Vejlby
Gustav Eyermann

Høstgudstjenester 
Gjesing kirke søndag 16. september kl. 14.00
Nørager kirke søndag 23. september kl. 19.00 

Nu er høsten forhåbentlig kommet vel i hus 
og derfor holder vi traditionen tro høstguds-
tjeneste for store og små i vores to kirker. 
Det er en festlig gudstjeneste, hvor kirkerne 
er smukt pyntet, og vi skal synge alle de 
smukke gamle høstsalmer. I Gjesing er der 
bagefter kaffebord i konfirmandstuen og i 
Nørager er det i Kirken. Kom og vær med til 
at fejre en god høst.

Med venlig hilsen
Gjesing og Nørager menighedsråd 

og præsten

Konfirmand 
indskrivningsgudstjeneste 
Søndag den 2. september kl. 19.00 
i Gjesing kirke
De kommende konfirmander og deres for-
ældre indbydes til indskrivningsgudstjeneste 
i Gjesing kirke kl. 19.00. Efter gudstjene-
sten går vi over i konfirmandstuen i Gjesing, 
hvor der efterfølgende vil være en kop kaffe 
og brød. Så har vi lejlighed til lige at hilse på 
hinanden, og jeg vil desuden informere om 
undervisningen og konfirmation i Gjesing 
og Nørager i 2012-2013. Husk at medbrin-
ge dåbsattesten. 

Kærlig hilsen Sognepræsten

Konfirmationsdatoer
Gjesing: den 28. april 2013 kl.10.00
Nørager: den 5. maj 2013 kl.10.00

Babysalmesang
Onsdage kl. 10.-11.30 i Gjesing konfirmand-
stue. Start den 12. september
Som noget nyt kan vi nu tilbyde babysal-
mesang for alle mødre/ fædre på barsel, el-
ler som bare har tid og lyst, og deres babyer, 
ikke mindst. Det foregår i Gjesing konfir-
mandstue, hvor vi samles og synger sammen 
med musikpædagog Inger-Lise Maarup fra 
Rougsø Nord. Bagefter er der kaffe, safte-
vand og kage.

Det bliver garanteret en hyggelig og fin 
oplevelse for store og små. Første gang onsdag 
den 12/9, men vi vil gerne vide lidt om, hvor 
mange der kommer, så der er 

Tilmelding til Sognepræst Charlotte B. 
Johansen på tlf. 86 48 33 08. 

Vi glæder os til at se jer.
Kærlig hilsen

Sognepræsten, Gjesing menighedsråd 
og Inger-Lise Maarup



Sogneeftermiddag
Tirsdag den 23. oktober kl. 14.00 
i Nørager forsamlingshus
Som noget nyt prøver vi at arrangere en sog-
neeftermiddag, hvor vi synger lidt fra høj-
skolesangbogen, og jeg fortæller lidt med 
udgangspunkt i H.C. Andersen og kristen-
dommen og så er der selvfølgelig mulighed 
for at snakke og for lidt kaffe og kage.

Vi håber, at mange vil benytte sig af til-
buddet for en hyggelig eftermiddag.

Med venlig hilsen
Præsten og menighedsrådet i Nørager

Alle Helgens gudstjenester
Søndag den 4. november
Gjesing kirke kl. 16.00
Nørager kirke kl. 19.00
Alle helgens dag mindes vi de døde og der-
for holder vi to særlige gudstjenester kl. 16.00 
og kl. 19.00 i henholdsvis Gjesing og Nørager 
kirke. Her vil jeg nævne navnene på alle 
dem, som enten er døde eller begravede fra 
sognets kirke siden sidste Alle Helgens dag. 

Det er meget stemningsfuldt, og kirken er 
pyntet med masser af levende lys. Organist 
Lars Rørbech og kirkesanger Orla Pedersen 
står for musikken. Der er tale om en almin-
delig kort gudstjeneste, men med navneop-
læsning og solosang. Bagefter kan man stille 
lys på gravene, så husk evt. at medbringe lys.

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 er 
døde for længe siden, men som vi jo stadig 
savner og tænker på ind imellem.

De kærligste hilsener 
Sognepræsten 

„Vi synger julen ind“ 
Den første søndag i advent, den 2. december
 i Nørager kirke kl. 19.00
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

Vi søger nye medlemmer 
til vores kor, som synger i 
kirken til gudstjenester og 
ved særlige lejligheder. Så 
hvis du kan lide at synge, 
og gerne vil tjene en skil-
ling, så kontakt korleder 
Orla Pedersen på tlf. 26 
11 64 00. for nærmere 
oplysninger. Koret opta-
ger medlemmer fra tredje 
klassetrin og op.

Med kærlig hilsen
Korlederen og sognepræsten

Gjesing og Nørager børne- og ungdomskor  
søger nye medlemmer



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@mail.dk

Graver: Vikar, 
email: gjesinggraver@hotmail.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: Torben Andersen, Salbovej 17, 8585 Glesborg,
tlf.: 23 71 99 14, email: Ta@nrdn.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

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

Kirkelige handlinger siden  
sidste kirkeblad:

Døbte:
Mia Ngoc Diep Katscher, Nørager kirke
Marlie Grotrian Kamuk Jensen, 
 Gjesing kirke
Julie Ask Sørensen, Nørager kirke
Ronja Rueskov Hinge, Nørager kirke
Marcus Elgaard Andersen, Nørager kirke
Karoline Fuglsang Krabbe, Nørager kirke
Rose Victoria Larsson, Nørager kirke

Kirkeligt velsignede:
Robert Wayne Foley og Ulla Katcher, 
 Nørager kirke

Døde og begravede:
Anna Margrethe Nielsen, Hornslet kirke
Harald Albert Nielsen, Hornslet kirke
Kirstine Marie Espensen, Nørager kirke
Ida Marie Husted Sørensen, Ørsted kirke



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

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 

 2. sep. 13. s. e. trinitatis 19.00, Indskrivnings- 9.30 
   gudstjeneste

 9. sep. 14. s. e. trinitatis 9.00, B Ingen

 16. sep. 15. s. e. trinitatis 14.00, Høstgudstjeneste, B 11.00, B

 23. sep. 16. s. e. trinitatis 9.30 19.00, Høstgudstjeneste

 30. sep. 17. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 7. okt. 18. s. e. trinitatis 11.00, B 9.30, B

 14. okt. 19. s. e. trinitatis Ingen 19.00

 21. okt. 20. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 23. okt.   14.00, Sogneeftermiddag

 28. okt. 21. s. e. trinitatis 9.30, B 11.00, B

 4. nov. Alle Helgens dag 16.00, Alle Helgen 19.00, Alle Helgen

 11. nov. 23. s. e. trinitatis 19.00, B Ingen

 18. nov. 24. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 25. nov. Sidste s. i kirkeåret Ingen 9.00

 2. dec. 1. s. i advent 9.30, B 19.00, Vi synger julen ind

Sidste år havde vi næsten ingen sne, men 
forrige år måtte vi desværre aflyse et par 
gudstjenester pga. sne, og der var nogen, 
som kom til at gå forgæves til kirke døren. 
Det vil vi gerne undgå i fremtiden, så hvis 
der er lovet kraftigt senfald, eller der er 
mistanke om snestorm, så kontakt sogne-
præsten samme dag og hør, om gudstjenesten 
kan afholdes som planlagt, inden man kø-

rer hjemmefra. Hvis jeg ikke er til stede, 
vil der være indtalt en besked på telefonsva-
reren, om hvorvidt 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

I tilfælde af  M E G E T  sne ...


