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Julen har englelyd, 
vi med fryd 
os barnlig på Gud Fader 
forlader. 
Vi var i nød så længe, 
dog hørte han vor bøn, 
han ved, hvortil vi trænge, 
vor frelser blev Guds Søn. 
Thi vil vi alle sjunge 
med hjerte og med tunge: 
et ære være Gud 
for sit julebud! 

Ret i en salig tid 
kom han hid. 
Til levende og døde 
genløde 
de ord, der for så vide 
til alle tider hen 
om ham, som tog vor kvide 
og gav os fryd igen, 
gik ned for os i døden, 
som sol i aftenrøden, 
og stod i morgengry 
op for os på ny. 

Sorg er til glæde vendt, 
klagen endt. 
Vor glæde skal hver tunge 
udsjunge. 
Syng med Guds engleskare 
på Jesu fødselsdag 
om fred trods nød og fare 
Gud Faders velbehag, 
som vil al sorgen vende 
til glæde uden ende, 
bær os på børnevis 
ind i paradis. 

God jul!
Sognepræsten 

JULEN HAR ENGLELYD
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1837 
Melodi: A. P. Berggreen, 1852



Det nye menighedsråd  
i Gjesing sogn
Vi har haft fredsvalg i Gjesing sogn, idet der 
blot indkom én kandidatliste

Det nye menighedsråd tiltræder den 2. 
december 2012, (1. søndag i advent) og vil 
bestå af:
•	 Inger	Birch	Lange,	
•	 Jens	Anders	Olsen,	
•	 Johannes	Birch	Kristensen,	
•	 Jytte	Andersen	og	
•	 Tina	Gregersen	samt	
•	 Jens	Rousing	Sørensen	som	stedfortræder

Vi siger en tak til Michael Jacobsen og Hen-
riette Vendelboe, som har ønsket at stoppe 
deres arbejde efter denne valgperiode.

Valgbestyrelsen for Gjesing sogn
Inger Birch Lange

Det nye menighedsråd  
i Nørager
Der indkom kun én kandidatliste til me-
nighedsrådet i Nørager, så derfor bliver der 
fredsvalg, og den egentlige valghandling den 
13. november bortfalder.

I	Nørager	er	valgt:	
•	 Birthe	Vestergaard,	
•	 Lilian	Pedersen,	
•	 Karin	Korning,	
•	 Annie	Thye	sen

Vi ønsker det nye menighedsrådsmedlem 
hjertelig velkomne, og ser frem til at samar-
bejde	med	vedkommende.	Ligesom	vi	glæ-
der os over, at der heldigvis også er nogle af 
de erfarne, som har valgt at fortsætte, og så 
siger vi tak for hjælpen og godt samarbejde 
til dem, som har valgt at gå ud.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet i Nørager



Julegudstjeneste for  
Nørager børnehave og  
dagplejen i Nørager og Vivild
Torsdag den 13. december kl. 10
i Nørager kirke.
Der er julegudstjeneste for de mindste lige-
som vi plejer. Der vil blive fortalt historie 
og sunget sange, og vi tager også en tur om 
juletræet lidt i utide. Man må godt tage mor 
og far eller evt. bedsteforældre med, hvis de 
har tid og lyst.

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Julebørnegudstjeneste med 
Luciaoptog i Nørager kirke
Tredje søndag i advent, den 16. december 
kl. 17 i Nørager kirke. 
Vi	 holder	 igen	 i	 år	 Lucia-gudstjeneste	 i	
Nørager kirke den tredje søndag i advent. 
Gudstjenesten	indledes	med	Luciaoptog	og	
er ligesom sidste år en børnegudstjeneste uden 
prædiken, men med genfortælling for børn 
og voksne. 

I	Nørager	 forsamlingshus	er	der	kaffe og 
juletræsfest inden gudstjenesten. Det begynder 
kl. 14.00 i forsamlingshuset.

Med venlig hilsen
Sognepræsten, Nørager menighedsråd  

og Nørager beboerforening 

Luciagudstjeneste i Gjesing kirke
Tredje søndag i advent, den 16. december 
kl. 19 i Gjesing kirke. 
Traditionen	tro	holder	vi	Luciaoptog	 i	kir-
ken, ligesom vi plejer.

Det er en kort gudstjeneste, hvor vi bl.a. 
synger de kendte julesalmer, så det er noget 
for hele familien – både gamle og unge – så 
kom og vær med! 

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Krybbespil v. minikonfirmanderne
Lørdag den 1. december kl. 14 i Vivild kirke.
Vi holder afslutning med minikonfirman-
derne fra Gjesing, Nørager og Vivild, hvor 
vi opfører krybbespil i kirken. 

I	år	står	skuespiller	Tine	Høst	for	instruk-
tionen, så kom og oplev et nyt og anderledes 
krybbespil.	 Bagefter	 er	 der	 kaffe	 og	 safte-
vand	i	konfirmandstuen.	Alle	er	meget	vel-
komne – og tag endelig bedsteforældre med 
også. Husk, minikonfirmanderne skal møde 
en time før, dvs. kl. 13.00 til prøve.

Med venlig hilsen
Præster Gustav Eyermann, Tine Høst og 

Charlotte B Johansen og Vivild menighedsråd

“Vi synger julen ind”
Første søndag i advent, den 2. december kl. 19
i Nørager kirke.
Vi synger julen ind i Nørager kirke med en 
festlig julemusikgudstjeneste. Der er ingen 
prædiken, men nogle få læsninger, bøn og 
velsignelse og masser af de gode gamle ju-
lesalmer.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Nørager menighedsråd

Julebørnegudstjeneste
Anden søndag i advent, den 9. december kl. 13
i Gjesing kirke.
Med efterfølgende juletræsfest i Gjesinghus.
Traditionen tro synger vi julen ind i Gjesing 
med en børnegudstjeneste. Vi starter kl. 
13.00 i kirken, hvor der er genfortælling af 
juleevangeliet, og hvor vi synger julesalmer, 
hvorefter vi ca. kl.13.45 fortsætter med kaf-
fe og æbleskiver og underholdning for bør-
nene i Gjesing hus. Vi håber at rigtig mange 
vil benytte chancen for lidt julehygge med 
børnene. Tag endelig også bedsteforældrene 
med hvis de har lyst.

Med venlig hilsen
Sognepræsten, Gjesing menighedsråd og GOB 



Nytårsaftens gudstjeneste 
Mandag den 31. december
Gjesing kirke kl. 14.30
Nørager kirke kl. 16.00.
Ligesom	de	forrige	år	indleder	vi	nytårsaften	
med en festlig gudstjeneste med champagne 
og kransekage i våbenhuset bagefter. Vi hå-
ber, at mange vil benytte sig af tilbuddet om 
en festlig og højtidelig start på nytårsaften.

Med venlig hilsen 
Sognepræsten og menighedsrådene

Kyndelmissegudstjeneste 
Søndag den 3. februar 2013
Gjesing kirke kl. 14.30
Nørager kirke kl. 19.00.
Kyndelmisse	er	en	gammel	katolsk	skik.	På	
denne dag midt i den mørkeste vinter ind-
viedes alterlysene til resten af kirkeåret. Der-

for vil vi holde en stemningsfuld lys-guds-
tjeneste, hvor kirken er pyntet med masser 
af levende lys, og hvor temaet for salmer og 
prædiken	er	“Lys	i	mørket”.	Kom	og	oplev	
en	anderledes	gudstjeneste.	I	Gjesing	er	der	
kaffe og lidt sødt bagefter.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og menighedsrådene

Gjesing og Nørager Børne-  
og ungdomskor
Vi søger nye medlemmer til vores kor, som 
synger i kirken til gudstjenester og ved sær-
lige lejligheder. Så hvis du kan lide at synge, 
og gerne vil tjene en skilling, så kontakt kor-
leder Orla Pedersen på tlf. 26 11 64 00 for 
nærmere	 oplysninger.	 Koret	 optager	 med-
lemmer fra tredje klassetrin og op.

Med kærlig hilsen
Korlederen 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@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

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad:

Døbte: 
Ingen

Viede: 
Maiken	Kirkegaard	Pedersen	og
Danny	Kirkegaard	Pedersen,	Nørager

Døde og begravede: 
Peder	Kristensen,	Nørager
Jørgen Schou Foldgaard, Vejlby
Frede	Baattrup	–Pedersen,	Nørager

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 snefald, eller der er 
mistanke om snestorm, så kontakt sogne-
præsten samme dag og hør, om gudstjenesten 
kan afholdes som planlagt, inden man kører 
hjemmefra. Hvis jeg ikke er til stede, vil der 
være indtalt en besked på telefonsvareren, 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 ...



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 

 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. søn. i advent 9.30, B 19.00, Vi synger julen ind, B

 9. dec. 2. søn. i advent 13.00, Jule-børne- 11.00 
   gudstjeneste i Gjesighus, B 

 13. dec.   10.00, Børnehave og 
    dagpleje gudstjeneste

 16. dec. 3. søn. i advent 19.00, Luciagudstjeneste 17.00, Jule-børne-guds- 
    tjeneste med Luciaoptog

 23. dec. 4. søn. i advent Ingen Ingen

 24. dec. Juleaften 16.00 14.30

 25. dec. Juledag 11.00 9.30

 26. dec. 2. juledag Ingen Ingen

 30. dec. Julesøndag Ingen Ingen

 31. dec.  14.30, Nytårsaftens- 16.00, Nytårsaftens- 
   gudstjeneste gudstjeneste

 1. jan. Nytårsdag Ingen Ingen

 6. jan. Hellig 3 kongers s. 9.30, B 11.00, B

 13. jan. 1. søn. e. H. 3 k. Ingen 11.00

 20. jan. Sidste s. e. H. 3 k. Ingen Ingen

 27. jan. Septuagesima 11.00 9.30

 3. feb. Seksagesima 14.30, Kyndelmisse- 19.00, Kyndelmisse- 
   gudstjeneste, B gudstjeneste, B

 10. feb. Fastelavn Ingen Ingen

 17. feb. 1. søndag i fasten 11.00, B Ingen

 24. feb. 2. søndag i fasten 9.30, B 11.00, B

 3. mar. 3. søndag i fasten 11.00 9.30


