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„Det største 
til de mindste 
– og til alle vi andre 

også ...“
Salmesang i alle aldre …

Der er næsten intet så dejligt som at synge 
sammen! Det synes i grunden både store og 
små. Vi voksne har det måske bare med at 
glemme det, fordi vi er så uvante med at 
synge fællessang efterhånden.

Vi bliver nemt meget blufærdige og und-
skylder os med, at vi da bestemt ikke kan 
synge, men alle kan jo synge: „Enhver fugl 
synger blot med sit næb“, som én engang 
belærte mig. I kirken er det en indgroet 
tradition, at man synger sammen, og det 
er både hyggeligt og højtideligt på en gang, 
men det kræver selvfølgelig, at man kender 
salmerne, ellers er det knap så sjovt.

Derfor vil menighedsrådene og jeg 
gerne gøre vores til at udbrede 
kendskabet til nogen af de mange 
smukke salmer, vi faktisk har. 
Det gælder både de gamle og de 
nye, for der bliver jo stadig skre-

vet nye gode salmer.
Her i efteråret indbyder vi derfor igen 

de helt små til salmesang for vuggestuen og 
dagplejen med hjælp af musikpædagog og 
organist Inger Lise Maarup. Vi holder også 
en sogneeftermiddag, hvor temaet er vores 



store salmedigter Grundtvig og hans salmer 
og sange. Desuden vil vi „Synge julen ind“, 
ligesom vi plejer i begge vores kirker, når vi 
engang når så langt. Inden da er der både 
høstgudstjenester i begge kirker med alle de 
kendte og elskede høstsalmer og spaghet-
tigudstjeneste i Gjesing, hvor der er mulig-
hed for at synge både for store og små.

Så kom og syng med og oplev, hvor dej-
ligt det faktisk er at synge i kirken!

Med kærlig hilsen Sognepræsten

Indskrivningsgudstjeneste
Søndag den 1/9 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 vil være en kop kaffe og brød. Så 
har vi lejlighed til lige at hilse på hinanden, 
og jeg vil desuden informere om undervis-
ningen og konfirmation i Gjesing og Nør-
ager i 2013-2014. Husk at medbringe dåbs
attesten. 

Kærlig hilsen Sognepræsten

Konfirmationsdatoer 2014
Konfirmation i Nørager:
Søndag den 27/42014 kl.10.00
Konfirmation i Gjesing:
Søndag den 4/52014 kl.10.00

Minikonfirmander
Der er igen i år mulighed for at gå til mini 
konfirmand, hvis man går i tredje klasse på 
Langhøjskolen. Undervisningen foregår sam-
men med eleverne fra Vivild. 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 fortællinger, 
sang, tegning og film fortælle om kristen-
dom og kirke, og vi slutter af med krybbespil 
lørdag den 30/11, hvor minkkonfirmander-
ne 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.

Der bliver sendt breve ud med nærmere 
oplysninger om, hvornår det foregår og 
hvordan man kan blive meldt til. 

Med kærlig hilsen
Sognepræsten i Gjesing og Nørager 

Charlotte B. Johansen 
og  Sognepræsten i Vivild og Vejlby

Gustav Eyermann  

„Det største til de mindste ...“
- Salmesang for vuggestuen og dagplejen
i Nørager kirke
Onsdage den 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 23/10 
og 30/10 fra kl. 9.3010.30
Sidste efterår begyndte vi med at synge sal-
mer med vuggestuen og dagplejen i Nør-
ager, og det var så stor en succes, at vi gerne 
vil forsøge igen. Så går du hjemme på barsel 
eller lignende, er du meget velkommen med 
den lille, og ellers er det et tilbud til dag-
plejere og vuggestuen i Nørager børnehave. 
Musikpædagog og organist Inger -Lise Maa-
rup vil hjælpe os med at synge og spille lidt, 
og så er der også tid til hygge og lidt frugt.

Vi glæder os til en ny sæson.
Kærlig hilsen

Sognepræsten og Inger Lise Maarup



Høstgudstjenester
Søndag den 22/9 kl. 14.00 i Nørager kirke
Søndag den 29/9 kl. 14.00 i Gjesing kirke
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

Sogneudflugt til Flensborg
Som tidligere bekendtgjort arrangerer Gje-
sing Menighedsråd i år sogneudflugt til 
Flensborg søndag den 15. september 2013, 
hvor der vil være afgang fra Nørager kirke kl. 
6.20 og fra Gjesing kirke kl. 6.30.

Der vil blive en kort pause ved Skærup 
Rasteplads, hvor menighedsrådet vil have 
rundstykker og et par kander kaffe med. 
Man er naturligvis velkommen til selv at 
medbringe the, kaffe m.m.

Herefter kører vi til Flensborg, hvor vi kl. 
10 deltager i høstgudstjenesten i Ansgar kir-
ken og umiddelbart derefter kører vi til en 
middag hos Hansens Brauerei, Flensborg.

Når vi har spist, er der mulighed for i eget 
regi at gå rundt i byen. 

Kl. 13.30 vil pastor Preben Mogensen, 
give os en guidet bytur, hvor vi bl.a. skal se 
den „Danske Kirkegård“ og „Isted Løven“. 

Kl. 15 kører vi til Poetzsch, hvor der er 
kaffebord, ligesom der er mulighed for 
shopping.

Kl. 17 er der afgang fra Poetzsch, således 
at vi kan være i Gjesing/Nørager først på af-
tenen.

Der er bindende tilmelding til 
formand Inger Birch på mail: 
birchbach@mail.dk / tlf. 86 48 41 54 
senest den 2. september 2013 
efter først til mølle princippet.
Prisen vil være kr. 150,- for voksne 
og kr. 75,- for børn til og med 7. kl.

Gjesing Menighedsråd og Sognepræsten



Sogneeftermiddage
Tirsdage den 1/10 og 12/11 kl. 14.00 
i Nørager forsamlingshus
Vi arrangerer igen et par sogneeftermiddage, 
hvor vi synger lidt fra højskolesangbogen 
og salmebogen. Første gang bliver med ud-
gangspunkt Grundtvig og hans salmer og 
anden gang er emnet endnu ikke planlagt. 
Bagefter 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

Spaghettigudstjeneste
Søndag den 27/10 kl.16.00 i Gjesing kirke
Det er efterhånden længe siden, at vi har 
holdt spaghettigudstjeneste, men nu prøver 
vi altså igen. Vi holder en børnegudstjeneste 
med genfortælling fra bibelen, og bagefter er 
der spaghetti med kødsovs.

Gudstjenesten er tilrettelagt for børn, 
men der er forhåbentlig også noget for voks-
ne at komme efter, og alle er velkomne, så 
tag gerne bedsteforældrene med, hvis de har 
lyst. Vi håber at se rigtig mange

Sognepræsten og menighedsrådet i Gjesing

Alle Helgens gudstjenester
Søndag den 3/11 i Gjesing kirke kl. 16.00 
og i Nørager kirke kl. 19.00
Alle helgens dag mindes vi de døde og derfor 
holder vi to særlige gudstjenester kl. 16.00 
og kl. 19.00 i henholdsvis Gjesing og Nør-
ager 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 

Julebørnegudstjeneste og julelys-
tænding i rundkørslen
Den første søndag i advent, 
den 1/12 kl. 13.00 i Gjesing kirke
Med efterfølgende juletræsfest i Gjesinghus.

Traditionen tro synger vi julen ind i Gje-
sing 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 kaffe 
og æbleskiver og underholdning for børnene 
i Gjesing hus. Vi slutter i år med at tænde 
julelysene i rundkørslen.

Vi håber at rigtig mange vil benytte chan-
cen for lidt julehygge med børnene, tag en-
delig også bedsteforældrene med, hvis de har 
lyst.

Med venlig hilsen
Sognepræsten, Gjesing menighedsråd og GOB 

„Vi synger julen ind“
Den første søndag i advent, 
den 1/12 kl. 19.00 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



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: Christina Schmidt BraskMadsen,
Perlevej 6, Pindstrup, 8550 Ryomgard
tlf.: 20 12 33 68, email: gjesing.graver@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

Kasserer: Jens Anders Olsen,
Løvenholmvej 43, Gjesing, 8963 Auning,
tlf.: 22 64 97 12, email: JensAnders@sol.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:
Benjamin Lorenzen Andersen, Nørager
Nille Kierkegaard Jensen, Gjesing

Kirkeligt velsignede: Ingen

Døde og begravede:
Maja Ivy Rasmussen, Nørager
Ritta Møller, Gjesing
Laura Andersen, Auning
Gerda Høeg, Udby
Tine Jønni Damgaard Clausen,  

Randers Sygehuskapel
Agnes Theodora 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.

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 

 1. sep. 14. s. e. trinitatis 19.00, Indskrivnings- 9.30 
   gudstjeneste

 8. sep. 15. s. e. trinitatis 9.00 Ingen

 15. sep. 16. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 22. sep. 17. s. e. trinitatis 9.30 14.00, Høstgudstjeneste 
    med kaffe

 29. sep. 18. s. e. trinitatis 14.00, Høstgudstjeneste  11.00 
   med kaffe

 1. okt.   14.00, Sogneeftermiddag

 6. okt. 19. s. e. trinitatis 11.00 9.30

 13. okt. 20. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 20. okt. 21. s. e. trinitatis Ingen 11.00

 27. okt. 22. s. e. trinitatis 16.00, Spaghettigudstjeneste 9.30

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

 10. nov. 24. s. e. trinitatis 9.30 11.00

 12. nov.   14.00, Sogneeftermiddag

 17. nov. 25. s. e. trinitatis Ingen Ingen

 24. nov. Sidste s. i kirkeåret 11.00 9.30

 1. dec. 1. s. i advent 13.00, Jule- 19.00, Vi synger julen ind 
   børnegudstjeneste 

Gudstjenestelisten
Gudstjenestelisten og Kirkebladet (pdf filer) kan også ses på Nørager Beboerforenings 
hjemmeside på: http://www.noeragerdjursland.dk/cms/gudstjenesteliste


