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Dagene bliver korte 
nu. Det føles nemt 
som om, tiden selv 
løber som sand mel-
lem fingrene, mens 
bladene flyver af 
træerne og kalen-
deren i forbifarten. 
Det kan godt være 
svært at følge med, 
og det uanset om 
man er gammel eller ung. Lige pludselig er 
den her nemlig, julen, som børn og barnlige 
sjæle som jeg selv, har glædet os til så længe. 

Så selv om mange af os har så travlt op til 
jul, er det vigtigt også at huske på at nyde 
netop denne specielle tid, den søde forvent-
ningens tid. Ligesom vi skal huske på alle 
dem, som netop ikke har travlt, men som 
sidder alene og kan have svært ved at finde 
både glæden og julestemningen. 

Kirken tilbyder et sted, hvor der er rum og 
tid til at fordybe sig i forventningens glæde, 
og det uanset om man er gammel eller ung, 
fortravlet eller fortvivlende ensom. Man kan 
komme til børnegudstjeneste med masser 
af liv og latter, og høre den gamle historie 
om Jesus fødsel på en ny måde, eller se mi-
nikonfirmanderne opfører krybbespil eller 
opleve et af de smukke Luciaoptog, der lyser 
op i den mørke tid. Men man kan også bare 
komme en stille adventssøndag og mærke 
den højtidelige stemning, der blander sig 
med duften af gran og lys fra adventskran-
sen og høre et trøstende ord, eller synge ju-

lens glæde ind med 
alle de mange smuk-
ke gamle julesalmer. 

Julens fantastiske  
budskab om Guds 
søn, der fødtes på 
jord i form af et lille 
skrøbeligt menne-
skebarn i en stald, 
har noget at sige os 
alle. 

I en verden, hvor det alt for ofte kun 
kommer an på menneskers magt og præ-
stige, kolde økonomiske facts eller statistik-
kernes tørrer tal, kan det være forløsende at 
høre, at det, som virkelig er vigtigt i verden, 
er noget helt andet! 

Glæden og kærlighed fødtes på jord en 
julenat og uanset, hvor meget ondskab, vold 
og fornuftens kulde han blev mødt med, 
gengældte han det aldrig med andet end sin 
grænseløse kærlighed. I julen kan vi, Gud 
ske lov, ikke undgå andet end at blive min-
det om ham og hans budskab, for bag alt 
glimmeret og gaveræset gemmer sig jo histo-
rien om netop ham, som kom til os men-
nesker for at lære os, at kærligheden til Gud 
og hinanden er det største af alt. Det vigtig-
ste af alt!  Kærligheden kan overvinde alt, 
selv døden, sorgen og ensomheden, ja selv 
mørket i os mennesker. Lad os atter engang 
mødes i kirken og omkring træet for at fejre 
netop Jesus fødsel.

Rigtig glædelig jul
Sognepræsten

Sikken voldsom trængsel  
og alarm, 

det er koldt og man må  
gå sig varm!



Krybbespil ved 
minikonfirmanderne
Lørdag den 30. nov. kl. 14.30 i Vivild kirke.
Vi holder afslutning med minikonfirman-
derne fra Gjesing, Nørager og Vivild, hvor 
vi opfører krybbespil i kirken. Skuespiller 
Tine Høst har stået for instruktionen, så 
kom og oplev et nyt og anderledes krybbe-
spil. Bagefter er der kaffe og saftevand i kon-
firmandstuen. Alle er meget velkomne, og 
tag endelig bedsteforældre med også. Husk, 
minikonfirmanderne skal møde to timer før, 
dvs. kl. 12.30 til prøve.

Med venlig hilsen Gustav Eyermann,  
Tine Høst og Charlotte B. Johansen  

og Vivild menighedsråd

Jule-børnegudstjeneste  
i Gjesing kirke
Første søndag i advent, den 1. dec. kl. 13.00.
Med efterfølgende juletræsfest i Gjesinghus 
og julelys tænding i rundkørslen.

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 julesal-
mer, hvorefter vi ca. kl.13.45 fortsætter med 
kaffe og æbleskiver og juletræ for børnene 
i Gjesing hus. Vi slutter i år som noget nyt 
med juletræstænding i rundkørslen!

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

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

„Vi synger julen ind“ 
i Nørager kirke 
Første søndag i advent, den 1. dec. kl. 19.00.
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

Julegudstjeneste for  
Nørager børnehave og  
dagplejen i Nørager og Vivild
Torsdag den 12. dec. kl. 10.00 i Nørager kirke.
Der er julegudstjeneste for de mindste, li-
gesom 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 i Nørager 
kirke med Luciaoptog
Tredje søndag i advent, 
den 15. dec. kl. 17.00.
Vi holder igen i år Lucia-gudstjeneste i Nør-
ager kirke den tredje søndag i advent. Guds-
tjenesten indledes med Luciaoptog og så er 
der børnegudstjeneste uden prædiken, men 
med genfortælling for børn og voksne. 

Med venlig hilsen  
Sogne præsten og Nørager menighedsråd

Gudstjenester på Bakkely
Tirsdag den 3. dec. kl. 14.30: 
Gustav Eyermann.
Tirsdag den 19. dec. kl. 14.30:
Karen-Marianne.
Tirsdag den 7. jan. 2014 kl. 14.30:
Charlotte Johansen.



Luciagudstjeneste i Gjesing kirke
Tredje søndag i advent, den 15. dec. kl. 19.00.
Traditionen tro holder vi Luciaoptog i kir-
ken, ligesom vi plejer. Det er en kort guds-
tjeneste, hvor vi b.la. synger de kendte ju-
lesalmer, så der er noget for hele familien, 
både gamle og unge, så kom og vær med! 

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Nytårsaftens gudstjeneste 
Tirsdag den 31. december
Nørager kirke kl. 14.30
Gjesing 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 på en gang festlig og højtidelig start på 
nytårsaften.

Med venlig hilsen 
Sognepræsten og menighedsrådene

Suppegudstjeneste
Søndag den 19. jan. 2014 kl. 16.00 
i Gjesing kirke.
Gudstjenesten er tilrettelagt for børn med 
genfortælling fra bibelen, men der er for-
håbentlig også noget for voksne at komme 
efter. Bagefter er der suppe til alle i konfir-
mandstuen.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 2. februar 2014
Nørager kirke kl. 16.00
Gjesing 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.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og menighedsrådene

„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for vuggestuen og 
dagplejen i Nørager kirke
Onsdage den 19., 26. feb., den 5., 12., 19. 
og 26. marts kl. 9.30-10.30.
Vi synger salmer med vuggestuen og dagple-
jen i Nørager, og det er en stor en succes for 
børnene, så vi vil gerne forsøge igen.

Så går du hjemme på barsel eller lign, er 
du meget velkommen med den lille, og el-
lers er det et tilbud til dagplejere og vugge-
stuen i Nørager børnehave. Musikpædagog 
og organist Inger -Lise Maarup 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

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 
i Gjesing kirke.
Vi prøver som noget nyt at holde fastelavns-
gudstjeneste i år. Alle børn møder udklædte 
i kirken til børnegudstjeneste, hvorefter der 
er tøndeslagning, kaffe og boller i konfir-
mandstuen. 

Der skal nok blive noget at se på for både 
store og små, så tag gerne bedsteforældre 
med, hvis de har lyst. Vi håber at se rigtig 
mange.

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@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: 
Marie Nørris Nielsen, Nørager
Noa Jensen, Nørager

Viede: 
Berit Kristensen og Jens Karl Thygesen, Nørager
Vita Lindgaard Kristensen og Karsten Holch 

Kristiansen, Gjesing

Døde og begravede: 
Harry Robert Christensen, Gjesing
Søren Johannes Madsen, Gjesing
Peder Martin Andersen, Gjesing

Forrige år måtte vi desværre aflyse et par 
gudstjenester 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 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 

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

 24. nov. Sidste s. i kirkeåret 11.00 9.30

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

 8. dec. 2. søn. i advent 9.30 11.00

 12. dec.   10.00, Børnehave- og 
    dagpleje-gudstjeneste

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

 22. dec. 4. søn. i advent Ingen Ingen

 24. dec. Juleaften 14.30 16.00

 25. dec. Juledag 11.00 9.30

 26. dec. 2. juledag Ingen Ingen

 29. dec. Julesøndag 9.30 11.00

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

 1. jan. Nytårsdag Ingen Ingen

 5. jan. Hellig 3 kongers s. 11.00 9.30

 12. jan. 1. søn. e. H. 3 k. (Se Nørager) 11.00

 19. jan. 2. søn. e. H. 3 k. 16.00, Suppegudstjeneste 9.30

 26. jan. 3. søn. e. H. 3 k. Ingen Ingen

 2. feb. 4. søn. e. H. 3 k. 19.00, Kyndelmisse- 16.00, Kyndelmisse- 
   gudstjeneste gudstjeneste

 9. feb. Sidste s. e. H. 3 k. Ingen Ingen

 16. feb. Septuagesima 9.00 (Se Gjesing)

 23. feb. Seksagesima 9.30 11.00

 2. mar. Fastelavn 14.00, Fastelavns- 9.30 
   gudstjeneste


