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NADVEREN

Altergang eller nadver, 
Herrens måltid – kært 
barn har mange navne, 
men de hentyder alle 
sammen til det samme: 
Nemlig at komme op til 
alteret i kirken, knæle 
ned og modtage et lille 
stykke brød og en lille 
slurk vin. Så enkelt er 
det. Alligevel er det det 
stærkeste symbol på kær-
lighed og fællesskab, man 
kan forestille sig. 

Der er noget helt specielt ved at gå til 
alters. Hvis ikke man har prøvet det før, så 
prøv det her i påsken. Det er på én gang høj-
tideligt – ja helligt – og samtidig minder det 
os om alle de andre måltider, vi spiser sam-
men hver dag. Hver gang vi skal hygge os 
med hinanden, så byder vi jo typisk på noget 
at spise og drikke – ja, selv når vi skal holde 
møde med forretningspartnere eller lign., vil 
vi gerne spise sammen. Måltidet er med til 
at skabe følelsen af fællesskab og samhørig-
hed, og der er næsten ikke noget værre eller 
mere pinagtigt énd en dårlig stemning rundt 
om bordet. Når man skal spise sammen, skal 
man hygge sig!

Den sidst aften før sin død spiste Jesus et 
påskemåltid med sine venner. Det er det, vi 
mindes skærtorsdag og desuden hver eneste 
gang, at vi holder nadver i kirken. Det skulle 
egentlig have været en fest, for påsken var 
lige så stor en højtid for jøderne som julen 
er for os, men stemningen var trykket. Je-
sus havde fortalt sine disciple, at han snart 
skulle dø, og at det derfor var sidste gang, de 

kunne spise sammen her 
på jorden. Og for at det 
ikke var nok, havde han 
også forudsagt, at én af 
dem ville forråde ham.

Det må have været 
frygteligt at sidde dér 
ved bordet og hæst hvi-
ske „Det er vel ikke mig, 
Herre?“

Men til trods for, at 
han altså vidste, at én af 
dem ville forråde ham, 
en anden fornægte ham, 

og at de alle sammen fejt ville ende med at 
flygte og lade ham i stikken, så valgte han 
alligevel at dele dette måltid med dem. Og 
ikke nok med det, han gav dem symbolsk 
del i sit kød og blod. Det vil sige i sit liv, sin 
død og sin opstandelse, i alt hvad han stod 
for og står for.

De fik del i hans livgivende kraft, selv om 
de alle svigtede ham, og vi får det rakt kvit 
og frit, hver gang vi går til alters. Vi skal blot 
tage imod det.

„Større kærlighed har ingen end dén, der 
sætter sit liv til for sine venner“. Jesus satte li-
vet til både for sine venner og sine fjender. 
Gud ske lov for det. Nogen gange er det 
nemlig ikke til at se forskel på venner og 
fjender. Vi kan alle komme til at svigte og 
forråde dem, som vi burde elske ...

Han satte dermed også livet til for os net-
op ved at dø på korset langfredag, så døden 
for altid vil være overvundet for alle dem, 
som hører ham til. Derfor tror vi, at også 
vi og vores kære skal opstå engang, ligesom 
han opstod påskemorgen.

„Så lad os alle mærke
ved dette nadverbord
at dine ord er stærke 

og meget mere end ord.
Vær nær, så vi fornemmer

din ånd, sin kraft, dit mod.
Gør os til dine lemmer,

Skænk os dit hjerteblod!“
Hans Anker Jørgensen



Liv, opstandelse, kærlighed og tilgivelse 
rækkes dig alt sammen i form af det lille bæ-
ger vin og det lille stykke brød, hver gang 
du går til alters. Om du vil tage imod det, er 
helt op til dig. Han, som gav sig selv for os i 
påsken, bliver utrætteligt ved med at række 
sine hænder frem imod os, fordi større kær-
lighed har ingen ...

Rigtig god påske
Sognepræsten

„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for vuggestuen og 
dagplejen i Nørager kirke

Torsdage den 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 27/3 
og 3/4 fra kl. 9.30-10.30
Går du hjemme på barsel eller lignende, er 
du meget velkommen med den lille, og el-
lers er det et tilbud til dagplejere og vugge-
stuen og børnehaven i Nørager. 

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

Fastelavn er mit navn
Fastelavn er en tradition, der i Danmark 
fejres ved overgangen mellem vinter og 
forår. Traditionen er opstået for flere 
hundrede år siden, dengang man også 
fastede i Danmark – det vil sige, at man 
ikke spiste noget særligt i 40 dage. Inden 
fasten begyndte, festede man og spiste 
alle de gode ting, man snart skulle vinke 
farvel til.

Da man for 4-500 år siden afskaffede 
fasten i Danmark, holdt man fast ved fa-
stelavnstraditionen, som gennem årene 
har forandret sig meget og er blevet til 
det, vi kender i dag.

Menighedsrådet vil i 2014 
prøve noget nyt ved at holde: 

Fastelavnsgudstjeneste
Fastelavnssøndag den 2/3 2014 kl. 14:00 
i Gjesing kirke

Gudstjeneste er tilrettelagt for såvel børn 
som voksne i alle aldre, og man må gerne 
møde udklædt i kirken, og der er præ-
mie til de bedst udklædte i 2 kategorier.

Efter gudstjenesten vil der være tøn-
deslagning samt kaffe, kakao og boller i 
konfirmandstuen. Der vil være 1 tønde 
til de små samt 1 tønde til de store.

Der skal nok blive lidt for enhver, så 
tá gerne familie og venner med.

Vi glædes os til at se jer
Gjesing menighedsråd og sognepræsten



Sogne-eftermiddag i  
Nørager forsamlingshus 
Tirsdag den 11/3 kl. 14.00

Vi indbyder igen til sogne-eftermiddag. Denne gang 
skal vi hvile stemmerne lidt – til gengæld skal vi se 
og høre om kunstneren Joakim Skovgaard og hans 
udsmykning af Viborg Domkirke. Bagefter er der 
kaffe og kage og tid til at snakke ikke mindst.

Med venlig hilsen Sognepræsten og menighedsrådet



Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste 
Søndag den 6/4 kl. 13.30 i Gjesing 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. 

Bagefter er der kaffe i konfirmandstuen.
Så sæt kryds i kalenderen søndag den 6/4 

kl. 13.30!
Med venlig hilsen

Sognepræsten

K I R K E K O N C E R T

Anne Linnet
I Nørager kirke den 11/4 2014 kl. 19.30

Ja, det er rigtigt – beboerforeningen, boldklubben og menighedsrådet har kon-
trakt med denne fantastiske sangerinde, og vi glæder os meget til at høre hende.

Billetsalget startede den 17. januar 2014 til kr. 200,00 pr. billet, og billetterne 
til koncerten blev revet væk, så der er desværre nu U D S O L G T.

Med venlig hilsen
Beboerforeningen, boldklubben og menighedsrådet



Påske-musikgudstjeneste  
med frokost i Gjesing kirke
Palmesøndag den 13/4 kl. 10.00 
i Gjesing kirke

 
Vi synger i år påsken ind i Gjesing kirke 
med en festlig musikgudstjeneste med efter-
følgende påskefrokost i konfirmandstuen. 
Det er en kort gudstjeneste uden prædiken, 
men med masser af de gode gamle påskesal-
mer, så tag endelig også børnene med. 

Med venlig hilsen Sognepræsten  
og Gjesing menighedsråd

Vi synger påsken ind  
i Nørager kirke 
Palmesøndag den 13/4 kl. 19.00
i Nørager kirke

Vi synger i år også påsken ind i Nørager 
kirke med en kort musikgudstjeneste. Der 
er ingen prædiken, men masser af de gode 
gamle påskesalmer, så det er også noget for 
børn.

Med venlig hilsen Sognepræsten  
og Nørager menighedsråd

Rigtig vin og brød ...
Skærtorsdag den 17/4 kl. 19.00 i Gjesing kirke

Kirken vil være ekstra smukt pyntet til denne 
højtidelige aftensgudstjeneste skærtorsdag i 
Gjesing. Gudstjenesten vil forløbe som nor-
malt, men til altergangen vil der være rigtigt 
brød og vin i anledning af skærtorsdag. 

Så kom og vær med til den stemnings-
fulde gudstjeneste.

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Liturgisk gudstjeneste
Langfredag den 18/4 kl. 10.00 i Nørager kirke

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

Konfirmation

Der er konfirmation i Nørager kirke 
den 27/4 2014 kl.10.00.
Konfirmanderne er:
Mollie Hesselholdt Baumbach, 
Mette Sofie Schytz Danielsen, 
Kathrine Hartlev Udengaard Højholt, 
Julie Victoria Kirkegaard, 
Mathias Kjeldsen, 
Emil Fuglsang Pedersen, 
Rasmus Bang Rasmussen,

Der er konfirmation i Gjesing kirke 
den 4/5 2014 kl.10.00
Konfirmanderne er: 
Mathias Bilenberg Johansen, 
Emma Dahl Madsen

Kommende konfirmationsdatoer
2015: Gjesing den 26/4, Nørager den 3/5
2016: Nørager den 24/4, Gjesing den 1/5
2017: Gjesing den 30/4, Nørager den 7/5
2018: Nørager den 29/4, Gjesing den 6/5
2019: Gjesing den 28/4, Nørager den 5/5



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, email: bv@primanet.dk

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

Vi synger pinsen ind  
i Nørager kirke
Søndag den 1/6 kl. 19.00 i Nørager kirke

Vi synger Pinsen ind ligesom til påske og 
jul. Det bliver en festlig musikgudstjeneste, 
hvor der veksles mellem fællessang, læsnin-
ger og bøn. Der er ingen prædiken, men 
kom og vær med. Det er en kort gudstjene-
ste, så den er også børnevenlig.

Med venlig hilsen
 Nørager menighedsråd og Sognepræsten

Menighedsrådsmøder
Fællesmøde for Gjesing og Nørager 
menighedsråd: 
Onsdag den 23/4 kl.19.00 i konfirmandstuen 

Gjesing menighedsråd:
Onsdag den 26/3 kl. 19.00 og
onsdag den 11/6 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte:
Kamille Arnum Drachmann, Gjesing kirke
Asgar Musy Kristiansen, Nørager kirke

Viede:
Ingen

Døde og begravede:
Vera Marie Klit, Gjesing kirke
Sander Lund Hansen, Glesborg kirke
Villy Erik Olesen, Gjesing kirke
Ib Petersen, Nørager 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.

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 

 23. feb. Seksagesima 9.30 11.00

 2. mar. Fastelavn 14.00, Fastelavns- 9.30 
   gudstjeneste

 9. mar. 1. søndag i fasten (10.30 i Vivild) 9.00

 16. mar. 2. søndag i fasten 9.30 11.00

 23. mar. 3. søndag i fasten Ingen Ingen

 30. mar. Midfaste Ingen Ingen

 6. april Mariæ bebudelse 13.30, Konfirmandernes 11.00 
   egen gudstjeneste

 11. april   19.30, Anne Linnet koncert

 13. aril Palmesøndag 10.00, Påske-musik- 19.00, Vi synger påsken ind 
   gudstjeneste

 17. april Skærtorsdag 19.00 11.00

 18. april Langfredag Ingen 10.00

 20. april Påskedag 11.00 9.30

 21. april 2. påskedag Ingen Ingen

 27. april 1. søndag e. påske Ingen  10.00, Konfirmation

 4. maj 2. søndag e. påske 10.00, Konfirmation Ingen

 11. maj 3. søndag e. påske 11.00 9.30

 16. maj Bededag 9.30 11.00

 18. maj 4. søndag e. påske Ingen Ingen

 25. maj 5. søndag e. påske 9.00 (10.30 i Vejlby)

 29. maj Kristi himmelfart 11.00 9.30

 1. juni 6. søndag e. påske 9.30 19.00, Vi synger pinsen ind


