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Pinsen er en lidt overset højtid. De færreste 
er måske helt klar over, hvorfor det er, at vi 
egentlig fejrer pinse; bortset fra at vejret som 
regel er godt, og at man har fri. Det er der i 
sig selv en god grund til at fejre, men faktisk 
er pinsen også kirkens fødselsdag. 

Det var den dag, hvor Helligånden da-
lede ned over de forskræmte disciple, så de 
fik mod til at gå ud og fortælle alverden om 
Jesus og alt, hvad han havde sagt og gjort. 
Indtil da havde disciplene blot siddet inde 
bag låste døre af angst for, at også de skulle 
blive taget til fange og korsfæstet ligesom 
Jesus, men Helligånden gav dem altså gå-
på-modet og en evne til at kunne forkynde 
på alle verdens sprog. Sådan begyndte den 
første kristne kirke, men helt så let skulle 

det nu ikke komme til at gå. De første, som 
hørte disciplenes entusiastiske forkyndelse, 
troede, at de havde drukket sig fulde i sød 
vin fra morgenstunden!

Spiritus betyder da også ånd. Når men-
nesker virkelig blive in-spirerede og be-gej-
strede (Gejst betyder ånd på tysk), så kan 
det måske godt forveksles med at havde fået 
en tår over tørsten, men disciplene var altså 
ganske ædru. Heldigvis lod de sig hverken 
standse af skeptiske, spottende kommenta-
rer eller de mange afvisninger, som de også 
fik; eller af de senere kristenforfølgelser for 
den sags skyld. Efterhånden, som årene gik, 
vandt de derimod flere og flere tilhængere 
og organiserede sig i det, som vi kender som 
kirken. Kristendommen spredte sig dermed 

„Kirkens fødselsdag“
Det er ikke længe siden, at bøgene sprang ud ligesom det store smukke japanske 
kirsebærtræ her i præstegården. Luften begynder at blive lun, og sommeren nær-
mer sig. Så er det Pinsetid i Danmark.

Det smukke japanske 
kirsebærtræ på Nørager 
kirkegård er også lige ved 
at springe ud.
„Nu kom vor pinselilje-
tid, nu har vi sommer 
skær og blid.“



over hele Europa og nåede til sidst frem også 
til os i Danmark. 

Derfor kan vi hvert år fejre pinse, mens 
pinsesolen efter sigende danser på himlen. 
Det kan være lidt svært at se solen danse, 
men det hjælper som regel, hvis man har fået  
lidt spiritus af den ene eller anden slags ...

Igen i år fejrede vi Pinse i vores kirke, og 
så fejrede vi også den anden pinsedag med 
en stor friluftsgudstjeneste ved St. Sjørup 
sø, men dermed er det ikke slut. Næsten 
hver eneste søndag i den kommende tid er 
der mulighed for at komme i kirke, og flere 
gange i sommerens løb rykker vi også ud af 
kirkerummet for at fejre gudstjeneste ude i 
Guds egen katedral.

Så kom og vær med!
God sommer
Sognepræsten 

Familiegudstjeneste ved 
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 1. juli kl. 18.30 på stadion.

Vi gør det igen! Vi holder familiegudstje-
neste ved sommerfesten i Nørager, som vi 

plejer. Det foregår i teltet på stadion, og 
prædiken er tilrettelagt for børn, men der er 
forhåbentlig noget at komme efter for folk i 
alle aldersgrupper.

 Vi håber, at vi ser rigtig mange.

Menighedsrådet i Nørager  
og beboerforeningen

Friluftsgudstjeneste  
ved Rygårde strand
Søndag den 9. august kl. 19.00.

Vi prøver igen i år at holde friluftsgudstjene-
ste ved „Rygårde Strand“; nærmere bestemt 
på græsset ved parkeringsplads nummer to, 
og så håber vi på bedre vejr end sidst.

Det er et smukt sted med udsigt over van-
det og noget lettere at komme til end sten-
dysserne. Medbring et tæppe eller en klap-
stol, da der ikke er noget at sidde på derude. 
Tag også kaffe med til bagefter. I tilfælde af 
regnvejr er gudstjenesten aflyst. Vi håber at 
se rigtig mange.

Nørager menighedsråd og Sognepræsten

Rygårde strand.



Sogneudflugt 
Søndag den 30. august.

Sogneudflugten arrangeres i år af Gjesing 
menighedsråd. Der kommer nærmere infor-
mation i dagpressen.

Gjesing menighedsråd

Konfirmand indskrivnings
gudstjeneste 
Søndag den 23. august kl. 19.00 
i Gjesing kirke.

De kommende konfirmander og deres for-
ældre indbydes til indskrivningsgudstjeneste 
i Gjesing kirke den 23. august kl. 19.00. 

Efter gudstjenesten går vi over i konfir-
mandstuen i Gjesing, hvor jeg vil informere 
om undervisningen og konfirmation i Gje-
sing og Nørager i 2015-2016. Efterfølgende 
vil der være en kop kaffe og lidt kage. Så har 
vi lejlighed til at hilse på hinanden. Jeg glæ-
der mig til at hilse på jer. 

Kærlig hilsen Sognepræsten

Kirkekoncert med Stig Rossen
Stig Rossen var i Nørager kirke fredag den 
27. marts og holdt et brag af en kirkekon-
cert. Der er noget ganske særligt ved at være 
til koncert i kirken – det er, som om rum-
met tilføjer en ekstra dimension. Det var i 
hvert fald en stor oplevelse, og bagefter var 
der en øl eller et lille glas i multihallen, hvor 
stemningen også var i top. Desværre var der 
ikke billetter nok til alle interesserede, og det 
beklager vi, men vi har nu engang kun de 
pladser, der kan være i kirken. Vi håber til 
gengæld på en ny koncert næste år med en 
ny kunstner, og så har man jo chancen igen.

Med venlig hilsen
Sognepræsten

Konfirmationsdatoer i 2016
Der er konfirmation i Nørager kirke 
Søndag den 24. april 2016 kl.10.00.
Der er konfirmation i Gjesing kirke 
Søndag den 1. maj 2016 kl.10.00.



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
Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager:
Birthe Vestergaard,  
Auningvej 108, Nørager, 8961 Allingåbro,  
tlf.: 86 48 64 09, e-mail: birthev@outlook.dk

Graver: Torben Andersen,  
Strandparken 20, Fjellerup, 8585 Glesborg,
tlf.: 23 71 99 14, e-mail: 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, e-mail: ja@jaconsult-dk.dk

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte: 
Conrad Grotrian Kamuk Jensen
Mille Lykkegaard Rasmussen

Viede:
Pia Lykkegaard Kristensen og  

Paw Hardy Rasmussen

Døde og begravede:
Karl Ejvind Krause Therkelsen 

Menighedsrådsmøder
Fællesmøder for Gjesing og Nørager 
menighedsråd i Gjesing konfirmandstue: 
30. juni kl.19.00
20. oktober kl.19.00

Brug kirkebilen!
Hen over sommeren er der ikke så mange 
gudstjenester i kirkerne både pga. ferieafløs-
ning, og fordi der simpelthen ikke kommer 
så mange i kirkerne i sommermånederne, 
hvor folk er på ferie. Derfor opfordrer vi kir-
kegængerne til at benytte sig af kirkebilsord-
ningen og prøve at besøge nabokirken, hvis 
ikke lige der er gudstjeneste i ens egen. Der-
for er Gjesing kirkes gudstjenesteliste også 
med i bladet igen og vil være det fremover.

Menighedsrådet

Præsten holder sommerferie  
i uge 28, 29 og 30
Jeg holder sommerferie fra den 6. juli til 
og med den 5. august, og i den periode 
passes pastoratet af min kollega i Vivild 
og Vejlby Gustav Eyermann. 

Han træffes på tlf. 86 48 60 17.
Med venlig hilsen sognepræsten



art being · 87 86 70 10

Sognepræst Charlotte B. Johansen
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning · Tlf.: 86 48 33 08 · E-mail: CBJO@km.dk

Mandag er sognepræstens ugentlige fridag.

GE = Gustav Eyermann

Kirkebilen kører til alle arrangementer. Ring venligst i forvejen.
Kirkebil Nørager: tlf. 86 48 65 60 · Kirkebil Gjesing: tlf.: 86 48 33 08.

GUDSTJENESTELISTE
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager

 24. maj Pinsedag 11.00  9.30 

 25. maj 2. pinsedag 10.00 Friluftsgudstjeneste 10.00 Friluftsgudstjeneste  
    ved St. Sjørup sø  ved St. Sjørup sø

 31. maj Trinitatis  (Se Nørager) 11.00 

 7. juni  1. s. e. trin. 17.00 Grill-gudstjeneste  (Se Gjesing)

 14. juni  2. s. e. trin.  (Se Nørager) 9.30 

 21. juni  3. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 28. juni  4. s. e. trin. 15.00 Friluftsgudstjeneste  11.00  
    ved Løvenholm

 1. juli    18.30 Familiegudstjeneste  
      på Nørager stadion

 5. juli  5. s. e. trin. 9.30   (Se Gjesing)

 12. juli  6. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 19. juli  7. s. e. trin.  (Se Nørager) 9.30 GE

 26. juli  8. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 2. aug.  9. s. e. trin. 9.30   (Se Gjesing)

 9. aug. 10. s. e. trin.  (Se Nørager) 19.00 Friluftsgudstjeneste  
      ved Rygårde strand

 16. aug. 11. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 23. aug. 12. s. e. trin. 19.00 Konfirmand- 11.00 
    indskrivnings- 
    gudstjeneste

 30. aug. 13. s. e. trin.  Sogneudflugt til   (Se Gjesing) 
    Møgeltønder

 6. sep. 14. s. e. trin.  Ingen  Ingen


