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Det smukke vers er 
første vers i en ny høst-
salme af Torkil Jen-
sen. Selv om vi har så 
mange dejlige gamle 
høstsalmer, er det al-
tid spændende at se og 
høre en ny fortolkning. 
Forfatteren her ram-
mer i hvert fald noget 
helt centralt med or-
dene om kornet, der 
forvandles til brød som et udtryk for Guds 
kærlighed og skabervilje. 

For selv om vi bor her ude på landet med 
udsigt over de gyldne kornmarker, kan man 
godt ind imellem gå hen og glemme, at det 
faktisk er det daglige brød, der vokser der-
ude. Vi er jo så vant til at tage det for givet. 
Vi glemmer nemt, at det både kræver godt 
landmandsskab, og Guds vilje til ”at lade 
regnen vande mit land” og „solskin og varme 
i sommerens brand“, før kornet kan blive til 
brød på bordet. I gamle dage var man an-
derledes afhængig af en god høst. Hvis hø-
sten slog fejl, kom man bogstaveligtalt til at 
sulte. Det kunne mærkes ikke bare hos den 
enkelte landmand, men i hele landsbysam-
fundet. 

I dag er vi sikret det daglige brød, uanset 
hvordan høsten bliver, men det burde vel i 
grunden ikke gøre os mindre taknemmelige, 
eller hvad? Vi lever i et velfærdssamfund, 
hvor alle er sikret nok at spise, men det bety-
der jo ikke, at man ikke kan mangle noget, 
eller at man ikke behøver bede om noget?

Martin Luther, som skabte det kirkesam-
fund, som den danske folkekirke hører til, 
har skrevet, at når vi i „Fadervor“ beder om 

det daglige brød, så be-
der man ikke blot om 
mad, men alt det, som 
man kan behøve for et 
godt liv, fred og ingen 
fare, tag over hovedet, 
familie og venner. Je-
sus siger selv et centralt 
sted at „mennesket ikke 
skal leve af brød alene, 
men af ethvert ord, der 
udgår fra Guds mund“, 

at „Det er ikke nok at overleve, livet skal 
helst også give en form for mening.“

Den mening findes i kærligheden mellem 
mennesker og mellem mennesker og Gud 
selv.

Derfor fejrer vi også stadig hvert år høst-
gudstjeneste i taknemmelighed over, at „Alle 
gode gaver de kommer ovenned, så tak da 
Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed!“

Samtid maner det til besindighed og om-
tanke i forhold til, hvordan vi forvalter alle 
disse „gode gaver“ med ordene fra endnu et 
vers af salmen af Torkil Jensen:

Nu er vor Skabers kærlighed
en smag i dagligt brød,
der minder os om tid og sted,
hvor andre lider nød,
og om at fare varsomt med
den gode grønne jord,
det lille frø af evighed,
hvor men´skeslægten bor

Må Gud selv hjælpe os dertil!

God høst og vel mødt til høstgudstjeneste
Sognepræsten

„Giv os i dag 
    vort daglige brød ...“

Vi så det under sommerregn
og solens lange glød:

Det milde korn bag hæk og hegn
forvandledes til brød.

Vi så vor Skabers vilje gro
i blomst og blad og ved,

og måtte selv enfoldigt tro,
at Gud er kærlighed.



„Det største til de mindste ...“ 
Salmesang for vuggestuen og 
dagplejen i Nørager kirke
Tirsdage den 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10 
og 20/10 fra kl. 9.30-10.30
Vi har sunget salmer med vuggestuen og 
dagplejen i Nørager de sidste par år, og det 
har været så stor en succes, at vi gerne vil 
gøre det 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, og 
så er der også tid til hygge og lidt frugt.

Som noget nyt afslutter vi med en lille kon-
cert for forældre og andre interesserede den 
25/10 kl. 14.00.

Vi glæder os til en ny sæson.
Kærlig hilsen Sognepræsten  

og Inger-Lise Maarup



Høstgudstjeneste i Nørager
Søndag den 13/9 kl. 19.00 i Nørager kirke
Nu er høsten forhåbentlig kommet vel i hus 
og derfor holder vi traditionen tro høstguds-
tjeneste for store og små i vores kirke. Det er 
en festlig gudstjeneste, hvor kirken er smukt 
pyntet, og vi skal synge alle de gode gamle 
høstsalmer. Menighedsrådet er desuden vært 
for en kop kaffe. Kom og vær med til at fejre 
en god høst.

Med venlig hilsen
Nørager menighedsråd og præsten

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 og det begyn-
der tirsdag den 20/10 fra kl. 14.00. Trans-
port 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 for-
tællinger, kreative indslag og sang fortælle 
om kristendom og kirke, og vi slutter af med 
krybbespil lørdag den 28/11, hvor minikon-
firmanderne deltager. Vi håber, at rigtig 
mange vil være med, og man må gerne del-
tage, også selv om man ikke er døbt, eller 
tilhører en anden tro eller kirke.

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

Med kærlig hilsen
Sognemedhjælper Charlotte Nejmann,  

Sognepræst Charlotte B. Johansen,  
og Sognepræst Gustav Eyermann  

Alle Helgens gudstjeneste
Søndag den 1/11 kl. 19.00 i Nørager kirke
Alle helgens dag mindes vi de døde og der-
for holder vi en særlig gudstjeneste kl. 19.00 i 
Nørager kirke. Her vil jeg nævne navnene på 

alle dem, som er døde og begravede/bisat 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, og som vi jo stadig 
savner og tænker på ind imellem.

De kærligste hilsener 
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
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

„Vi synger julen ind“
Den første søndag i advent,
den 29/11 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 jule-
salmer.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Nørager menighedsråd

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte: 
Lukas Lorenzen Andersen

Viede:
Peter Rasmus Baggins og Teresa Baggins

Døde og begravede:
Gurli Spange Jespersen
Karen Annette Kristensen

„I tilfælde af meget sne ...“
Sidste år, havde vi næsten ingen sne, men 
tidligere har vi desværre måttet 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
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager

 30. aug. 13. s. e. trin.  Sogneudflugt til   Ingen 
    Møgeltønder

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

 13. sep. 15. s. e. trin. 8.30 Gudstjeneste  19.00 Høstgudstjeneste 
    med morgenmad

 20. sep. 16. s. e. trin. 11.00 (i Vejlby kirke) 9.30

 26. sep.  13.00 Høstgudstjenste  Ingen 
    med traktortræk

 27. sep. 17. s. e. trin.  Ingen 11.00

 4. okt. 18. s. e. trin.  Ingen 9.30

 11. okt. 19. s. e. trin. 9.30 Høstgudstjeneste 11.00

 18. okt. 20. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 25. okt. 21. s. e. trin. 9.30   11.00 (i Vivild kirke)

 1. nov. Alle Helgens dag 16.00 Alle Helgen 19.00 Alle Helgen

 8. nov. 23. s. e. trin. 11.00  9.30

 15. nov. 24. s. e. trin.  Ingen 9.30 GE

 22. nov. Sidste s. i kirkeåret  Ingen  Ingen

 29. nov. 1. s i advent 13.30 Jule- 19.00 Vi synger julen ind 
    børnegudstjeneste

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.


