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Billedet på forsiden er ikke noget traditio-
nelt julemotiv – i hvert fald ikke her i Dan-
mark. Alligevel er der vist ingen, der kan 
være i tvivl om, at det forestiller Jomfru Ma-
ria med barnet. 

Der er tale om en Ikon. 
Ikoner er ikke bare små symboler på vores 

computerskærm, men også navnet på „hel-
lige billeder“ af Jomfru Maria og Jesus, eller 
helgener, som man finder dem i den orto-
dokse kirke, dvs. i de græske eller russiske 
kirker. For de ortodokse kristne er ikoner 
ikke bare smukke billeder, malet efter en 
ganske bestemt tradition, men også netop 
hellige billeder. De befinder sig i kirken på 
en særlig væg, Ikonostasen, der adskiller al-
teret fra resten af kirkerummet. Beder man 
foran ikonen eller tænder et lys foran den, er 
den som en dør ind til en anden verden, til 
Guds rige, hvor alt er smukt og godt.

I vores kirke plejer vi at sige, at det er nok 
at folde sine hænder og bede til Gud. Man 
behøver hverken rosenkranse, ikoner eller at 
tænde stearinlys. Gud skal nok høre én al-
ligevel, for Gud ved, hvad vi behøver hver 
især, allerede inden vi har bedt ham om det. 
Alligevel kan man godt beundre de smukke 
billeder og tænke på, at i julen fejrer vi net-
op, at vi i Jesus har set Guds eget billede.

Guds søn, himlens kongesøn, gik iblandt 
os som et helt almindeligt menneske af 
kød og blod. Oven i købet blev han født 
som et fattigt barn i en snavset stald i en 
lille landsby som Nørager i udkanten af det 
mægtige romerske rige. Gud kom altså ikke 

til os, sine mennesker, som en overnaturlig 
skabning eller som et kongebarn født højt i 
Palads i den store by, men derimod som én 
af vores egne, eller som kun Grundtvig kan 
digte det:

„Verden går i dit ledebånd, 
dig dog svøbte en kvindes hånd, 
du, som har skabt og styre alt,
blev dog på skød barnlille kaldt. 
O, Gud ske lov!“

Derfor kan vi også spejle os i Jesus og i 
alt det, som han har sagt og gjort og ikke 
mindst forsøgt at lære os om næstekærlig-
hed, tilgivelse og om at bevare troen og hå-
bet, selv når det ser sortest ud. Jesus er selv 
blevet en slags Ikon i en helt anden betyd-
ning af ordet. 

Det lille barn i krybben er det stærkeste 
symbol på håb, jeg kan forestille mig. På en 
gang så lille og skrøbelig som ethvert nyfødt 
barn, så fuldstændigt udleveret til sin mors 
omsorg og pleje, men samtid så livskraftigt, 
at det kunne blive til Guds egen søn. 

Barnet i krybben er et lys i vores mørke, 
for han har vist os, at kærligheden er den 
stærkeste magt i verden. Intet kan slå den 
fuldstændig ihjel, ikke engang døden på et 
kors, den bliver ved med at opstå, for kær-
ligheden er af Gud. Kærligheden, som vi har 
mødt den i Jesus, bliver stædigt ved med at 
opsøge det fortabte og derfor også os for at 
frelse os. Derfor kommer han også til os igen 
i denne jul med sit budskab om at lægge alt 

Lovet være du, Jesus Krist!
født af en jomfru ren og skær
gladelig hilst af Himlens Hær



ufred og konflikter fra os og huske at tilgive 
og elske hinanden, som vi selv altid allerede 
lever af at være elsket og tilgivet af Gud.

Lad os prøve at huske på det midt i al 
travlheden, så juleglæden kan få lov at ind-
finde sig igen i år. 

Rigtig glædelig jul!
Sognepræst Charlotte Bjarning Johansen

Krybbespil ved 
minikonfirmanderne
Lørdag den 28/11 kl. 14.00 i Vivild kirke

Vi holder afslutning med minikonfirman-
derne fra Gjesing, Nørager og Vivild, hvor 
vi opfører krybbespil i kirken.

Så kom og indled advents-hyggen med 
et rigtig fint krybbespil fra vores dygtige 
minikonfirmander. Bagefter er der kaffe og 
saftevand i konfirmandstuen. Alle er me-

get velkomne og tag endelig bedsteforældre 
med også.

Med venlig hilsen
Sognemedhjælper Charlotte Neumann,

Sognepræst Charlotte B Johansen
og Vivild menighedsråd

Vi synger julen ind
Første søndag i advent 29/11 kl. 19.00 
i Nørager kirke 

Vi synger julen ind i Nørager kirke med en 
hyggelig og festlig julemusikgudstjeneste. 
Der er ingen prædiken, men nogle få læs-
ninger, bøn og velsignelse og masser af de 
gode gamle julesalmer. Der er noget særlig 
stemningsfyldt ved at være i kirken om afte-
nen i adventstiden, så kom og oplev en dej-
lig begyndelse på december måned ...

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Nørager menighedsråd



Julegudstjeneste for  
Nørager børnehave og dagplejen
Torsdag den 10/12 kl. 10.00 i Nørager kirke

Der er julegudstjeneste for de mindste, lige-
som 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 13 /12 kl. 17.00
i Nørager kirke

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 af juleevangeliet for børn 
og voksne. 

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Nørager menighedsråd 

Nytårsaftens gudstjeneste
Den 31/12 kl. 14.30 i Nørager kirke

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 menighedsrådet

Ferniserings-gudstjeneste og pizza
Søndag den 10/1 2016 kl. 16.00
i Gjesing kirke

Konfirmanderne er blevet lovet gratis pizza, 
hvis de kan få to-tre andre kirkegængere 
med i kirke en søndag. Derfor laver vi ferni-
seringsgudstjeneste, hvor der bliver en kort 
gudstjeneste og derefter er der mulighed for 
at se konfirmandernes egne „Ikoner“, som er 
ophængt i våbenhuset. Så kom og vær med.

Med venlig hilsen 
Sognepræsten og menighedsrådet i Gjesing

Konfirmandernes egen fortolkning af, hvad en Ikon kan være ...



Nyttige oplysninger

Fødsel
Hvis man ikke er gift, kan fadderskabet anmeldes 
elektronisk på www.borger.dk  inden for de første 
14 dage efter fødslen.

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. Evt. navneændring i forbindelse med 
brylluppet er gratis og kan foretages elektronisk 
på www.borger.dk.

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

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 ...

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 31/1 2016 kl. 16.00
i Nørager kirke
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 menighedsrådet

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte: 
Tobias Elgaard Andersen
Alberte Nørris Nielsen
Jonathan Joe Läu Balken

Døde og begravede:
Thorvald Rasmussen
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Dagens navn Gjesing Nørager

 22. nov. Sidste s. i kirkeåret  Ingen  Ingen

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

 6. dec. 2. s. i advent 9.30  11.00 

 10. dec.    10.00 Børnehave- og  
      dagpleje gudstjeneste

 13. dec. 3. s. i advent 19.00 Luciagudstjeneste 17.00 Jule-børnegudstjeneste 
      med Luciaoptog

 20. dec. 4. s. i advent  Ingen  Ingen

 24. dec. Juleaften 14.30  16.00 

 25. dec. Juledag 11.00  9.30 

 26. dec. 2. juledag  Ingen  Ingen

 27. dec. Julesøndag  Ingen  Ingen

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

 1. jan. Nytårsdag  Ingen  Ingen

 3. jan. Hellig 3 k. s. 11.00 (i Vivild kirke) 9.30 

 10. jan. 1. s. e. H. 3 k. 16.00  11.00 

 17. jan. Sidste s. e. H. 3 k. 11.00  9.30 

 24. jan. Septuagesima  Ingen  Ingen

 31. jan. Seksagesima 19.00 Kyndelmisse- 16.00 Kyndelmisse 
    gudstjeneste  gudstjeneste

 7. feb. Fastelavn 14.00 Fastelavns- 11.00  
    gudstjeneste  

 14. feb. 1. s. i fasten 9.30  11.00 

 21. feb. 2. s. i fasten  Ingen  Ingen

 28. feb. 3. s. i fasten 11.00 (i Vivild kirke) 9.30 

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.


