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Kirken ligger deroppe på bakken og våger 
over landskabet og byen. Det føles trygt og 
godt. 

Det har den gjort nu i over 1000 år, og 
den kan virke fuldstændig urokkelig, som 
om intet kan vælte eller forandre den, men 
sådan er det faktisk ikke helt. Kirken er 
nemlig ikke kun den smukke bygning af 
tunge granitstenskvadre. 

Kirkens hjerte, den egentlige kirke, er 
bygget af levende stene. Det vil sige, at den 
er bygget af du og jeg, alle os, som kommer 
i den enten ofte eller bare engang i mellem. 
Hvis ikke der er en eller anden slags menig-
hed, er der egentlig ikke nogen kirke.

„For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, 
dér er jeg midt iblandt dem“, siger Jesus et sted. 

Mere behøves altså ikke. Det kommer slet 
ikke an på hvor mange, der kommer i kir-
ken, eller om man holder kirke på en åben 
eng, ved stranden eller i en 1000 år gam-
mel bygning, der emmer af historie, men 
det kræver, at der kommer nogen, at man 
er til stede!

Derfor er det meget vigtigt, at der er no-
gen, som vil hjælpe med til at holde liv i 
kirken. Nogen, som vil bruge lidt af deres 
dyrebare tid og kræfter på, at kirken bliver 
et sted, hvor vi alle sammen kan få lyst til at 
komme og møde det, som er større end os 
selv, nemlig Gud.

Ikke for Guds skyld, han skal nok klare 
sig, men for vores egen. 

Kirken kan noget, som ingen andre ste-
der kan. Har kan man komme, når man er 
jublende glad og søger velsignelse af Gud i 
sit livs allerstørste øjeblikke, som ved bryl-
lup, dåb og konfirmation, men man kan 
også komme, når man er tynget af sorg og 

søger trøst og håb ved en 
af sine nærmestes kiste. 
Endelig kan man komme 
sådan en helt almindelig 
søndag og mærke, at livet 
i grunden er noget større, 
mere dyrebart og forun-
derligt, end man sådan 
gik og troede til hverdag.

Giv kirken  
en chance
Prøv og kom sådan en helt 

almindelig søndag, og se om det er noget også 
for dig. Hvis du har tid og lyst, så overvej, om 
du kunne tænke dig at være en del af menig-
hedsrådet og være med til at forme det, som 
skal foregå i og omkring kirken. 

Det er vigtigt – husk på, vi er de levende stene.
 

Med venlig hilsen
Sognepræsten 

Folkekirken 
– eller folkets kirke?



Menighedsrådsvalg 2016!
I år skal der være valg til menighedsrådet. 
Der er anbefalet en fælles dato i hele landet 
fra Landsforeningen af Menighedsråd og 
kirkeminister Bertel Haarder til orienterings 
og opstillingsmøder. Det bliver den 13. sep-
tember 2016.

Her i Nørager sogn skal der vælges 5 
medlemmer plus to stedfortrædere. Sidste 
gang måtte vi søge om dispensation til at 
have et råd med kun 4 medlemmer, da vi 
ikke kunne finde opstillere nok.

Menighedsrådet vil opfordre alle, unge 
som ældre, der måtte have lyst til at deltage 
i dette spændende arbejde og til at gøre en 
indsats, til at stille på til valget.

Familiegudstjeneste ved 
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 6. juli kl. 18.30 på stadion.
Vi holder familiegudstjeneste for store og 
små ved sommerfesten i Nørager.

Det foregår i teltet på Stadion, ligesom 
det plejer og prædiken og salmer er tilret-
telagt for børn, men der skulle gerne være 
noget at komme efter for folk i alle alders-
grupper.

Vi glæder os til at se jer.
Menighedsrådet i Nørager

Friluftsgudstjeneste  
ved Rygårde strand
Søndag den 14. august kl. 19.00.
Vi holder friluftsgudstjeneste ved Rygårde 
strand igen i år, nærmere bestemt på græsset 
ved den sidste parkeringsplads, dvs. samme 
sted som sidste år. Her er det lidt nemmere 
at parkere og det er også et smukt sted med 
udsigt over vandet. 

Medbring et tæppe eller en klapstol, da 
der ikke er noget at sidde på derude. Tag 
også kaffe med til bagefter. I tilfælde af regn-
vejr er gudstjenesten aflyst, men vi håber på 
godt vejr ligesom sidst.

Nørager menighedsråd  
og sognepræsten

Spørg gerne nuværende medlemmer, hvis 
der er spørgsmål omkring arbejdet i rådet.

Hvad er konsekvensen, hvis vi ikke kan 
finde nok deltagere, der vil stille op til valget? 
Ja, menighedsrådet kan søge om at indgå i et 
samarbejde med et af nabosognene, eller rå-
det kan blive nedlagt. Det vil sige, at sognet 
kan blive lagt ind under et andet sogn.

Hvad vil vi i Nørager sogn?
Vil vi være medbestemmende om, hvad der 
skal foregå i og omkring vores kirke, eller vil 
vi lade andre bestemme?

Nørager menighedsråd
v/ Karin Korning 



Sogneudflugt
Onsdag den 24. august.
Sogneudflugten arrangeres i år af Nørager 
menighedsråd og vi skal til Viborg og om-
egn. Vi skal bl.a. se domkirken, Rindsholm 
kro og mindelund samt Hærvejstæppet i 
Søndermarkskirken. Der kommer nærme-
re information i dags pres sen om, hvor og 
hvornår vi begynder. 

Tilmeldingsfristen er den 12. august. 
Nørager menighedsråd

Indskrivningsgudstjeneste
I Gjesing kirke den 28. august kl.19.00.
De kommende konfirmander og deres for-
ældre indbydes til indskrivningsgudstjeneste 
i Gjesing kirke. 

Efter gudstjenesten går vi over i konfir-
mandstuen i Gjesing, hvor jeg vil informere 
om undervisningen og om konfirmation i 
Gjesing og Nørager i 2016-2017. Efterføl-
gende vil der være en kop kaffe og lidt kage. 
Så har vi lejlighed til at hilse på hinanden. 
Jeg glæder mig til at hilse på jer. 

Kærlig hilsen  
sognepræsten

Nye kræmmerhuse til blomster
buketter på kirkegården i Nørager
Vi har fået opstillet nogle stativer rundt om 
ved vandhanerne på kirkegården, hvor man 
kan tage et grønt kræmmerhus til sine blom-
sterbuketter. 

Vi vil gerne opfordre til, at man bruger de 
nye kræmmerhuse, da vi har haft problemer 
med, at tomme vaser og kræmmerhuse blæ-
ser rundt på gravene, når det stormer eller 
bare blæser kraftigt. 

De nye kræmmerhuse kan sættes tilbage i 
holderne, når buketten er visnet, og dermed 
undgår vi, at man er nødt til at opbevare 
tomme vaser og kræmmerhuse bag stenene, 
som så kan blæse rundt og gå i stykker. 

Man må derfor meget gerne komme og 
hente sine private kræmmerhuse og vaser i 
den kommende tid, da graveren og menig-
hedsrådet ikke kan tage ansvaret for dem i 
fremtiden.

Nørager menighedsråd

Billedet her er fra Viborg domkirke og viser en 
af Joakim Skovgaards fantastiske freskoer, som 
jeg b.la. har holdt foredrag om engang.



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:
Karin Korning
Gl. Fjellerupvej 10, 8961 Allingåbro,
tlf.: 86 48 65 57, e-mail: karinkorning@mail.tele.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:
Viggo Cramer Nielsen
Oline Rosa Koudahl

Viede:
Ingen

Døde og begravede:
Else Marie Frederiksen

Menighedsrådsmøder
Næste fællesmøde for Gjesing og Nørager 
menighedsråd er den 5. juli kl. 19.00 i Gje-
sing konfirmandstue. 

Præsten holder sommerferie  
i uge 29, 30, 31
Jeg holder sommerferie fra den 18. juli til og 
med den 9. august, og i den periode passes 
pastoratet af min kollega i Vivild og Vejby 
Kim Arne Pedersen. 
Han træffes på tlf. 23 80 70 54 eller 
e-mail.: pastor@oddervalgmeninghed.dk

Med venlig hilsen sognepræsten

Konfirmationsdatoer i 2017
Nørager den 7. maj 2017 kl.10.00.
Gjesing den 30. april 2017 kl.10.00.

Tak!
I forbindelse med installation af fjernvarme 
i Nørager kirke vil vi gerne sige tak til elek-
triker Per Sørensen for at have sponsoreret et 
kraftstik til kirken. 



art being · 87 86 70 10

GUDSTJENESTELISTE

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.

Gudstjenestelisten kan også ses på Nøragers hjemmeside:
www.noeragerdjursland.dk/cms/gudstjenesteliste

 Dato Dagens navn Gjesing Nørager

 22. maj Trinitatis 11.00 (i Vejlby kirke) 9.30

 29. maj  1. s. e. trin.  (Se Nørager) 11.00 

 5. juni  2. s. e. trin. 15.30 Grill-gudstjeneste 9.30  
    ved Løvenholm

 12. juni  3. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 19. juni  4. s. e. trin. 9.30  11.00 

 23. juni  17.30 Sankt Hans  
    gudstjeneste

 26. juni  5. s. e. trin. 11.00 (i Vivild kirke) 9.30 

 3. juli  6. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 6. juli    18.30 Familiegudstjeneste  
      ved sommerfesten

 10. juli  7. s. e. trin. 8.30 Gudstjeneste med 11.00 (i Vivild kirke) 
    rundstykker i 
    konfirmandstuen først

 17. juli  8. s. e. trin. 11.00  9.30 

 24. juli  9. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 31. juli 10. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 7. aug. 11. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 14. aug. 12. s. e. trin. 9.30  19.00 Friluftsgudstjeneste 
      ved Rygårde strand

 21. aug. 13. s. e. trin. 11.00  9.30 

 28. aug. 14. s. e. trin. 19.00 Konfirmand- 11.00 (i Vejlby kirke) 
    indskrivnings- 
    gudstjeneste

 4. sep. 15. s. e. trin.  Ingen  Ingen


