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Vi kender historien så 
godt, syntes vi, om de 
hellige trekonger, der 
drog ud for at finde 
„Himlens kongesøn“, 
og som fandt ham hos 
en fattig jomfru i en 
kold, mørk stald i Bet-
lehem.

Kontrasterne i historien er enorme, kon-
ger fra østen langt borte og det lille provin-
sielle Betlehem, den ludfattige Maria, der 
må føde sit barn i en stald og så fornemme 
konger, der bringer dyrebare gaver! Det 
virker helt eventyragtigt, og det er det jo i 
grunden også.

Gud valgte at komme os sine menneske-
børn så nær, at han lod sig føde i skikkelse af 
sin søn som et helt almindeligt barn af kød 
og blod som alle vi andre. Så almindeligt og 
dog så fuldstændigt ualmindeligt som det 
overhovedet kan være.

Nu er der selvfølgelig digtet lidt på i ti-
dens løb som i en hver god historie. 

Rent faktisk står der ikke noget i bibelen 
om, at de var konger eller tre for den sags 
skyld. Der står, at nogle vise mænd fra det 
fjerne østen drog ud for at finde en nyfødt 
konge, fordi de havde set tegn i stjernerne 
på, at en sådan skulle fødes. 

Ud fra den beskrivelse var de nærmere 
hofastrologer – måske fra det persiske hof, 
hvor man interesserede sig meget for stjer-
nernes konstellationer på himlen på den tid. 
De må havde set noget helt ubeskriveligt 
stort. En stjernesol, kalder de det. Derfor 
var de draget ud på denne lange og farefulde 

færd gennem ørkenen 
– eller rettere: de var 
sandsynligvis ikke selv 
draget ud, men blevet 
sendt ud af den persiske 
konge. De skulle finde 
denne nyfødte stor-
konge, som stjernerne 
fortalte om. Han skulle 

blive til noget helt ud over det sædvanlige, 
og derfor skulle de overbringe ham kostbare 
gaver allerede fra begyndelsen af for at stå på 
god fod med ham i fremtiden underforstået.

Det har været noget af en mission at blive 
sendt ud på, for hvor skulle de lede? Men 
stjernen viser dem vejen. Præcist som man 
på havet måtte navigere efter stjernerne, 
måtte man det også i ørkenen, hvor der in-
gen kendemærker er, men alt bare er sand, 
sand og sand.

Ind imellem kan vores liv også føles som 
en ørkenvandring, hvor der kan være alt for 
langt mellem oaserne. Så er det godt, ja helt 
nødvendigt, at have en ledestjerne, der kan 
vis én vejen og holde én på den rette kurs. 
Jesus, det lille fattige barn i krybben i Betle-
hem, er blevet vores ledestjerne. 

Hans ord og handlinger er stadig et mo-
ralsk kompas, som vi kan styre efter, når ver-
den føles kold og mørk og umulig at finde 
rundt i. Han har lært os, at kærligheden, 
meningen med livet, ja lykken kan findes på 
de mest usandsynlige steder, i de fjerneste og 
mørkeste egne, i den lille afkrog, i en mørk 
stald i Betlehem.

Det er ikke godt at vide, hvad de vise 
mænd havde forventet at finde, når de nå-

„Vise mænd fra Østerland
drog i verden ud på stand
for den konge at oplede,
for den konge at tilbede,

som var født i samme stund.“

Vise mænd 
fra Østerland . . .



ede deres mål, men helt sikkert ikke en fattig 
kvinde med et lille nyfødt barn i en stald. 
Alligevel vendte de ikke skuffet om, men 
valgte i stedet at holde fast i deres overbevis-
ning om, at stjernen havde ledt dem på rette 
vej. Dette var himlens kongesøn! Også selv 
om han ikke var født højt i Herodes palads 
inde i Jerusalem. Skindet kan bedrage, men 
de vise mænd lod sig ikke nare af al verdens 
pragt – heller ikke kong Herodes’, skønt den 
var stor. De holdt fast i den guddommelige 
stjerne over deres hoveder og følelsen dybt 
i deres hjerte, og gør man det, så farer man 
aldrig helt vild her i livet.

Rigtig glædelig jul
Sognepræsten

Krybbespil ved 
minikonfirmanderne
Lørdag den 26/11 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 adventshyggen med et rigtig fint 
krybbespil fra vores dygtige minikonfirman-
der. Bagefter er der kaffe og saftevand i kon-
firmandstuen. Alle er meget 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 27/11 kl. 19.00 
i Nørager kirke

Vi synger traditionen tro julen ind i Nør-
ager kirke med en hyggelig og festlig jule-
musikgudstjeneste. Der er ingen prædiken, 
men nogle få læsninger, bøn og velsignelse 
og masser af de gode gamle julesalmer.

Der er noget særlig stemningsfyldt ved 
at være i kirken om aftenen i adventstiden, 
så kom og oplev en dejlig begyndelse på de-
cember måned.

Med venlig hilsen
sognepræsten og Nørager menighedsråd

Julebørnegudstjeneste 
i Nørager kirke  
med Luciaoptog
Tredje søndag i advent 11/12 kl. 17.00
i Nørager kirke

Luciapigerne vil heldigvis synge for os igen 
i år i Nørager kirke den tredje søndag i ad-
vent. Gudstjenesten indledes derfor 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 

Julekoncert med Vivild julekor
Onsdag den 14/12 kl 19.00 i Nørager kirke

I år får vi besøg af Vivild julekor under le-
delse af Per Møller. De vil synge salmer og 
sange for os, og der er også mulighed for at 
synge med ind imellem, og bagefter er der 
en kop kaffe og kage til alle.

Så kom og vær med til en garanteret smuk 
og julehyggelig koncert.

Med venlig hilsen
menighedsrådet og julekoret

Julekrybbe fra Betlehem.



Julegudstjeneste for  
Nørager børnehave og dagplejen
Torsdag den 15/12 kl. 10.00 i Nørager kirke

Der er julegudstjeneste for de mindste, li-
gesom 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

Nytårsaftensgudstjeneste 
Den 31/12 kl. 16.00 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 menighedsrådene

Ferniseringsgudstjeneste og pizza
Søndag den 29/1 2017 kl. 17.00
i Gjesing kirke

Konfirmanderne er blevet lovet gratis Pizza 
af Gjesing menighedsråd, hvis de kan få 
to-tre andre kirkegængere med i kirke en 
søndag. Derfor laver vi ferniseringsgudstje-
neste, hvor der bliver en kort gudstjeneste, 
og derefter er der mulighed for at se konfir-
mandernes egne „Ikoner“, som er ophængt i 
våbenhuset. Kom og vær med. 

Af hensyn til pizza indkøb er tilmelding 
nødvendig på tlf.: 86 48 33 08 eller 
pr. mail: CBJO@km.dk

Med venlig hilsen 
sognepræsten og menighedsrådet i Gjesing

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 5/2 2017 kl. 11.00
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 menighedsrådene

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte:
Martin Steen Moltesen
Karla Mollerup Jensen
Villads Ammitzbøll Andersen
Milla Ask Nymann
Emily Elgaard Andersen



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: tostaran20@gmail.com
– kirkegården mobil: 30 99 90 27

Kirkeværge: Lillian Pedersen
Auningvej 106, Nørager, 8961 Allingåbro 
tlf.: 86 48 66 57

Kasserer: Jørgen Andersen
Østergårdsvej 7, Vivild, 8961 Allingåbro
tlf.: 61 13 87 40, e-mail: ja@jaconsult-dk.dk

Aftalevalg
Ved opstillingsmødet den 13/9 i Nørager 
forsamlingshus lykkes det endnu engang at 
opstille en kandidatliste til menighedsrådet i 
Nørager. Der fremkom kun én liste, så selve 
valghandlingen den 8/11 bortfalder. De nye 
menighedsråd vil nu konstituere sig på et 
møde her i november og vil blive præsen-
teret i det næste kirkeblad. Vi er glade for 
at flere viste interesse for sagen og mødte 
frem og takker i den forbindelse både nye 
og gamle medlemmer for deres interesse og 
engagement i menighedsrådet.

Sognepræsten

JULEHJÆLP
Det er muligt at søge julehjælp, hvis man 
er bosat i et af følgende sogne: Fausing, 
Auning, Øster Alling, Vester Alling, Gje-
sing, Nørager, Vivild, Vejlby, Ørsted, Hol-
bæk, Voer, Udby eller Estruplund. 

Julehjælpen består af en stor julepakke 
med julemad, småkager, slik og andet, som 
hører julen til.

Hvis man ønsker at komme i betragtning, 
bedes man sende en ansøgning til: 

Sognepræst Charlotte B. Johansen, 
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning.
I ansøgningen skal man oplyse antallet af 

hjemmeboende børn og disses aldre og et 
telefonnummer man kan kontaktes på. Des-
uden skal man vedlægge en kopi af årsopgø-
relsen fra 2015.

Ansøgningsfrist er den 4. december. 
Ansøgere får besked samme uge. Ansøg-

ningerne behandles under tavshedspligt.
Bedste hilsner 

sognepræst Charlotte B. Johansen

Julehjælpen er sponseret af Lions Club.
Varerne er fra Superbrugsen i Auning, 
som også giver et tilskud.
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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

 20. nov. Sidste s. i kirkeåret  Ingen  Ingen

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

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

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

 14. dec.    19.00 Koncert med Julekoret  
      fra Vivild

 15. dec.    10.00 Julegudstjeneste for 
      børnehave og dagpleje

 18. dec. 4. s. i advent  Ingen  Ingen

 24. dec. Juleaften 16.00  14.30 

 25. dec. Juledag 9.30  11.00 

 26. dec. 2. juledag  Ingen  Ingen

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

 1. jan. Nytårsdag  Ingen  Ingen

 8. jan. 1. s. e. H. 3 k. 11.00 (i Vejlby kirke) 9.30 

 15. jan. 2. s. e. H. 3 k. 11.00  9.30 

 22. jan. 3. s. e. H. 3 k.  Ingen  Ingen

 29. jan. 4. s. e. H. 3 k. 17.00 Pizzagudstjeneste 11.00 

 5. feb. Sidste s. e. H. 3 k. 17.00 Kyndelmisse- 11.00 Kyndelmisse 
    gudstjeneste  gudstjeneste

 12. feb. Septuagesima 11.00 (i Vejlby kirke) 9.30 

 19. feb. Seksagesima  Ingen  Ingen

 26. feb. Fastelavn 13.30 Fastelavns- 11.00  
    gudstjeneste  


