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Jesus og de tolv apostle.  
Kalkmaleriet er meget gammelt og befinder sig bag alteret i apsis-buen i Nørager kirke.



„Nu kom hvor pinselilje-tid, 
nu har vi sommer skær og blid“, 
som Grundtvig digter i sin smukke salme 
 „I al sin glans nu stråler solen“. Pinse og som-
mer hører sammen ligesom påske og forår, og 
derfor tager vi også forskud på alle sommerens 
glæder ved udendørsliv med friluftsgudstjene-
sten ved St. Sjørup sø 2. pinsedag kl. 10.00.

I pinsen fejrer vi, at Guds ånd kom ned til 
disciplene, så de fik mod til at gå ud i verden 
og forkynde om Jesus, om alt det, som han 
havde sagt og gjort, om hvordan han led og 
døde, men også opstod fra de døde igen.

Overalt, hvor disciplene kom frem, kom 
folk til at tro på dette budskab, og de dan-
nede menigheder, og sidenhen blev der byg-
get kirker, og derfor kalder man også pinsen 
for kirkens fødselsdag.

I år er det en ganske særlig fødselsdag, 
fordi der fejrer vi samtidig reformations-
jubilæet. Det 500 år siden, at Martin Luther 
slog sine berømte 95 teser op på kirkedøren 
til Wittenberg, og dermed begyndte det, 
som skulle blive til reformationen, og som 

gør, at vi ikke længere er katolikker, men 
derimod protestanter her i den danske lu-
therske folkekirke.

Det, at man overhovedet kan tale om en 
folke-kirke, skyldes netop reformationen. 
Den katolske kirke er en verdens kirke, 
mens folkekirken i høj grad bygger på sin 
sammenknytning mellem folket og kirken.

I vores kirke kan man ikke bare være til-
skuer; der må man selv bære med lige fra sal-
mesangen og over menighedsrådsarbejdet. 
Derfor minder reformationsjubilæet os også 
om, hvor vigtigt det er for kirken, at folket 
engagerer sig i den og bruger den.

Vi har heldigvis et engageret menigheds-
råd i Nørager, og de har travlt i øjeblikket, 
hvad alle kan forsikre sig om ved at kigge 
forbi på kirkegården og se de spændende ar-
bejder, der foregår dér lige nu. Gør det – og 
tag også et smut ind i kirken her til pinse-
gudstjenesten.

Rigtig god Pinse.
Sognepræsten

PINSELILJETID
og sommer skær og blid ...

Luther-rosen. Luthers signatur. Nørager kirke.



Allerede i 2014 blev der lavet tegninger til 
ombygning af kapel- og graverbygning til 
tidssvarende faciliteter for graveren, tek-
nikrum og et handicaptoilet. Det blev 
godkendt i de forskellige instanser, og om-
bygningen kunne påbegyndes, når finansie-
ringen var på plads. Der blev plads til en lå-
neoptagelse i 2017, og nu er byggeriet i gang. 

Det viste sig, at vi blev nødt til at under-
støbe fundamentet, så vi er sikre på, at huset 
står solidt. Det er de færdige med på nuvæ-

rende tidspunkt. Nu skal der støbes gulv, 
isoleres osv. Ombygningen skal være færdig 
juni 2017, hvis tidsplanen holder. 

Vi er også i gang med omsætning af sten-
diget ud mod Rygårdevej. Det var ved at 
falde sammen, og vi var efterhånden bange 
for, at stenene faldt ud på vejen. Så inden for 
kort tid, vil I hver dag kunne glædes over et 
smukt stendige.

Karin Korning
Menighedsrådsformand

Byggeprojekter på kirkegården



Familiegudstjeneste ved  
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 5. 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 13. august kl. 19.00.
Vi holder friluftsgudstjeneste ved Rygårde 
strand igen i år; nærmere bestemt på græs-
set ved den SIDSTE parkeringsplads. 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 regnvejr er gudstjenesten af-
lyst, men vi håber på godt vejr ligesom sidst.

Nørager menighedsråd og Sognepræsten

Sogneudflugt til Skagen
Lørdag den 2. september.
Sogneudflugten arrangeres i år af Gjesing 
menighedsråd, og vi skal til Skagen og om-
egn. 

Der kommer nærmere information i 
dagspressen om, hvor og hvornår vi begyn-
der.

Gjesing menighedsråd

Indskrivningsgudstjeneste 
i Gjesing kirke
Søndag den 3. september kl.19.00.
De kommende konfirmander og deres for-
ældre indbydes til indskrivningsgudstjeneste 
i Gjesing kirke 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 2017-2018. 

Efterfølgende vil der være en kop kaffe og 
lidt kage. 

Jeg glæder mig til at hilse på jer. 

Kærlig hilsen Sognepræsten



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

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

Præsten holder sommerferie  
i uge 29, 30 og 31
Jeg holder sommerferie fra den 17. juli 
til og med den 7. august, og i den pe-
riode passes pastoratet af min kollega i 
Vivild og Vejlby Gustav Eyermann. 

Han træffes på tlf. 86 48 60 17 eller 
e-mail: GE@km.dk

Med venlig hilsen Sognepræsten

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte: 
Albert Ivan Kirk Ditlevsen
Ellen Rasmussen

Viede:
Ingen

Døde og begravede: 
Ingen

Menighedsrådsmøder
Næste fællesmøde for Gjesing og Nørager 
menighedsråd er den 27. juni kl. 19.00 i 
Gjesing konfirmandstue. 

Konfirmationsdatoer i 2018
Der er konfirmation i Nørager kirke: 
Søndag den 29. april 2018 kl.10.00.
Der er konfirmation i Gjesing kirke: 
Søndag den 6. maj 2018 kl.10.00.
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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.

* = Gudstjenester med altergang
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

 Dato Dagens navn Gjesing Nørager

 21. maj 5. s. e. påske  Ingen 9.30* 

 25. maj Kristi Himmelfart 9.30*  11.00 

 28. maj 6. s. e. påske 11.00* (i Vejlby kirke) 9.30 

 4. juni Pinsedag 16.00 Friluftsgudstjeneste 11.00*  
    ved Løvenholm

 5. juni 2. pinsedag 10.00* Friluftsgudstjeneste 10.00* Friluftsgudstjeneste  
    ved St. Sjørup sø  ved St. Sjørup sø

 11. juni Trinitatis  Ingen  Ingen

 18. juni  1. s. e. trin.  (Se Nørager) 11.00 

 23. juni   18.00 Skt. Hans gudstjeneste  

 25. juni  2. s. e. trin.  (Se Nørager) 11.00* 

 2. juli  3. s. e. trin. 11.00*  9.30 

 5. juli    18.30 Familiegudstjeneste  
      på Nørager stadion

 9. juli  4. s. e. trin. 11.00   (Se Gjesing)

 16. juli  5. s. e. trin.  (Se Nørager) 11.00* 

 23. juli  6. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 30. juli  7. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 6. aug.  8. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 13. aug.  9. s. e. trin. 9.30*  19.00 Friluftsgudstjeneste  
      ved Rygårde strand

 20. aug. 10. s. e. trin. 11.00 (i Vivild kirke) 9.30*

 27. aug. 11. s. e. trin. 9.30  11.00 (i Vejlby kirke)

 3. sep. 12. s. e. trin. 19.00 Konfirmand- 11.00 
    indskrivnings- 
    gudstjeneste


