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Der kan skabes stemning i 
mørket ved hjælp af lidt snilde 
og tomme mælkekartoner.



Sådan digter Salmedigte-
ren Hans Anker Jørgensen 
i en ny smuk dåbssalme. 
Dåben er et bad, ganske 
vist et symbolsk ét, men 
lidt våd bliver man nu 
alligevel. Derfor har man 
brug for en dåbsklud, 
og det har Anita Nørris 
Jensen fra vores menig-
hedsråd fundet en smuk løsning på. Hun 
strikker de fineste klude i hvid, blå eller ly-
serød. Så nu kan vores dåbsbørn i Nørager 
få ikke blot en børnebibel men også en fin 
dåbsklud, når de bliver døbt. 

At man får gaver ved sin dåb er fint i tråd 
med, at dåben i sig selv er den største gave, 
man kan få.

I dåben får vi nemlig at vide, at vi hører 
Gud selv til. Vi er hans børn, og han lover 
at være med os alle dage indtil verdens ende 
– ja selv på den anden side af verdens ende. 
I vores dåb har vi nemlig alle fået løftet om 
det evige liv, hvis blot vi vil tage imod det 
i tro.

Det er da en fantastisk gave. På den måde 
bliver dødens nederlag forkyndt for os, in-
den vi overhovedet rigtig for begyndt på 
livet- det lille nydøbte barn behøver derfor 
ikke vokse op i en evig frygt for døden, for 
selv døden er overvun-
det af Guds kærlighed 
med Jesus på korset. Vi 
er virkelig på den grøn-
ne gren.

Dåben giver os livs-
mod. Den er en slags for-
sikring om, at vi virkelig 
er Guds børn – også når 

vi senere i livet har det 
med, som den fortabte 
søn, at forvilde os bort 
fra Gud igen. Eller når 
alting ind imellem kan 
forekomme os mørkt og 
meningsløst, og vi ikke 
selv kan se nogen udveje.

Med dåben har vi fået 
Jesus egen barnebøn, 

„Fader vor“, så vi altid kan bede til Gud, når 
vi står midt i den store glæde eller den dybe 
sorg, når vi har aller mest brug for hjælp, 
eller blot føler os dybt taknemmelige over 
livets store under.

Dåben er en stor gave, men som alle gaver, 
må den først pakkes op. Derfor, når håret 
er tørt, er det tid for at finde børnebiblen 
frem. Den er fuld af alle de bedste historier. 
Historierne om Gud og det som han gerne 
vil med os mennesker: nemlig at vi skal leve 
livet sammen i kærlighed til ham og til hin-
anden.

Julen er i høj grad børnenes fest og kær-
lighedens fest fyldt med røde hjerter. Vi fej-
rer da også, at Guds egen søn kom til os i 
skikkelse af et lille barn, lige så lille og ud-
sat som et dåbsbarn, så skrøbeligt og dog 
så stærkt. I julen har vi alle mulighed for at 

genfinde barnet i os selv 
for at huske på, at uan-
set hvor gamle vi bliver, 
er vi altid Guds børn og 
han vil altid passe på os, 
som han lovede os en-
gang i vores dåb.

Rigtig glædelig jul !

Sov du lille, sov nu godt,
du er døbt, dit hår er vådt.
Nu er livet godt begyndt,
dødens nederlag forkyndt.
Du er på den grønne gren, 
lille knop, Guds øjesten.

Spørg, hvad skabermagten vil
vi skal bruge livet til

Spørg om Jesus hjertesag
julenat og påskedag.

spørg om lykkens rose rød,
som er din i liv og død.

D å b s k l u d e  t i l 
d å b s b ø r n e n e



Krybbespil ved 
minikonfirmanderne
Lørdag den 25/11 kl. 14.00 i Vivild kirke
Vi holder afslutning med minikonfirman-
derne fra Gjesing, Nørager og Vivild, hvor 
vi opfører krybbespil i kirken. Kom og ind-
led adventshyggen med et rigtig fint kryb-
bespil fra vores dygtige minikonfirmander. 
Bagefter er der kaffe og saftevand i konfir-
mandstuen. Alle er meget velkomne og tag 
endelig bedsteforældre med også.

Med venlig hilsen
Sognemedhjælper Charlotte Neumann og 

sognepræst Charlotte B Johansen
og Gustav Eyermann

Jule-børnegudstjeneste i Gjesing 
kirke med juletræsfest i Gjesinghus 
og lystænding i rundkørslen
Første søndag i advent 3/12 kl. 13.30
Traditionen tro synger vi julen ind i Gjesing 
med en festlig familiegudstjeneste. 

Vi starter kl. 13.30 i kirken, hvor der er 
genfortælling af juleevangeliet, og vi synger 
de gode gamle julesalmer, og måske kom-
mer selve julemanden også på besøg? 

Derefter tager vi ned i Gjesinghus, hvor 
man kan hygge sig med at lave juledekoratio-
ner, drikke gløgg eller kaffe og spiser æble-

skiver, og så tager vi også en tur om juletræet 
lidt i utide! Vi slutter, lige som vi plejer, med 
juletræstænding i rundkørslen!

Vi håber, at rigtig mange vil benytte 
chancen for lidt julehygge med børnene. Og 
tag endelig også bedsteforældrene med, hvis 
de har lyst ...

Vi synger julen ind i Nørager kirke
Første søndag i advent 3/12 kl. 19.00
Vi synger traditionen tro julen ind i Nør-
ager kirke med en hyggelig og festlige 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 ...

Julegudstjeneste for  
Nørager børnehave og dagplejen
Torsdag den 14/12 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.

Luciaoptog i Nørager og Gjesing
Den 17/12 kl. 17.00 i Nørager kirke
og kl. 19.00 i Gjesing kirke
Luciapigerne vil heldigvis synge for os igen 
i år både i Nørager kirke og i Gjesing kirke 
den tredje søndag i advent. Gudstjenesten 
indledes derfor med Luciaoptog i begge kirker.  
I Nørager kirke er der derefter børnegudstje-
neste uden prædiken, men med genfortæl-
ling af juleevangeliet for børn og voksne. I 
Gjesing er der traditionel gudstjeneste, men 
med kendte jule- og adventssalmer. Det er 
meget stemningsfuldt, så kom og vær med!

Der er som sædvanlig mulighed for at lave 
smukke dekorationer og rulle sine egne lys af 
bivoks i Gjesinghus.



Nytårsaftensgudstjeneste
Den 31/12 kl.14.30 i Nørager kirke 
og kl. 16.00 i Gjesing kirke
Ligesom de forrige år indleder vi nytårsaften 
i begge vores kirker med en festlig gudstje-
neste og med champagne og kransekage i 
våbenhuset bagefter. Vi håber, at mange vil 
benytte sig af tilbuddet om en på en gang 
festlig og højtidelig start på nytårsaften.

Ferniseringsgudstjeneste og PIZZA
Søndag den 14/1 2018 kl. 17.00 
i Gjesing kirke
Konfirmanderne inviterer til ferniserings-
gudstjeneste, hvor der bliver en kort guds-
tjeneste, og derefter er der mulighed for at se 
konfirmandernes egne „Ikoner“, som er op-
hængt i våbenhuset. Vi slutter af med pizza 
til alle i konfirmandstuen. Så kom og vær 
med. Tilmelding er nødvendigt af hensyn 
til pizza indkøb på tlf. 86 48 33 08 eller pr. 
mail CBJO@km.dk

Med venlig hilsen 
Sognepræsten og  

menighedsrådet i Gjesing

Fælles Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 4/2 2018 kl. 19.00 
i Nørager kirke
I år holde menighedsrådene fælles kyn-
delmisse gudstjeneste. Kyndelmisse er en 
gammel katolsk skik. På denne dag midt i 
den mørkeste vinter indviedes alterlysene 
til resten af kirkeåret, derfor vil vi holde 
en stemningsfuld lysgudstjeneste, hvor kir-
ken er pyntet med masser af levende lys, og 
hvor temaet for salmer og prædiken er „Lys i 
mørket“. Kom og oplev en anderledes guds-
tjeneste. 

Med venlig hilsen
Sognepræsten og menighedsrådene

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 11/2 2018 kl. 13.30 
i Gjesing kirke
Alle børn er velkomne, bare de kommer ud-
klædte, og de voksne med. (de behøver ikke 
være udklædte) Vi begynder i kirken til bør-
negudstjeneste. Der vil være genfortælling 
af en bibelhistorie og kendte salmer, som vi 
alle kan synge med på. Derefter er der tøn-
deslagning, kaffe og fastelavnsboller i Gje-
sing hus. Der er selvfølgelig præmie til de 
bedst udklædte, og kattekonge og dronning!

Der skal nok blive noget at se på for både 
store og små, så tag gerne bedsteforældre og 
andre med, hvis de har lyst. 

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, 
tlf.: 86 48 33 08, e-mail: CBJO@km.dk

I ansøgningen skal man oplyse antallet 
af hjemmeboende børn og disses alder og 
et telefonnummer man kan kontaktes på. 
Desuden skal man vedlægge en kopi af sin 
årsopgørelse fra 2016.

Ansøgningsfrist er den 4. december. Ansø-
gere får besked samme uge. Ansøgningerne 
behandles under tavshedspligt.

De bedste hilsner  
Sognepræst Charlotte B. Johansen

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



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
Gjesing
Formand for menighedsrådet i Gjesing:
Inger Birch Lange, Stadion Allé 4, 8963 Auning,  
tlf.: 86 48 41 54, email: birchbach@mail.dk

Graver: Christina Schmidt BraskMadsen,
Perlevej 6, Pindstrup, 8550 Ryomgard
email: gjesing.graver@gmail.com
 – kirkegården mobil: 40 83 10 27

Kirkeværge: Johannes Birch Kristensen, 
Sorvadvej 12, 8961 Allingåbro,
tlf.: 86 48 63 14, email: digeeje@elromail.dk

Kasserer: Jens Anders Olsen,
Løvenholmvej 43, Gjesing, 8963 Auning,
tlf.: 22 64 97 12, email: JensAnders@sol.dk

Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager:
Karin Korning
Gl. Fjellerupvej 10, 8961 Allingåbro
tlf.: 86 48 65 57, email: karinkorning@mail.tele.dk

Graver: Torben Andersen 
Strandparken 20, Fjellerup, 8585 Glesborg
tlf.: 23 71 99 14, email: 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, email: ja@jaconsultdk.dk

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte: 
Nora Fisker Frandsen, Nørager
Gry Jensen, Nørager

Døde og begravede:
Hans Chr. Fogh, Gjesing

„I tilfælde af MEGET sne ...“

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, så hvis der er lo-
vet kraftigt snefald, eller der er mistanke om 
snestorm, så kontakt sognepræsten samme dag 
inden man kører hjemmefra og hør, om guds
tjenesten kan afholdes som planlagt.

Hvis jeg ikke er til stede, vil der være ind
talt en besked på telefonsvareren, om hvorvidt 
gudstjenesten vil blive afholdt. En del af vores 
kirkebetjening, og specielt vikarer, kan kom-
me 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

Granpyntningen er begyndt på både Gjesing  
og Nørager kirkegårde. Den forvandler kirke
gårdene fra efterårskedelige til en fantastisk 
vandring blandt små kunstværker.  
Her fra Gjesing kirkegård.
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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

 19. nov. 23. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 26. nov. Sidste s. i kirkeåret  Ingen 11.00* 

 3. dec. 1. s i advent 13.30 Jule- 19.00 Vi synger julen ind 
    børnegudstjeneste

 10. dec. 2. s. i advent 11.00*  9.30* 

 14. dec.    10.00 Julegudstjeneste for 
      børnehave og dagpleje

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

 24. dec. Juleaften 14.30  16.00 

 25. dec. Juledag 11.00*  9.30* 

 26. dec. 2. juledag  Ingen  Ingen

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

 1. jan. Nytårsdag  Ingen  Ingen

 7. jan. 1. s. e. H. 3 k. 9.30* (i Vivild kirke) 11.00* 

 14. jan. 2. s. e. H. 3 k. 17.00 Pizzagudstjeneste 11.00 

 21. jan. Sidste s. e. H. 3 k.  Ingen  Ingen

 28. jan. Septuagesima 11.00  9.30* 

 4. feb. Seksagesima 11.00*  19.00 Fælles Kyndelmisse- 
      gudstjeneste

 11. feb. Fastelavn 13.30 Fastelavns- 11.00*  
    gudstjeneste  

 18. feb. 1. s. i fasten  Ingen  Ingen

 25. feb. 2. s. i fasten 9.30* (i Vejlby kirke) 11.00 

 4. mar. 3. s. i fasten 11.00*  9.30* 


