
KIRKEBLAD
63. årg. nr. 2 · GJESING & NØRAGER · Juni - Juli - August 2018

Præsterne i det nye storpastorat (fra venstre): Helene Hay (tidligere vikar i Auning før Birthe Kiilerich), 
Ulla Pedersen, Jens Jørgen Refshauge, Gustav Eyermann, Tom Ahlmann og Charlotte Johansen.



Norddjurs provsti, som Gjesing og Nørager 
pastorat er en del af, skal omstruktureres fra 
1. august i år. Årsagen er, at der skal afgives 
ca. to præstestillinger til Århus by, som jo 
vokser betragteligt i disse år. Det har været 
en lang proces, som begyndte allerede sidste 
år den 22/2, hvor menighedsrådene og præ-
sterne har været indkaldt til mange møder 
og også har afgivet høringssvar.

Biskoppen har nu truffet sin afgørelse her 
den 22/2, og det betyder, at Gjesing og Nør-
ager fra 1. august skal indgå i et nyt stort 
fællespastorat med Auning, Øster- og Vester 
Alling, Fausing, Vivild, Vejlby, Ørsted og 
Rougsø Nord. Hvad, det nye pastorat skal 
hedde, vides endnu ikke, men hvis man har 
en god ide, er man meget velkommen.

Det betyder så, at jeg ikke mere „kun“ 
er sognepræst i Gjesing og Nørager men i 
hele det nye storpastorat. Det samme gæl-
der mine fire kolleger, Ulla Pedersen, Gustav 
Eyer mann, Tom Ahlmann og Jens Jørgen 
Refshauge. Sidstnævnte går dog på pension 
den 1 august, og vi skal derfor som noget 
af det første finde en ny kollega til stor-

pastoratet. Det betyder også, at når vi må 
sige farvel til vores vikarpræst i Auning, Bir-
the Kiilerich, fra 1. august, så er vi én præst 
mindre i det nye storpastorat, end vi hidtil 
har været. Vi går altså fra seks til fem.

Hvad det får af praktiske konsekvenser, 
kender vi ikke fuldt omfanget af, men mine 
kolleger og jeg vil selvfølgelig bestræbe os 
på, at alt bliver så godt som muligt. Jeg vil 
stadig være primær præst her i Gjesing og 
Nørager, så det vil stadig mest være mig, 
som I vil møde til gudstjenesterne. Det vil 
også være mig, der underviser og konfirme-
rer konfirmanderne og mig, der er med til at 
undervise minikonfirmanderne. I fremtiden 
vil Gjesing og Nørager være i Gudstjene-
stefællesskab med Auning, Øster- og Vester 
Alling og ikke med Vivild-Vejlby, og det 
vil derfor være sognepræst Ulla Pedersen, I 
kommer til at møde, når jeg skal have fri el-
ler lign. 

Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet 
igen efter sommerferien, nu i den nye struk-
tur, og håber, at vi alle får en god sommer.

Sognepræsten

Ny Struktur
i Norddjurs provsti



Familiegudstjeneste ved Skt. Hans-
festen i Gjesinghus
Lørdag den 23. juni kl. 18.00.
Vi begynder i år med der spisning, og bag-
efter er der en hyggelig familiegudstjeneste, 
hvor prædiken og salmer er tilrettelagt for 
børn, men der er forhåbentlig også lidt at 
hente for de voksne. Så skal vi tænde bålet 
og synge midsommervisen.

Kom og vær med til at fejre Skt. Hans!
Med venlig hilsen

Sognepræsten, menighedsrådet og GOB

Kirke-stafetten er  
kommet til Nørager
Torsdag den 28. juni kl. 19.00.
Kirke-stafetten, hvor man besøger de for-
skellige kirker i den vestlige ende af Nord-
djurs provsti, er på sidste runde, og nu er 
turen kommet til Nørager. Torsdag den 28. 
juni er der derfor mulighed for at høre lidt 
om Nørager kirke og dens historie og kirke-
liv. Bagefter er menighedsrådet vært for et 
lille glas. Alle er velkomne.

Familiegudstjeneste ved  
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 4. 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 12. august kl. 19.00.

Vi holder friluftsgudstjeneste ved Rygårde 
strand igen i år; nærmere bestemt på græsset 
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 regn-
vejr er gudstjenesten aflyst, men vi håber på 
godt vejr ligesom sidst.

Nørager menighedsråd og Sognepræsten 

Gudstjeneste på Løvenholm  
med grill 
Søndag den 19. august kl. 17.00.
Vi holder igen i år friluftsgudstjeneste ved 
det smukke Løvenholm Slot, og bagefter 
giver menighedsrådet grillpølser. Det er en 
god idé at medbringe et tæppe eller en klap-
stol til at sidde på, da jorden kan være kold. 
Hvis vejret mod forventning skulle blive 
dårligt, flytter vi gudstjenesten ind i Gjesing 
kirke og spiser i konfirmandstuen. Menig-
hedsrådet vil sørge for pølser og drikkevarer 
til at hygge os med bagefter. Hvis man kom-N
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mer i bil, er der P-pladser ved hovedindgan-
gen fra Løvenholmvej. Vi gør opmærksom på, 
at det ikke er tilladt at parkere langs diget ved 
Porthusvej! 

Det er en smuk og anderledes gudstjene-
ste i det grønne, så kom og vær med

Det skal nok blive hyggeligt! 

Sogneudflugt
Lørdag den 15. september
Sogneudflugten arrangeres i år af Nørager 
menighedsråd. Vi skal til Silkeborg og omegn. 
Der kommer nærmere information i dags-
pressen, om hvor og hvornår vi begynder. 

Nørager menighedsråd

Ny gravermedhjælper  
ved Gjesing kirke

Som det nok har været bekendt, har vores 
graver/kirketjener Christina Schmidt Brask-
Madsen haft orlov siden december 2017 
pga. af en syg datter.

Christina havde regnet med at vende til-
bage med flere timer fra april 2018, men så-
dan blev det desværre ikke.

Vores gravervikar Lars Nielsen har også 
været sygemeldt, og han meddelte efter på-

ske, at han nok ikke kunne være behjælpelig 
her i foråret.

Menighedsrådet har derfor ansat Sanne 
Priergaard som vores midlertidige gra-
vermedhjælper. Sanne bor i Auning og er 
gartneruddannet. Hun har bl.a. arbejdet 
15 år hos Frisa Planter A/S Blomsterdalen, 
Auning, indtil det lukkede i 2008, ligesom 
hun de senere år har været ansat ved Auning 
kirke.

Sanne vil nu sammen med Christina pas-
se vores kirke og kirkegård.

Velkommen til Sanne og vi glæder os til 
et godt samarbejde.

På Gjesing menighedsråds vegne

Ny gravermedhjælper Sanne Priergaard.
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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

Regnskabsfører: 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

Konfirmand opstartsgudstjeneste  
i Gjesing kirke
Onsdag den 5. september kl.19.00.
De kommende konfirmander og deres for-
ældre indbydes til opstartsgudstjeneste 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 2018-2019. Efterfølgende 
vil der være en kop kaffe og lidt kage. Jeg 
glæder mig til at hilse på jer. 

Kærlig hilsen Sognepræsten

Menighedsrådsmøder
Næste fællesmøde for Gjesing og Nørager 
menighedsråd er den 20. juni kl. 19.00 i 
Gjesing konfirmandstue.

Kirkelige handlinger  
siden sidste kirkeblad
Døbte:
Natalie Smed Baruffato, Nørager
Thor Krause Larsen, Nørager
Caroline Maarup Davidsen, Gjesing
William Frej Duun Kristensen, Gjesing 

Døde og begravede:
Juul Holm Christiansen, Gjesing

Kommende 
konfirmationsdatoer
2019: Gjesing 28. april, Nørager 5. maj.
2020: Nørager 26. april, Gjesing 3. maj.
2021: Gjesing 25. april, Nørager 2. maj
2022: Nørager 24. april, Gjesing 1. maj.

Nu hvor strukturen er ved at være på 
plads, så viser det sig heldigvis, at vi kan 
fortsætte vores konfirmationspraksis 
som hidtil.
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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

 20. maj Pinsedag 9.30*  11.00* 

 21. maj 2. pinsedag 10.00* Fælles udendørs- 10.00* Fælles udendørs- 
    gudstjeneste  gudstjeneste 
    ved St. Sjørup sø  ved St. Sjørup sø

 27. maj Trinitatis 9.30 (i Vivild kirke) 11.00 

 3. juni  1. s. e. trin. 11.00*  9.30* 

 10. juni  2. s. e. trin. 9.30 (i Vivild kirke) 11.00* 

 17. juni  3. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 23. juni  18.00 Skt. Hans gudstjeneste  

 24. juni  4. s. e. trin.  Ingen 9.30 

 1. juli  5. s. e. trin. 9.30  11.00* 

 4. juli    18.30 Gudstjeneste ved 
      sommerfesten

 8. juli  6. s. e. trin. 11.00*   Ingen

 15. juli  7. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 22. juli  8. s. e. trin.  Ingen  Ingen

 29. juli  9. s. e. trin.  Ingen  Ingen 

 5. aug. 10. s. e. trin. 11.00*  9.30

 12. aug. 11. s. e. trin.   19.00 Friluftsgudstjeneste  
      ved Rygårde strand

 19. aug. 12. s. e. trin. 17.00 Friluftsgudstjeneste 11.00*  
    ved Løvenholm

 26. aug. 13. s. e. trin.  Ingen  Ingen 

Præsten holder sommerferie i uge 28, 29 og 30 (9. t.o.m. 30. juli)
I den periode 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


