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„Livstræet skyde af korsets rod! Smage lad alle, vort drot er god“ (Salme nr. 192 i salmebogen).
Oliventræet her står i Getsemane have, og det er så gammelt, at det må have været  

vidne til Jesus’ bøn i Getsemane.



For et træ er der håb ...
„For et træ er der håb, 

hvis det fældes, kan det skyde igen;

det holder ikke op med at sætte friske skud.

Selv om rødderne i jorden er gamle, 

og stubben dør i mulden,

gror det igen, så snart det mærker vand, 

og sætter grene som et nyplantet træ.“

JOB 14.7

ja selv døden på et 
kors blandt forbry-
dere, kan vendes til 
den største sejr, hvis 
man evner at holde 
fast i troen på, at 
for Gud er alting 
muligt.

Skærtorsdag aften lå Je-
sus på knæ i oliventræernes 
skygge i Getsemane have. 
Han bad for sit liv. Han 
bad om, at denne skæbne, 
at skulle dø på et kors, ikke 
skulle blive hans. Hans 
nærmeste venner, som el-
lers havde lovet at våge 
sammen med ham denne 
sidste svære nat, var alle fal-
det i søvn.

Bøn er altid en samtale 
med Gud, men det er jo 
ikke sikkert, at vi får det, 
som vi beder om.

Jesus fik ikke lov at slippe for korset skær-
torsdag nat, og det er vores held, for ellers 
havde han ikke kunnet besejre selve døden 
påskemorgen. 

Tænk, at livet koster livet. 
Nogen gange kan det koste de største ofre 

af et menneske at gøre det rigtige. Jesus end-
te sin bøn i Getsemane have med de berøm-
te ord, „dog ikke som jeg vil, men som du vil“. 
Han lagde alt i Guds hånd, og Gud oprejste 
ham så også fra de døde påskemorgen. Men 
det kræver stor tro, stor tillid til Gud, at 
bede de ord „ikke som jeg vil, men som du 

Træer spiller en stor 
rolle i bibelen både 
i det gamle og det 
nye testamente, og 
især oliventræet.

Udover, at det 
har leveret den olie, 
som altid har været 
helt uundværlig i middel-
havskøkkenet, så var det 
også den olie, der leverede 
lys i de mørke huse på Jesus 
tid, men oliventræets mest 
bemærkelsesværdige egen-
skab er alligevel, at det op-
fører sig præcist, som Job 
beskriver det her. Det kan 
skyde fra roden! Selv når 
det synes fuldstændigt dødt 
og stubben tilsyneladende 
er død i mulden, så kan det 
på mirakuløs vis igen sætte 
nye skud, så snart det mær-
ker vand.

Job beklager sig over, at sådan er det ikke 
for et menneske. Er vi først døde, så skyder 
vi ikke igen. 

Det fantastiske er, at påskens historie insi-
sterer på at fortælle os det modsatte.

Jesus blev hurtigt forbundet med „det 
rodskud af Isajs stamme“ , som profeten Esa-
jas taler om; den messias, som skulle kom-
me, netop når man troede, at nu var alt håb 
ude, og  

Jesus er netop som et rodskud! 
Han opstod påskemorgen fra de døde og 

lærte os dermed, at selv det største nederlag, 

Golgatha i gravkirken,
Jerusalem.



vil“, eller simpelthen: „Ske din vilje“, som vi 
alle beder i fadervor. Tro er tillid til Gud. Tro 
er tillid til, at han altid ved bedst – også når 
vi ikke selv kan se nogen udveje eller mening 
med det hele; tillid til, at for ham er alting 
muligt, også det, som er helt umuligt for os.

„For et træ er der håb: hvis det fældes, kan 
det skyde igen“. Påskens budskab er, at så-
dan er det også for et menneske. 

Man kan rejse sig igen, børste støvet af sit tøj 
og komme videre selv efter de største neder-
lag, selv efter de sværeste tab, hvis blot man 

holder fast i troen og håbet. Det er svært 
men ikke umuligt!

Livet er en gave, men nogen gange er det 
en besværlig gave. Vi får ikke altid det, som 
vi ønsker os; nogen gange får vi noget meget 
bedre eller bare noget helt andet.

Lad os gå ud i foråret og nyde, at det ikke 
kun er træerne, som kan skyde igen, men at 
selve naturen bekræfter påskens budskab, at 
livet kan opstå fra døde, hvis vi blot holder 
fast i troen og håbet og kærligheden gennem 
vinterens kulde.

God påske!
Amen

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 3/3 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 børnegudstjene-
ste. Der vil være genfortælling af en bibelhi-
storie og kendte salmer, som vi alle kan syn-
ge med på. Derefter er der tøndeslagning, 
kaffe og fastelavnsboller i Gjesinghus. Der 
er selvfølgelig præmie til de bedst udklædte 
og til 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. 

Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste
Søndag den7/4 kl. 13.00 i Gjesing kirke.

Som en del af konfirmandundervisningen 
vil konfirmanderne arrangere deres egen 
gudstjeneste.

De får selv lov til at formidle evangeliet, 
vælge salmer og bønner. De står for nadve-
ren, ligesom de også selv medvirker i den 
øvrige gudstjeneste.

Alle er meget velkomne til en garanteret 
anderledes gudstjeneste. Vi håber at se både 
forældre, søskende, bedsteforældre og kam-
merater på kirkebænkene. Sæt kryds i kalen-
deren søndag den 7/4 kl. 13.00!

Med venlig hilsen Sognepræsten



Vi synger påsken ind 
med kaffebord bagefter i 
konfirmandstuen
Palmesøndag den 14/4 kl. 14.00
i Gjesing kirke.

Vi synger i år påsken ind i Gjesing kirke 
med en lille musikgudstjeneste. Det er en 
kort gudstjeneste uden prædiken, men med 
masser af de gode gamle påskesalmer; så tag 
endelig også børnene med. 

Med venlig hilsen
Sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Rigtig vin og brød ...
Skærtorsdag den 18/4 kl. 19.00
i Gjesing kirke.

Kirken vil være ekstra smukt pyntet til den-
ne højtidelige aftensgudstjeneste skærtors-
dag i Gjesing. Gudstjenesten vil forløbe som 
normalt, men til altergangen vil der være 
rigtigt brød og vin i anledning af skærtors-
dag. Så kom og vær med til den stemnings-
fulde gudstjeneste.

Med venlig hilsen Sognepræsten

Konfirmation
Der er konfirmation i Gjesing kirke 
søndag den 28/4 kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Mathilde Bowman
Sine Zhai Vejsgaard Jensen
Jacob Skaarup Bruun Madsen
Stine Embana Rasmussen
Caroline Søgaard-Sørensen

Der er konfirmation i Nørager kirke 
søndag den 5/5 kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Patrik Hvid Fisker
Cathrine Givskov
Rasmus Aabenhus Madsen
Emil Aabenhus Madsen
Mikkel Ask Sørensen

Konfirmandernes egne billeder.

Konfirmanderne 2019.



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 kordegn Lisa Boye Knudsen pr. telefon og 
efterfølgende sam tale aftales med præsten. Husk at 
medbringe navnet på barnet, forældrenes attester samt 
navne og adresser på 2-5 faddere.

Bryllup
Aftales med kordegn Lisa Boye Knudsen pr. telefon og 
efterfølgende samtale aftales med præsten. 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 pr. telefon med kordegn 
Lisa Boye Knudsen, mens begravelsessamtalen aftales med 
præsten pr. telefon.

Sognepræster
Charlotte B. Johansen (CJ)
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning
tlf.: 86 48 33 08, e-mail: CBJO@km.dk
Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Ulla Pedersen (UP)
tlf.: 86 48 13 08, e-mail: UMP@km.dk

Kordegn
Lisa Boye Knudsen, Kirkevej 15, 8963 Auning
tlf.: 86 48 13 12, e-mail: lbk@km.dk
Kirkekontoret i Auning har åbent tirsdag-fredag kl. 9-14

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle arrangementer i Gjesing og Nørager 
kirker. Ring venligst i forvejen på tlf.: 86 48 33 08.

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

Graver: Christina Schmidt Brask-Madsen
Perlevej 6, Pindstrup, 8550 Ryomgard
e-mail: gjesing.graver@gmail.com
 – kirkegården mobil: 40 83 10 27

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

Kasserer: Jens Sørensen
Østergade 9A, 8963 Auning
tlf.: 40 75 45 85, e-mail: js@auningradio.dk 

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

Kommende konfirmationsdatoer
2020: Gjesing den 26/4, Nørager den 3/5.

Bededagsgudstjeneste  
med varme hveder
Torsdag den 16/5 kl. 19.00 i Gjesing kirke.

Igen i år indbyder menighedsrådet til lune 
hveder og en kop kaffe i konfirmandstuen 
efter gudstjenesten. Traditionen med hveder 
til bededag er vældig hyggelig, så kom og 
vær med. 

Menighedsrådsmøder
Fællesmøde for Gjesing og Nørager menig-
hedsråd: 20/3 kl.19.00 i Nørager.
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling
 24. feb.  9.30, CJ 19.00, CJ  11.00, CJ  
 Seksagesima
  3. mar. 11.00, UP 11.00, CBJ 13.30, CBJ   9.30, UP 
 Fastelavn   Fastelavnsgudstj.
  9. marts 10.00, CBJ 
 Dåbsgudstjeneste
 10. mar. 11.00, CBJ 
 1. s. i fasten
 17. mar. 11.00, UP  9.30, CBJ 11.00, CBJ  9.30, UP 
 2. s. i fasten
 24. mar.  9.30, UP    11.00, UP 
 3. s. i fasten
 31. mar.  9.30, UP 11.00, CBJ  11.00, UP 
 Midfaste
  7. april  9.30, CBJ  13.00, CBJ 
 Maria Bebudelse   Konfirmandernes egen gudstj.
 13. april 10.00, UP 
 Dåbsgudstjeneste
 14. april  9.30, UP 11.00, CBJ 14.00, CBJ 11.00, UP 
 Palmesøndag
 18. april 19.00, UP 11.00, CBJ 19.00, CBJ  11.00, UP 
 Skærtorsdag
 19. april 14.00, UP  11.00, UP 
 Langfredag
 21. april 11.00, UP 11.00, CBJ  9.30, CBJ  9.30, UP 
 Påskedag
 22. april 11.00, CBJ 
 2. påskedag
 28. april   9.30, UP  10.00, CBJ  11.00, UP 
 1. s. e. påske   Konfirmation
  4. maj 10.00, CBJ 
 Dåbsgudstjeneste
  5. maj 11.00, UP 10.00, CBJ   9.30, UP 
 2. s. e. påske Konfirmation Konfirmation  Konfirmation
 11. maj 10.00, CBJ  
  Konfirmation
 12. maj  9.30, UP 11.00, CBJ   11.00, UP 
 3. s. e. påske Konfirmation    Konfirmation 
  11.00, BK 
  Konfirmation
 16. maj   19.00, CBJ 
    Med varme hveder
 17. maj  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 Bededag
 19. maj  9.30, UP   11.00, UP 
 4. s. e. påske
 26. maj 11.00, CBJ     9.30, CBJ 
 5. s. e. påske
 29. maj 17.00, UP 
  Børnegudstj. med Lille Kor
 30. maj 11.00, UP 11.00, CBJ  9.30, CBJ 19.00, UP 
 Kr. Himmelfart    Teltgudstjeneste


