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„Lyset er kommet til verden“ – det er blevet forår og alting springer ud.
Det er Gjesing kirke i baggrunden.



P I N S E N
„Lyset er kommet til verden
Gud har besøgt vores jord

Udvalgt blandt stjernerne er den
klode, hvor mennesker bor“

„Det største i verden 
er det, som er skjult for 
øjnene“

I vores tid har vi det 
derimod med at stirre os blinde op alt det, 
som vi kan se. Vi har det med at tro, at det 
vigtigste i verden er det, som vi kan måle og 
veje: hvor succesfulde vi er målt på bund-
linjen af vores løncheck, hvor meget vi har 
opnået i livet målt på, hvad vi har samlet 
sammen i vores villa med vovhund og Vol-
vo, hvor godt vi tager os ud i de andres øjne 
målt i hvor mange likes, vi kan opnå på de 
sociale medier.

Men, „Lyset er kommet til verden. Gud har 
besøgt vores jord ...“

Jesus gik omkring på jorden for at lære os, 
at der er noget, som er større end vores egen 
lille lykke, at livets mening netop gemmer 
sig i forholdet til det, som er større end os 
selv, i kærligheden til Gud og i kærligheden 
til andre mennesker. Kærlighed kan ikke 
måles og vejes, og det kan tro og håb i øvrigt 
heller ikke, men vi kan ikke leve uden dem. 
De skaber vores drømme, vores idealer. Det 
er dem, som giver os inspiration og mod til 
at gå ud i verden og prøve at skabe en ver-
den, som kan leve op til det billede af den 
udvalgte klode, som svæver rundt derude i 
universet svøbt i blåt og hvidt.

I pinsen fejrer vi, at Helligånden, Guds 
egen ånd dalede ned til os mennesker, så vi 
stadig kan mærke troen brænde i vores hjer-
ter, så vi stædigt kan holde fast i håbet om 
en bedre verden, så vi kan blive ved med at 
elske og tilgive hinanden. Må Gud selv ved 
hans ånd holde os fast på det.

Rigtig glædelig pinse!
Sognepræsten

Set ude fra verdens-
rummet er jorden en 
usædvanlig smuk pla-
net. Den svæver rundt 
der i mørket; klar blå og svøbt i hvide sky-
bånd. Når man tænker nærmere over det, er 
den et stort mirakel. Tænk, at den har lige 
præcist den helt rigtige afstand til solen, så 
at her hverken er for varmt eller for koldt, 
den helt rigtige atmosfære, så vi kan trække 
vejret og ikke bliver brændt op af UV-strå-
ling, vand i rigelige mænger, så at liv kan 
opstå og trives. Udvalgt blandt stjernerne er 
den, for selv om der er milliarder af stjerner 
derude, så har vi endnu ikke fundet tegn på 
liv nogen andre steder.

Universet er en svimlende størrelse med 
størrelsesforhold, som vi dårligt kan fatte, og 
sådan er det faktisk også med pinsen.

Pinsen er kirkens tredje store højtid, men 
hvor de fleste er helt på det rene med, hvor-
for vi fejrer jul og påske, så er det straks lidt 
mere uklart med pinse. Pinse er højtiden for 
Helligånden. Helligånden er ligesom uni-
verset en størrelse, som det faktisk er lidt 
svært at forholde sig til.

For hvad er ånd for noget? Det er noget 
underligt, uhåndgribeligt, noget, som hver-
ken kan måles, vejes eller beskrives i natur-
videnskabelige termer – lidt ligesom kærlig-
heden.

På Grundtvigs, vores store salmedigters 
tid var ingen derimod i tvivl. Alle talte om 
ånd, om verdensånden, som drev historiens 
gang, om ånden i naturen, som bandt alting 
sammen, om ånden i mennesket, som for-
bandt os med noget, der var større end os 
selv, nemlig Gud. Ånden var nøglen til at 
forstå meningen med livet – med alting.



Lyset er kommet til verden ... 
Friluftsgudstjeneste ved 
Store Sjørup Sø
2. pinsedag, mandag den 10/6 kl. 10.00.

Friluftsgudstjenesten er fælles for alle i 
Norddjurs Vestre Pastorat. Ved gudstjene-
sten medvirker præsterne fra alle sognene 
og en stor del af kirkebetjeningen, og det er 
Maja Søgaard Blokager, der prædiker.

Efter gudstjenesten er der musikalsk un-
derholdning, så medbring klapstole eller an-
det at sidde på, samt evt. kaffe til efter guds-
tjenesten. Ved regnvejr rykkes gudstjenesten 
til Estruplund kirke. 

Der er parkeringsmuligheder ved søen og 
ellers kan man bruge kirkebilen. Se andet 
steds i kirkebladet for nærmere oplysninger.

Velkommen til en festlig friluftsgudstjeneste.

Med venlig hilsen
Gustav Eyermann, Maja Søgaard Blokager, 
Birthe Brødsgaard Kiilerich, Ulla Pedersen,

Charlotte Bjarning Johansen  

Familiegudstjeneste ved  
Skt. Hans-festen i Gjesinghus
Søndag den 23/6 kl. 18.00.

Vi begynder igen i år med 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

Familiegudstjeneste ved  
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 3/7 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 Store Sjørup sø.



Friluftsgudstjeneste ved  
Rygårde strand
Søndag den 25/8 – i år allerede kl. 14.00!

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. Med-
bring et tæppe eller en klapstol, da der ikke 
er noget at sidde på derude. Menighedsrådet 
er, som noget nyt, vært for en kop kaffe og 
lidt kage. I tilfælde af regnvejr er gudstjene-
sten aflyst, men vi håber på godt vejr lige-
som sidst.

Nørager menighedsråd og sognepræsten 

Sogneudflugt
Lørdag den 31/8.

Sogneudflugten arrangeres i år af Gjesing 
menighedsråd. Der kommer nærmere infor-
mation i dags pressen om hvor og hvornår vi 
begynder. 

Gjesing menighedsråd

Konfirmand opstartsgudstjeneste  
i Gjesing kirke
Søndag den 1/9 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 Gjesing-
hus, hvor jeg vil informere om undervisnin-
gen og konfirmation i Gjesing og Nørager 
i 2019-2020. Efterfølgende vil der være en 
kop kaffe og lidt kage. Jeg glæder mig til at 
hilse på jer. 

Kærlig hilsen sognepræsten

Kommende 
konfirmationsdatoer
Nørager 26/4 2020 kl. 10.00
Gjesing 3/5 2020 kl.10.00

2021: Gjesing 25/4, Nørager 2/5
2022: Nørager 24/4, Gjesing 1/5

Udsigten fra Rygaarde strand ved den sidste parkeringsplads.



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

Menighedsrådsmøde
Næste fællesmøde for Gjesing og Nørager 
menighedsråd er den 26/6 kl. 19.00 i Gje-
sing konfirmandstue.

Præsten holder sommerferie 
i uge 30, 31 og 32
Jeg holder sommerferie fra den 22/7 til og 
med den 11/8 og i den periode passes guds-
tjenesterne af min kollega Ulla Pedersen.

Med venlig hilsen sognepræsten

Ny gravermedhjælper  
ved Gjesing kirke
Som det nok er bekendt, er vores graver/kir-
ketjener Christina Schmidt Brask-Madsen 
stadig på orlov. Menighedsrådet har derfor 
ansat Evy Jensen som vores midlertidige gra-
vermedhjælper. Hun vil sammen med gra-
vermedhjælper Lars Nielsen passe kirkegår-
den, indtil Christina er tilbage. Evy var her 
også i efteråret, så hun kender stedet.

Velkommen igen til Evy og vi glæder os 
til et godt samarbejde.

På Gjesing menighedsråds vegne
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

 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

  2. juni 11.00, UP  9.30, UP 
 6. s. e. påske

  9. juni  9.30, UP  9.30, CBJ 11.00, CBJ 11.00, UP 
 Pinsedag

 10. juni  10.00 
 2. pinsedag  Fælles gudstjeneste ved St. Sjørup sø

 15. juni 10.00, UP 
  Dåbsgudstjeneste

 16. juni 14.00, UP 11.00, CBJ    9.30, UP 
 Trinitatis Afslutn. minier

 23. juni 11.00, CBJ  18.00, CBJ 
 1. s. e. trin.   Skt. Hans i Gjesinghus

 30. juni 19.00, UP   11.00, UP 
 2. s. e. trin. Gl. Estrup

  3. juli  18.30, CBJ 
   Familiegudstjeneste på Nørager stadion

  7. juli  9.30, CBJ    11.00, CBJ 
 3. s. e. trin.

 13. juli 10.00, CBJ 
  Dåbsgudstjeneste

 14. juli  11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 4. s. e. trin.

 21. juli 11.00, UP  9.30, CBJ 11.00, CBJ  9.30, UP 
 5. s. e. trin.

 28. juli  9.30, UP    11.00, UP 
 6. s. e. trin.

  4. aug. 11.00, UP  9.30, UP 
 7. s. e. trin.

 11. aug.   9.30, UP   11.00, UP 
 8. s. e. trin.

 18. aug. 11.00, CBJ   9.30, CBJ 
 9. s. e. trin.

 24. aug. 10.00, CBJ 
  Dåbsgudstjeneste

 25. aug.  14.00, CBJ   11.00, CBJ 
 10. s. e. trin.  Friluftsgudstjeneste ved Rygårde strand

Gudstjenestelisten kan også ses på Nøragers hjemmeside: www.noeragerdjursland.dk


