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„ K O R S E T “
„Jeg kender dit ansigt på korset,  

du lidende Menneskesøn.
Jeg tror du er ét med Gud Fader, 

du kommer fra højeste sted, 
du gengælder ondskab med godhed, 

du lyser fra korset Guds fred“

Han gengældte 
netop ondskab 
med godhed, og 
det er den ene-
ste måde, hvorpå 
man kan få ond-
skaben til at holde 
op. „Øje for øje og 
tand for tand“. Det 
er hævnens logik, 

men følger man den, så ender verden med at 
blive blind. „Større kærlighed har ingen, end 
den at sætte sit liv til for sine venner“. Jesus 
satte livet til for både venner og fjender, han 
gengældte altid det onde men sin guddom-
melige godhed og kærlighed, og han vil, at 
vi skal prøve at gøre det samme i vores liv.

Må Gud selv hjælpe os dertil, så også vi 
kan lære at tilgive og elske; selv vores fjender 
og dem, som vi er uenige med. Så vil vi også 
kunne mærke den fred, som lyser ud af selve 
korset.

Rigtig god påske, sognepræsten

Sådan lyder første 
vers af Inge Hertz 
Aastrups smukke 
salme, som i øvrigt 
er at finde i 100 
salmer, vores nye 
salmebogstillæg. 

Korset er på en 
gang et grusomt 
torturinstrument 
og det smukkeste symbol på kærlighed, der 
findes. Måske derfor, er det blevet selve sym-
bolet på kristendommen. I grunden er det 
jo lidt mærkeligt at vælge noget så frastø-
dende som sit symbol, men selve formen er 
jo smuk i sin enkelhed og nem at genkende. 

Da Jesus blev hængt op på korset, var det 
første han sagde, „Fader, tilgiv dem, for de 
ved ikke, hvad de gør“.

Det må havde krævet næsten umenneske-
lige styrke at tilgive sine bødler i den situa-
tion, men Jesus har jo gang på gang lært os, 
at du skal elske selv dine fjender og bede for 
dem, som forfølger dig.

Nye hynder i Nørager kirke
Vi har fået anskaffet nye hynder til kirke-
bænkene i Nørager kirke, da de gamle hyn-
der længe har trængt til udskiftning. Så nu 
har kirkerummet fået en tiltrængt opfrisk-
ning og samtidig kan man sidde behageligt 
på bænkene til både gudstjenester, dåb, viel-
ser og begravelser. Kom og se, hvor fint der 
er blevet i kirken og hjælp os med at slide 
lidt på vores nye hynder ved de fremtidige 
gudstjenester!

Nørager menighedsråd



Orienteringsmøder
Tirsdag den 12/5.
I 2020 skal menighedsrådene som noget nyt 
vælges på en valgforsamling, hvor kandida-
terne opstilles og vælges for 4 år. Forud for 
valgforsamlingen afholder menighedsrådet 
et orienteringsmøde. Begge møder er of-
fentlige og alle er velkomne. 

Hvis du er nysgerrig på, hvad menigheds-
rådet laver, hvilke aktiviteter de arrangerer 
og hvordan du kan stille op til menigheds-
rådsvalget, skal du møde op til det offentlige 
orienteringsmøde 12. maj 2020. 

Orienteringsmøderne foregår i Nørager for-
samlingshus og i konfirmandstuen i Gjesing. 
For nærmere tid og sted, se Lokalavisen.

Med venlig hilsen, menighedsrådene

Menighedsrådsvalg 2020
Vi mangler medlemmer 
i Gjesing menighedsråd!
Bliv medlem af menighedsrådet, få indflydelse 
i lokalsamfundet, bliv ansvarlig for kirken og 
dens medarbejdere – men også alt muligt an-
det spændende.
Her i Gjesing har vi været uheldige, at flere 
dygtige personer er trådt ud af menigheds-
rådet i den forløbne periode. Så vi mangler 
hænder både til alt det praktiske og til at 
drive menighedsrådet i det daglige. Menig-
hedsrådet er især på udkig efter en person 
med regnskabskundskab og økonomiske ev-
ner, samt en person, der brænder for at gøre 
kirke og menighedsråd synlig og tilgængelig 
på de sociale medier.

Som menighedsrådsmedlem har du stor 
mulighed for at præge kirken og kirkens 
engagement og dermed også udviklingen i 
lokalsamfundet. Menighedsrådet har f.eks. 
et godt samarbejde med GOB. Selv om 
mange tror, at menighedsrådet kun er no-
get, der vedrører kirke, præst og kirkegård, 
så er der alt muligt andet også, som f.eks. 

at have indflydelse på arrangementer, få sine 
ideer ført ud i livet og ikke mindst samvær 
og samarbejde med de andre menighedsråds 
medlemmer og de andre menighedsråd i 
området. 

Der er valg til menighedsrådet allerede i 
2020, så det er nu, at du skal i gang med at 
beslutte, om menighedsråd og lokalsamfun-
det faktisk er dig, og at du jo da selvfølgelig 
skal være med! Er du i tvivl om, hvad arbej-
det i menighedsrådet går ud på, så kontakt 
en af os, der allerede er i menighedsrådet. 
Husk også at vores møder og arrangementer 
er åbne for alle. Så bare kom, når vi holder 
møde eller et arrangement, så er du i øvrigt 
også sikker på kaffen og måske kage, eller 
hvad vi nu lige har fundet på.

Vi håber at se og høre fra mange interes-
serede, så vi også i næste valgperiode kan 
samle et helt menighedsråd på 5 personer 
samt 2 suppleanter. Suppleanterne er selv-
følgelig også med i det daglig arbejde.

Jens Sørensen, Gjesing menighedsråd

Salmesangsaften med 100 salmer
Søndag den 8/3 kl. 19.00 i Nørager kirke.
En lille flok af vores lokale kirkesangere vil 
hjælpe os med at lære nogle af de nye salmer 
i salmebogstillægget lidt bedre at kende. Så 
kom og syng med – vi vil selvfølgelig også 
synge nogle af de gode gamle kendte salmer!

Med venlig hilsen
Sognepræsten og kirkesangeren

Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste
Søndag den 29/3 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 nadveren, ligesom de også selv medvir-
ker 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. 

Med venlig hilsen, sognepræsten

Menighedens kor
Gjesing kirke søger igen sangglade bor-
gere, der har lyst til at medvirke i kirkens 
musikgudstjeneste palmesøndag 2020, den 
5/4 kl. 14.00. Kirkesanger Orla Pedersen og 
„Lille Kor“ danner basis for „Menigheds-
koret“. Stemmerne udvides så med lokale 
sangere. Korerfaring er ingen betingelse – 
glæden ved at synge styrkes ved at synge 
sammen. Vi øver i konfirmandstuen torsdag 
aftener kl. 19-21 den 19/3 og 26/3 samt 2/4 
hvis behov. Meld jer til Orla: 21 73 60 34. 
Alle er velkomne.

Vi synger påsken ind i Gjesing 
kirke med „Menighedskoret“ 
Bagefter er der kaffe og kage 
i konfirmandstuen
Palmesøndag den 5/4 kl. 14.00 i Gjesing kirke.
Vi synger i år påsken ind i Gjesing kirke 
med en lille musikgudstjeneste sammen 
med det lokale „Menighedskor“. 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 9/4 kl. 19.00 i Gjesing kirke.
Kirken vil være ekstra smukt pyntet til den-
ne højtidelige aftensgudstjeneste skærtors-
dag. Gudstjenesten vil forløbe som normalt, 
men til altergangen vil der være rigtigt brød 
og vin i anledning af skærtorsdag. 

Så kom og vær med til den stemnings-
fulde gudstjeneste.

Med venlig hilsen, sognepræsten

Konfirmation
Der er konfirmation i Nørager kirke 
søndag den 26/4 kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Noah Byskov Musy Lyngaa Christensen
Frederik Grønfeldt Fisker
Therese Skaarup Bruun Madsen
Mads Karl Maarup
Nicklaz Lentz

Der er konfirmation i Gjesing kirke 
søndag den 3/5 kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Sofie Melat Flinterup
Magnus Kierkegaard Jensen
Frida Schrøder Krogh
Mathilde Bang Rasmussen
Sophie Rasmussen

Samtale om gudstjenesten
Søndag den 17/5 i Nørager kirke.
For sidste gang i denne omgang invite-
rer Ingeborg de kirkegængere, der har 
tid og lyst, til at blive i kirken en halv 
time efter gudstjenesten for at deltage 
i en samtale om gudstjenesten. Var der 
noget i gudstjenesten, som vi lagde sær-
ligt mærke til? Noget i præstens præ-
diken? Måske var der nogle linjer i en 
salme, der talte særligt til os? Dette er 
eksempler på, hvad sådan en samtale 
kunne handle om. 

Alle er velkomne!



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  
sende navnet på barnet, forældrenes dåbsattester samt  
navne og adresser på 2-5 faddere til kordegnen.

Bryllup
Aftales med kordegn Lisa Boye Knudsen pr. telefon og 
efterfølgende samtale aftales med præsten. Husk at  
sende prøvelsesattest fra kommunen samt navne 
og adresser på mindst to vidner til kordegnen. 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 (CBJ)
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning
tlf.: 86 48 33 08, e-mail: cbjo@km.dk
Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Lise Edelberg Andersen (LE)
tlf. 86 48 13 08, e-mail: lea@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

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

Nørager
Formand for menighedsrådet i Nørager: Karin Korning
Gl. Fjellerupvej 10, 8961 Allingåbro
tlf.: 86 48 65 57, e-mail: karinkorning@gmail.com

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

Der er parkeringsmuligheder ved søen og 
ellers kan man bruge kirkebilen (se herun-
der for oplysninger).

Med venlig hilsen
Gustav Eyermann,  

Lise Edelman Andersen,  
Charlotte B. Johansen,  

Birthe Kiilerich,  
Susanne Marie Park Dahlgaard

Jeg er livets brød ... 
Friluftsgudstjeneste ved 
Store Sjørup Sø
2. pinsedag, mandag den 1/6 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. Efter guds-
tjenesten er der musikalsk underholdning, 
så medbring klapstole eller andet at sidde på 
samt evt. kaffe til efter gudstjenesten. Ved 
regnvejr rykkes gudstjenesten til Estruplund 
kirke. 
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling
 23. feb.  9.30, CBJ   11.00, CBJ 
 Fastelavn
  1. mar. 11.00, LE 11.00, CBJ  9.30, CBJ   9.30, LE 
 1. s. i fasten
  8. mar.  9.30, CBJ 19.00, CBJ    
 2. s. i fasten  Salmesangsaften
 14. mar. 10.00, LE 
  Dåbsgudstjeneste
 15. mar. 14.00, minikonf LE   11.00, LE 
 3. s. i fasten Minikonfirmandgudstj.
 22. mar. 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 Midfaste
 29. mar.  9.30, LE  9.30, CBJ 13.00, CBJ  11.00, LE 
 Maria Bebudelse   Konfirmandernes egen gudstj.
  4. april 10.00, CBJ 
  Dåbsgudstjeneste
  5. april 11.00, LE 11.00, CBJ 14.00, CBJ 
 Palmesøndag Kirkefrokost  Vi synger påsken ind
  9. april  11.00, CBJ 19.00, CBJ 19.00, LE 
 Skærtorsdag
 10. april 14.00, CBJ 11.00, CBJ 
 Langfredag
 12. april 11.00, LE  9.30, CBJ 11.00, CBJ   9.30, LE 
 Påskedag
 13. april 11.00, LE 
 2. påskedag
 19. april  9.30, LE    14.00, LE 
 1. s. e. påske     Familiegudstj.
 26. april 11.00, LE 10.00, CBJ   9.30, BK 
 2. s. e. påske Konfirmation Konfirmation  Konfirmation
  3. maj  9.30, LE  10.00, CBJ  9.30, BK 
 3. s. e. påske Konfirmation  Konfirmation  Konfirmation 
  11.00, BK      
  Konfirmation
  8. maj 11.00, LE 
 Bededag
  9. maj 10.00, CBJ 
  Specialkonfirmation
 10. maj 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 4. s. e. påske
 16. maj 10.00, LE 
  Dåbsgudstjeneste
 17. maj  9.30, LE 11.00, CBJ   11.00, LE 
 5. s. e. påske
 21. maj 11.00, LE  9.30, CBJ 11.00, CBJ  9.30, LE 
 Kr. Himmelfart
 24. maj  9.30, LE 
 6. s. e. påske
 31. maj  9.30, LE 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 Pinsedag
  1. juni   10.00 
 2. pinsedag   Friluftsgudstj. ved St. Sjørup sø

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


