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„Du lagde i det mindste frø,
der skjuler sig i jorden

den største kraft,som ej vil dø, 
men trodser lyn og torden.
Du skabte ud af dis og dug

engang for længe siden,
din skabermagt er stærk og smuk

du skaber hele tiden“

H Ø S T
kan godt forundre sig 
over, at skaberen, at 
Gud turde betro os 
denne magt. Der står jo 
netop i skabelsesberet
ningen, at menensket 
skal herske over havets 
fisk, himlens fugle og 
alle dyr, der rører sig 
på jorden, og at men
nesket skulle have alle 

planter, der sætter frø og alle træer, der bærer 
frugter med kerner til føde. Hvilken gave at 
få betroet. 

Det er imidlertidig lidt som om, at vi har 
glemt, hvad det vil sige at få noget betroet 
– måske skete det allerede ved syndefaldet. 
Vi mennesker har tilsyneladende altid haft 
svært ved at styre vores hang til at beherske 
og udnytte vores omverden til egen fordel, 
fordi viden er magt, og magt har det med at 
korrumpere. 

At herske betyder jo ikke nødvendigvis, 
at man har ret til at ødelægge (bogstavelig 
talt „lægge øde“) det, som man har fået be
troet. Tværtimod! Der ligger det i at herske, 
at man også skal huske at drage omsorg for 
det, som man behersker. Man skal ikke kun 
herske over naturen, så man kan udnytte 
dens ressourser, men at man også må beher
ske sig selv som mennesker og vores grådig
hed og trang til mere og mere komfort, så vi 
ikke ender med at lægge verden øde for os 
selv og vores medskabninger.

Gud har givet os en fantastisk klode, mere 
rig end selv vi drømte og troede. Lad os tage 
godt vare om den, så vi kan blive ved med 
at høste alle dens goder også i fremtiden og 
herske, netop som Gud selv hersker ved at 
tjene.

Rigtig god høst!

Sådan lyder første vers 
af en af de nye høstsal
mer fra vores tillæg, og 
hver gang man høster, 
hvad end man er land
mand og høster sine 
marker, eller man bare 
er almindelig haveejer 
og høster i sin køkken
have, sit drivhus eller 
blomsterbedet, ja, så 
må man fyldes af forundring og respekt over 
den kraft, der får alting til at spire og gro. 
Tænk, at der ud af selv det mindste frø kan 
komme en hel plante, som selv kan blive i 
stand til at sætte nye frø. Naturen er utrolig. 
Skaberen er utrolig.

Naturen bliver ved med at kunne overra
ske os med sin rigdom og sin kompleksitet.
Alting lever i en tilsyneladende hårfin ba
lance, hvor levende væsner er gensidigt af
hængige af hinanden, og det hele går op i en 
højere enhed, så smukt, så stærkt. 

Vi moderne mennesker er bare efterhån
den så vant til, at vi selv kan beherske alting 
med vores teknologi, så der skal tilsvarende 
meget til at imponere os. Vi kommer nemt 
til at tage naturens små undere som en selv
følge. Vi er selv, som mennesker, blevet så 
utrolig komplekse. Vi kan overkomme næ
sten enhver forhindring og indrette vores 
omverden, som det passer os. Derfor ople
ver vi ironisk nok mest naturens storhed, 
når “nature strikes back”, fordi vi med vores 
voldsomme indgriben selv er med til at for
rykke de fine balancer.

„Menneske, din egen magt gør dig svimmel 
og forsagt“, sådan står der i en anden af de 
nye salmer.

Mennesket har fået en umådelig stor 
magt betroet i kraft af sin intelligens. Man 



Der er i år valg til menighedsrådene i både 
Gjesing og Nørager, og valget afholdes som 
noget nyt på en valgforsamling. Det finder 
sted den 15/9 kl. 19.00 i Nørager forsam-
linghus og på samme tid i konfirmandstuen 
i Gjesing.

På valgforsamlingen opstilles og vælges  
kandidaterne til menighedsrådet. Kandi
dater præsenterer først sig selv, og så er der 
mulighed for debat, før der gennemføres en 
skriftlig afstemning om de opstillede kan
didater. Resultatet af afstemningen afgør, 
hvem der er valgt til menighedsrådet.

Der skal vælges 5 medlemmer til hvert 
råd. I Nørager regner vi med, at 4 ud af 5 
medlemmer gerne vil fortsætte, mens vi i 
Gjesing mangler 4 medlemmer. Der skal 
desuden vælges to suppleanter til hvert råd.

Hvis der skulle være flere interesserede, 
end der er ledige pladser, så giver loven mu
lighed for, at der efterfølgende udløses et af
stemningsvalg ved, at der indleveres en liste 
med kandidater og stillere. I disse tilfælde 
gennemføres et afstemningsvalg, ellers ikke.

Det er vigtigt, at man kommer til disse 
valgforsamlinger, for det er menighedsrådet, 
som sørger for det lokale kirkeliv i samar
bejde med præsten. Det er altså menigheds
rådet, som står for arrangementerne i kir
ken, og som er arbejdsgivere for de ansatte 
ved kirken og står for driften af kirkegården. 
Der er mange opgaver at varetage, og vi er 
derfor på udkig efter kandidater, som vil 
bruge noget tid på menighedsrådsarbejdet. 
Det kan være både sjovt og spændende.

Hvis ikke vi kan finde kandidater nok til 
hvert af menighedsrådene, kan det komme 
på tale at lægge menighedsrådene sammen. 

De nye menighedsråd tiltræder 1. søndag 
i advent 2020, og jeg glæder mig til samar
bejdet.

Sognepræsten

Høstgudstjenester
Søndag den 20/9 kl. 14.00 i Gjesing kirke og 
kl. 19.00 i Nørager kirke.
Nu er høsten forhåbentlig kommet vel i hus, 
og derfor holder vi traditionen tro høstguds
tjeneste for store og små i vores kirker. Det 
er en festlig gudstjeneste, hvor kirkerne er 
smukt pyntet, og vi skal synge alle de gode 
gamle høstsalmer. I Gjesing er der kaffe og 
kage efter gudstjenesten i konfirmandstuen.

Menighedsrådsvalget:

15. september 2020



Introduktionsgudstjeneste  
for alle konfirmander i Gjesing, 
Nørager og Vivild
Onsdag den 23/9 kl. 19.00 i Gjesing kirke.
De kommende konfirmander og deres for
ældre indbydes til en særlig gudstjeneste i 
Gjesing kirke som introduktion til konfir
mandforløbet. Efter gudstjenesten går vi 
over i Gjesinghus, hvor jeg vil informere om 
undervisningen og konfirmation i Gjesing, 
Nørager og Vivild i 20202021. Efterføl
gende vil der være en kop kaffe og lidt kage. 
Jeg glæder mig til at hilse på jer alle sammen.

Kærlig hilsen
sognepræst Charlotte B Johansen

Minikonfirmander
Der er igen i år mulighed for at gå til mini
konfirmand, hvis man går i tredje klasse 
på Langhøjskolen. Undervisningen fore
går sammen med eleverne fra Vivild og det 
begynder tirsdag den 20/10 fra kl. 14.00-
15.30. Transport frem og tilbage til skolen 
foregår med bus, og der vil altid være én 
voksen med til at hente og bringe børnene. 
Vi vil med fortællinger, kreative indslag og 
sang fortælle om kristendom og kirke, og vi 
slutter af med krybbespil lørdag den 12/12, 
hvor minikonfirmanderne deltager. Vi hå
ber, rigtig mange vil være med, og man må 
gerne deltage, også selv om man ikke er døbt 
eller tilhører en anden tro eller kirke.

Der bliver sendt breve ud med nærmere op-
lysninger om, hvornår det foregår, og hvordan 
man kan blive meldt til. 

Med kærlig hilsen
sognemedhjælper Charlotte Nejmann og 

sognepræst Charlotte B. Johansen

Alle Helgens gudstjenester
Søndag den 1/11 kl. 16.00 i Gjesing kirke og 
kl. 19.00 i Nørager kirke.
Alle Helgens dag mindes vi de døde, og der
for holder vi en særlig gudstjeneste. Her vil 
jeg nævne navnene på dem, som enten er 
døde eller begravede fra sognets kirke siden 
sidste Alle Helgens dag. 

Det er meget stemningsfuldt, og kirken er 
pyntet med masser af levende lys. Organist 
Lars Rørbech og kirkesanger Orla Pedersen 
står for musikken. Der er tale om en almin
delig kort gudstjeneste, men med navneop
læsning og solosang. Bagefter kan man stille 
lys på gravene, så husk evt. at medbringe lys.

Vi håber, at rigtig mange vil give sig tid til 
at mindes de døde; både dem, der er døde 
i det forgangne år, men også dem, som er 
døde for længe siden, og som vi jo stadig 
savner og tænker på ind imellem.

De kærligste hilsener sognepræsten 

Konfirmationsdatoer i 2021

Gjesing: 25. april kl. 10.00
v. Charlotte B. Johansen

Nørager: 2. maj kl. 10.00
v. Charlotte B. Johansen

Vivild: 2. maj kl. 10.00
v. Gustav Eyermann



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 (LEA)
tlf.: 86 48 13 08, mobil: 51 21 60 57,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

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.: 40 11 93 63, 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

Jule-børnegudstjeneste i Gjesing 
kirke med juletræsfest i Gjesinghus 
og lystænding i rundkørslen
Den første søndag i advent, 29/11 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? Der
efter tager vi ned i Gjesinghus, hvor man 
kan hygge sig med at lave juledekorationer, 
drikke gløgg eller kaffe og spiser æbleskiver, 
og så tager vi også en tur om juletræet lidt i 

utide! Vi slutter lige som vi plejer med ju
letræstænding 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
Den første søndag i advent, 29/11 kl. 19.00.
Vi synger julen ind i Nørager kirke med en 
festlig julemusikgudstjeneste. Der er ingen 
prædiken, men nogle få læsninger, bøn og 
velsignelse og masser af de gode gamle jule
salmer. Så kom og vær med

Med venlig hilsen
sognepræsten og Nørager menighedsråd
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

 30. aug.  9.30, LEA 11.00, CBJ 
 12. s. e. trin. Konfirmation Konfirmation 
  11.30, LEA 
  Konfirmation

  6. sep.  9.30, CBJ   11.30, BK 10.00, BK 
 13. s. e. trin.    Konfirmation Konfirmation

 13. sep. 14.00, LEA 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 14. s. e. trin. Minikonfirmand 
  afslutning

 20. sep. 11.00, LEA 19.00, CBJ 14.00, CBJ 19.00, LEA 
 15. s. e. trin. Høstgudstjen. Høstgudstjen. Høstgudstjen. Høstgudstjen.

 23. sep.   19.00, CBJ 
    Indskrivningsgudstjeneste

 27. sep. 11.00, LEA  9.30, LEA 
 16. s. e. trin. 

  2. okt.     18.30, LEA 
      Høstgudstjen.

  4. okt.  9.30, LEA 11.00, CBJ 
 17. s. e. trin. 

 11. okt. 14.00, BK  9.30, CBJ 11.00, CBJ  9.30, SD 
 18. s. e. trin. Minikonfirmation

 18. okt. 11.00, LEA 
 19. s. e. trin. 

 25. okt. 11.00,  11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 20. s. e. trin. BUSK, LEA
  1. nov. 11.00, LEA 19.00, CBJ 16.00, CBJ 14.00, LEA 
 Alle Helgen 

  8. nov.  9.30, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ  11.00, LEA 
 22. s. e. trin. 

 15. nov. 11.00, CBJ  
 23. s. e. trin. 

 22. nov.  9.30, SD  9.30, LS  11.00, LS 
 Sidste s. i kirkeåret

 29. nov. 11.00, LEA 19.00, CBJ 13.30, CBJ 
 1. s. i advent  Vi s. julen ind Julebørnegudstjeneste

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

I tilfælde af MEGET sne ...
Hvis der er lovet kraftigt snefald, eller der er mistanke om snestorm, så kontakt 

sognepræsten samme dag inden man kører hjemmefra og hør, om gudstjenesten 
kan afholdes som planlagt. Hvis jeg ikke er til stede, vil der være indtalt en besked på 

telefonsvareren, om hvorvidt guds tjenesten vil blive afholdt.


