
KIRKEBLAD
65. årg. nr. 4 GJESING & NØRAGER Dec. 2020 - Jan. - Feb. 2021

Aflysninger og vigtige ændringer
På grund af Corona-faren aflyses Lucia-gudstjenesterne i både Gjesing og Nørager, 
da en tæt pakket kirke og børn, der går og synger samtidig, ikke harmonerer med 
Corona-restriktionerne. Til gengæld kommer Lillekor og synger for os ved en dejlig 
musikgudstjeneste tredje søndag i advent.

Juleaften er gudstjenesten i Nørager kirke flyttet til Multihallen i Nørager kl. 14.30, 
hvor vi må være rigtig mange, så dér behøves ikke tilmelding. Der er meget plads, og 
stolene bliver stillet op, så vi kan holde afstand.

I Gjesing holder vi to tjenester, en kl. 13.00 og en kl. 16.00. Vi må være ca. 50 men-
nesker ad gangen, hvis vi placerer folk familiemæssigt på bænkene, men det kræver 
tilmelding! Man kan tilmelde sig til Inger Birch Lange, tlf.: 86 48 41 54 eller Jens 
Anders Olsen, tlf.: 51 79 97 12. Tilmeldingsfrist den 22/12.



J u l  o g  C o r o n a
Den handler faktisk om et håb for hele men-
neskeheden, et håb om fred, kærlighed og 
tilgivelse mellem mennesker og Gud, og 
mellem mennesker imellem. 

Det håb tændtes på jord, da Gud selv 
valgte at besøge os, sine mennesker, i skik-
kelse af sin søn, et lille fattigt barn. Hvis der 
er noget, som vi i år trænger til at høre om i 
disse tider, så må det da være håb. Det kan 
nemlig godt føles lidt håbløst, når mørket 
sænker sig derude, og ensomheden sniger 
sig ind på én, fordi alt det, som plejede at 
lyse denne mørke tid op, er blevet aflyst pga. 
faren for Corona.

Men selve håbet og glæden, lyset i mør-
ket, kan man heldigvis ikke aflyse. Guds 
håb og Guds lys vil bane sig vej til os selv på 
uventede måder, hvis blot vi holder os åbne 
for det. 

Da Jesus blev født julenat, var der heller 
ikke noget, som gik helt, som hans forældre, 
Josef og Maria, havde troet, håbet eller fore-
stillet sig – men det gik alligevel. 

Maria havde helt sikkert ikke i sin vildeste 
fantasi forestillet sig, at hun skulle blive gra-
vid med Helligånden. Og så som ung teen-
agemor uden en far til barnet. Josef havde 
helt sikkert ikke forestillet sig, at han skulle 
tage Maria til sig som sin hustru, når hun 
nu var gravid. Ingen af dem havde forestillet 
sig, at de skulle rejse til Betlehem midt om 
vinteren, og at Maria skulle føde sit barn en 
mørk nat i en stald, og at det barn, som kom 
til verden på denne fattige måde, skulle være 
selveste Guds søn. 

Gud finder altid vej, men ikke altid ad de 
veje, som vi mennesker forestiller os. Han 
kommer til os, og ingen kan stoppe ham, og 
han vil skænke os glæden og håbet igen i år, 
hvis ellers vi er parat til at åbne vore øjne og 
ører for det. Rigtig glædelig jul!

Sognepræsten

„Nu er det jul igen, og nu er det jul igen“. Så-
dan plejer vi at synge, mens vi glade løber 
rundt om juletræet. Det kommer vi selv-
følgelig også til i år, selv om det på mange 
måder er et noget usædvanligt år, som er 
kommet til at stå helt i Corona-epidemiens 
tegn. I skrivende stund er kirken ikke blevet 
underlagt nye restriktioner, men ingen ved, 
hvordan det vil se ud, når julen nærmer sig. 

Det betyder også, at alt, hvad der står 
skrevet i dette kirkeblad, er under forudsæt-
ning af, at vi i kirken ikke bliver underlagt 
nye og væsentligt strengere restriktioner, end 
dem vi har nu!

Jul bliver det dog heldigvis under alle om-
stændigheder, restriktioner eller ej. Det er 
vigtigt at huske på, også selv om de fleste af 
os nok har det lidt som i den gamle julesang 
„Sikken voldsom trængsel og alarm“:
„Drej kun universet helt omkring,
vend kun op og ned på alle ting, 
jorden med, thi den er falsk og hul, 
rør blot ikke ved mine gamle jul.“
For julen handler jo grundlæggende om 
mere end hyggelige traditioner og familie-
værdier, selv om de også er nok så vigtige. 

Det er altid værd at besøge kirkegårdene op til 
jul, hvor gravstederne er så smukt pyntede.



Jule-børnegudstjeneste i  
Gjesing kirke
Første søndag i advent, den 29/11 kl. 15.30.
Ligesom vi plejer, synger vi julen ind i Gje-
sing med en festlig familiegudstjeneste. 

Vi starter lidt senere i år: kl. 15.30 i kir-
ken, hvor der er genfortælling af juleevange-
liet, og vi synger de gode gamle julesalmer, 
og måske kommer selve julemanden også på 
besøg? 

Vi håber, at man vil benytte chancen for 
lidt julehygge med børnene. Vi må være ca. 
45 i kirken, og vi kan være lidt flere, hvis vi 
sidder familiemæssigt, men kom i god tid, 
hvis I vil sikre jer en plads.

Med venlig hilsen
sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Vi synger julen ind i Nørager kirke 
med Orla og Anita
Første søndag i advent, den 29/11 kl. 19.00.
Vi synger traditionen tro julen ind i Nør-
ager kirke med en hyggelig og festlig guds-
tjeneste. Der er ingen prædiken, men nogle 
få læsninger, bøn og velsignelse og masser af 
de gode gamle julesalmer.

Der er noget særlig stemningsfyldt ved 
at være i kirken om aftenen i adventstiden, 
så kom og oplev en dejlig begyndelse på de-
cember måned.

Med venlig hilsen
sognepræsten og Nørager menighedsråd

Krybbespil ved  
minikonfirmanderne
Lørdag den 12/12 kl. 14.00 i Vivild kirke.
Vi holder afslutning med minikonfirman-
derne fra Gjesing, Nørager og Vivild, hvor 
vi opfører krybbespil i kirken. Så kom til lidt 
adventshygge med et rigtig fint krybbespil 
fra vores dygtige minikonfirmander.

Alle er meget velkomne, og tag endelig 
bedsteforældre med også.

Med venlig hilsen
sognemedhjælper Charlotte Neumann, 

sognepræst Charlotte B Johansen
og Vivild menighedsråd

Julemusikgudstjeneste
Tredje søndag i advent, den 13/12 
kl. 17.00 i Nørager og kl. 19.00 i Gjesing.
Vi får besøg af „Lillekor“, som bla. består af 
lokale kirkesangere, som vil synge til guds-
tjenesten. Der vil være derfor være ekstra 
musik til gudstjenesten, som også indehol-
der prædiken og fællessang. Så kom og hør!

Med venlig hilsen
sognepræsten, menighedsrådene og Orla

Julegudstjeneste for  
Nørager børnehave
Onsdag den 16/12 kl. 10.00 i Nørager kirke.
Der er julegudstjeneste for de mindste, lige-
som vi plejer, men vær opmærksom på at det 
er onsdag i år! Der vil blive fortalt historie 
og sunget sange, og vi tager også en tur om 
juletræet lidt i utide.

Med venlig hilsen sognepræsten

Nytårsaftens gudstjenester
Den 31/12 kl. 14.30 i Gjesing kirke 
og kl. 16.00 i Nørager kirke. 
Ligesom de forrige år indleder vi nytårsaften 
med en festlig gudstjeneste med champagne 
i våbenhuset bagefter. Vi håber, at mange vil 

„Lillekor“.



benytte sig af tilbuddet om en på en gang 
festlig og højtidelig start på nytårsaften.

Med venlig hilsen 
sognepræsten og menighedsrådene

Ferniseringsgudstjeneste
Søndag den 17/1 2021 kl. 17.00
i Nørager kirke.
Konfirmanderne vil lave „ferniseringsguds-
tjeneste“, hvor der bliver en kort gudstje-
neste, og derefter er der mulighed for at se 
konfirmandernes egne „ikoner“, som er op-
hængt i våbenhuset. Så kom og vær med. 

Med venlig hilsen 
sognepræsten og menighedsrådet i Nørager

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 7/2 2021 kl. 19.00 
i Gjesing kirke. 
Kyndelmisse er en gammel katolsk skik. På 
denne dag midt i den mørkeste vinter ind-
viedes alterlysene til resten af kirkeåret. Der-
for vil vi holde en stemningsfuld lys-guds-
tjeneste, hvor kirken er pyntet med masser 
af levende lys, og hvor temaet for salmer og 
prædiken er „Lys i mørket“. Kom og oplev 
en anderledes gudstjeneste. 

Med venlig hilsen
sognepræsten og menighedsrådene

Fastelavnsgudstjeneste
Lørdag den 13/2 kl. 14.00 i Gjesing kirke.
Alle børn og voksne er meget velkommne, 
bare de er udklædte!

Vi begynder i kirken til børnegudstjene-
ste med genfortælling af en bibelhistorie og 
kendte salmer, som vi kan synge med på. Så 
går vi i Gjesinghus, hvor der er tøndeslag-
ning, kaffe og fastelavnsboller. Der skal nok 
blive noget at se på for både store og små.

Med venlig hilsen
sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Lysgloben i Gjesing kirke.

Granpyntning på Gjesing kirkegård.



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

I ansøgningen skal man oplyse antallet af 
hjemmeboende børn og børnenes alder og 
et telefonnummer, man kan kontaktes på. 
Desuden skal man vedlægge en kopi af års-
opgørelsen fra 2019.

Ansøgningsfrist er den 2. december. 
Ansøgere får besked samme uge. Ansøg-

ningerne behandles under tavshedspligt.
De bedste hilsener

sognepræst Charlotte B. Johansen
tlf. 86 48 33 08

Julehjælpen er sponseret af Lions Club og Sva-
nerne. Varerne er fra Superbrugsen i Auning, 
som også giver et tilskud.

JULEHJÆLP
Det er muligt at søge julehjælp, hvis man 
er bosat i Norddjurs Vestre pastorat, dvs. 
et af følgende sogne: Fausing, Auning, Øster 
Alling, Vester Alling, Gjesing, Nørager, Vi-
vild, Vejlby, Ørsted, Holbæk, Voer, Udby eller 
Estruplund. 

Julehjælpen består af en stor julepakke 
med julemad, småkager, slik og andet, som 
hører julen til.

Hvis man ønsker at komme i betragtning, 
bedes man sende en ansøgning til: 
Sognepræst Charlotte B. Johansen, 
Auningvej 40, Gjesing, 8963 Auning, 
CBJO@km.dk
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling
 22. nov.  9.30, SD  9.30, LS  11.00, LS 
 Sidste s. i kirkeåret
 29. nov. 11.00, LEA 19.00, CBJ 15.30, CBJ 
 1. s. i advent  Vi s. julen ind Julebørnegudstjeneste
  6. dec. 11.00, BK  
 2. s. i advent  
 13. dec. 11.00, LEA 17.00, CBJ 19.00, CBJ 15.30, LEA 
 3. s. i advent  Julemusikgudst. Julemusikgudst. I telt
 16. dec.  10.00 
   Børnehavens juleafslutning
 20. dec.  9.30, CBJ 
 4. s. i advent 16.00, LEA 
  I hallen
 24. dec. 13.30, LEA 14.30, CBJ 13.00, CBJ 15.00, LEA 11.00, LEA 
 Juleaften I hallen I hallen 16.00, CBJ I telt I telt
 25. dec.  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 Juledag   
 26. dec.   9.30, LEA    11.00, LEA 
 2. juledag   
 27. dec. 11.00, LEA  
 Julesøndag  
 31. dec. 16.00, LEA 16.00, CBJ 14.30, CBJ 14.00, LEA 
 Nytårsaften 
  3. jan.  9.30, LEA 11.00, CBJ   11.00, LEA 
 H. 3 k.   
 10. jan. 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 1. s. e. H. 3 k. 
 17. jan.  9.30, LEA 17.00, CBJ 11.00, CBJ 11.00, LEA 
 2. s. e. H. 3 k.   Ferniseringsgudstj. 
 24. jan. 11.00, LEA  
 Sidste s. e. H. 3 k. 
 31. jan. 11.00, LEA  11.00, CBJ   9.30, LEA 
 Septuagesima
  4 feb.    19.00, LEA 
     Kyndelmisse
  7. feb. 14.00, LEA  19.00, CBJ 
 Seksagesima 19.00, LEA  Kyndelmisse 
  Kyndelmisse
 13. feb.   14.00, CBJ 
    Fastelavnsgudstj.
 14. feb.  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 Fastelavn   
 21. feb. 11.00, LEA  9.30, LEA 
 1. s. i fasten
 28. feb. 11.00, LEA 11.00, CBJ    9.30, LEA 
 2. s. i fasten

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

I tilfælde af MEGET sne ...
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.


