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Billederne er taget i „Gordons gravhave“ 
i Jerusalem og viser en grav fra første 
århundrede, sådan som Jesus grav må 
have set ud.



Påske – trods alt!

sendte sine skarpe stråler helt ind på gravens 
bagvæg. Den var tom. I skyggen sad der dog 
en hvid skikkelse, som satte ord på det utro-
lige „Han er opstået. Han er ikke her!“

Påskens budskab er nærmest for stort for 
vores ord.

Gud valgte at sprænge selve døden. Han 
valgte at bytte op og ned på selv naturlovene 
og oprejse sin søn fra de døde som den første 
blandt mange.

Han gjorde det af kærlighed til den søn, 
som gav sit eget liv for alle os andre. „Større 
kærlighed har ingen end den, som sætter sit 
liv til for sine venner“ og Jesus satte livet til 
for både venner og fjender. Han døde for at 
bringe Guds rige nærmere til alle os, som er 
lidt for feje til at sætter livet til for nogen. 
Han døde ensom og forladt på et kors mel-
lem forbrydere, men Gud havde ikke glemt 
ham og oprejste ham påskemorgen til livet 
igen.

Påsken er altid på trods. Jesus opstod på 
trods af døden. Vi tror, at også vi og vores 
kære skal opstå engang – på trods. På trods 
af, at vi ikke ligesom Jesus har brugt hele vo-
res liv på at kæmpe for det gode af kærlighed 
til andre, på trods af, at vi ligesom discip-
lene ofte er lidt for feje, eller optaget af vores 
eget, lidt for menneskelige ...

Gud viste sin umådelige kærlighed til 
livet og menneskene påskemorgen ved at 
oprejse sin søn og siden hen alle mennesker 
fra de døde. Det kan vi fejre påske på igen 
i år på trods af Coronaen, og mens vi venter 
på at blive lukket ud i forårssolen igen uden 
restriktioner – det er vel også en slags lille 
„opstandelse“.

Rigtig god påske!

„Han er ikke her ...“

Sådan siger englene til kvinderne påskemor-
gen, da de forvirrede træder ind i den åbne 
grav, og til deres forfærdelse finder den tom. 
„Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er 
stedet, hvor de lagde ham!“

Når nogen dør fra os, er det som om, at 
de er blevet borte. Man kan ubevist tage sig 
selv i at lede efter dem dér i lænestolen, hvor 
de plejede at sidde eller dér for enden af spi-
sebordet. Vi leder efter dem, fordi vi savner 
dem i vores liv. Vi mangler alt det, som de 
plejede at sige og gøre, deres nærvær, deres 
lytten, deres trøstende eller støttende ord. Vi 
mangler dem, og derfor leder vi også ubevist 
efter dem, der hvor vi sidst var sammen med 
dem: Ved graven.

Det gjorde kvinderne også den første på-
skemorgen. 

Kvinderne har formodentlig stadig været 
i chok. Det utænkelige var sket. Romerne 
havde fanget deres mester, pint ham og slået 
ham ihjel. I grunden kunne kvinderne godt 
havde sagt sig selv, at det måtte ende sådan. 
Jesus havde gjort og sagt så mange ting, som 
havde bragt ham på kant med samfundets 
magthavere både rommerne og den jødiske 
overklasse, men hver gang var han miraku-
løst sluppet godt fra det – hans liv var blevet 
skånet bare for at blive ofret nu?

De forstod ingenting.
Kvinderne kunne dog vise ham en sidste 

respekt. Derfor havde de forberedt de vel-
lugtende salver og var kommet ud til graven 
og det syn, der mødte dem, skulle de aldrig 
glemme.

I stedet for det klamme mørke i den tran-
ge grav var stenen rullet fra, og mogensolen 



„Små gudstjenester“
– mens vi venter på bedre tider ...

Trods strenge restriktioner pga. Coronaen 
har vi trods alt fået lov til at holde guds-
tjeneste – slet ikke som vi plejer, men i en 
forkortet form og uden altergang og menig-
hedens salmesang. Det hele må kun tage 30 
min., men der er dog stadig tid til bønner, 
prædiken og smuk musik i form af orgelspil 
og solosang. Selv om vi savner altergangen 
og det at kunne synge sammen, er det dog 
stadig gudstjeneste, og det giver mulighed 
for et pusterum til ro og eftertanke midt i 
den indeklemte hverdagstrommerum, som 
de fleste af os befinder os i.

Vi har efterhånden været  „hjemsendt“ i 
over en måned, og det begynder at kunne 
mærkes på selv de mest indadvendte af os. 
Det er svært, at man ikke kan komme ud og 
møde andre mennesker, og for mange enlige 
er det meget ensomt. For de fleste af os er 
vores hjem blevet en slags ufrivilligt fæng-
sel, som man kun kan forlade for at gå tur 
eller handle ind. Enhver krise forstærker og 
fremhæver de problemer, der måtte være i 
forvejen i familien, på arbejdspladsen, el-
ler inden i én selv, og har man tendens til 
depression eller angst, så forstærker ensom-
heden og den gennerelle bekymring også de 
problemer. 

Vi venter på forår og bedre tider, og mens 
vi venter, kan vi passende fordrive tiden ved 
at ringe eller skrive til de mennesker, som vi 
savner. I gamle dage klippede og skrev man 
gækkebreve – det kunne være, at vi skulle 
genoplive den tradition enten digitalt eller 
med gammeldages post. Det varmer altid, 
når nogen tænker på én og sender én en lille 
hilsen. Og ellers er man meget velkommen 
til gudstjeneste i kirken. Vi må være op til 
23 i Gjesing kirke og 27 i Nørager, så der er 
stadig fin plads!

Sognepræsten

Her vil ties, her vil bies
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!

Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.

Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!

Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse. Det snart forgår.
Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!

Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes, blomsterne dækkes,
blomsterne dækkes, jo mer det sner.
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!

Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad.
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad! Danmark.

Hans Adolph Brorson, 1765



Rigtig vin og brød
Skærtorsdag den 1/4 kl. 19.00 i Gjesing kirke.
Hvis restriktionerne er lettede, vil vi kunne 
byde indenfor til altergang, og hvis ikke, bli-
ver det en almindelig gudstjeneste UDEN 
ALTER GANG. Kirken vil være ekstra smukt 
pyntet til denne højtidelige aftensgudstje-
neste skærtorsdag i Gjesing. 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 
stemningsfulde gudstjeneste.

Med venlig hilsen sognepræsten

Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste
Søndag den 18/4 kl. 13.00 i Nørager 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.

Vi håber at se så mange som restriktioner-
ne tillader, så sæt kryds i kalenderen søndag 
den 18/4 kl. 13.00!

Med venlig hilsen sognepræsten Konfirmationsdatoerne  
er flyttet til august
Vi har i Norddjurs Provsti valgt at udskyde 
konfirmationerne, som skulle have været af-
holdt i april og maj, da vi er bekymrede for, 
at restriktionerne endnu ikke vil være til-
strækkeligt lettede i april/maj til, at konfir-
manderne kunne få en ordentlig konfirma-
tion og fest bagefter. Som det er nu, må en 
gudstjeneste kun var 30 min., der må ikke 
være fællessang, og der er strenge regler for 
brug af mundbind og antal deltagere. For 
private fester gælder det desuden, at man 
ikke må mødes mere end 5 ad gangen. Vi 
ved ikke, hvordan det ser ud til april/maj, 
men hellere flytte nu hvor I så har mulighed 
for og tid til at planlægge på ny.

Konfirmanderne på udflugt til Fyrkat, hvor de 
var med i et rollespil om Danmarks kristning.

Konfirmation

Der er konfirmation i Nørager kirke 
søndag den 29/8 kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Philip Eis Alexandersen, Oliver Bruun
Søren Peder Byskov, Isabella hvid Fisker
Rasmus Kvist Guldbrandt
Mia Lykkegård Møgeltoft Jakobsen
Emil Amanuel Vejsgaard Jensen
Igor Krolikowski
Michael Christoffer Pasciak
Lauge Fuglsang Pedersen
Oskar Pedersen
Kasper Embana Rasmussen
Cecillie Ask Sørensen, Oliwia Zarzyka

Der er konfirmation i Gjesing kirke 
søndag den 22/8 kl.10.00.

Konfirmanderne er:
Mads Martin Kusk Nielsen
Sebastian Stahlhut Wøhlk



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:
Jens Anders Olsen, Løvenholmvej 43, 8963 Auning 
tlf.: 51 79 97 12, e-mail: jens-anders@sol.dk

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

Kirkeværge: Inger Birch Lange
Stadion Allé 4, 8963 Auning
tlf.: 51 24 25 91, e-mail: birchbach@mail.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.: 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

„Lyset er kommet til verden ...“ 
Friluftsgudstjeneste  
ved Store Sjørup Sø
2. pinsedag, mandag den 24/5 kl. 10.00.

Vi håber på, at restriktionerne er lempet 
kraftigt, og vejret er godt på dette tidspunkt, 
så vi kan samles mange udendørs, men hold 
øje med pressen inden I tager afsted.

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. 

Der er parkeringsmuligheder ved søen, 
og ellers kan man bruge kirkebilen. Se bag 
på kirkebladet for nærmere oplysninger. Vel-
kommen til en festlig friluftsgudstjeneste.

Med venlig hilsen
Gustav Eyermann, Lise Edelman Andersen, 

Charlotte B. Johansen, Birthe Kiilerich
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

 28. feb. 11.00, LEA 11.00, CBJ    9.30, LEA 
 2. s. i fasten

  3. mar.  9.30, LEA   11.00, LEA 
 3. s. i fasten

 14. mar. 11.00, LEA 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 Midfaste

 21. mar.  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 Maria Bebudelse 

 28. mar. 11.00, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ   9.30, LEA 
 Palmesøndag

  1. april 11.00, LEA 11.00, CBJ 19.00, CBJ 19.00, LEA 
 Skærtorsdag

  2. april  9.30, CBJ  11.00, CBJ 
 Langfredag

  4. april  9.30, BK 11.00, CBJ  9.30, CBJ   9.30, LEA 
 Påskedag 11.00, LEA
  5. april  9.30, LEA 
 2. påskedag

 11. april   9.30, SPD  9.30, BK 
 1. s. e. påske 

 18. april 11.00, LEA 13.00, CBJ  9.30, CBJ  9.30, LEA 
 2. s. e. påske  Konfirmandernes egen gudstj.

 25. april  9.30, LEA  11.00, CBJ  11.00, LEA 
 3. s. e. påske 

 30. april 11.00, CBJ  9.30, CBJ   9.30, GE 
 Bededag

  2. maj 11.00, LS 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 4. s. e. påske

  9. maj  9.30, LEA 11.00, BK   11.00, LEA 
 5. s. e. påske

 13. maj   11.00, CBJ 
 Kr. Himmelfart 

 16. maj 11.00, NN 11.00, CBJ   9.30, CBJ 
 6. s. e. påske

 23. maj 11.00, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 Pinsedag

 24. maj 10.00 
 2. pinsedag Fælles gudstjeneste ved St. Sjørup sø

 30. maj  9.30, LEA 11.00, CBJ   11.00, LEA 
 Trinitatis 

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


