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„Vise mænd fra Østerland 
 drog i verden ud på stand
 for den konge at oplede ...“

noget helt særligt. De havde nemlig set et 
tegn på himlen: en mægtig stjerne eller stjer
nekoalition, og det kunne kun være tegn på, 
at en stor konge eller hersker skulle fødes.

Stjernetyderne mente, at denne konge 
måtte være så betydningsfuld, at de selv 
måtte drage afsted for at finde ham. Derfor 
kastede de sig ud i en lang, besværlig og ikke 
mindst farlig rejse gennem ørkenens hede 
om dagen og tilsvarende kulde om natten, 
kun ledt af deres opdagelse af stjernen. 

Tænk, at de ville vove deres privilegerede 
liv for at finde denne nyfødte konge!

De må virkelig i deres inderste have væ
ret overbevist om, at det var det rigtige at 
gøre. Stjernetydere eller de vise mænd bliver 
derfor også en slags forbillede for alle, der 
søger en tro, der søger Gud, selv om man 
måske ikke føler sig som særligt troende. De 
vise mænd kastede sig ud i deres lange rejse, 
selv om de ikke vidste, hvad de ville finde, 
eller om de overhovedet ville finde noget. 
Det kræver stort mod, men vi er alle nødt 
til at være modige og vise tillid, hvis vi vil 
finde ind til livets inderste mening, hvis vi 
vil finde frem til Gud selv. 

Han venter på os alle et sted derude. Ofte 
dér, hvor vi mindst venter at finde ham. De 
vise mænd skulle finde ham i skikkelse af et 
lille fattigt barn i en krybbe i en stald i Bet
lehem. De må være blevet så utroligt over
raskede! Det var det mindst sandsynlige sted 
at finde en mægtig kongesøn, men de var 
heldigvis netop så vise, at de forstod, at der 
er mere til det, end øjet ser. Det største kan 
være skjult i det mindste og fattigste. 

Når alverdens store herskere, kejsere, præ

Sådan digter Grundtvig i en af vores mest el
skede julesalmer, „Dejlig er den himmel blå“, 
som de fleste vist kan nynne med på.

Egentlig er det ikke en julesalme, men 
en Helligtrekongers salme, fordi julen på 
Grundtvigs tid altid sluttede med, at man 
fejrede Helligtrekongers aften 5. januar. I 
dag er det meste af julefejringen rykket frem 
før og på selve juleaften, og derfor bruger vi 
også salmen flittigt dér i stedet for, for det 
er en smuk salme, der går lige i hjertet hos 
både børn og voksne.

Grundtvig gendigter i salmen historien 
om de tre vise mænd eller „magere“, som 
de oprindeligt hed i bibelen, men hvem var 
disse „magere“ egentlig, og hvorfor går de 
både under navnet vise mænd og de hellige 
tre konger?

De var sandsynligvis stjernetydere, altså 
det, som vi i dag ville kalde astrologer eller 
astronomer.

Dengang skelnede man ikke mellem de 
to ting. Man observerede stjernerne, meget 
nøjagtigt faktisk – også efter moderne må
lestok – men ikke for at forstå himmelrum
met, men fordi, at man forestillede sig, at 
menneskers skæbne stod skrevet i stjernerne. 
I det persiske rige, nutidens Iran, var man 
meget optaget af denne slags stjernetydning 
i oldtiden, og astrologerne var meget for
nemme hoffolk. Det er formodentlig der
for, at tradi tio nen har gjort dem til konger. 
De medbragte jo også kostbare gaver: guld, 
myrra (en meget fin velduftende creme) og 
røgelse fra deres hersker i Persien, for at han, 
fra begyndelsen, kunne stå sig godt med 
denne nye konge, som de anså for at være 



sidenter og popstjerner er døde, borte og 
glemt, vil vi stadig fejre Jesus, som var Guds 
søn, men blev født som et hvert andet fat
tigt barn på denne klode i julen, for også at 
være en af vores. Sådan kommer Gud selv 
til os mennesker, når vi mindst venter det, 
hvis blot vi er parate til at åbne vores øjne og 
vores sind for ham.

Rigtig glædelig jul!

Husk 1. søndag i advent 28/11:
Julebørne-gudstjeneste i Gjesing kirke kl. 
13.30 med efterfølgende juletræsfest i Gje
singhus.
Vi synger julen ind kl. 19.00 i Nørager kirke.

Krybbespil ved 
minikonfirmanderne
Lørdag den 4/12 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. Bagef
ter er der kaffe og saftevand i sognegården. 
Alle er meget velkomne og tag endelig bed
steforældre med også.

Med venlig hilsen
sognemedhjælper Charlotte Neumann, 

sognepræst Charlotte B Johansen 
og Vivild menighedsråd

Julebørnegudstjeneste i Nørager 
kirke med Luciaoptog
Tredje søndag i advent, den 12/12 kl. 17.00. 
Luciapigerne vil heldigvis synge for os igen 
i år i Nørager kirke. Gudstjenesten indledes 
derfor med Luciaoptog, og så er der bør
negudstjeneste uden prædiken, men med 
gen fortælling af juleevangeliet for børn og 
voksne. 

Med venlig hilsen 
sognepræsten og Nørager menighedsråd.

De ni læsninger i Gjesing kirke
Tredje søndag i advent, den 12/12 kl. 19.00.
De „ni læsninger“ er en gammel engelsk 
tradition, hvor gudstjenesten består af en 
vekslen mellem salmesang, solosang, klaver 
og læsninger fra bibelen samt bøn.

Vi nøjes med fire læsninger, til gengæld 
vil der være masser af smuk musik.

Det er en smuk optakt til julen og meget 
stemningsfyldt, så kig ind i kirken den 3. 
søndag i advent.

Julegudstjeneste for  
Nørager børnehave 
Torsdag den 16/12 kl. 10.00 i Nørager kirke.
Der er julegudstjeneste for de mindste, lige
som vi plejer. Der vil blive fortalt historie 
og sunget sange, og vi tager også en tur om 
juletræet lidt i utide.

Med venlig hilsen sognepræsten

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



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

Med venlig hilsen 
sognepræsten og menighedsrådene

Pizzagudstjeneste 
Søndag den 16/1 2022 kl. 17.00 
i Gjesing kirke.
Konfirmanderne og deres forældre inviteres 
til gudstjeneste med pizza i Gjesinghus bag
efter, men andre er også velkomne! Tilmel
ding af hensyn til, hvor meget vi skal bestille 
på: CBJO@km.dk eller ring 86 48 33 08.

Kom og vær med.
Med venlig hilsen  

sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 6/2 2022 kl. 19.00 
i Nørager 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 lysguds
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 27/2 2022 kl. 14.00 
i Gjesing kirke.
Alle børn og voksne er meget velkomne, 
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



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: graverkontor@primanet.dk
– 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 disses alder samt et 
telefonnummer, som man kan kontaktes på. 
Desuden skal man vedlægge en kopi af års
opgørelsen fra 2020.

Ansøgningsfrist er den 29. november. 
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, Sva-
nerne og en anonym giver. Varerne er fra Su-
perbrugsen i Auning, som også giver et tilskud.

JULEHJÆLP
Det er muligt at søge julehjælp, hvis man er 
bosat i et af følgende sogne:
Fausing, Auning, Øster Alling, Vester Alling, 
Gjesing, Nørager, Vivild, Vejlby, Ørsted, Hol-
bæk, 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, 
e-mail: CBJO@km.dk
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

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

  5. dec. 11.00, LEA 11.00, CBJ   19.00, LEA 
 2. s. i advent     De ni læsninger

 12. dec. 11.00, LEA 17.00, CBJ 19.00, CBJ 19.00, LEA   
 3. s. i advent  Luciagudstj. De ni læsninger Luciagudstj.

 16. dec.  10.00, CBJ 
   Børnehavens juleafslutning

 19. dec.  9.30, GN  
 4. s. i advent  
 21. dec.    9.00, CBJ 
    Skolejuleafslutning

 24. dec. 11.00, LEA 16.00, CBJ 14.30, CBJ 14.15, LEA 13.00, LEA 
 Juleaften  15.30, LEA
 25. dec. 11.00, LEA  9.30, LEA 
 Juledag   
 26. dec.   9.30, CBJ   
 2. juledag   

 31. dec. 15.45, LEA 14.30, CBJ 16.00, CBJ 14.00, LEA  
 Nytårsaften     

  2. jan. 11.00, LEA 11.00, CBJ  
 Hellig 3 konger   
  9. jan.  9.30, LEA 11.00, CBJ  11.00, LEA 
 1. s. e. H. 3 k.     

 16. jan. 11.00, GN 11.00, CBJ 17.00, CBJ   
 2. s. e. H. 3 k.    Pizzagudstj.  

 23. jan.  9.30, LEA    11.00, LEA 
 3. s. e. H. 3 k.    

 30. jan. 11.00, LEA  11.00, CBJ  9.30, LEA 
 4. s. e . H. 3 k. Kirkefrokost 

  6. feb. 19.00, LEA 19.00, CBJ  
 Sidste s. e. H. 3 k. Kyndelmisse Kyndelmisse

 13. feb. 11.00, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ   9.30, LEA 
 Septuagesima

 20. feb.  9.30, LEA   11.00, LEA 
 Seksagesima

 27. feb.  9.30, CBJ 11.00, CBJ 14.00, CBJ  
 Fastelavn   Fastelavnsgudstj.

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.


