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Lyset er kommet til verden ...
„Lyset er kommet til verden, og menneskene 
elskede mørket frem for lyset, fordi deres ger-
ninger var onde ...“

Ondskaben kommer ikke et sted udefra, 
den kommer fra mørket i os selv. 

Det er en ubehagelig sandhed, men ikke 
desto mindre en nødvendig erkendelse. 
Mennesket rummer både et stort lys og et 
stort mørke, og hvis vi bliver trængt op i en 
krog, så lurer ondskaben ved døren- men, 
som der står i historien om Kain og Abel- 
du skal herske over den. Vi kan herske over 
den. Vi kan vælge kærlighedens vej, som Je-
sus gjorde det og har vist os i påsken. Vi kan 
undertrykke trangen til hævn og vrede. Det 
er så nemt bare at gøre de andre til skurken, 
og selv fremstå dets bedre i det rette lys, men 
sandheden og lyset er altid at foretrække 
frem for mørket, også selv om det også afslø-
rer os med vores fejl og mangler. Sandheden 
er ofte ilde hørt, men ikke desto mindre er 
den at foretrække frem for løgnen. Kærlig-
heden kan heldigvis skjule en mangfoldig-
hed af synder, og kan man erkende sine egne 
fejl, så kan man også bedre leve med de an-
dres fejl.

Lyset er kommet til denne verden, fordi 
Jesus selv var verdens lys.  

Han lærte os den kærlighedens vej. Den 
vej, hvor man aldrig ofrer den anden, men 
altid kun sig selv. Den kærlighedens vej, 
som fører til fred og forsoning mellem men-
nesker og nationer, liv og glæde for os alle 
sammen. Må vi sammen betræde den vej 
både hver især og ude i den store verden og 
slå ind på fredens sti, så kærlighedens kan få 
lov at lyse som pinsesolen i vores liv, for lyset 
er i sandhed kommet til verden ...

Rigtig god pinse
Sognepræsten

„Lyset er kommet til verden, og menneskene el-
skede mørket frem for lyset, fordi deres gernin-
ger var onde. For enhver, som øver ondt, hader 
lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans ger-
ninger ikke skal afsløres“ (Joh. 3,19-21).

Det er de lange lyse nætters tid, hvor hyl-
den blomstrer og dufter langt ind i stuerne. 
Det kan virke næsten helt magisk, når man 
sidder der en juniaften i haven på terrassen. 
Lyset er bogstavelig talt kommet til verden. 
Det lys, som ingen af os kan undvære, hver-
ken i bogstavelig eller overført betydning. 

Det er der dog desværre stadig nogen, der 
må.

I Mariupol i Ukraine er der børn og 
voksne, som har siddet i flere måneder i 
beskyttelsesrum under stålværket Azovtal 
og bogstavelig talt ikke set dagens lys, mens 
bomberne ubønhørligt er regnet ned over 
dem. Også vi andre bliver pludselig mindet 
om krigens realiteter og rædsler, for denne 
krig er kommet ganske tæt på os med de 
ukrainske flygtninge, som er kommet til 
Danmark og de frygtelige billeder i medier-
ne. Krigen minder os om hvor kort, der kan 
være fra venskab til fjendskab mellem men-
nesker. Den får os til at huske på, at volden 
kan lure lige under den idylliske overflade 
selv her i Europa, i vores fredelige og civili-
serede hjørne af verden. 

Vi kan næsten ikke fatte det, for ondska-
ben er altid gådefuld for os. Hvor kommer 
den dog fra?

Hvad kan pludselig få et land til at an-
gribe et andet land, hvad kan få et menneske 
til at slå et andet menneske ihjel, hvad kan 
få en bror til at hade den anden? Johannes-
evangeliet er meget optaget af forskellen 
mellem lys og mørke, mellem det gode og 
det onde, og evangelisten er ikke i tvivl;



„Lyset er kommet til verden ...“ 
Friluftsgudstjeneste ved 
Store Sjørup Sø
2. pinsedag, mandag den 6/6 kl. 10.00.

Vi håber på, at vejret er godt på dette tids-
punkt, men hold øje inden I tager afsted, 
for gudstjenesten rykker ind i Voer kirke 
ved regnvejr. Friluftsgudstjenesten er fæl-
les for alle i Norddjurs vestre pastorat. Ved 
gudstjenesten medvirker præsterne fra alle 
sognene og en stor del af kirkebetjeningen. 
Efter gudstjenesten er der musikalsk under-
holdning, så medbring klapstole eller andet 
at sidde på samt evt. kaffe til efter gudstje-
nesten. 

Der er parkeringsmuligheder ved søen, og 
ellers kan man bruge kirkebilen. Se andet-
steds i Kirkebladet for nærmere oplysninger.

Velkommen til en festlig friluftsgudstjeneste.

Med venlig hilsen
Gustav Eyermann, Lise Edelman Andersen, 

Charlotte B. Johansen og Birthe Kiilerich

Familiegudstjeneste ved 
Skt. Hans-festen i Gjesinghus
Søndag den 23/6 kl. 18.30.

Vi begynder igen i år med spisning og bag-
efter er der en hyggelig familiegudstjeneste, 
hvor prædiken er for både børn og voksne. 
Så skal vi tænde bålet og synge midsommer-
visen.

Kom og vær med til at fejre Skt. Hans!

Med venlig hilsen
sognepræsten, menighedsrådet og GOB



Familiegudstjeneste ved 
sommerfesten i Nørager
Onsdag den 6/7 kl. 18.30 på Nørager stadion.

Vi holder familiegudstjeneste for store og 
små ved sommerfesten i Nørager.

Det foregår i teltet på stadion, ligesom det 
plejer, og prædiken og salmer er tilrettelagt 
for børn, men der skulle gerne være noget 
at komme efter for folk i alle aldersgrupper.

Vi glæder os til at se jer.

Menighedsrådet i Nørager

Friluftsgudstjeneste på  
Nørager kirkegård
Søndag den 14/8 kl. 14.00.

Vi holder i år vores friluftsgudstjeneste på 
Nørager kirkegård, nærmere bestemt på 
græsplænen bag ved graverhuset.

Det er et smukt sted, hvor vi har fået 
plantet nye træer og lavet bede. Medbring et 
tæppe eller en klapstol, da der ikke er noget 
at sidde på.

Menighedsrådet er vært for en kop kaffe og 
lidt kage. I tilfælde af regnvejr er gudstjene-
sten rykket ind i kirken, men vi håber selv-
følgelig på godt vejr.

Nørager menighedsråd og sognepræsten

Gudstjeneste ved Løvenholm  
med grill 
Søndag den 21/8 kl. 16.00.

Vi holder igen i år friluftsgudstjeneste ved 
det smukke Løvenholm Slot, og bagefter 
giver menighedsrådet grillpølser. Det er en 
god idé at medbringe et tæppe eller en klap-
stol til at sidde på, da jorden kan være kold. 

Hvis vejret mod forventning skulle blive 
dårligt, flytter vi gudstjenesten ind i Gjesing 
kirke og spiser i konfirmandstuen. Menig-
hedsrådet vil sørge for pølser og drikkevarer 
til at hygge os med bagefter. Hvis man kom-
mer i bil, er der P-pladser ved hovedindgan-
gen fra Løvenholmvej. Vi gør opmærksom på, 
at det ikke er tilladt at parkere langs diget ved 
Porthusvej! 



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, Spovevej 2, 8950 Ørsted 
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

Præsten holder sommerferie  
i uge 29, 30 og 31

Jeg holder sommerferie fra den 18. juli 
til og med den 8. august.

Med venlig hilsen sognepræsten

Kommende 
konfirmationsdatoer

2023: Gjesing 30/4, Nørager 7/5
2024: Nørager 28/4, Gjesing 5/5

Alle er kl. 10.00
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

 29. maj 11.00, CBJ    9.30, CBJ 
 6. s. e. påske

  5. juni 11.00, LEA 11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 Pinsedag

  6. juni 10.00 
 2. pinsedag Fælles gudstjeneste v. Store Sjørup sø

 12. juni  9.30, LEA    11.00, LEA 
 Trinitatis 

 19. juni 11.00, LEA  9.30, CBJ 
 1. s. e. trin. Jubilæum m. biskop 

 23. juni   18.30, CBJ 
    Skt. Hans i Gjesinghus

 26. juni  9.30, LEA 11.00, CBJ  11.00, LEA 
 2. s. e. trin. 

  3. juli 19.00, LEA 
 3. s. e. trin. Estruplund

  6. juli  18.30, CBJ 
   Familiegudstjeneste på Nørager stadion

 10. juli 11.00, CBJ   9.30, CBJ 
 4. s. e. trin.

 17. juli  11.00, CBJ   9.30, CBJ 
 5. s. e. trin.

 24. juli  9.30, GE 
 6. s. e. trin.

 31. juli 11.00, LEA 
 7. s. e. trin.

  7. aug.  11.00, LEA    19.00, LEA 
 8. s. e. trin.

 14. aug.  9.30, LEA 14.00, CBJ 11.00, CBJ 11.00, LEA 
 9. s. e. trin.  Friluftsgudstjeneste  
   på Nørager kirkegård

 21. aug. 11.00, LEA 11.00, CBJ 16.00, CBJ 
 10. s. e. trin.   Friluftsgudstjeneste  
    ved Løvenholm

 28. aug.  11.00, CBJ  9.30, CBJ 
 11. s. e. trin.

  4. sep.  11.00, LEA 11.00, CBJ 
 12. s. e. trin.

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


