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Julemanden eller SKT. Nikolai

kunne blive gift. Dermed var de i fare for at 
ende som slaver eller prostituerede. Nicolaus 
smider så i nattens mulm og mørke pengene 
til medgifterne ind gennem vinduet i fami-
liens hus, og pigerne er reddet, og faderen 
kommer ikke engang til at stå i taknemme-
lighedsgæld til Nicolaus.

Det er en interessant historie, for den vi-
ser noget vigtigt om det at give. 

En gave er kun virkelig en gave, hvis ikke 
der forventes noget til gengæld. Hvis man 
kun giver for at få noget igen, så bliver det 
nemt bare en slags byttehandel. Hvis man 
derimod giver for at gøre den anden glad, 
så bliver glæden dobbelt stor, for så bliver 
man også selv glad. Sådan er det, når man 
gør noget godt for andre.

Der er gaver, som bogstavelig talt falder 
på et „tørt sted“, som når vi f.eks. uddeler 
julehjælpspakker, som gør forældre i stand 
til at give deres børn den jul, som alle børn 
håber på og glæder sig til. Det er en stor 
glæde at være med til.

Men den største gave vi får til jul, er den, 
at Gud aldrig lod os alene på denne jord. 
Han kom derimod selv til os som et fattigt 
barn julenat, og lærte os at dele både glæde, 
sorg og brød med hinanden. Jesus lærte os 
om nogen at give. Selv ødslede han altid 
med sin tid, sin kærlighed og sin omsorg på 
alt og alle, som han mødte på sin vej. Han 
ejede materielt ikke andet end det tøj, som 
han gik og stod i, og alligevel delte han vil-
ligt sit brød med den sultne og gav selv sit liv 
på et kors, for at vi skulle få del i det evige 
liv hos Gud.

Julen minder os om, hvad der er det vig-
tigste i livet: at dele liv, brød og kærlighed 
med hinanden, for når man giver, får man 
selv det dobbelte igen.

Rigtig god jul! 

Ho, ho, ho. 
Den kære gamle julemand er ganske 

uundværlig for de fleste børn, og såmænd 
også for vi voksne, når vi skal fejre jule aften. 
Det er jo ham, som kommer med alle gaver-
ne. Jul og gaver hører unægteligt sammen, 
også selv om folk både indenfor kirken og 
udenfor kirken har kritiseret, at julen nemt 
kan udvikle sig til det rene gaveræs. Med 
både finanskrisen og energikrisen er der 
nok ikke den store fare for „gaveræs“ i år, 
så måske kan det hjælpe os med at genfinde 
glæden ved netop at give. For nok er det dej-
ligt at modtage en gave, især hvis nogen har 
gjort sig umage med at finde det helt rig-
tige til én, men det er mindst lige så stor en 
glæde at kunne give en gave.

Julemanden, som vi kender ham med det 
røde tøj og det hvide skæg, er oprindeligt 
blevet til på baggrund af en Cocacola-rekla-
me, derfor det rød-hvide look, men bag det 
tilsyneladende kommercielle reklamestunt 
gemmer sig jo den gamle helgenlegende om 
Sankt Nicolai.

Sankt Nicolai eller Santa Claus hed op-
rindeligt Nicolaus. Han var formodentligt 
biskop i Myra i det nuværende Tyrkiet en-
gang i det 4. årh. e. kr. I modsætning til 
mange andre helgener blev han ikke slået 
ihjel pga. sin tro og så siden ophøjet til Hel-
gen. Kristendommen var nemlig på dette 
tidspunkt allerede indført som statsreligion 
i romeriget, og forfølgelserne af de kristne 
stoppet. Nej, Nicolaus er derimod kendt for 
sin gavmildhed, og det er den, som har gjort 
ham til Helgen. Der findes et hav af histori-
er om Nicolaus, men en af de ældste handler 
om, hvordan han redder tre unge piger fra at 
ende som prostituerede. Deres far var nem-
lig gået fallit og havde derfor ikke råd til den 
medgift, som var afgørende for, at pigerne 



Ny graver i Gjesing
Vi er glade for at kunne byde velkommen 
til vores nye graver Christina Østergaard, 
som afløser vores tidligere graver Christina 
Schmidt Brask-Madsen. Christina er ud-
dannet gartner, men har været væk fra faget i 
en årrække og er nu meget glad for at vende 
tilbage. Hun blev ansat 1. september og vil 
i løbet af de næste par år tage graveruddan-
nelsen samtidig med, at hun passer kirkegår-
den og tjenesterne i kirken.

Christina er privat bosiddende i Bode på 
en lille landejendom sammen med Anders 
og har tre børn på 10, 2 og 1 år.

Tag godt imod Christina på kirkegården!

Menighedsrådet

Luciaoptog og børne-gudstjeneste  
i Nørager kirke 
Tredje søndag i advent, den 11/12 kl. 17.00. 

Luciapigerne vil heldigvis synge for os igen 
i år i Nørager kirke. Gudstjenesten indledes 
derfor med Luciaoptog, og så er der børne-
gudstjeneste uden prædiken, men med gen-
fortælling af juleevangeliet for børn og voks-
ne, præcis som vi plejer.

Med venlig hilsen
sognepræsten og Nørager menighedsråd

De ni læsninger  
i Gjesing kirke
Tredje søndag i advent, den 11/12 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 og både 
nye og gamle julesalmer.

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 15/12 kl. 10.00 i Nørager kirke.

Traditionen tro er der julegudstjeneste for 
de mindste, ligesom 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

De vise mænd fra Østerland. Del af en kæmpe 
julekrybbe fra Napoli.



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

Med venlig hilsen 
sognepræsten og menighedsrådene

Pizzagudstjeneste 
Søndag den 15/1 2023 kl. 17.00 
i Gjesing kirke.
Konfirmanderne og deres forældre inviteres 
til gudstjeneste med pizza i konfirmand-
stuen bagefter, men andre er også velkomne! 
Tilmelding af hensyn til hvor meget vi skal 
bestille på:
CBJO@km.dk eller ring 86 48 33 08.

Så kom og vær med.
Med venlig hilsen 

sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 5/2 2023 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 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
Søndag den 19/2 2023 kl. 14.00 
i Gjesing kirke.
Vi håber, at alle børn kommer udklædte, li-
gesom de voksne også gerne må komme i 
udklædningskostume.

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

Fra årets konfirmandudflugt til Fyrkat, hvor 
vi var med i et rollespil om kristningen af 
Danmark.



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 Østergaard
e-mail: gjesing.graver@outlook.dk
 – 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
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 2021.

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. 
Juletræ fra Østjysk Juletræsservice.

JULEHJÆLP
Det er igen i år 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

 27. nov. 11.00, LEA 19.00, CBJ 13.30, CBJ  9.30, LEA 
 1. s. i advent  Vi s. julen ind Julebørnegudstjeneste

  4. dec. 11.00, LEA    15.30, LEA 
 2. s. i advent     De ni læsninger

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

 15. dec.  10.00, CBJ   
   Børnehavens juleafslutning

 18. dec.  9.30, NN   
 4. s. i advent     
 24. dec. 11.00, LEA 14.30, CBJ 16.00, CBJ 14.15, LEA 13.00, LEA 
 Juleaften  15.30, LEA
 25. dec. 11.00, LEA 11.00, GE 
 Juledag   
 26. dec.   
 2. juledag   

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

  1. jan.  
 Nytårsdag 
  8. jan.  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
 1. s. e. H. 3 k.  

 15. jan. 11.00, LEA  9.30, CBJ 17.00, CBJ  9.30, LEA  
 2. s. e. H. 3 k.      
 22. jan.  9.30, LEA    11.00, LEA 
 3. s. e. H. 3 k.    

 29. jan. 11.00, LEA 11.00, CBJ 
 Sidste s. e. H. 3 k.  

  5. feb. 15.30, LEA 19.00, CBJ  19.00, LEA   
 Septuagesima Kyndelmisse Kyndelmisse  Kyndelmisse

 12. feb. 14.00, NN  
 Seksagesima	 Minikonfirmand	afslutning

 19. feb. 11.00, LEA 11.00, CBJ 14.00, CBJ   9.30, LEA 
 Fastelavn   Fastelavnsgudstj.

 26. feb.  9.30, NN  9.30, CBJ   11.00, CBJ 
 1. s. i fasten

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.


