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I K O N E N
– et glimt af evigheden

helt afgørende betydning for os i dag. Der-
for mindes vi dem hver eneste søndag, når vi 
holder altergang og selvfølgelig specielt her 
i påsken. 

Det gør vi jo, fordi Jesus død og opstan-
delse også indeholder løftet om vores egen 
frelse, et løfte om, at også vi skal opstå en-
gang, og at der findes en vej fra døden til 
livet i Guds evighed.

Vi mindes netop påskens begivenheder 
ved at gentage bønner og salmer, og ved at 
dele brød og vin med hinanden i altergan-
gen, som generationer har gjort det før os. 
Nogen af salmerne har meget gamle rødder 
helt tilbage i oldkirken som f.eks. O du Guds 
lam, mens andre er ganske nye, men hver 
gang vi synger eller beder dem, nye eller 
gamle, så bliver vi selv en del af traditionen, 
som når de ortodokse munke maler deres 
ikoner. 

Der er mange måder at få et glimt af evig-
heden på. 

Man kan betragte en Ikon, eller gå til al-
ters i påsken, eller bare sidde stille i kirken 
og lytte - til prædiken, salmer og bønner, og 
om ikke andet så for et øjeblik glemme sig 
selv, og blive opslugt af noget som er større, 
et glimt af evigheden ...

Påsken er en oplagt mulighed for at få et 
„vindue mod himlen“. Hver dag i påsken 
har sin egen dramatiske historie og sine egne 
smukke salmer og bønner, så kom og vær 
med.

God påske
Sognepræsten

De fleste har nok set dem før. 
De helt specielle billeder, som hænger i 

de ortodokse kirker, hvad enten de nu er 
græske, russiske eller ukrainske. De kaldes 
ikoner af det oldgræske ikon, som betyder 
slet og ret billede, men ikoner er alt andet 
end „bare“ billeder.

De er en slags „vindue mod himlen“ el-
ler „et nøglehul, som man kan se et glimt af 
evigheden igennem“. 

Derfor er det heller ikke meningen, at 
ikonet skal ligne „virkeligheden“. De er ikke 
naturalistiske, men derimod er de ideali-
serede skildringer af hellige personer, ofte 
Jomfru Maria eller Jesus, og de er fulde af 
symboler. De opfattes i den ortodokse kirke 
som en slags „fysisk manifestation“ af det 
guddommelige selv.

Derfor er der også helt bestemte tradi-
tioner og regler for, hvordan man „skriver“ 
– ikke maler – en Ikon. Ikonet udtrykker 
nemlig ikke en given kunstners egen opfat-
telse af motivet, men derimod hvordan tra-
ditionen foreskriver, at man afbilleder netop 
denne helgen eller Kristus selv. 

Ikoner er lavet på træ. Det er en lang og 
møjsommelig proces, og det kan næsten 
virker meditativt at skrive en Ikon. Lidt, li-
gesom at bede en bøn hvor man gentager, 
hvad generation efter generation har genta-
get før en selv, og dermed gør man traditio-
nen og bønnen til sin egen. Man bliver selv 
et led i kæden, en del af traditionen.

I påsken hører vi historien om Jesus død 
og opstandelsen, selve kærnen i kristendom-
men.

De begivenheder, som udspillede sig for 
over 2000 år siden i Jerusalem, har stadig 



Konfirmanderne arrangerer  
deres egen gudstjeneste
Søndag den 26/4 kl. 14.00 i Gjesing 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 nadve-
ren, ligesom de også selv medvirker i den 
øvrige gudstjeneste. Bagefter er der kaffe i 
konfirmandstuen.

 Vi håber at se både forældre og evt. sø-
skende på kirkebænkene, så sæt kryds i ka-
lenderen søndag den 26/4 kl. 14.00! 

HUSK: Konfirmander skal møde en time 
før og øve.

Med venlig hilsen sognepræsten

Familie-Påske-løb på kirkegården  
i både Gjesing og Nørager
I påskeugen vil der være mulighed for at gå 
på kirkegården og deltage i vores lille påske-
løb.

Der er fire poster og en overraskelse, når 
man kommer til den sidste post!

Husk at kirkegården også er et sted, hvor 
der kommer sørgende, så vis hensyn og re-
spekt, hvis der er andre besøgende.

God påske!

Vi synger påsken ind  
i Gjesing kirke
Med kaffebord bagefter i konfirmandstuen.
Palmesøndag den 2/4 kl. 14.00.

Vi synger i år påsken ind i Gjesing kirke 
med en lille musikgudstjeneste. Det er en 
kort gudstjeneste, uden prædiken, men med 
masser af de gode gamle påskesalmer, så tag 
endelig også børnene med. 

Med venlig hilsen
sognepræsten og Gjesing menighedsråd

Konfirmanderne har lavet billeder ud fra temaet tro, håb og kærlighed.



Rigtig vin og brød ...
Skærtorsdag den 6/4 kl. 19.00 i Gjesing kirke.
Kirken vil være ekstra smukt pyntet til den-
ne højtidelige aftensgudstjeneste skærtors-
dag i Gjesing. Gudstjenesten vil forløbe som 
normalt, men til altergangen vil der være 
hjemmebagt brød og rigtig rødvin i anled-
ning af skærtorsdag. Så kom og vær med til 
den stemningsfulde gudstjeneste.

Med venlig hilsen sognepræsten

Liturgisk gudstjeneste
Langfredag den 7/4 kl. 11.00 i Nørager kirke.
Der er tale om en smuk måde at mindes 
langfredag på. Vi synger salmer og ind imel-
lem veksles der med oplæsning og bøn og 
solosang. Der er ingen prædiken.

Med venlig hilsen sognepræsten

Fælles pastoratsgudstjenester
I år prøver vi at samle vores pastorat her i 
Vestre til nogen „Fælles Gudstjenester“, 
hvor vi kan mødes på tværs af sognene. I ste-
det for at sidde knap så mange i hver kirke, 
kan det være en god oplevelse indimellem 
at samles i en af kirkerne og være „mange“. 
Man får også lejlighed til at hilse på nogle 

nye mennesker og høre en anden præst end 
den, som måske plejer at være der.

Der er fælles pastorats gudstjenester 
på flg. datoer:
2. påskedag den 15/4 kl. 11.00 i Estruplund
ved Søren Ørts Tjell.
St. bededag den 5/5 kl. 11.00 i Ørsted 
ved Susanne Marie Park Dahlgaard.
7/5 kl. 11.00 i Auning ved 
Susanne Marie Park Dahlgaard.

Konfirmation
Der er konfirmation i Gjesing kirke 
søndag den 30/4 kl.10.00.
Konfirmanderne er:
Nanna Kirkegaard Jensen
Aske Anker Maarup, Zalan Gilanyi

Der er konfirmation i Nørager kirke 
søndag den 7/5 kl.10.00.
Konfirmanderne er:
Dana Matviichuk, Emma Bruun
Kristian Fuglsang Krabbe
Maja Grønfeldt Fisker
Patrick Eis Alexandersen



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

2. pinsedag, mandag den 29/5 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 Estruplund kirke 
ved regnvejr. Friluftsgudstjenesten er fælles 
for alle i Norddjurs Vestre Pastorat.

Ved gudstjenesten medvirker præsterne 
fra alle sognene og en stor del af kirkebetje-
ningen. Efter gudstjenesten er der musikalsk 
underholdning, så medbring klapstole el-
ler andet at sidde på samt evt. kaffe til efter 
gudstjenesten. 

Der er parkeringsmuligheder ved søen, 
og ellers kan man bruge kirkebilen. Se læn-
gere nede på siden for nærmere oplysninger.

Velkommen til en festlig friluftsgudstje-
neste.

Med venlig hilsen
Gustav Eyermann, Lise Edelman Andersen,
 Charlotte B. Johansen, Søren Ørts Tjell og

Susanne Marie Park Dahlgaard

Friluftsgudstjeneste ved Store Sjørup Sø
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GUDSTJENESTELISTE
 Dato Auning Nørager Gjesing Ø. Alling V. Alling

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

  5. mar. 11.00, LEA 11.00, CBJ    9.30, LEA 
 2. s. i fasten

 12. mar.  9.30, SØ  
 3. s. i fasten

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

 26. mar. 14.00, LEA  9.30, CBJ 14.00, CBJ  9.30, LEA 
	 Maria	Bebudelse	 	 	 Konfirmandernes	egen	gudstj.

  2. april 11.00, CBJ  9.30, CBJ 14.00, CBJ 11.00, LEA 
 Palmesøndag	 	 	 Vi	s.	påsken	ind	 Påske	gå-tur

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

  7. april 11.00, LEA 11.00, CBJ 
 Langfredag

  9. april 11.00, LEA  9.30, CBJ 11.00, CBJ   9.30, LEA 
 Påskedag

 10. april 11.00, SØ 
 2.	påskedag	 Fælles	pastoratsgudstjeneste	i	Estruplund

 16. april  9.30, LEA   11.00, LEA 
	 1.	s.	e.	påske	

 23. april  9.30, CBJ 11.00, CBJ 
	 2.	s.	e.	påske	 	 	

 30. april 11.00, LEA  10.00, CBJ 
	 3.	s.	e.	påske	 Konfirmation	 	 Konfirmation

  5. maj 10.00, LEA 11.00, SMPD 
 Bededag	 Konfirmation	 Fælles	pastoratsgudstjeneste	i	Ørsted

  7. maj 11.00, SMPD 10.00, CBJ   11.00, LEA 
	 4.	s.	e.	påske	 Fælles	pastorats-	Konfirmation 
	 	 gudstjeneste	i 
	 	 Auning

 14. maj 11.00, LEA    9.30, LEA 
	 5.	s.	e.	påske

 18. maj 11.00, LEA 11.00, CBJ 
	 Kr.	Himmelfart	

 21. maj 11.00, CBJ  9.30, CBJ   9.30, LEA 
	 6.	s.	e.	påske

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

 29. maj 10.00 
	 2.	pinsedag	 Fælles	pastoratsgudstjeneste	v.	Store	Sjørup	Sø

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


