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Nyt fra sognene
Omsætningen af kirkegårdsdiget i Øster Alling
I kirkebladet har vi tidligere beskrevet menighedsrådets
bestræbelser for at få istandsat den sydlige del af kirkegårdsdiget i Øster Alling, der har været i en temmelig
dårlig tilstand. Der er udarbejdet ansøgningsmateriale
til de kirkelige myndigheder, og efter at dette har været
vurderet af Århus Stift samt Nationalmuseet, kirkegårdskonsulent og den kongelige bygningsinspektør,
faldt finansieringen og den nødvendige godkendelse på
plads i løbet af foråret. Proceduren kan lyde kompliceret, men er egentlig forløbet glat, og årsagen til den
store omhu er, at man opfatter kirkegårdsdiger som en del af vores historie og kulturhistorie, nærmest på lige fod med kirkerne. Efter de kirkelige myndigheders godkendelse kunne omsætningen af
diget påbegyndes i slutningen af maj. Arbejdet er udført af stensætningsfirmaet Stendiger.dk ved Herning, og arkitekt Hans Lund, Rødding har
forestået processen med stor viden og erfaring med digesætning. Allerede
midt i juni måned var arbejdet med omsætningen af diget fuldført, og vi
er meget tilfredse med resultatet. Der er taget hensyn til digets alder og
værdi, og de nye digesider er rejst over de oprindelige bundsten, der har
fået lov til at blive liggende, som man fandt dem, - og diget står derfor
ikke ”efter en snor”, men derimod med den gamle linjeføring. Desuden er
de gamle sten genbrugt – dels af praktiske årsager, men også fordi der i
originale stendigers sten- og sætningsform ses forskellige karakteristika fra
egn til egn. Så det omsatte dige er, som det står nu, resultatet af et dygtigt
og kontant entreprenørarbejde kombineret med bestræbelser på at bevare
digets karakter og historie. 
Øster Alling menighedsråd

De sidste minikonfirmander
årg. 2014-15
Da konfirmationerne var godt overstået, begyndte de sidste to
hold minikonfirmander: 3. b og 3. c fra Auning skole. På det
ene hold deltog 15 og på det andet hold 16 minikonfirmander,
så det var en ordentlig flok. De har i forløbet sunget og danset salmer; og de har fået styr på kirkens højtider, på dåb og
nadver og ikke mindst på kirkerummet.Forløbet blev afsluttet med en børnegudstjeneste fælles for de to hold. Minierne
spillede tre små lignelser fra Lukasevangeliet: Det fortabte får,
Den tabte mønt, og Den fortabte søn og sang de salmer, de
havde øvet. Efter gudstjenesten var der saftevand, kaffe og kage
i Sognehuset. Og endnu engang havde vi god brug for at slå de
to undervisningslokaler sammen til ét stort lokale, så vi kunne
være der. Tak til ungerne for nogle fornøjelige timer. Og vi ses
hen af vejen.
Charlotte Neumann og Ulla Pedersen

Kirkekoret
For alle sangglade børn og unge
fra 5. klasse og opefter. Vi øver i
Sognehuset torsdage kl. 16.3017.45. Tidspunktet kan evt. rykkes lidt, hvis der er behov.
Sæsonen starter torsdag
d. 3. september.
Tilmelding er nødvendig.


Lille Kirkekor
For alle børn i 2.-4. klasse, der har lyst til at synge, og som måske vil finde ud af, om de har lyst til
at gå i det store kirkekor. Koret samles to gange om året - op til jul og i foråret. Begge gange i en
periode på 6-8 øvegange. Vi øver i Sognehuset i Auning onsdage kl. 16.15-17.15
Sæsonen frem mod jul starter onsdag d. 28. oktober.

Læs mere om Kirkekoret og Lille
Kirkekor på pastoratets hjemmeside og i folderne, som ligger i kirkernes våbenhuse og i Sognehuset.

I starten af oktober bliver der delt en folder om
Lille Kirkekor ud til alle børn i 2. årgang på Auning
Skole. Tilmelding er nødvendig.
Korleder Anni Jensen: annidjensen@gmail.com
mobil 29 71 28 70

Vikar under studieorlov
I perioden september – november har jeg fået studieorlov. Orloven vil jeg
bruge til at studere forskellige muligheder ift. konfirmationsforberedelse, og
jeg ser frem til en periode med tid til faglig fordybelse. Under min orlov passes embedet af pastor Jette Paarup. Jette har tidligere haft vikariat på disse
kanter, og har i tiden inden sognesammenlægningen mellem vores fire sogne
været bytte-makker for mig i Fausing-Auning under ferie; Jette er således allerede kendt med vores egn og med to af kirkerne, og jeg er glad for at hun
har både lyst til og mulighed for at påtage sig vikariatet.
Sp. Ulla Pedersen

Ny biskop i Aarhus Stift: Henrik Wigh-Poulsen
D. 6. september er der bispevielse i Aarhus Domkirke af Aarhus Stifts
nye biskop. Gudstjenesten kan følges på TV, og er med et opbud af
bisper fra de nordiske nabolande i smukke bispekåber, og Dronning
Margrethe deltager naturligvis også.
Den nye biskop kommer med en bred vifte af erfaringer: de seneste 6
år har han været domprovst i Odense, inden da har han været præst
i to små landsogne, højskolelærer, reklametekstforfatter, redaktør og
leder af Grundtvig-Akademiet.
Selv siger Henrik Wigh-Poulsen: Som biskop vil jeg bruge mine evner til at
opmuntre og give lyst og mod til arbejdet med at forkynde evangeliet og gøre det
nærværende rundt omkring i stiftet.Det anser jeg for mit vigtigste arbejde.

Sp. Ulla Pedersen

Særlige gudstjenester
Høstgudstjenester
Høstgudstjenesterne er noget ganske særligt. Kirkerne er smukt pyntet med
blomster, neg og frugter efter gammel tradition, og vi fejrer gudstjeneste
med tak efter en veloverstået høst.
Der er høstgudstjeneste i:
Auning kirke: søndag d. 20. sep. kl. 11:00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognehuset.
Fausing kirke: søndag d. 27. sep. kl. 11:00
Efter gudstjenesten bydes der på et glas vin og
lidt at spise.

Øster Alling kirke: søndag d. 27. sep. kl. 19:00
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe og kage.
Vester Alling: fredag d. 2. okt. kl. 18:30
Gudstjenesten afholdes som optakt til høstfest
i forsamlingshuset, men alle er varmt velkomne
uanset om man skal til høstfest eller ej.

BUSK-gudstjeneste
Auning kirke søndag d. 25. oktober kl. 11.00
BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke. BUSK-gudstjenesten laves i et
samarbejde mellem kirken og de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, der hvert år bidrager med et nyt materiale til inspiration. Her hos
os har KFUM-spejderne meldt sig på banen for at være med. Derfor kan
der også forventes en gudstjeneste, der er ud over det sædvanlige og med
skuespil og forskellige indslag. Vi kan se frem til en festlig og fornøjelig
times tid sammen i Auning kirke. Det skal understreges, at gudstjenesten
er for alle i sognet, uanset alder. Velkommen til en festlig gudstjeneste

Sp. Jette Paarup og KFUM-spejderne

Allehelgensgudstjenester
Søndag d. 1. november
Allehelgens gudstjenesterne er gudstjenester med ro og med
rum for refleksion, hvor vi tænder lys og mindes dem vi har
mistet. Den sorg som opleves når man mister et menneske
som står en nær, kan man kalde kærlighedens pris. Vi er alle
underlagt de almene menneskelige livsvilkår og kommer alle
til at opleve at miste. Det er en del af vore livsvilkår, det kan
vi ikke ændre men må leve med; men der er stor trøst i troen
på og oplevelsen af at kærligheden mellem mennesker består og rækker ud over det levede liv. Derfor handler allehelgens gudstjenester mest om kærlighed imellem mennesker - og om at mindes og
forsøge at finde fred og nå ind til taknemmeligheden over alt det, som dem vi har mistet gav, og at
mærke at de stadig er en del af vores liv.
Der er allehelgensgudstjenester
Allehelgensdag d. 1. november i:
Fausing kl. 15:30
Auning kl. 17:00
Øster Alling kl. 19:00 (Fælles for Ø. Alling og V. Alling)

”Giv at vi aldrig mister velsignelsen fra dem,
men altid bærer med os det gode, de bar frem.”
Fra salme af Holger Lissner
De fire menighedsråd og Sp. Hanne Louise Eyermann

Efterårets arrangementer
Sogneaften
Kom med sygehuspræsten på arbejde
Onsdag den 9. september kl. 19.00 i Auning Sognehus
Sygehuspræst Joan Møller Molbo har været sognepræst i flere
år. De sidste 2 år har hun været sygehuspræst på Regionshospitalet Randers. Mange spørger hende i den sammenhæng: "Hvad
laver du egentlig?" Måske fordi man har svært ved at forestille
sig, hvordan en sygehuspræsts hverdag og -nat ser ud. Det har
man nu mulighed for at høre nærmere om gennem dette foredrag. En sygehuspræst er præst for både patienter, pårørende og
personale. At være sygehuspræst er at arbejde i et felt, hvor man
i høj grad møder mennesker i krise, sorg og fortvivlelse, -men
samtidig et arbejde der er fyldt af liv, kærlighed og mening. I
løbet af aftenen vil Auning Menighedsråd være vært ved kaffebord.
Velkommen til en spændende aften, Auning Menighedsråd

Kulturnat 2015 – om Carl Nielsen (1865 – 1931)
Fredag den 9. oktober kl. 19.00 i Øster Alling Kirke og Gl. Præstegård
Det er ikke mange forundt at få deres portræt på pengesedler.
Det kræver ikon-status som den eksempelvis H. C. Andersen og
Thorvaldsen har for den danske selvforståelse. Denne ære opnåede Carl Nielsen i 1999. Drengen, der kom fra små kår i det fynske
og fik en fremskudt position i det danske musikliv. Han, der skrev
melodier til ”Se den lille kattekilling”, Jens vejmand”, ”Solen er så
rød mor” og mange flere. På Kulturnatten i Øster Alling fejrer vi
150-året for hans fødsel.
I Kirken kl. 19: Koncert med ensemblet E45, der spiller Carl Nielsens blæserkvintet op. 43, hvis sidste sats er variationer over salmen ”Min Jesus lad mit hjerte få”. Denne salme, og andre med melodi af Carl Nielsen, skal vi synge. Programmet i kirken indeholder desuden nogle mindre orgelpræludier af komponisten. E45 består af en række musikere fra Nord- og Østjylland (heraf navnet).
I Gl. Præstegård ca. kl. 20: Fhv. docent ved Det jyske Musikkonservatorium Claus Jørgensen vil
lede os igennem en række af Carl Nielsens kendte og elskede sange og fortælle om sangene og om
Carl Nielsen. Claus Jørgensen har gennem de sidste 40 år holdt over 1000 foredrag, de fleste centreret omkring musik og fællessang. Vi skal desuden høre endnu et værk af Carl Nielsen: Serenata
in vano (forgæves serenade), spillet af medlemmer af E45, samt en cellist og en kontrabassist. Der
vil som sædvanlig være mulighed for at købe et glas vin, en øl, en sodavand i Gl. Præstegård.
Vel mødt til en aften med Carl Nielsen
Gl. Præstegård og Øster Alling Menighedsråd

Efterårsmøde i Fausing – Foredrag med
Jørgen Skouboe Møller
Fausing Forsamlingshus onsdag d. 28. oktober kl. 19.30
Naturmanden Jørgen Skouboe er bl.a. kendt fra ”Frilandshaven” og
”Nak & Æd” på DR2, hvor han med stor iver og smittende engagement
har præsenteret os for nye og spændende måder at bruge både haven
og naturen på. I alt er det gennem årene blevet til over 100 programmer på DR2 om det at være aktiv i og med naturen. Jørgen Skouboe
er født i 1952 i Råsted v/Randers. Lige siden Jørgen har kunnet holde
en økse i hånden, har han brugt den til alt fra træfældning til hovedkapning af hønsene i baghaven. I 1977 kom Jørgen til DR, hvor han
gennem mange år arbejdede sammen med bl.a. Poul Thomsen. Jørgen Skouboe vil fortælle om
sit arbejde med programmet Nak & Æd, og noget om hans holdninger til jagt. Hvorfor hedder
det Nak og Æd? Smager en husmår godt? Og hvorfor er der så mange der kigger med? Det får vi
svaret på i foredraget med Skouboe.
Alle er velkomne.
Fausing Menighedsråd i samarbejde med Pensionistforening og Borgerforening

Mand på rejse – Foredrag med Henrik Kruse
Vester Alling Kirke og Forsamlingshus torsdag d. 5. november kl. 19.00
Vi starter i kirken med en aftenandagt, hvorefter vi går over i forsamlingshuset
til foredrag og kaffe og kage. Henrik Kruse har 10 års erfaring som præst og
familieterapeut. Foredraget handler om den moderne mands adfærd og vilkår.
Fremme i rampelyset fører mænd sig frem med en forudsigelig og unuanceret
maskulinitet. Når man kommer tættere på, har mænd masser af følelser og
alvorlige overvejelser. Viser den moderne mand følelser? Er vi stadig Venus og
Mars? Hvordan kommunikerer man med en neandertaler? Foredraget indeholder lidt for enhver smag i den lettere genre. Alvorlige aspekter krydret med små
fortællinger og meget humor.
Vel mødt! Vester Alling Menighedsråd

Sangaften - Et kig ind i Holger Lissners salmeværksted
Tirsdag d. 10. november kl. 19.00 i Auning Sognehus
Holger Lissner, som har været sognepræst i Sdr. Bjert og højskolelærer på Løgumkloster Højskole har skrevet salmer i over 40
år. Han vil denne aften tage os med ind i sit salmeværksted og
fortælle om sine overvejelser bag salmerne - både salmer, der er
kommet med i den nye salmebog, og andre, som ikke er. På sin
levende facon lærer han os de melodier, vi ikke kender, og spiller
til dem, vi kender, så vi alle får lejlighed til at synge salmerne og
prøve dem af på vores egen krop.
Holger Lissner siger om sit virke som salmedigter at det udspringer af længslen efter at synge nogle
salmer, som taler umiddelbart til et menneske af i dag; salmer, der ikke som mange gamle salmer,
skal skræve over en lang afstand i tid og kræver historiske redegørelser, men som kan tale umiddelbart til os og synges som vore ord og toner, vores tale til Gud. Menighedsrådet serverer kaffe og
brød midtvejs i arrangementet.

Kom og vær med til en festlig aften med masser af sang - Menighedsrådet og Anni Jensen

Kirkefrokost i Auning
Søndag d. 17. februar
Der er gudstjeneste i Auning kl. 10.30 og
derefter kirkefrokost.
Frokosten koster 20 kr, børn gratis.
Alle er velkomne til spisning og hygge.
Auning Menighedsråd

Kirkefrokost i Auning
Søndag d. 20. september
(høstgudstjeneste)
Og Søndag d. 29. november
(1.s. i advent)
Der er gudtjeneste i Auning kl. 11.00 og
derefter kirkefrokost.
Frokosten koster 20 kr. (børn gratis)

Kirkebil

Kører til gudstjeneste i egen kirke, og til
gudstjeneste i anden kirke, når der ikke
er gudstjeneste i egen. Kirkebilen kører
også til alle arrangementer, uanset hvilket sogn, der holder det.
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Gudstjenesteliste Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling
SEPTEMBER

Søndag d. 13. sep.: 15. s. e. trinitatis
Fausing	 9.30 - HLE

Lørdag d. 26. sep.
Auning
11.00 – HLE
Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 20. sep.: 16. s. e. trinitatis
Vester Alling	 9.30 - JP
Auning
11.00 – JP *
- Høstgudstjeneste - Kirkefrokost

Søndag d. 27. sep.: 17. s. e. trinitatis
Fausing
11.00- HLE - Høstgudstjeneste *
Øster Alling 19.00 – HLE - Høstgudstjeneste *

OKTOBER

Torsdag d. 24 sep.
Møllehjemmet 14.00 - JP

Søndag d. 6. sep.: 14. s. e. trinitatis
Øster Alling 	 9.30 – JP
Auning
11.00 – JP

Fredag d. 2. okt.
Vester Alling 18.30 – JP
Høstgudstjeneste

Søndag d. 25. okt.: 21. s. e. trinitatis
Auning
11.00 – JP
BUSK-gudstjeneste

Søndag d. 4. okt.: 18. s. e. trinitatis
Auning	 9.30 – HLE
Øster Alling 11.00 - HLE

Torsdag d. 29. okt.
Møllehjemmet 14.00 - HLE

Søndag d. 11. okt.: 19. s. e. trinitatis
Fausing	 9.30 - JP *
Auning
11.00 – JP *

Lørdag d. 31. okt
Auning
11.00 – JP
Dåbsgudstjeneste

NOVEMBER

Søndag d. 18. okt.: 20. s. e. trinitatis
Auning	 9.30 - HLE
Vester Alling 11.00 - HLE
Søndag d. 1. nov. - Allehelgensdag
Fausing
15.30 - HLE
Auning
17.00 - HLE
Øster Alling 19.00 – HLE
Søndag d. 8. nov. - 23. s. e. trinitatis
Vester Alling	 9.30 – JP *
Auning
11.00 –JP *
Søndag d. 15. nov - 24. s. e. trinitatis
Auning	 9.30 - HLE
Øster Alling 11.00 - HLE

Torsdag d. 26. nov.
Møllehjemmet 14.00 - JP
Lørdag d. 28. nov.
Auning
11.00 - JP
Dåbsgudstjeneste
Søndag d. 29. nov. - 1 s. i advent
Vester Alling	 9.30 - JP
Auning
11.00 – JP - Kirkefrokost

Søndag d. 22. nov. - Sidste s. i kirkeåret
Auning	 9.30 - JP
Fausing
11.00 – JP - Kirkekaffe
* Kirkekoret medvirker
HLE = Hanne Louise Eyermann; JP = Jette Paarup
Lørdagsdåb: Hvis der ingen dåb er tilmeldt 14 dage inden, aflyses lørdagsdåben.

