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Trosbekendelsen
og gudstjenestetider

Ulla Pedersens hold med konfirmander fra amtsklasser.
Billedet er fra en undervisningsgang, da konfirmanderne er konfirmeret på forskellige hold.

Siden sidste sommer har vi i vore fire sogne haft to prøveperioder kørende: Vi har forsøgsvis flyttet søndagens gudstjenester til kl. 9.30 og 11.00; og vi har i en tilsvarende prøveperiode SAGT Trosbekendelsen i stedet for at SYNGE den.
Nu har menighedsrådene evalueret prøveperioderne. Og vi vil
fortsætte med de nye gudstjenestetider: 9.30 og 11.00. Det
har i prøveperioden blandt andet vist sig at 9.30 er brugbart
for dåbsfamilier, og det var et af formålene.
Mht. Trosbekendelsen har menighedsrådene vedtaget at gå
tilbage til at synge denne.
På vegne af menighedsrådene – sognepræst Ulla Pedersen

25 års jubilæum: Kirkesanger Heidi
Bak Pedersen, Øster Alling Kirke
Den unge gymnasieelev, der i 1990 søgte jobbet som kirkesanger i Øster Alling Kirke, fungerer nu med stor erfaring og
sikkerhed i sit arbejde.
I de første par år valgte Heidi at tage på en del kurser for at
blive bedre rustet til at løfte opgaven som kirkesanger, og det
har helt sikkert haft betydning for, at hun i så høj grad lever
op til følgende ordlyd i hendes ansættelseskontrakt/regulativ:
”Kirkesangeren støtter kirkesangen på bedste måde i samarbejde med organisten, således at gudstjenester og kirkelige
handlinger forløber så værdigt som muligt”.
Heidi har en dejlig klar og smuk sangstemme – en stemme, der
for kirkegængere er nem at følge.
Hun er meget vellidt af både de nærmeste kollegaer og af kirkegængerne i Øster Alling Kirke.
Hun er loyal, ærlig, smilende og udadvendt, og hun er ikke
bange for udfordringer. Da pastoratet blev omlagt til Fausing,
Auning, Øster og Vester Alling kirker fra daværende pastorat Årslev, Hørning, Vester og Øster Alling kirker, var Heidi
eksempelvis hurtig til at etablere et samarbejde med kirkesangeren i Auning, så det blev nemmere
at dække ferier og fridage for dem begge – et godt selvstændigt initiativ, der fungerer rigtig fint og
til glæde for alle.
Vi håber, at Heidi også i fremtiden vil synes, at arbejdet som kirkesanger vil være et dejligt bijob,
hvor hun stadigvæk kan blive udfordret. Vi vil gerne ønske et stort tillykke med 25 års jubilæet og
sige tusind tak for et rigtig godt og frugtbart samarbejde gennem årene.
Vi fejrer Heidi ved gudstjenesten søndag d. 28. juni kl. 11.00 i Øster Alling. Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært ved et let traktement. Vi håber, at rigtig mange vil komme og være med til at
fejre Heidi denne søndag.

Med venlig hilsen Øster Alling menighedsråd

Vildthegn ved Auning kirkegård
I det sidste kirkeblad fortalte kirkegårdsleder Peter Bjerregaard om problemer med rådyr på Auning kirkegård.
Dyrene kom efter mørkets frembrud og forårsagede
store skader på planter og blomster. På foranledning af
Auning Menighedsråd og Peter Bjerregaard er der nu sat
et hegn op omkring kirkegården i det nordvestlige hjørne
- der hvor dyrene kom ind. Problemet er sidenhen blevet
mindre. Der påtænkes at udvide hegnet senere.
Hegnsstolperne er af miljørigtig robenietræ. Robenietræ
er en vedvarende træressource, da den er plantagedrevet under kontrollerede forhold i Syd- og Østeuropa.
Stolperne er ubehandlede, men p.gr.af træets naturlige
imprægnering er der en holdbarhed på 20-40 år ved
jordkontakt.

Sommerens særlige gudstjenester
Teltgudstjeneste i Øster Alling
Teltet på idrætspladsen torsdag d. 4. juni kl. 19.00
Som optakt til sommerfesten i Øster Alling holder vi i
samarbejde med Øster Alling Idrætsforening en aftengudstjeneste i festteltet på ØAI’s træningsbaner. Prædikenteksten denne forhåbentlig milde sommeraften er en
af kirkeårets vanskeligste: Lignelsen om den rige mand
og Lazarus, Lukas kap. 16 vers 19-31. Er det en vandrehistorie? Og har Jesus virkelig fortalt den? Kirkekoret og
den øvrige betjening ved Øster Alling Kirke medvirker ved
gudstjenesten, og efter gudstjenesten sørger menighedsrådet for kaffe/te og kage i teltet.
Alle er meget velkomne.
Sp. Ulla Pedersen og Øster Alling Menighedsråd

Aftengudstjeneste på Gl. Estrup
Slotskapellet på Gl. Estrup søndag d. 28. juni kl. 19.00
Ved midsommertide holder vi sommeraftensgudstjeneste
på Gl. Estrup, denne gang på søndagen efter Sankt Hans.
Og der er noget særlig stemningsfuldt ved at komme til Gl.
Estrup en søndag aften, når dagens larm er forstummet og
slottet ligger fredfyldt og stille i sommeraftenen.
Vi vil ved gudstjenesten synge sommersalmer og fejre gudstjeneste under lysets, sommerens og livsglædens fortegn. Og
dagens tekst handler om noget så grundlæggende og værdifuldt som barmhjertighed og tilgivelse.
Alle er varmt velkomne. 
Auning menighedsråd og Sp. Hanne Louise Eyermann

Musikgudstjeneste med Duo Grimal/Lindgren
Slotskapellet på Gl. Estrup søndag d. 16. august kl. 19.00
Traditionen tro holder vi musikgudstjeneste i
sensommeren. Ved gudstjenesten medvirker
Duo Grimal/Lindgren. Den første del af duoen
er Lene Grimal, der er uddannet fra Nordjysk
Musikkonservatorium, og som ud over at være
musiklærer på musikskoler, skoler og seminarier
også er aktiv musiker i det nordjyske jazzmiljø.
Duoens anden del er Erling Lindgren, der er
uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium,
Århus, og som fungerer som organist ved Lemvig
Kirke og lærer ved Vestervig Kirkemusikskole,
samt er kendt som korleder og komponist.
Duoen vil bidrage til gudstjenesten med en spændende og utraditionel kombination af saxofoner
(alt, sopran og tenor) samt orgel og klaver. Efter gudstjenesten er der kaffe i ”Den Gamle Stald”.
Her vil Grimal/Lindgren give en lille koncert, der vil blive i den mere jazzede stil. Alle er varmt velkomne til en festlig sensommergudstjeneste.

Fausing menighedsråd og Sp. Hanne Louise Eyermann

Sommerens arrangementer
Koncert med Aros Guitar Duo
Slotskapellet på Gl. Estrup torsdag d. 30. juli kl. 19.00
På denne sommeraften kan man i slotskapellet
komme og høre stemningsfuld guitarmusik, når
de to unge klassiske guitarister, Mikkel Egelund
Nielsen og Simon Wildau, kommer på besøg.
Begge musikere er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium - både som solister og som duo.
Begge har flotte solopræstationer. Mikkel Egelund
Nielsen har bl.a. vundet 1. prisen ved ”London
International Guitar Competition 2013” - en af
de største internationale priser en dansk guitarist
har vundet. Simon Wildau spillede allerede som
19-årig guitarkoncerter med Århus Symfoniorkester. Aros Guitar Duo blev dannet i 2009. Efter et
par år, hvor de to musikere har efteruddannet sig i henholdsvis Køln og Barcelona, er duoen igen
samlet og spiller mange koncerter i både Danmark og i udlandet. Om koncerten på Gl. Estrup
fortæller Mikkel Egelund Nielsen:
”Aros Guitar Duo vil til koncerten præsentere værker fra Spanien og Italien. Publikum vil få mulighed for at lytte til virtuos musik af Mario Castelnuovo-Tedesco og nyde velkendte melodier fra
ouverturerne til to af Rossinis velkendte operaer. Fra de spanske himmelstrøg vil der være temperamentsfuld musik af Manuel de Falla og smukke, poetiske valse af Enrique Granados.”
Kom og få en flot koncertoplevelse i stemningsfulde rammer.
Auning Menighedsråd

Kirkevandring
Søndag d. 30. august kl. 10.00
Traditionen tro har vi kirkevandring hvert andet år.
I år er det så igen tid til at bruge det meste af en dag på en
vandring mellem pastoratets kirker. Vi starter fra Fausing
Kirke kl. 10.00. Vi går derefter til Vester Alling Kirke, Øster
Alling Kirke og slutter i Auning Kirke og Sognehus. Turen er i
alt ca 14 km. Ligesom de foregående år kan man vælge at blive
kørt på en, flere eller alle strækninger. Husk at bestille evt.
transport ved tilmeldingen. I begyndelsen af august kan man
på hjemmesiden - www.faov.dk - læse det fulde program. Her
kan man læse om, hvad der sker i de enkelte kirker, og hvilken
forplejning der er. Der arrangeres tilbagetransport til Fausing
efter afslutningen i sognehuset i Auning. I tilfælde af heldagsregn er der mulighed for at blive kørt mellem kirkerne.Tilmelding senest mandag d. 24. august til Lisa Knudsen: mobil
26607663 / email knudsendanmark16@gmail.com. Kom og
deltag i en vandring, hvor vi besøger alle vores fire kirker, og
hvor der er tid til fællesskab, samtale, stilhed og refleksion.

Kirkevandringsudvalget

Kirkefrokost i Auning

Kirkelig
vejviser
Kirkelig vejviser

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
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Ved gudstjenesten langfredag i Vester Alling
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OBS. Der kan være dåb ved søndagens gudstjenester samt på de lørdage, der er annonceret.

JUNI

Gudstjenesteliste Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling
Torsdag d. 4. juni
Ø. Alling
19.00 – UP
Teltgudstjeneste på sportspladsen

Søndag d. 21. juni – 3. s. e. trinitatis
V. Alling 	 9.30 - HLE
Auning
11.00 - HLE

Lørdag d. 6. juni
Auning
14.00 – UP
Afslutning for minikonfirmander

Torsdag d. 25. juni
Møllehjemmet 14.00 - HLE

Søndag d. 7. juni - 1. s. e. trinitatis
Auning
11.00 - UP
Lørdag d. 13. juni
Auning
11.00 – UP - Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 28. juni– 4. s. e. trinitatis
Ø. Alling
11.00 – HLE
25-års jubilæum for kirkesanger Heidi Bak
Pedersen, se omtale heraf i bladet
Gl. Estrup
19.00 - HLE

AUGUST

JULI

Søndag d. 14. juni – 2. s. e. trinitatis
Auning 	 9.30 - UP
Fausing
11.00 - UP - Kirkekaffe
Søndag d. 5. juli - 5. s. e. trinitatis
Fausing 	 9.30 - HLE
Auning
11.00 – HLE

Søndag d. 19. juli - 7. s. e. trinitatis
Ø. Alling 	 9.30 - UP
Auning
11.00 - UP

Søndag d. 12. juli - 6. s. e. trinitatis
Auning 	 9.30 – HLE
V. Alling
11.00 - HLE

Søndag d. 26. juli - 8. s. e. trinitatis
Auning 	 9.30 - HLE
Fausing
11.00 - HLE - Kirkekaffe

Søndag d. 2. august - 9. s. e. trinitatis
V. Alling 	 9.30 - UP
Auning
11.00 - UP

Søndag d. 23. august – 12. s. e. trinitatis
Auning 	 9.30 - UP
V. Alling
11.00 - UP

Søndag d. 9. august - 10. s. e. trinitatis
Auning 	 9.30 - UP
Ø. Alling
11.00 – UP

Torsdag d. 27. august
Møllehjemmet 14.00 - UP

Søndag d. 16. august - 11. s. e. trinitatis
Auning
11.00 - HLE
Gl. Estrup
19.00 – HLE - Musikgudstjeneste

HLE = Hanne Louise Eyermann; UP = Ulla Pedersen

Lørdag d. 29. august
Auning
11.00 – HLE - Dåbsgudstjeneste
Søndag d. 30. august – 13. s. e. trinitatis
Kirkevandring - HLE

