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Nyt fra sognene
Minikonfirmander ind under sommeren
Lige ind under skolernes sommerferie kørte
der minikonfirmand for B og C-klasserne fra
Auning skole. Lidt over halvdelen i hver af
klasserne deltog. Og med de lange skoledage
de unge mennesker har, og hvad der ellers skal
passes af fodbold og andre fritidsinteresser, så
er det ganske flot.
Forløbene blev festlige og fornøjelige, for både
børn og voksne. B-klassen ses her på siden hvor
de leger dåb nede ved døbefonten i Auning
kirke og C-klassen har fået forsiden på kirkebladet, udklædt til drama.
Holdene holdt hver deres afslutningsgudstjeneste. B-klassen med Historier med engle og C-klassen
med temaet Godt og ondt. Og begge gange med kaffe og kage og hygge i Sognehuset for børnene
og deres familier.
Tak til ungerne for nogle fornøjelige timer. Og vi ses hen ad vejen.
Charlotte Neumann og Ulla Pedersen

Kirkekoret
For børn og unge fra 5. klasse og opefter. Vi øver i Sognehuset torsdage kl. 16.20-17.35.
Sæsonen starter torsdag d. 31. august.
Børn fra Lille Kor - der nu går i 5. klasse - er sikker på en plads i koret.
Andre interesserede kan henvende sig til Anni Jensen og aftale nærmere.

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 7-9 øvegange.
Vi øver i Sognehuset i Auning onsdage kl. 14.30 – 15.30.
Sæsonen frem mod jul starter onsdag d. 25. oktober.
I starten af oktober bliver der delt en folder om Lille
Kirkekor ud til alle børn i 2. årgang på Auning Skole.
Tilmelding/henvendelse til Anni Jensen
annidjensen@gmail.com
Læs mere om Kirkekoret og Lille Kirkekor på pastoratets hjemmeside og i folderne, som ligger i
kirkernes våbenhuse og i Sognehuset.

Nyt fra sognene
Strukturændringer og ny
midlertidig præst
I midten af juni blev den ledige stillig som sognepræst hos os opslået som en midlertidig stilling for
ét år. Når dette blad udkommer, skal der gerne være
fundet en præst til stillingen. Den nye præst bliver
præsenteret i næste kirkeblad samt på hjemmesiden.
Stillingen opslås som en midlertidig stilling, fordi
Norddjurs Provsti er i gang med en omstrukturering.
Anledningen er, at de store byer i Aarhus Stift vokser,
samtidig med at der bliver færre indbyggere i en kommune som Norddjurs Kommune; dermed skal
der naturligt nok også flyttes præstestillinger fra land til by. Samtidig må prognoserne for befolkningsudviklingen også tænkes ind i en holdbar løsning. Mens nogle områder og sogne i vores
kommune oplever en vis affolkning, vokser befolkningstallet i andre områder, der iblandt i vores
pastorat.
Udmeldingen fra Biskop og Stift er, at Norddjurs Provsti samlet set må forvente at skulle afgive 2
præstestillinger.
Biskoppen har afholdt møde for alle menighedsrådsmedlemmer og præster for at præsentere
opgaven. Og der er nu ansat en konsulent til at hjælpe menighedsråd og provsti med at afsøge
de forskellige muligheder for omlægninger og sammenlægninger. Indtil den nye struktur er på
plads, bliver ledige stillinger opslået som midlertidige. Det giver den bedste mulighed for at kunne
tilpasse strukturen. Der vil blive brugt den nødvendige tid på at finde løsninger, der kan holde en
årrække.
Tiden må vise hvad den nye struktur kommer til at betyde for os her i Fausing-Auning-Ø. Alling og
V. Alling. Mht. konfirmationsdatoer ud i fremtiden vil der ikke blive fastlagt yderligere datoer, før
strukturændringerne er på plads. For sker der større ændringer, må der være råderum til også at
lave ændringer for konfirmationerne.
Formændene for Menighedsrådene og sp. Ulla Pedersen

Husk ”Fortællecafe” i
Auning Sognehus
4. september, 2. oktober og 6. november.
Vi mødes kl. 10, hvor der vil blive serveret kaffe
og rundstykker. Arrangementet er for alle interesserede.
Vi offentliggør løbende talere og emner når
aftalerne er på plads.
Det koster Kr. 20 at deltage. Vi håber naturligvis, at mange har lyst til at deltage, og tag
gerne naboen med.
Auning Menighedsråd

Særlige gudstjenester
Høstgudstjenester
Det regner og solen skinner og kornet, rapsen og alle grøntsagerne gror. Sådan er den danske sommer; og så bliver det
høsttid. Ved årets høstgudstjenester takker vi for, at høsten
er kommet i hus. Der er høstgudstjenester:
Auning kirke søndag d. 17. september kl. 11.00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognehuset.
Fausing kirke søndag d. 24. september kl. 11.00
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet et glas vin og en sandwich.
Ø. Alling kirke søndag d. 24. september kl. 19.00
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet kaffe og kage i våbenhuset
V. Alling kirke fredag d. 6. oktober kl. 18.30
Gudstjenesten holdes som optakt til høstfesten i forsamlingshuset. Alle er velkomne.

BUSK-gudstjeneste
Auning kirke søndag d. 29. oktober kl. 11.00
BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke, og BUSK-gudstjenesten laves her hos os i et samarbejde med KFUMspejderne og kirkens kor.
I år er det 500-året for Reformationen. Den begyndte
som bekendt med at munken Martin Luther slog sine
95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det var d. 31.
oktober 1517, og der er dermed 500-års jubilæum 2
dage efter BUSK-dagen. Derfor er Reformationen og Luther valgt som tema for BUSK-gudstjenesten i år. Der vil være skuespil og sang, så det bliver både fornøjeligt og opbyggeligt. Gudstjenesten
er for alle i sognet uanset alder.
Velkommen til en festlig gudstjeneste
KFUM-spejderne, organist Anni Jensen og sp. Ulla Pedersen

Allehelgensgudstjenester
Første søndag i november måned er det Allehelgensdag, en
dag hvor der er tradition for at mindes dem, vi har mistet.
Efter prædiken nævnes denne søndag navnene på alle de,
som siden Allehelgen sidste år er døde i sognet og/eller
bisat eller begravet fra kirken.
Der er Allehelgensgudstjenester søndag d. 5. november i:
Auning kirke kl. 11.00
Fausing kirke kl. 14.00
Ø. Alling kirke kl. 15.30 (fælles for V. Alling og Ø. Alling)

Efterårets arrangementer
”Matador i ord og toner – Et koncertforedrag”
Sogneaften tirsdag den 5. september kl. 19.00 i Auning Sognehus
Hvad får man, når man blander forkærligheden for Matador med passionen
for musik og interessen for historie? Man får følgende cocktail: ”Matador i ord og
toner – et koncertforedrag.”
Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudforsket område, som Toner
af Guld med stor entusiasme har kastet sig over. Tidens toner med Marguerite
Viby, Leo Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af glæde, vemod, munterhed og drama. Det samme gør Rødes bryllups-optræden, de tyske soldaters traurige lieder samt
indslag på Postgaarden af finkulturel karakter. Toner af Guld guider publikum på en musikalsk tidsrejse
fra 1929-1947, hvor genrerne er bredt repræsenteret med alt fra operette til revyviser og jazz. Numrene
bindes sammen af små fortællinger om TV-succesen, musikken og perioden, og de integrerede fællessange afrundes på festlig vis af Konsulinde Holms sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i det gyldne hår”.
Den midtjyske duo, ”Toner af Guld”, består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær – en klassisk sopran
og en klaverspillende bedemand. Helle og Dynes har gennem ni år optrådt sammen ved talrige kirkeog sognekoncerter.
I løbet af aftenen vil Auning Menighedsråd være vært ved kaffebord. Velkommen til en festlig aften.
Auning Menighedsråd

Kulturnat i Øster Alling - Et kulturmøde
Fredag d. 13. oktober kl. 19.00 i Øster Alling Kirke og Gl. Præstegård
I kirken kl. 19.00: Musikken er et fælles sprog for hele verden, og dermed grænseløst.
Det vil vi erfare, når søstrene Rachel og Marie Kobli, flygtninge fra Elfenbenskysten, og
Ahmedi, syrisk kurder, ligeledes flygtning, ved denne lejlighed optræder med sange og
musik fra deres respektive hjemlande. Derudover vil fhv. biskop Kjeld Holm dele nogle
tanker med tilhørerne om mødet mellem mennesker fra forskellige kulturer.
I Gl. Præstegård ca. kl. 20.00: Ulrich Schnell, bosiddende i Øster Alling, har arbejdet i en årrække for Dansk Røde Kors med flygtninge og indvandrere. Han vil give os et indblik i hvor
de flygtninge som bor på Djursland kommer fra, samt hvad der sker i de enkelte kommuner med de
flygtninge som har fået opholdstilladelse.
Der vil også blive anledning til at høre en flygtnings oplevelse af mødet med den danske kultur og danskerne, og hvordan en ungarsk flygtning oplevede dette for 60 år siden.
I Gl. Præstegård vil der som sædvanlig være mulighed for at købe et glas vin, eller øl.
Gl. Præstegård og Øster Alling Menighedsråd

Foredrag med Stefan G. Rasmussen
i Fausing Forsamlingshus
Onsdag d. 25. oktober kl. 19.30 til ca. 21.30
Aftenens emne er ”Fra kokostæppe til blå toner. ”
Den 27. december 1991 måtte tidligere luftkaptajn Stefan G. Rasmussen nødlande
med SAS-flyet SK751. Alle 129 ombord overlevede, men efter nødlandingen blev
Stefan fritstillet som pilot. Og som 44-årig var han nu arbejdsløs, og fik derved
chancen for et helt nyt liv. Der er ingen tvivl om, at nødlandingen satte hans liv i relief, men med viljen til ikke at give op, fremstår Stefan i dag som et godt eksempel på at komme videre i
livet, selv om krisen næsten har været altoverskyggende.
»»»

Sommerens arrangementer
I en del år har Stefan draget land og rige rundt med sine filosofiske betragtninger om livet og dets
finurligheder.
I foredraget ”Fra kokostæppe til blå toner” berører Stefan G. Rasmussen mange af livets emner. Han
berører emner såsom tiden og virkeligheden med udgangspunkt i sin barndom (han er født i Randers i
1947) og sit eventyrlige liv.
Han giver tilhørerne bevis for, at alle mennesker er unikke. Han lukker sine tilhørere ind i det univers der
opstår, når man som menneske ved, at man skal dø.
Og som en sidegevinst krydrer han det hele med toner fra hans saxofon og hans sangstemme.
Husk at man også kan benytte kirkebilen til dette arrangement. Alle er velkomne, kaffe/kage koster 50 kr.

Fausing Menighedsråd i samarbejde med Pensionistforening og Borgerforening

“Den, der synger er aldrig alene”
Sangaften med Erik Sommer
Sognehuset i Auning onsdag d. 1. november kl. 19.00
Uge 44 er over hele landet “Spil Dansk Uge”. Det markerer vi ved at få besøg af
Erik Sommer - blandt meget andet komponist, korleder, organist og underviser.
Erik Sommer beskriver selv aftenen på følgende måde:
“Et højskoleforedrag med sange, anekdoter og fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker. Højskolesangbogen er en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os
som mennesker og folk. ”
Erik Sommer har bl.a. skrevet melodier til to af vores mest sungne aftensange i Salmebogen og Højskolesangbogen - “Du som har tændt millioner af stjerner” og “Nu går solen sin vej”.
I 2015 fik Erik Sommer “Den folkelige sangs pris” og blev dermed ambassadør for sang og sangglæde.
Kom og vær med til at fejre den danske musik sammen med Erik Sommer.
Auning Menighedsråd og Anni Jensen

Musik, vin og tapas - Duo Kontrabas i Vester Alling
Vester Alling Kirke og Forsamlingshus fredag d. 3. november kl. 19.00
Duo Kontrabas spiller musik med amerikanske rødder, ’bluegrass’ og
’roots’ – samt et par med europæiske rødder, nemlig klezmersange.
Duoen udmærker sig ved sin enkle, akustiske sound, det tætte sammenspil
med rytmiske smæld fra bassen og unikke vokalarrangementer. Sangene
veksler mellem solo og duetter og akkompagneres af guitar og kontrabas.
Undervejs i koncerten fortæller musikerne om sangenes indhold og historie.
Mange af duoens sange og deres spillestil tager afsæt i den tidlige amerikanske folkemusik fra begyndelsen af det 20. århundrede. Musikkens rødder kan spores et par hundrede år længere tilbage – blandt
andet til Europa. Mange sange rejste via udvandrerne fra England, Skotland og Irland til Amerika, hvor
sangene blandedes med andre kulturer og blev del af en mangfoldig folkemusikalsk arv.
Musikken hører udmærket hjemme i kirken, da bluegrass og roots – ligesom gospel – har rødder i kristen livsforståelse. Sangene skildrer menneskers livsvilkår: kærlighed, længsel, fællesskab, ensomhed og
døden. Melodierne er lyriske og medrivende.
Duo Kontrabas består af Mette Thue på vokal og guitar og Kresten Andersen på vokal og kontrabas.
Mette Thue arbejder til daglig i Sangens Hus i Herning, og Kresten er sognepræst i Kragelund og Funder
ved Silkeborg.
Kom og vær med til et hyggeligt fredagsarrangement, hvor menighedsrådet byder på vin og tapas.
Alle er velkomne!
Menighedsrådet i Vester Alling

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. 17. september
(Høstgudstjeneste)
Der er gudstjeneste 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
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Kirkebil

Julehjælp

Også i år vil sognene uddele julehjælp
til værdigt trængende. Opslag herom vil
komme i Folkebladet i begyndelsen af
december måned.
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september

Søndag d. 3. september - 12. s. e. trinitatis
Fausing
9.30 - NN
Auning
11.00 - NN

Søndag d. 17. september - 14. s. e. trinitatis
V. Alling
9.30 - UP
Auning
11.00 - UP * - H
 østgudstjeneste og
kirkefrokost

Torsdag d. 28. september
Træningscenter Auning 14.00 - NN

oktober

Gudstjenesteliste Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling

Søndag d. 1. oktober – 16. s. e. trinitatis
Ø. Alling
9.30 - UP		
Auning
11.00 - UP

Søndag d. 15. oktober - 18. s. e. trinitatis
Fausing
9.30 - UP
Auning
11.00 - UP

Fredag d. 6. oktober
V. Alling
18.30 - UP * - Høstgudstjeneste

Søndag d. 22. oktober - 19. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - NN
Ø. Alling
11.00 - NN

Søndag d. 10. september - 13. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - UP

Søndag d. 8. oktober - 17. s. e. trinitatis
Auning
11.00 - UP

november

Lørdag d. 14. oktober
Auning
11.00 - UP - Dåbsgudstjeneste

Lørdag d. 4. november
Auning
11.00 - NN - Dåbsgudstjeneste
Søndag d. 5. november – Allehelgens dag
Auning
11.00 - NN
Fausing
14.00 - NN
Ø. Alling
15.30- NN
Søndag d. 12. november - 22. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - UP
V. Alling
11.00 - UP

Lørdag d. 23. september
Auning
11.00 - NN - Dåbsgudstjeneste
Søndag 24. september - 15. s. e. trinitatis
Fausing
11.00 - NN * - Høstgudstjeneste
Ø. Alling
19.00 - NN * - Høstgudstjeneste

Torsdag d. 26. oktober
Træningscenter Auning 14.00 - UP
Søndag d. 29. oktober – 20. s. e. trinitatis
Auning
11.00 - UP * - BUSK-gudstjeneste
V. Alling
14.00 - UP

Søndag d. 19. november – 23. s. e. trinitatis
Ø. Alling
9.30 - UP
Auning
11.00 - UP
Søndag d. 26. november – Sidste s. i kirkeåret
Auning
9.30 - NN
Fausing
11.00 - NN - Kirkekaffe
Torsdag d. 30. november
Træningscenter Auning
14.00 - NN

Der tages forbehold for ændringer.
* Kirkekoret medvirker
UP = Ulla Pedersen; NN = Vikarpræst
Lørdagsdåb: Hvis der ingen dåb er tilmeldt 14 dage inden, aflyses lørdagsdåben.

