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Julehjælp
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Kyndelmisse
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Nyt fra sognene
Nyt menighedsråd i Fausing sogn
Preben Jensen,
Østervangsvej 26, Fausing
Bodil Andersen,
Randersvej 12, Fausing
Dorthe Nielsen,
Vestervangsvej 10, Fausing
Marianne Thorsen,
Vestervangsvej 12, Fausing
Kirsten Tjørnfelt Brøsted,
Østervangsvej 17, Fausing

Nyt kirkeblad fra marts 2019
Som følge af den nye struktur med 3 storpastorater i Norddjurs Provsti, vil der også ske en
ændring af kirkebladet, hvilket betyder at dette nummer af kirkebladet er det sidste som dækker
Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling sogne.
Alt er ikke på plads endnu, men vi forventer at vores kirkeblad fremover kommer til at dække
Auning – Ø. Alling – V. Alling – Gjesing – Nørager sogne. Fausing sogn vil fremover have kirkeblad sammen med Ørsted og Rougsø Nord.
Kell Andersen

Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp holder traditionen tro sogneindsamling 2. søndag i marts – altså søndag den 10. marts 2019.
Reserver allerede nu datoen, og meld dig som indsamler hos Hanne
Andersen på tlf. 61 28 76 01 eller på mail: hannefa@outlook.dk

Nyt fra sognene
Julehjælp
Det er muligt at søge julehjælp, hvis man er bosat i et af
følgende sogne: Fausing, Auning, Øster Alling, Vester Alling,
Gjesing, Nørager, Vivild, Vejlby, Ørsted, Holbæk, 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 Bjarning Johansen, Auningvej 40,
Gjesing, 8963 Auning. Mail: cbjo@km.dk
I ansøgningen skal man oplyse antallet af hjemmeboende børn
og disses alder samt et telefonnummer man kan kontaktes på.
Desuden skal man vedlægge en kopi af årsopgørelsen fra 2017.
Ansøgningsfristen er den 3. december. Ansøgere får besked
samme uge.
Ansøgningerne behandles under tavshedspligt.
Bedste hilsner Sognepræst Charlotte Bjarning Johansen – tlf. 86 48 33 08
Julehjælpen er sponseret af Lions Club og Svanerne.
Varerne er fra Super-Brugsen i Auning, som også giver et tilskud.

Fortællecafe
Mandag den 3. december, v/Henning Millard.
Emne: ”Floes Teglværk”.
Mandag d. 14. januar, v/Hans-Jesper Højlund.
Emne: ”Mit møde med Jerntæppet”.
Mandag d. 11. februar, v/Niels Johansen. Emne:
”Til Provence med Dumas-Rejser”.
Arrangementerne er i Auning Sognehus fra kl.
10.00 – 11.30. Der serveres kaffe og rundstykker,
og prisen er 20 kr.
Auning Menighedsråd

Særlige gudstjenester og arrangementer
Julekoncert med Norddjurskoret
Auning Kirke torsdag d. 6. december kl. 19.00
Koret vil synge en bred vifte af julens sange - både fra det danske repertoire
og fra vores nabolande. Aftenen vil indeholde rytmiske sange, lidt gospel og
mere traditionel julemusik.
Norddjurskoret, som ledes af Annette Holm, er en del af Kulturskolen Norddjurs.
De sidste par år har koret øvet i Kulturperronens lokaler i Auning, og det har medført, at koret er blevet
lidt større, så det nu består af 40 glade og engagerede korsangere, som synger 4-stemmigt.
Koret har tradition for at synge kirkekoncerter til jul og glæder sig til at synge i Auning Kirke.
Vel mødt til en stemningsfuld aften i julens tegn
Auning Menighedsråd og Anni Jensen

Adventsgudstjeneste med Lucia-optog
Fausing Kirke 2. søndag i advent d. 9. december kl. 14.00
Ved adventsgudstjenesten vil vi synge nogle af vores dejlige adventssalmer, og
præsten vil fortælle om Lucia-traditionen.
Lille Kirkekor går Luciaoptog og synger et par julesange.
Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver samt kaffe og småkager i forsamlingshuset. Her vil koret synge det nissepotpourri, som vi synger hvert år.
Alle er velkomne til en festlig eftermiddag
Fausing Menighedsråd, sp. Birthe Kiilerich, organist Anni Jensen og kirkesanger Lene Andersen

De Ni Læsninger
Vester Alling kirke 2. søndag i advent d. 9. december kl. 19.00
Nu er det jul igen og nu er det jul igen – og nu er det jul igen! Ja, når vi kommer i adventstiden, så er det ved at være jul igen. Og jul er traditionernes fest.
En af traditionerne er, at vi mødes til De Ni Læsninger. De Ni læsninger tages
fra Biblen; den første er om jordens skabelse, og med tekster fra en række
forskellige steder i Biblen føres vi siden frem imod fødslen af Guds Søn.
I Vester Alling er der tradition for at lokale i alle aldre står for læsningerne. Og mellem læsningerne vil
der være fællessalmer og korsatser.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og hjemmebag i kirken.
Vel mødt til en stemningsfuld aften
Vester Alling Menighedsråd og Sp. Ulla Pedersen
Har du tid, lyst og lejlighed til at tage en af læsningerne, kan du kontakte Lisa Boye Knudsen, mail:
lbk@km.dk - Teksterne vil blive udleveret i god tid.

Luciagudstjeneste
Øster Alling Kirke 3. søndag i advent d. 16. december kl. 19.00
Gudstjenesten indledes med Luciaoptog med Kirkekoret, som i denne sæson
er på over 20 børn og unge. På prædikenens plads vil koret synge en lille
julekoncert.
Kom og vær med til en stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi også skal synge
nogle af julens smukke salmer.
Alle er velkomne
Sp. Ulla Pedersen og Anni Jensen

Særlige gudstjenester og arrangementer
Syng julen ind
Auning Kirke tirsdag d. 18. december kl. 19.00
Lille Kirkekor, Kirkekoret og Auning Kirkes Voksenkor
Denne aften tæt på juleaften er der mulighed for at komme hen i kirken og lade julefreden sænke sig. Vi
skal sammen synge julesange og salmer, og så vil vores tre kor underholde med hver en lille afdeling.
Vel mødt til en god times tid i godt selskab med alle vores korsangere.
Henning Rasmussen, Kirsten Frandsen, Lene Andersen og Anni Jensen

Vi synger julen ind
Fausing Kirke torsdag d. 20. december kl. 19.30
Koncert med Julekoret ved Vivild og Vejlby Kirke, ledet af organist Per Rasmus Møller
Aftenens program veksler mellem musik for kor, orgel og piano samt med læsninger, solo- og fællessang. En flot optakt til julen med efterfølgende kaffebord. Gratis entré.
Fausing Menighedsråd

Nytårsaftens dag – Livet er ikke det værste man har
Når året 2018 går på hæld, og 2019 ligger foran os
med nye dage, mødes vi til gudstjeneste. Året 2018
vil vi blandt andet huske for, at vi mistede 2 nationalpoeter, to nationalskjalde: Benny Andersen
og Kim Larsen. Hver på sin måde satte de ord på
menneskelivet med alt hvad det rummer. Mange
af os har nogle af deres tekster med, som noget vi
husker lige så godt, som de mest kendte salmer.
I år vil nogle af Benny Andersens og Kim Larsens
tekster præge gudstjenesterne nytårsaftens dag.
Vi skal selvfølgelig også synge de salmer, der hører
til ved nytårstide. Og efter gudstjenesterne er der
et glas vin og et stykke kage i våbenhuset, så vi kan
skåle og ønske hinanden et godt nyt år.
Gudstjenesterne holdes nytårsaftens dag, mandag d. 31. december:
Øster Alling kl. 14.30 og Auning kl. 16.00.
Menighedsrådene og Sp. Ulla Pedersen

Evensong – Lys- og musikgudstjeneste
efter engelsk forbillede
Fausing Kirke torsdag d. 24. januar kl. 19.00
Fausing Menighedsråd indbyder alle til en afvekslende og musikalsk evensong-gudstjeneste.
Evensong betyder aftensang og er en engelsk kirke- og musiktradition tilbage til 1500-tallet. Efter Reformationen blev den bibeholdt i den engelske kirke, dog i en ny og protestantisk form. Det er en kort
liturgisk gudstjeneste, hvor især korsang spiller en fremtrædende rolle.
I Fausing Kirke vil organist Per Rasmus Møller og organist og sanger Henrik Høj Madsen bidrage med
aftenens musikalske indslag. I skæret af levende lys vil gudstjenesten veksle imellem solosang ved organist og sanger, bønner, korte læsestykker samt fællessalmer, som synges stående.
Efter gudstjenesten forlader vi kirken en oplevelse rigere og med sindet stemt til fredelig eftertanke.
Vel mødt.
Fausing Menighedsråd og Sp. Birthe Kiilerich

Særlige gudstjenester og arrangementer
Kyndelmisse og pandekager
Musikgudstjeneste i Auning kirke torsdag d. 7. februar
Når vi kommer til begyndelsen af februar, er halvdelen af vinteren
gået. Og det fejres med at holde Kyndelmisse. Kyndel betyder lys,
og misse betyder messe = gudstjeneste. Vi holder altså Lysgudstjeneste som en fejring af, at nu går det for alvor mod lysere tider.
Kor og kirkesanger medvirker ved gudstjenesten.
Og vi fejrer jo også med at få noget i maven. Til jul spiser vi gås /
flæskesteg og til påske får vi påskeæg. Kyndelmisse skal også fejres,
og som noget nyt vil der efter gudstjenesten være pandekager i
Sognehuset. På Nationalmuseets hjemmeside kan man nemlig læse, at den mest kendte kjørmesret nok
er de fynske bygmelspandekager. Ved at spise bygmelspandekager til Kyndelmisse håbede man på, at
sikre sig en god byghøst. Pandekagerne skulle være tykke og gode, og de blev spist med flæsk. Vi holder
os nu nok til almindelige pandekager med sødt til denne aften.
Vi håber at gøre Kyndelmisse og Pandekager til en tradition, der afholdes i sognene på skift.
Alle er velkomne – Auning Menighedsråd, organist Anni Jensen og Sp. Ulla Pedersen

Sogneaften med biskop Henrik Wigh-Poulsen
Foredrag om salmer og salmedigteren Jakob Knudsen
Auning Sognehus onsdag d. 20. februar kl. 19.00
Teolog og salmedigter Jakob Knudsen boede og virkede i Mellerup som valgmenighedspræst i årene 1890-1896. I sin periode
i Mellerup skrev Jakob Knudsen sine mest kendte salmer, der
bruges den dag i dag: Se, nu stiger solen og Tunge, mørke natteskyer. Kom og hør Biskop Henrik Wigh-Poulsen holde foredrag
om salmer og Jakob Knudsen, der i år 2000 var en del af biskoppens ph.d. afhandling: Natur og hjemkomst – en undersøgelse af
Grundtvigs og Jakob Knudsens realisme belyst af den grundtvigske bevægelses forhold til den realistiske litteratur i årene 1870-1890.
Det bliver en spændende og lærerig aften - selvfølgelig med salmesang.
Det er gratis at deltage og Auning Menighedsråd vil som altid sørge for kaffe og kage.

Gospelkoncert med konfirmander og band
Auning kirke torsdag d. 28. februar kl. 19.00
Traditionen tro giver nogle af årets konfirmander en gospelkoncert i
Auning kirke. De gør det nu ikke alene! Den dygtige musiker, Joachim
Hejslet, øver med de unge mennesker hele eftermiddagen. Og ind
under aften dukker der et helt band op. Det er lykkedes at lave et kor
ud af konfirmander før. Så derfor tør vi også i år indbyde til en festlig
aften i kirken med konfirmanderne samt Joachim og hans band.
Vi håber på at se konfirmandforældre og bedsteforældre og søskende og skolekammerater og ALLE, der synes at gospel er festligt, til en
dejlig koncert.
Alle er velkomne. - Sp. Ulla Pedersen

Kirkelig vejviser
Præster:
Ulla Pedersen – tlf. 86 48 13 02, mail: ump@km.dk
Charlotte B. Johansen – tlf. 86 48 33 08,
mail: cbjo@km.dk
Tom Ahlmann – tlf. 86 48 50 50, mail: ta@km.dk
Gustav Eyermann – tlf. 86 48 60 17, mail: ge@km.dk
Birthe Kiilerich – tlf. 61 10 39 23, mail: bbki@km.dk
Maja Søgaard Blokager – tlf. 23 99 55 99,
mail: mask@km.dk

Kirkefrokost i Auning

Kordegn:
Lisa Boye Knudsen, tlf. 86 48 13 12, mail: lbk@km.dk
Lisa træffes tirsdag til fredag 9-14 på kontoret i sognehuset, Kirkevej 15, Auning.

Søndag d. 2. december
Søndag d. 17. februar

Organist:
Anni Dahlstrup Jensen, tlf. 29 71 28 70,
mail: annidjensen@gmail.com

Der er gudstjeneste i Auning kl. 11.00 og
derefter kirkefrokost.
Frokosten koster 20 kr. (børn gratis)
Alle er velkomne til spisning og hygge.
Auning Menighedsråd

Fausing sogn:
Menighedsrådet: Preben Jensen, tlf. 26 20 33 72
Kirkeværge: Bodil Andersen, tlf. 86 48 03 83
Graver: Leo Mortensen, tlf. 25 67 73 71
Auning sogn:
Menighedsrådet: Kell Andersen, tlf. 60 23 17 04.

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.
Kirkebil Fausing, Øster Alling og
Vester Alling:
Grund Taxa, tlf. 86 48 13 90.
Kirkebil Auning:
Auning Taxa, tlf. 86 48 30 73

Kirkeværge: Jytte Hallager Gregersen, tlf. 20 16 19 67
Kirkegårdsleder: Peter Bjerregaard, tlf. 30 54 66 87.
Træffes normalt på telefonen i arbejdstiden tirsdag til
fredag. Træffes personligt efter aftale.
Øster Alling sogn:
Menighedsrådet: Birthe Sørensen, tlf. 77 34 05 61
Kirkeværge: Anne Marie Sommer Jørgensen,
tlf. 27 40 81 22
Graver: Else Marie Pedersen, tlf. 23 82 98 09
Vester Alling sogn:
Menighedsrådet: Ole Greve, tlf. 42 71 58 78
Kirkeværge: Jens Bagger, tlf. 86 49 20 03
Graver: Samme som Øster Alling
Hjemmeside: www.faov.dk

Forsidefoto:
Auning Kirke i sne
Kirkebladets redaktion:
Kirkebladets redaktion: Kirsten Tjørnfelt Brøsted, Jens Riiser, Ruth Frydendahl Brunsgaard,
Anni Jensen og Lisa Boye Knudsen (ansvarshavende)

Søndag d. 2. december – 1. s. i advent
Ø. Alling
9.30
UP
Auning
11.00
UP – Kirkefrokost
Søndag d. 9. december – 2. s. i advent
Auning
11.00
UP
Fausing
14.00
BK – Gudstjeneste
		
med Luciaoptog**
V. Alling
19.00
UP – De Ni Læsninger*
Lørdag d. 15. december
Auning
10.00
CBJ – Dåbs		gudstjeneste
Søndag d. 16. december – 3. s. i advent
Auning
11.00
UP
Ø. Alling
19.00
UP – Luciagudstjeneste*
Fredag d. 21. december
Træningscenter Auning
14.00 - BK

Januar

Søndag d. 23. december – 4. s. i advent
Auning
11.00
CBJ
Søndag d. 6. januar – Helligtrekonger
V. Alling
9.30
UP
Fausing
9.30
BK
Auning
11.00
UP
Lørdag d. 12. januar
Auning
10.00

UP – Dåbsgudstjeneste

Februar

Søndag d. 13. januar – 1. s. e. Helligtrekonger
Auning
9.30
UP
Ø. Alling
11.00
UP
Søndag d. 3. februar – 4. s. e. Helligtrekonger
Auning
9.30
UP
Ø. Alling
11.00
UP
Fausing
11.00
MB
Torsdag d. 7. februar
Auning
19.00
		

UP – Kyndelmisse og
pandekager *

Lørdag d. 9. februar
Auning
10.00

UP – Dåbsgudstjeneste

Mandag d. 24. december – Juleaften
Fausing
13.00
BK
V. Alling
13.30
UP
Auning
13.30
CBJ
Ø. Alling
14.45
UP
Auning
16.00
UP
Tirsdag d. 25. december – Juledag
Auning
9.30
UP
Ø. Alling
11.00
UP
Onsdag d. 26. december – 2. juledag
V. Alling
9.30
UP
Fausing
9.30
BK
Auning
11.00
UP
Søndag d. 30. december – Julesøndag
Auning
11.00
UP
Mandag d. 31. december – Nytårsaften
Fausing
14.00
BK
Ø. Alling
14.30
UP
Auning
16.00
UP
Søndag d. 20. januar – 2. s. e. Helligtrekonger
Auning
11.00
CBJ
Søndag d. 27. januar – 3. s. e. Helligtrekonger
Auning
9.30
UP
V. Alling
11.00
UP
Tirsdag d. 29. januar
Træningscenter Auning

14.00 - BK

Søndag d. 10. februar – Sidste s. e. Helligtrekonger
V. Alling
9.30
UP
Søndag d. 17. februar – Septuagesima
Auning
11.00
UP – Kirkefrokost
Søndag d. 24. februar – Seksagesima
Auning
9.30
CBJ
Ø. Alling
11.00
CBJ
Tirsdag d. 26. februar
Træningscenter Auning

14.00 - BK

*Kirkekor medvirker / **Lille Kirkekor medvirker
UP = Ulla Pedersen; CBJ = Charlotte Bjarning Johansen; MB = Maja Søgaard Blokager; BK = Birthe Kiilerich

Der tages forbehold for ændringer.
Lørdagsdåb: Hvis der ingen dåb er tilmeldt 14 dage inden, aflyses lørdagsdåben.
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