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Konfirmander 2018

Nyt sognene
Ny struktur for Folkekirken i Norddjurs
I det seneste års tid har sognene i Norddjurs kommune arbejdet med en ny struktur. Anledningen er, at folketallet falder i vores kommune, mens det stiger i Aarhus. Biskoppen vil
derfor spare stillinger her for at bruge dem i Aarhus.
For os i den vestlige del af Norddjurs kommune har biskop Henrik Wigh-Poulsen besluttet,
at vi pr. 1. august bliver lagt sammen til et stort pastorat, bestående af Fausing-AuningØster Alling-Vester Alling Pastorat, Rougsø Nord Pastorat, Ørsted Pastorat, Vivild-Vejlby
Pastorat og Gjesing-Nørager Pastorat.
Området skal betjenes af 5 præster, der i princippet er præster i hele område alle sammen. I
praksis får præsterne selvfølgelig hver deres områder, som de mest arbejder i.
Mht. gudstjenester tegner det til, at Auning, Øster Alling, Vester Alling, Gjesing og Nørager
fremover skal have Charlotte Johansen og Ulla Pedersen til at tage sig af gudstjenesterne
i kirkerne. Fausing, Ørsted, Rougsø Nord, Vivild og Vejlby vil have Tom Ahlmann, Gustav
Eyermann og en nyansat præst til Ørsted Præstegård til at stå for gudstjenesterne.
Også når det kommer til vielser, begravelser, konfirmandundervisning, minikonfirmander,
plejehjem og hvad der ellers hører med til at være kirke, vil vi 5 præster fordele opgaverne
imellem os på nye måder, for vi er fælles om, at få det til at blive godt.
Når efteråret begynder, begynder også en ny tid for folkekirken i Norddjurs. Og jeg ser frem
til at tage fat på arbejdet i det nye store pastorat efter en forhåbentlig dejlig sommer.
Sp. Ulla Pedersen

Kirkekaffe i Fausing
Fausing Menighedsråd har besluttet at lave en ændring i forhold til kirkekaffe.
Der vil således fremover være kirkekaffe ved alle gudstjenester kl. 9.30 i Fausing kirke.

”Fortællecafe”
i Auning Sognehus
Mandag d. 4. juni v/Anton Tetsche, Udby
Arrangementet er i Auning Sognehus
fra kl. 10.00 – 11.30.
Der serveres kaffe og rundstykker,
og prisen er 20 kr.
Der er ikke fortællecafe i juli og
august måned.

Nyt sognene
Sommeraftens gudstjeneste på Gl. Estrup
Slotskapellet på Gl. Estrup. Søndag d. 17. juni kl. 19.00
Traditionen tro holder vi aftengudstjeneste i
Slotskapellet på Gl. Estrup ved midsommertid.
Dagens prædiketekst fra anden tekstrække læses
3. søndag efter trinitatis. Den er taget fra Lukas
evangeliet og handler om Den fortabte Søn.
Lignelsen beretter om et menneske, der møder
en større kærlighed, end det forekommer rimeligt hos tilhørerne. Det samme tema fortæller
Jesus om i lignelsen om hyrden, der fandt fåret
og om kvinden, der ledte alt igennem og fandt mønten. Og denne gang om sønnen, der fandt sig
selv. Alle blev de væk, men fundet igen.
Disse lignelser handler alle om Gud, som er gået ud og har søgt og har fundet. Ikke en fjern Gud,
der lader sig finde, men en Gud, der løber begge sin sønner i møde; han, der gik tabt i en frihed,
som blev ham til last, og han, der gik tabt i sin vrede overfor broderen og faderen.
Ved gudstjenesten skal vi synge nogle af sommerens dejlige salmer samt nogle aftensange.
Alle er velkomne – og kirkebilen kører også til denne gudstjeneste!
Auning menighedsråd og kst. sognepræst Birthe Kiilerich

Musikgudstjeneste med Den Nye Salmetrio
Slotskapellet på Gl. Estrup søndag d. 19. august kl. 19.00
I de smukke rammer på Gl. Estrup fejrer vi i
sensommeren gudstjeneste med musikledsagelse
udefra. I år er det Den Nye Salmetrio, der vil akkompagnere salmesangen og i løbet af gudstjenesten spille flere musikstykker.
Sanger Anette Buonaventzen, organist og pianist
Pojken Flensborg og saxofonist Ulrik Bust - alle
uddannet på det Jyske Musikkonservatorium - vil præge gudstjenesten med deres salmefortolkninger, som har undertoner af både jazz og pop.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i Den Gamle Stald, og her vil Den Nye Salmetrio spille en lille
koncert med en blanding af nye salmer og Leonard Cohen sange.
Den nu afdøde canadiske poet og sanger Leonard Cohen har aldrig været mere populær end lige
nu, hvilket ikke mindst skyldes hans eftertænksomme og kloge tekster.
Den Nye Salmetrio præsenterer ikke kun sange på engelsk, men også fortolkninger fra den danske
hyldest-udgivelse ”På Danske Læber” hvor en række kendte danske sangskrivere har skrevet danske
tekster til Leonard Cohens fantastiske sange.
Velkommen til en stemningsfuld sensommergudstjeneste
Fausing Menighedsråd, Sp. Ulla Pedersen og organist Anni Jensen

Sommerens særlige arrangementer
Kirkestafet 2018
Brug én eller flere sommeraftener på at udforske de mange spændende kirker i området.
Sidste års succes med kirkestafet genoptages, og i sommer besøger vi fire kirker, nemlig Ørsted og
Nørager kirker i juni måned samt Fausing og Slotskapellet på Gl. Estrup i august måned.
Der er start kl. 19.00, og der vil være rundvisning og et let traktement, og besøgene fordeler sig
således:
13. juni: Ørsted Kirke, 28. juni: Nørager Kirke, 8. august: Fausing Kirke og 22. august: Slotskapellet Gl. Estrup.
Se annoncer i lokalaviserne.
Det er gratis at deltage, og alle er velkomne, så mød blot op og få en god oplevelse.

Koncert med Jochen Brusch og Janos Ferenczi
Slotskapellet på Gl. Estrup tirsdag d. 7. august kl. 19.00
Violinist Jochen Busch og pianist og organist Janos Ferenczi spiller sommerkoncert - hovedsageligt
med populære klassiske musikstykker, bl.a. en sats fra Vivaldis “De fire årstider” og “Air” af Bach.
Der vil også blive spillet et par satser fra folkemusikkens verden - bl.a. den irske “The Foggy Dew”.
Jochen Brusch og Janos Ferenczi havde et musikalsk samarbejde tilbage i 80erne, og nu mødes de
to musikere igen til et spændende musikalsk træf på Gl. Estrup.

Jochen Busch er uddannet ved flere musikkonservatorier i Tyskland og i London. Han
har sit musikalske virke i Danmark og Tyskland. I Danmark har han en omfattende
koncertvirksomhed i forskellige duo-konstellationer og i Tyskland har han en mangesidig
musikalsk virksomhed i den sydtyske by Tübingen, hvor han bor. Her er han bl.a. dirigent
for et kammerorkester.

Janos Ferenczi, som bor i den tidligere præstebolig i Øster Alling, er uddannet som pianist
og musikpædagog ved Det jyske Musikkonservatorium og som organist ved Vestervig Kirkemusikskole. Han har sideløbende med sin
ansættelse som organist i den danske folkekirke igennem mange år virket som udøvende
musiker og klaverpædagog.

Alle er velkommen til en stemningsfuld sommerkoncert
Auning Menighedsråd og organist Anni Jensen

Kirkelig vejviser
Præster:
Ulla Pedersen, Kirkevej 8, 8963 Auning,
tlf. 86 48 13 02, mail: ump@km.dk,
mandag er fridag.
Frem til 1/9 2018 er Birthe Kiilerich ansat som konstitueret sognepræst i vores pastorat.
Birthe Kiilerich træffes i Sognehuset efter aftale samt
på tlf. 61 10 39 23, mail: birthe.kiilerich@mail.dk

”Storken er kommet til Øster Alling. ”
”Søndag d. 15. april kl. 7.45 landede
storken på Øster Alling Kirke. Den blev
stående lige til graver Else Marie startede
klokken 8.30. ”

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

Kordegn:
Lisa Boye Knudsen, tlf. 86 48 13 12, mail: lbk@km.dk
Lisa træffes tirsdag og torsdag 9-13 på kontoret i
sognehuset, Kirkevej 15, Auning.
Henvendelse vedr. attester osv. udenfor kontorets
åbningstid til Sp. Ulla Pedersen, se ovenfor.
Organist:
Anni Dahlstrup Jensen, tlf. 29 71 28 70,
mail: annidjensen@gmail.com
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.
Kirkeværge: Jytte Hallager Gregersen, tlf. 20 16 19 67
Kirkegårdsleder: Peter Bjerregaard, tlf. 86 48 31 90.
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:
Konfirmander (når vi har fundet ud af, hvilket
konfirmandhold der skal være på forsiden, skal
vi huske at få det skrevet ind.

”Fra familiegudstjeneste i Vester Alling
Kirke, hvor Lille Kirkekor deltog”

Kirkebladets redaktion:
Kirsten Tjørnfelt Brøsted, Jens Riser, Ruth Frydendahl Brunsgaard, Anni Jensen og Lisa Boye
Knudsen (ansvarshavende)

juni

Gudstjenesteliste Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling
Søndag d. 3. juni – 1. s. e. trin.
Fausing
11.00 - UP
Auning 	14.00 – UP
– afslutning minikonfirmander
Søndag d. 10. juni – 2. s. e. trin.
Vester Alling 9.30 - UP
Auning
11.00 – UP
Auning 	14.00 – BK
– afslutning minikonfirmander

august

juli

Lørdag d. 16. juni
Auning
11.00 – BK - Lørdagsdåb

Søndag d. 17. juni – 3. s. e. trin.
Øster Alling 11.00 - BK
Gl. Estrup
19.00 – BK
Søndag d. 24. juni – 4. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - BK
Vester Alling 11.00 - BK
Torsdag d. 28. juni
Træningscenter Auning
14.00 - BK
Søndag d. 1. april – Påskedag

Søndag d. 1. juli – 5. s. e. trin.
Auning
9.30 – UP
Fausing
11.00 - UP

Søndag d. 15. juli - 7. s. e. trin.
Auning
9.30 - UP
Vester Alling 11.00 - UP

Søndag d. 8. juli - 6. s. e. trin.
Øster Alling 9.30 - UP
Auning
11.00 - UP

Søndag d. 22. juli - 8. s. e. trin.
Auning
11.00 - UP

Lørdag d. 14. juli
Auning
11.00 – UP - Lørdagsdåb

Søndag d. 29. juli - 9. s. e. trin.
Fausing
9.30 – BK - Kirkekaffe
Auning
11.00 - BK

Søndag d. 5. august - 10. s. e. trin.
Auning
9.30 - BK
Øster Alling 11.00 - BK

Søndag d. 19. august – 12. s. e. trin.
Auning
11.00 - UP
Gl. Estrup
19.00 – UP - Musikgudstjeneste

Lørdag d. 11. august
Auning
11.00 – BK - Lørdagsdåb

Søndag d. 26. august – 13. s. e. trin.
Øster Alling 9.30 - UP
Auning
11.00 - UP

Søndag d. 12. august – 11. s. e. trin.
Vester Alling 9.30 - BK
Auning
11.00 - BK

Torsdag d. 30. august
Træningscenter Auning

* Kirkekoret medvirker, ** Lille Kirkekor medvirker
BK – Birthe Kiilerich; UP = Ulla Pedersen
Lørdagsdåb: Hvis der ingen dåb er tilmeldt 14 dage inden, aflyses lørdagsdåben.

14.00 - UP

