KIRKEBLADET

Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling

Nyt fra sognene
Kulturnat og efterårsmøder
Koncert – ”Cash i Kirken”
Høstgudstjenester, BUSK og Allehelgen

August - September - Oktober 2016 · 8. årgang

Nyt fra sognene
Minikonfirmander fra 3. B og 3. C
Lige ind under skolernes sommerferie kørte der
minikonfirmand for B og C-klasserne fra Auning
skole. Det blev festligt og fornøjeligt, og da vi
havde rigtigt godt vejr de fleste gange, lavede vi
meget udenfor. Så salmesang og fadervor har
lydt ud over området. Holdene holdt hver deres
afslutningsgudstjeneste – begge gange med temaet Godt og ondt. Og begge gange med kaffe
og kage og hygge i Sognehuset for børnene og
deres familier.
På de to fotos ses dels minierne fra B-klassen,
der synger ude på græsplænen, dels minierne fra
C-klassen, der forsøger at vælte den gamle kirke.
Den holdt til det 
Tak til ungerne for nogle fornøjelige timer. Og vi
ses hen af vejen.
Charlotte Neumann & 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. 1. september.
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 7-8 øve
gange.
Vi øver i Sognehuset i Auning onsdage kl 16.1517.15
Sæsonen frem mod jul starter onsdag d. 26.
oktober.
I starten af oktober bliver der delt en folder
om Lille Kirkekor ud til alle børn i 2. årgang på
Auning Skole.
Lille Kor hygger inden øvning

Tilmelding/henvendelse til Anni Jensen - annidjensen@gmail.com

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

Vi har i juni måned fået installeret lydanlæg i Vester
Alling Kirke.
Vi håber, at lydanlægget vil opleves som en forbedring og håber, at mange vil komme til gudstjeneste
og opleve og høre det som en forbedring.
Vester Alling Menighedsråd

Orienterings-/opstillingsmøder til
menighedsrådsvalget
Der skal vælges nye menighedsråd i vore 4 sogne. Selve valget finder sted tirsdag d. 8. november, men det er nu forberedelserne går i gang.
Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til orienterings og opstillingsmøde.
Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 19.00
Fausing Sogn: Fausing Forsamlingshus
Auning Sogn: Auning Sognehus
Øster Alling Sogn: Mødelokalet i Graverhuset.
Vester Alling Sogn: Vester Alling Forsamlingshus
På møderne vil vi fra menighedsrådene orientere om vores arbejde, vores kommende opgaver
og om reglerne for menighedsrådsvalget.
I forlængelse af mødet vil vi opstille en kandidatliste, som efter al sandsynlighed vil være det
nye menighedsråd.
Er der inden fristens udløb d. 27. september kl. 19.00 kun afleveret en kandidatliste til hvert
menighedsråd bortfalder valghandlingen.
Kandidatlister og valgmateriale kan rekvireres ved henvendelse til:
Fausing Sogn: Hanne Høeg Jensen, Vestervangsvej 18, Fausing
Auning Sogn: Kell Andersen, Østervangs Alle 20, Auning
Øster Alling Sogn: Birthe Sørensen Stadionvænget 6 Øster Alling
Vester Alling Sogn: Ole Greve, Skovsmindevej 28, Vester Alling Mark
Vi håber at mange har lyst til at møde op og høre om aktiviteterne i vore 4 sogne.
Som noget nyt har man i Fausing sogns Menighedsråd af Kirkeministeriet fået godkendt et
ønske om en 2-årig funktionsperiode i valgperioden for 2016-2020. Det vil sige, at man som
medlem af menighedsrådet kun binder sig for 2 år, lige som i enhver anden bestyrelse. Fausing
Menighedsråd håber, at det vil få flere til at stille op til det nye råd.
Mange hilsener menighedsrådene

Særlige gudstjenester
Høstgudstjenester
Det er værd at takke for, at høsten er kommet i hus. Derfor holder vi høstgudstjenester i alle fire kirker:
Auning kirke søndag d. 18. september kl. 11.00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognehuset.

V. Alling kirke fredag d. 7. oktober kl. 18.30
Gudstjenesten holdes som optakt til Høstfesten i
Forsamlingshuset. Alle er velkomne.

Fausing kirke søndag d. 25. september kl. 11.00
Efter gudstjenesten serverer Menighedsrådet et
glas vin og en sandwich.
Ø. Alling kirke søndag d. 25. september kl. 19.00
Efter gudstjenesten serverer Menighedsrådet kaffe
og kage i våbenhuset.

BUSK-gudstjeneste
Auning kirke søndag d. 30. oktober kl. 11.00
BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke, og BUSK-gudstjenesten laves her
hos os i et samarbejde med KFUM-spejderne, ligesom kirkens kor også har
meldt sig på banen for at være med.
Dagens tekster handler alle sammen om at gøre det gode. Det er tekster,
som spejdere og kor nok skal sætte skuespil og sang til, 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, søndag d. 6. november
– Kunsten at leve med sine døde resten af livet
Nogen kender måske journalisten Esben Kjær fra det program på radioens P1, der hedder Bagklog.
I foråret udgav Esben Kjær en bog med titlen: Min usynlige søn – Kunsten at leve med sine døde resten af
livet. Baggrunden er, at Esben Kjærs søn, Sebastian på 7 år, døde af kræft. Og som Esben Kjær skriver i forordet til sin bog, er man som efterladt nødt til at opdyrke et langtidsforhold til de døde. De døde har nemlig tænkt sig at blive hos os resten af vores eget liv. Det har han skrevet en bog
om – med egne erfaringer og med interviews med præster, sorgforskere m.fl.
Jeg tror, Esben Kjær har en pointe. De døde bliver på en måde hos os resten
af vores eget liv. Og det er i orden at det er sådan. Det vil prædikenen på Allehelgen søndag kredse om. Efter prædiken nævnes denne søndag navnene på
de, som siden Allehelgen sidste år er døde i sognet og/eller bisat eller begravet
fra kirken.
Auning kirke kl. 11.00
Fausing kirke kl. 14.00
Ø. Alling kirke kl. 15.30 (fælles for V. Alling og Ø. Alling)
Sp. Ulla Pedersen

efterårets arrangementer
2 sogneaftner i Auning Sognehus om Martin Luther
Torsdag den 8. september kl. 19.00 - Filmaften ”Luther”
Som forberedelse til sognerejsen i oktober – Luther og Reformationen – en rejse i Luthers fodspor samt
for alle interesserede viser vi denne aften den tysk-amerikanske film: Luther fra 2003.
Filmen skildrer årene 1505-1530 i Luthers liv. Den periode hvor Luthers kritik af den katolske kirke fører
til reformationen. Et særligt årstal i den sammenhæng er 1517, hvor Luther slår sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Derfra tog reformationen fart, og næste år fejrer vi 500-års Reformationsjubilæum.

Torsdag den 22. september kl. 19.00 - Luther i ord/billede og musik
Sogneaften med sognepræst, og rejseleder Flemming Rishøj, som taler over emnet:
Hvem kunne have forestillet sig, at den dreng, der 17 år før år 1500 gav sit første skrig fra sig, blot 17 år
efter år 1500 skulle rejse en storm, der begyndte at ændre Europas kultur. Egentlig skulle Martin Luther
have været jurist, men han havnede som bekendt et helt andet sted.
Hvem var denne fantastiske personlighed, og hvad fik han af betydning for os, der lever i dag?
Begge aftener vil der være kaffebord. Alle er velkomne, også personer som ikke deltager i sognerejsen.

Auning Menighedsråd

Kulturnat 2016 i Øster Alling: Shakespeare – den geniale fornyer
Fredag d. 14. oktober kl. 19.00 i Øster Alling Kirke og Gl. Præstegård
Shakespeares dramaer spilles næsten overalt i verden. Ingen er i tvivl om, at han er en af de helt store. I
år markeres verden over 400-året for hans død.
I kirken kl. 19.00: Et lydbillede fra Shakespeares tid.
Blokfløjtespilleren Annette Friisholm og Birgit Juhl på cembalo,
vil give os et indtryk af den musik, som Shakespeare og hans
samtidige kunne have lyttet til.
Begge musikere har stærk tilknytning til Djursland.
Annette Friisholm har i mange år stået bag foreningen Djurs Barok og har sammen med Birgit Juhl spillet en del koncerter bl.a. ved herregårdskoncerter.
Desuden medvirker en consortgruppe fra Århus Musikaftenskole. Gruppen spiller på blokfløjter af
forskellige typer, og ledes af Annette Friisholm.
I Gl. Præstegård ca. kl. 19.45: Her vil vi sammen med skuespilleren Caspar Koch gå ind i ”Købmanden
i Venedig” for at se, hvor og hvordan dramaet bliver så stort, de forskellige figurers sammenspil og
sammenstød og den store, overordnede tanke, der ligger bag alle personernes handlinger. Hvordan var
tiden, i brydningen mellem katolicisme og reformation?
Caspar Koch er uddannet på Skuespillerskolen ved Århus Teater. I en årrække fastansat som skuespiller
og instruktør på Århus Teater og Svalegangen. Tidligere rektor ved Statens Dramatikeruddannelse.
Der er gratis adgang til begge arrangementer.
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 Shakespeare Gl. Præstegård og Øster Alling Menighedsråd

Efterårsmøde i Fausing – ”Naturen i den danske sangskat”
Fausing Forsamlingshus onsdag d. 26. oktober kl. 19.30
V/cand. Scient. Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum
Naturvejleder, biolog og museumsinspektør Morten DD Hansen er en af landets dygtigste naturformidlere. I mange år har han underholdt avislæsere, tv-seere og radiolyttere med sine
begejstrede historier fra og om naturen. Morten DD fortæller på humoristisk og engageret vis, så tilhørerne også får rørt lattermusklerne.
Fausing Menighedsråd har ved hjælp af donation fra Elrofonden skaffet 90 nye højskolesangbøger, som er skænket til Fausing Forsamlingshus. Disse bøger vil helt sikkert
blive flittigt brugt gennem foredraget: ”Naturen i den danske sangskat”.
Husk at man også kan benytte kirkebilen til dette arrangement. Alle er velkomne.
Fausing Menighedsråd i samarbejde med Pensionistforening og Borgerforening

”Cash i Kirken” - En hyldest til legenden Johnny Cash
Med Karsten Holm og hans band
Auning Kirke onsdag d. 2. november kl. 19.00
Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten Holm og hans band leverer ”Cash i kirken” - en musikalsk fortælling om Johnny Cash og hans evige kamp mellem det religiøse og
tilværelsens skyggesider. En kamp som udmøntede sig i de formidable sange
og fortolkninger, han efterlod til denne verden. Karsten Holm fortæller om
Cash’ tro, hans dæmoner, stofferne og alkoholen - den evige kamp mellem
det gode og det onde. Musikalsk fokuserer ”Cash i kirken” især på de sidste
10 år af Johnny Cash’ liv.
Se mere på kirkens hjemmeside www.faov.dk - og www.karstenholm.dk
Vel mødt til et spændende musikforedrag
Auning Menighedsråd og Anni Jensen

Efterårsmøde i Vester Alling
Foredrag med Helle og Søren Vestergaard
Vester Alling Forsamlingshus torsdag d. 10. november kl. 19.00
Det er lykkedes os at få vores lokale motorcykelentusiaster Helle og Søren Vestergaard, Vester Alling, til at komme og fortælle om det at rejse ud i verden med deres rejseselskab ”Moto-Mundo”,
som Søren Vestergaard overtog i begyndelsen af 2013. Søren har siden 80’erne brugt alle sine
ferier og lidt til på ryggen af en motorcykel. I de første år kørte han og familien rundt i Europa.
Lysten til at besøge fjernere destinationer gjorde, at han i 2003 og igen i 2009 købte en ny motorcykel, som fik slidt dækkene tynde på ture til Marokko, Spanien, Andorra, Italien, Kroatien og
Østersøen rundt gennem de baltiske lande. England og Skotland
har Søren oplevet flere gange gennem visiret på sin styrthjelm og
hele otte gange har han rejst rundt på Cuba på egen motorcykel.
Det er endnu ikke fastlagt, hvilken rejse der bliver fortalt om, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d. 10. november.
Menighedsrådet serverer kaffe og brød midtvejs i arrangementet.
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. 18. september
(Høstgudstjeneste)
Og søndag d. 27. november
(1.s. i advent)

Der er gudstjeneste i Auning kl. 11.00 og
derefter kirkefrokost.
Frokosten koster 20 kr. (børn gratis)

Kirkebil
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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

Gudstjenesteliste Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling
Søndag d. 4. september - 15. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - UP
Øster Alling 11.00 - UP
Søndag d. 11. september - 16. s. e. trinitatis
Fausing
9.30 - UP
Auning
11.00 - UP

oktober

Søndag d. 18. september - 17. s. e. trinitatis
Vester Alling 9.30 - HLE
Auning
11.00* - H
 LE - Høstgudstjeneste
og kirkefrokost

Søndag d. 2. oktober – 19. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - UP
Fredag d. 7. oktober
Vester Alling 18.30 - HLE - Høstgudstjeneste
Lørdag d. 8. oktober
Auning
11.00 - HLE - Dåbsgudstjeneste

november

Søndag d. 9. oktober - 20. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - HLE
Øster Alling 11.00 - HLE

Lørdag d. 24. september
Auning
11.00 - UP - Dåbsgudstjeneste
Søndag 25. september - 18. s. e. trinitatis
Fausing
11.00* - UP - Høstgudstjeneste
Øster Alling 19.00* - UP - Høstgudstjeneste
Torsdag d. 29. september
Møllehjemmet 14.00 - UP

Søndag d. 16. oktober - 21. s. e. trinitatis
Fausing
9.30 - HLE
Auning
11.00 - HLE
Søndag d. 23. oktober - 22. s. e. trinitatis
Vester Alling 9.30 - HLE
Auning
11.00 - HLE
Torsdag d. 27. oktober
Møllehjemmet 14.00 - HLE
Søndag d. 30. oktober – 23. s. e. trinitatis
Auning
11.00* - UP - BUSK-gudstjeneste

Lørdag d. 5. november
Auning
11.00 - UP - Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 20. november - Sidste s. i kirkeåret
Øster Alling 9.30 - HLE
Auning
11.00 - HLE

Søndag d. 6. november – Allehelgens dag
Auning
11.00 - UP
Fausing
14.00 - UP
Øster Alling
15.30 - UP

Torsdag d. 24. november
Møllehjemmet 14.00 - UP

Søndag d. 13. november - 25. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - UP
Vester Alling 11.00 - UP

Søndag d. 27. november - 1. søndag i advent
Fausing
9.30 - UP
Auning
11.00 - UP - Kirkefrokost

* Kirkekoret medvirker
HLE = Hanne Louise Eyermann; UP = Ulla Pedersen
Lørdagsdåb: Hvis der ingen dåb er tilmeldt 14 dage inden, aflyses lørdagsdåben

