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Nyt fra sognene
Velkommen til Birthe Kiilerich
Som nyansat, konstitueret sognepræst i pastoratet skal jeg hermed
præsentere mig selv og fortælle lidt om min baggrund.
Jeg hedder Birthe Kiilerich og bor i Risskov ved Aarhus. Jeg er uddannet som teolog fra Aarhus Universitet i 2008, men er oprindelig
uddannet tosproglig korrespondent og har arbejdet som sådan i
erhvervslivet gennem en årrække.
I 2002 søgte jeg efter moden overvejelse at blive optaget på teologistudiet; et valg, som jeg aldrig senere har fortrudt.
I 2009 blev jeg ordineret i Viborg Domkirke til et barselsvikariat
i nærheden af Herning. De efterfølgende år med både kort- og
langvarige vikariater førte mig vidt omkring i Viborg Stift, og samlet er det blevet til ca. otte års
erfaring som sognepræst.
Som nyuddannet kan det være lidt trist at skulle sige farvel til kirkens menighed og ansatte efter
den aftalte tidsperiode, for så at skulle lære nye steder at kende. Omvendt har de otte arbejdsår
også efterladt gode minder og givet mig værdifuld erfaring inden for mange områder af præstearbejdet.
Nu glæder det mig at kunne se frem til et år som sognepræst i Fausing-Auning-Øster Alling-Vester
Alling pastorat og til at lære menigheden og de ansatte nærmere at kende.
Birthe Kiilerich

Nyt tag på Fausing Kirke
På Fausing kirke er der påbegyndt arbejde med oplægning af nyt blytag.
Dette er tiltrængt, da der er opstået huller i det gamle, efter det har
ligget i ca. 55 år.
Arbejdet bliver udført af blytækkerfirmaet C. H. Michaelsen og tømrerarbejdet udføres af Allingåbro Totalbyg v/Ole Taasti og er startet i
uge 34.
Arbejdet foregår sådan, at de gamle blyplader bliver nedtaget og omsmeltet hos blytækkerfirmaet og bliver derefter monteret på ny.
På nuværende tidspunkt er kor og skib næsten færdig og blyinddækning på klokketårnet er påbegyndt.
Det har vist sig, at det meste af træet i klokketårnet skal udskiftes,
inden blydækning kan udføres.
Arbejdet forventes færdigt i uge 44/45.
Fausing Menighedsråd

Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp holder traditionen tro Sogneindsamling 2. søndag i
marts – altså den 11. marts 2018.
Reserver allerede nu datoen, og meld dig som indsamler hos Inge og Eigil Madsen på tlf. 22 16 72 18 – 22 41 72 18 eller på mail: iemadsen@adr.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 B. Johansen, e-mail: CBJO@km.dk - Auningvej 40,
Gjesing, 8963 Auning.
I ansøgningen skal man oplyse antallet af hjemmeboende børn og disses alder og et telefonnummer man kan kontaktes på. Desuden skal man vedlægge en kopi af årsopgørelsen fra 2016.
Ansøgningsfrist er den 4. december. Ansøgere får besked samme uge.
Ansøgningerne behandles under tavshedspligt.
Bedste hilsner Sognepræst Charlotte B Johansen - tlf. 86 48 33 08
Julehjælpen er sponseret af Lions Club og svanerne.
Varerne er fra Superbrugsen i Auning, som også giver et tilskud.

Fortællecafe
Mandag den 4. december, v./ Birthe Kiilerich. Emne: ”Karen
Blixen – aristokrat og storyteller”
Mandag den 8. januar, v/Olaf Madsen, St. Sjørup
Mandag den 5. februar, v/Kell Andersen, emne: ”Ophold i minus 25 grader på Ice hotellet i Kiruna, Sverige”
Arrangementerne er i Auning Sognehus fra kl. 10.00 – 11.30
Der serveres kaffe og rundstykke, og prisen er 20 kr.
Auning Menighedsråd

Auning menighedsråd starter et voksenkor
Mandag den 8. januar kl. 17.00 til 18.30 er der
opstart af et voksenkor i Auning Sognehus.
Vi har været så heldige at Henning Rasmussen
fra Allingåbro har sagt ja til at være korleder.
Hvor ofte koret skal mødes og hvilke sange der
skal synges bliver besluttet af deltagerne.
Information om prisen for deltagelse vil følge
senere på kirkens hjemmeside.
Kom og vær med til nogle hyggelige timer.
Auning Menighedsråd.

Særlige gudstjenester og arrangementer
Adventsgudstjeneste med Lucia-optog
Fausing Kirke 2. søndag i advent d. 10. 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. Børnene spiller til en af sangene på
småinstrumenter, som Karen Lund fra Fausing
venligst har udlånt til koret. Instrumenterne
har Karen Lund haft med hjem fra sine utallige
ture ud i verden. De er hjembragt fra bl.a. Bali,
Thailand, Java, Vietnam, Gambia, Columbia og
Tibet.
Efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver
samt kaffe og småkager i forsamlingshuset. Her
vil koret synge det nissepotpourri, som vi synger
hvert år. I år får alle mulighed for at synge med.
Alle er velkomne til en festlig eftermiddag.
Sp. Birthe Kiilerich, Fausing Menighedsråd og organist Anni Jensen

De ni læsninger
Vester Alling Kirke 2. søndag i advent d. 10. december kl. 19.00
De ni læsninger er en særlig form for gudstjeneste, hvor ni udvalgte tekster fra Bibelen læses
op. Ikke nødvendigvis af præsten, men oftest af
medlemmer fra menigheden. Læsningen afbrydes af fællessang, korsang og forskellige former
for musikindslag.
Teksterne spænder fra Skabelsen over syndefaldet til Jesu fødsel.
Siden slutningen af 1900-tallet har Folkekirken
afholdt De ni læsninger, der afholdes i adventstiden.
De ni læsninger er oprindelig en engelsk tradition, der går tilbage til 1880 og senere har
spredt sig til kirker i hele verden.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og hjemmebag i kirken.
Har man lyst til at medvirke under læsningerne og læse et stykke fra Bibelen, kan man tilmelde sig
hos kordegn Lisa Boye Knudsen, tlf. 86 48 13 12, e-mail: lbk@km.dk
Vel mødt til en stemningsfuld aften
Vester Alling Menighedsråd, organist Anni Jensen og sp. Birthe Kiilerich

Luciagudstjeneste
Øster Alling Kirke 3. søndag i advent d. 17. december kl. 19.00
3. søndag i advent falder i år præcis en uge før juleaften,
så vi er denne aften tæt på jul og julestemning. Gudstjenesten begynder med Luciaoptog med pastoratets
kirkekor, og på prædikenens plads vil koret synge en lille
julekoncert.
Kom og vær med til at synge nogle af julens smukke
salmer.
Alle er velkomne
Sp. Ulla Pedersen og organist Anni Jensen

Julekoncert med Vivildkoret
Auning Kirke mandag d. 18. december kl. 19.00
En lille uge før juleaften er der mulighed for at
sætte sig i kirken og mærke julefreden sænke
sig.
Vi får besøg af Vivildkoret, som er et af vores
dygtige lokale amatørkor.
Vivildkoret, som øver hver mandag i Norddjurslands Valgmenigheds præstegård i Vivild,
består af 40 sangere fordelt på fire stemmer, og det ledes af Klaus Bjerg. Koret har et alsidigt
repertoire, og der synges på dansk, svensk og engelsk. Koret har i efterårssæsonen brugt tiden på
at øve de sange, der skal synges ved flere julekoncerter - bl.a. i Auning.
Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert - ind under jul
Auning Menighedsråd og Anni Jensen

Gudstjenester Nytårsaftens dag
Når solen står lavest på himlen, kommer nytåret. Og nytåret er en tid
på året, der kalder tanker frem. Vi tænker på året, der er ved at være
gået, og hvad dét år bragte med sig. Og vi ser med håb og forventning og nogle gange også med bekymring frem mod det nye år og
365 ubeskrevne blade i kalenderen.
Som optakt til det nye år afholdes der nytårsaftens-gudstjenester i tre
af vore kirker. Vi skal synge nytårets salmer. Og sammen vil vi takke
for det gode, der blev os til del i det år, der er gået, og bede for at alt
– eller i hvert fald det meste – må falde til rette i det år, der kommer.
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, søndag d. 31. december:
Øster Alling kl. 13.30
Fausing kl. 14.45
Auning kl. 16.00
Menighedsrådene og Sp. Ulla Pedersen

Sogneaften - Massoud Fouroozandeh:
”Den forbudte frelse”
Auning Sognehus onsdag d. 24. januar kl. 19.00
Massoud Fouroozandeh fortæller sin enestående dramatiske historie,
hvori en koransanger i Iran bliver til kirkefader i Danmark. Han fortæller
om barndommen i Shahens Teheran, de tidlige teenageår under ayatollah
Khomeinis styre, om den dramatiske flugt over de kurdiske bjerge med den
ene fod i gips, og ikke mindst om livet i Danmark. Her beskrives især hans
omvendelse til kristendommen og arbejdet med den iranske menighed.
Massoud forener i foredraget sin personlige fortælling med en teologisk
forklaring af forskelle og ligheder mellem Islam og Kristendom.
Massoud Fouroozandeh er født i Teheran i 1970. Han er tidligere muslim,
men er i dag konverteret til kristendommen. Da krigen mellem Iran og Irak
rasede, blev Massoud som 15-årig indkaldt til militærtjeneste, men Massoud fandt krigen både
absurd og meningsløs og tog, med den ene fod i gips, flugten til Tyrkiet og kort efter til Danmark.
Massoud fik sin studentereksamen, studerede international markedsøkonomi, og startede sin
egen virksomhed, som han drev i fem år, indtil Jesus viste sig for ham i en bemærkelsesværdig
drøm og kaldte ham til tjeneste.
I løbet af aftenen vil Auning Menighedsråd være vært ved kaffebord.
Auning Menighedsråd

Musikgudstjeneste til fejring af Kyndelmisse
Auning Kirke søndag d. 28. januar kl. 19.00
Baggrunden for Kyndelmisse:
Kyndelmisse falder i følge kalenderen hvert år
den 2. februar. I 2018 ligger kyndelmisse på en
fredag, og derfor har vi ligesom mange andre
kirker og foreninger valgt at fejre kyndelmisse i
weekenden op til den 2. februar.
Kyndelmisse kommer af det latinske ord missa
candelabris, som betyder lysmesse. Dagen
fejres af flere grunde. Dels fordi halvdelen af
vinter¬halvåret nu er gået, og de lyse timer
bliver længere dag for dag. Dels fordi vi i en kristen forståelse fejrer kyndelmisse for at markere Jesu
lys i verden som forårets lys.
Ved Kyndelmisse er der gået 40 dage siden jul. At fejre jul uden lys ville være helt utænkeligt. I den
mørkeste tid på året tænder vi lys både inde og ude for at fejre Jesu fødsel i en stald. Lys er symbol
på fest og glæde, og er samtidig symbol på noget eller nogen at fejre. I julen fejrer vi, at lyset har
sejret over mørket.
Alle er velkomne
Sp. Birthe Kiilerich

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

Kirkefrokost i Auning
Søndag d. 3. december og
Søndag d. 18. februar
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

Når 2 bliver til 1
Det Gamle Hospital i Auning
Første gang onsdag d. 29. november
kl. 9.30
Ældresagen har lånt Det Gamle Hospital
og indbyder til en tår kaffe og en snak
under overskriften: ”Når 2 bliver til 1”.
For yderligere info kan du kontakte: Jette
Bach, tlf. 22 14 46 75

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

Kirkebil
Kører til gudstjeneste i egen kirke, og til

Vester Alling sogn:
Menighedsrådet: Ole Greve, tlf. 42 71 58 78

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.

Graver: Samme som Øster Alling

Kirkeværge: Jens Bagger, tlf. 86 49 20 03
Hjemmeside: www.faov.dk
Forsidefoto:
Vester Alling Kirke i sne
Kirkebladets redaktion:
Preben Jensen, Jens Riiser, Ruth Frydendahl
Brunsgaard, Anni Jensen og Lisa Boye Knudsen
(ansvarshavende)

december

Gudstjenesteliste Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling
Lørdag d. 2. december
Auning
11.00 – Lørdagsdåb – UP
Søndag d. 3. december – 1. s. i advent
Øster Alling 9.30 – UP
Auning
11.00 – Kirkefrokost – UP *
Søndag d. 10. december – 2. s. i advent
Auning
11.00 – BK
Fausing
14.00 – BK – Gudstjeneste med
Luciaoptog **
Vester Alling 19.00 – BK – De Ni Læsninger *

februar

januar

Søndag d. 17. december – 3.s. i advent
Auning
11.00 – UP
Øster Alling 19.00 – UP – Luciagudstjeneste *

Søndag d. 24. december – Juleaften
Vester Alling 13.30 – UP
Auning
13.30 – BK
Øster Alling 14.45 – UP
Fausing
14.45 – BK
Auning
16.00 – UP
Mandag d. 25. december – Juledag
Auning
9.30 – BK
Vester Alling 11.00 – BK
Tirsdag d. 26. december – 2. juledag
Fausing
9.30 – UP
Auning
11.00 – UP

Torsdag d. 21. december
Træningscenter Auning
14.00 – UP

Søndag d. 31. december – Nytårsaftensdag
Øster Alling 13.30 – UP
Fausing
14.45 – UP
Auning
16.00 – UP

Søndag d. 7. januar – 1. s. e. Helligtrekonger
Auning
9.30 – BK
Vester Alling 11.00 – BK

Søndag d. 21. januar – Sidste s. e. Helligtrekonger
Auning
9.30 – UP
Øster Alling 11.00 – UP

Søndag d. 14. januar – 2. s. e. Helligtrekonger
Fausing
9.30 – UP
Auning
11.00 – UP

Torsdag d. 25. januar
Træningscenter Auning

14.00 – BK

Lørdag d. 20. januar
Auning
11.00 – UP – Lørdagsdåb

Søndag d. 28. januar – Septuagesima
Vester Alling 11.00 – BK
Auning
19.00 – BK – Kyndelmisse
musikgudstjeneste *

Lørdag d. 3. februar
Auning
11.00 – BK – Lørdagsdåb

Søndag d. 18. februar – 1. s. i fasten
Vester Alling 9.30 – BK
Auning
11.00 – Kirkefrokost - BK

Søndag d. 4. februar – Seksagesima
Fausing
11.00 – BK – Kirkekaffe
Auning
14.00 – BK – Børnegudstjeneste,
afslutning for minikonfirmander

Torsdag d. 22. februar
Træningscenter Auning 14.00 – UP

Søndag d. 11. februar – Fastelavn
Auning
9.30 – UP
Øster Alling 11.00 – UP

Søndag d. 25. februar – 2. s. i fasten
Auning		 9.30 – UP
Fausing		 11.00 – UP - Kirkekaffe

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

