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De første minikonfirmander
årg. 2015-16
Årets første minikonfirmandhold afsluttede deres forløb i Auning kirke søndag d. 3. april, hvor
tæt ved 100 familiemedlemmer og venner var mødt op for at se minikonfirmanderne fremføre
“Brylluppet i Kana” og ”Den barmhjertige samaritaner” og desuden høre dem synge og danse. Efter dette var der frugt, saft, kage og kaffe
i sognehuset til alle de fremmødte. En dejlig
afslutning på et herligt minikonfirmandforløb
med hele 23 børn fra 3.A fra Auning skole.
Inden denne afslutning havde minikonfirmanderne 4 torsdage deltaget i minikonfirmandundervisningen i kirke og sognehus.
Det var en stor flok glade og ivrige børn, vi
mødte på skolen, og fulgtes med hen til sognehuset.
Her fik de hver gang lidt at spise, og de hørte
blandt andet om dåb, nadver, påske og pinse.
De sang og dansede desuden salmer, bad
Fadervor og lavede ikke mindst forskellige former for kreative projekter.
Vi vil gerne takke minikonfirmanderne for deres
store engagement 
Karin Schmidt
Charlotte Neumann
Hanne Louise Eyermann

Nyt fra sognene
Babysalmesang
Vi er nu godt i gang med babysalmesang her i Auning
kirke, fælles for alle fire sogne.
En flok dejlige babyer og mødre møder frem i kirken udvalgte mandage kl 9.30 og synger, laver fagter, vugger og
kysser deres små vidundere, som elsker hvert minut af det.
Babyernes sanser bliver stimuleret, og genkendelsens glæde
er stor, når de hver gang møder den lille dværg, svalerne
eller ser stjernehimlen over sig. De følger godt med i, hvad
der foregår, og lytter begejstrede, når mødrene synger.
Vi slutter hver gang af med frugt, knas og hyggesnak 
Skulle man være interesseret i at være med, kan man tilmelde sig hos Charlotte Neumann på tlf. 40 93 52 54 eller mail: c.toftneumann@gmail.com
Da vi har begrænsede pladser er tilmelding nødvendig.
Charlotte Neumann

Menighedsrådsvalg 2016
I skudår er der ud over OL og præsidentvalg i USA, også valg til menighedsrådene.
Her i Kirkebladet fokuserer vi på sidstnævnte begivenhed!
Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og er omdrejningspunktet for
det lokale folkekirkelige liv. Der findes på landsplan ca. 1750 menighedsråd.
Menighedsrådet har fra 5-15 valgte medlemmer, antallet bestemmes af antal
folkekirkemedlemmer i sognet, samt af sognets præster.
Menighedsrådets opgaver
• Lede det kirkelige liv i sognet
• Arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
• Ansvar for drift og vedligehold af kirke, kirkegård, sognehus, præstebolig, mm
• Ansætte og fungere som arbejdsgiver for kirkens medarbejdere, bortset fra præsterne
• Arrangere aktiviteter i og omkring kirken
• Styre den lokale kirkelige økonomi
Valget
Menighedsrådsvalg er som regel kun valg af navn og ikke i praksis. I 95 % af sognene foregår valget
ved et såkaldt aftalevalg, hvor der kun opstilles en liste, som så automatisk bliver valgt.
I efteråret vil der i vores 4 sogne blive afholdt et orienteringsmøde om valget, og på dette møde vil
vi lave en liste med kandidater, som så automatisk vil blive valgt, fordi der kun er én liste. Man kan
sammenligne orienteringsmødet med en generalforsamling i fx. Idrætsforeningen.
Kirkeministeriet anbefaler, at orienterings- og opstillingsmødet afholdes samme dato over hele
landet, nemlig d. 13. september 2016.
Hvis du har lyst til at vide mere om vores arbejde og valget, er du meget velkommen til at kontakte
menighedsrådet i dit sogn.
Birthe Sørensen - Øster Alling Menighedsråd

Sommerens særlige gudstjenester
Teltgudstjeneste i Øster Alling
Teltet ved Idrætspladsen torsdag d. 2. juni kl. 19.00
Som optakt til sommerfesten i Øster Alling afholdes der
aftengudstjeneste i festteltet på ØAI’s træningsbaner i
samarbejde med Øster Alling Idrætsforening.
De tekster, der hører til på denne tid af kirkeåret og
også denne torsdag, må siges at ligge i den tunge ende.
Teksten fra profeten Jeremias, der skal læses, begynder
ligefrem med ordene: ”Ve mig, mor, at du fødte mig”.
Det kan ikke siges at være muntert begyndt!
Vi plejer nu alligevel at få en munter gudstjeneste og aften ud af det, når Kirkekoret og den øvrige betjening ved
Øster Alling Kirke medvirker. Efter gudstjenesten sørger
menighedsrådet for kaffe/te og kage i teltet.
Alle er meget velkomne
Øster Alling Menighedsråd, Øster Alling Idrætsforening og
sp. Ulla Pedersen

Sommeraftensgudstjeneste i
Slotskapellet på Gl. Estrup
Søndag d. 26. juni kl. 19.00
Traditionen tro holder vi aftengudstjeneste i
Slotskapellet på Gl. Estrup på en af søndagene tæt
ved Sct. Hans. Og Sct. Hans er som bekendt den
samme som Sct. Johannes, det vil sige Johannes
Døberen.
Da kristendommen vandt indpas, blev Jesu fødselsdag lagt ved tiden for
vintersolhverv, den korteste dag. Dér plejede vikingerne i forvejen at feste;
de drak Jól for at markere, at nu ville lyset vende tilbage. Nu kom der en ny
skik: Jul blev fejringen af Jesu fødsel.
Som man kan læse i begyndelsen af Lukasevangeliet bliver Johannes Døberen født 6 måneder før Jesus. Bekvemt nok lægger den tidlige kristendom dermed sine fester på
tidspunkter, hvor der allerede var tradition for at feste. Vintersolhverv = Jesu fødsel og sommersolhverv = Johannes Døberens fødsel. Det har måske lettet overgangen fra asatro til kristendom.
Og os? Ja, ved midsommertide fejrer vi Sct. Hans med bål og sang, mest som en markering af den
længste dag og nok ikke i nogen særlig grad for at tænke på Johannes Døberen
Døberen er dog med i prædikenteksten i Slotskapellet d. 26. juni. Der er nogle, der mener, at Jesus
er Johannes Døberen, der er vendt tilbage fra de døde. Men Peter siger om Jesus: Du er Kristus,
den levende Guds søn.
Alle er velkomne til aftengudstjeneste
Auning Menighedsråd og sp. Ulla Pedersen

Sommerens særlige arrangementer
Musikgudstjeneste med SVØBSK
Slotskapellet på Gl. Estrup søndag d. 14. august kl. 19.00
Der skabes noget ganske særligt når fin musik underbygger gudstjenestens
indhold!
I de smukke rammer på Gl. Estrup fejrer vi i sensommeren traditionen tro
gudstjeneste med musikledsagelse. I år medvirker folkemusiktrioen SVØBSK.
Ved gudstjenesten vil trioen akkompagnere salmesangen og spille egne musikstykker.
Sagt om Svøbsk: ”Når man hører Maren Hallberg på harmonika og Jørgen Dickmeiss på bl.a. violin,
mandolin og mundharmonika, fornemmer man det tætte forhold, der er til stede, når to mennesker er
samlet om en fælles skæbne. De skaber en fortryllende stemning med sjæl og dyb indlevelse og spiller
tæt sammenflettet som i den traditionelle pardans, fra hvilken de har taget deres navn - Svøbsk.
Maren og Jørgen har allieret sig med pianisten Theis Langlands som på fornemste vis komplementerer
det tæt sammenvævede musikalske værk. Musikerne trækker på en stor bredde af musikalske udtryk
som forenes med en dyb respekt for den danske tradition - og viser stor spilleglæde. ”
Efter gudstjenesten er der kaffe i ”Den Gamle Stald”. Her vil Svøbsk spille en lille koncert.
Alle er velkomne til en festlig sensommergudstjeneste.
Fausing menighedsråd og Sp. Hanne Louise Eyermann

Koncert med strygekvartet fra Randers Kammerorkester
Slotskapellet på Gl. Estrup tirsdag d. 23. august kl. 19.00
I de stemningsfulde historiske rammer i slotskapellet vil der denne sensommeraften
være mulighed for at høre klassisk strygermusik på et meget højt professionelt niveau.
Randers Kammerorkester, som er Danmarks eneste permanente professionelle Kammerorkester, sender jævnligt mindre grupper ud for at spille koncerter.
En strygerkvartet fra orkesteret kommer på besøg og spiller
Johannes Brahms strygekvartet nr. 1 i c-mol
Robert Schumanns Strygekvartet nr. 3 i A-dur
”Med heftighed og en næsten fysisk, eksplosiv energi skaber Brahms en symfonisk lyd ud af blot fire strygeinstrumenter. I kvartettens romance demonstrerer han desuden, hvordan han som ingen anden kan fremtrylle en intens, varm og
tæt strygerklang.
”Som sange uden ord er Schumanns sidste strygekvartet en sammensmeltning af musikken og poesien, hvor hver eneste
musikalske nuance rummer et intimt poetisk udtryk.”
Kom og få en flot koncertoplevelse i stemningsfulde rammer.
Auning Menighedsråd

Turist i din kirke og i nabokirkerne
Vel mødt til et nyt tiltag blandt menighedsrådene i den nordvestlige del af Djursland, hvor menighedsrådene i V.Alling, Auning, Gjesing, Vivild, Vejlby, Rougsø Nord og Ørsted sender en Kirkestafet af sted.
Ideen er, at vi i løbet af nogle år skal nå at besøge områdets kirker, hvor der gemmer sig rigtig meget
historie og kultur. Der bliver rig mulighed for at høre om kirkernes rolle i lokalsamfundene og om noget
af det arbejde kirkerne og sognene udfører i dagligdagen.
Brug en sommeraften eller flere på at udforske de mange spændende kirker i området, hvor vi i år besøger fire kirker nemlig Vejlby og Udby kirker i juni måned samt Voer og Auning kirker i august måned.
Der er start kl. 19.00, og der vil være en rundvisning og et let traktement, og fordeler sig således:
8. juni Vejlby Kirke (Allingåbro), 30. juni Udby Kirke, 11. august Voer Kirke og 25. august Auning
Kirke, se annoncer i lokalaviserne.
Det er gratis at deltage og alle er velkomne, så mød blot op og få en god oplevelse.
Kirkestafetten sendes videre i 2017 til mindst fire andre kirker i området.

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

To borgere, som har tæt tilknytning til
Træningscenter Vest (Møllehjemmet) har
lavet et kirkeklæde til brug ved gudstjenester. Ingrid Rygaard har kniplet det flotte
kors og Jonna Rasmussen har syet klædet.
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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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JUNI

Gudstjenesteliste Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling
Torsdag d. 2. juni
Ø. Alling
19.00 – UP - Teltgudstjeneste på
Idrætspladsen*

Søndag d. 19. juni – 4. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - UP
Ø. Alling
11.00 – UP

Lørdag d. 4. juni
Auning
11.00 – UP - Lørdagsdåb

Søndag d. 26. juni – 5. s. e. trinitatis
Fausing
11.00 – UP - Kirkekaffe
Gl. Estrup
19.00 - UP

Søndag d. 5. juni - 2. s. e. trinitatis
Fausing
11.00 - UP - Kirkekaffe
Auning
14.00 – UP - A
 fslutning for minikonfirmander

Torsdag d. 30. juni
Møllehjemmet 14.00 - UP

AUGUST

JULI

Søndag d. 12. juni – 3. s. e. trinitatis
V. Alling
9.30 – UP
Auning
11.00 - UP
Auning
14.00 – UP - A
 fslutning for minikonfirmander

Lørdag d. 2. juli
Auning
11.00 – HLE - Lørdagsdåb
Søndag d. 3. juli - 6. s. e. trinitatis
V. Alling
9.30 - HLE
Auning
11.00 - HLE

Søndag d. 17. juli - 8. s. e. trinitatis
Fausing
9.30 - UP
Auning
11.00 - UP
Søndag d. 24. juli - 9. s. e. trinitatis
Auning
11.00 - HLE

Søndag d. 10. juli - 7. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - UP
Ø. Alling
11.00 - UP

Søndag d. 31. juli – 10. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - HLE
V. Alling
11.00 - HLE

Lørdag d. 6. august
Auning
11.00 – HLE - Lørdagsdåb

Søndag d. 21. august – 13. s. e. trinitatis
Auning
9.30 - UP
V. Alling
11.00 - UP

Søndag d. 7. august - 11. s. e. trinitatis
Ø. Alling
9.30 - HLE
Auning
11.00 - HLE
Søndag d. 14. august - 12. s. e. trinitatis
Auning kl. 11.00 - HLE
Gl. Estrup 19.00 – HLE - Musikgudstjeneste

Torsdag d. 25. august
Møllehjemmet 14.00 - HLE
Søndag d. 28. august – 14. s. e. trinitatis
Fausing
9.30 - HLE
Auning
11.00 - HLE

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

