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Nyt fra sognene
Nyt fra Fausing
Graverfaciliteterne ved Fausing Kirke er ikke tidssvarende, da der mangler adskilt toiletforhold
for ansatte og offentlighed. Det bliver der rettet
op på nu. Det forventes at graverfaciliteterne
bliver sat i stand i 2016.

Samtidig viste det sig ved et syn på kirken, at kirkens blytag
er meget utæt. Vi har søgt alle de relevante myndigheder, og
vi regner med at taget bliver sat i stand i 2017.

Fausing Menighedsråd v/Ketty Rasmussen

Renovering af orglet i Auning Kirke
Auning Kirkes orgel blev bygget i 1968, og efter snart 50 års flittigt virke trænger det til en rensning
og en renovering, da det lider af forskellige mislyde og funktionsfejl. Desuden har orgelklangen
svært ved at fylde hele kirkerummet ved store tjenester f.eks. gudstjenester juleaften og påskedag
samt store bisættelser og begravelser.
Det er nu blevet tid og mulighed for en renovering og en klanglig revision, der bl.a. indebærer
en mindre udbygning af orglet.
Orgelfirmaet Bruno Christensen og Sønner står
for dette arbejde, som finansieres af Augustinusfonden og Provstiet.
I efteråret har firmaet lavet forberedelser og målinger i kirken samt forskelligt arbejde i orgelfirmaets lokaler.
I første kvartal af 2016 vil arbejdet med orglet i
kirken finde sted over en periode på ca 3 uger.
I denne periode er det ikke muligt at bruge orglet, men da firmaet indsætter et elektrisk reserveorgel i kirken vil der stadig være orgelspil til
gudstjenester, bisættelser og andre tjenester.
I hverdagene, hvor arbejdet finder sted, vil
der stadig være mulighed for at bruge kirken i
dagtimerne, dog i begrænset omfang, og der er
mulighed for bisættelser og begravelser i perioden.
Auning Menighedsråd og organist Anni Jensen

Grandækning
Nu nærmer tiden sig for den årlige grandækning på
Danmarks kirkegårde. På Auning kirkegård begyndes der så småt sidst i uge 42.
Traditionen tro bestræber man sig på at være færdig til omkring advent. Grandækning er en gammel
tradition. Nu om dage har den mere karakter af
granpyntning end grandækning. Vintrene er ikke så
kolde mere, og samtidig vil man gerne have noget
pynteligt i de mørke uger op til jul. Man fulddækker heller ikke et gravsted i samme omfang som
tidligere. I Auning pynter vi fortrinsvis med normannsgran og nobilisgran. Derudover en lille buket
af noget grønt.”
Kirkegårdsleder Peter Bjerregaard


Almen information



I forbindelse med
bisættelser fra Auning
kirke (som ligger lige
ud til Kirkevej, hvor der
er en del trafik) opfordres der af hensyn til
de pårørende til agtpågivenhed i forbindelse
med ligtog.
Auning Menighedsråd og ansatte

Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp
holder traditionen tro
Sogneindsamling 2. søndag i marts – altså den 13.
marts 2016.
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

Julehjælp
Det er i år muligt at søge julehjælp, hvis man er bosat i Fausing, Auning, Øster Alling, Vester Alling, Gjesing, Nørager,
Vivild, Vejlby, Ørsted eller Rougsø Nord.
Julehjælpen, som sponsoreres af Lions Club, består af en
meget stor pakke med diverse fødevarer, slik og andet som
hører julen til, samt en mindre gave til hvert hjemmeboende
barn under 18 år.
For at komme i betragtning til julehjælp skal man sende en
kort ansøgning med angivelse af antal af hjemmeboende
børn samt disses alder. Derudover skal man vedlægge en kopi
af sidste årsopgørelse samt opgive kontakt telefonnummer.
Ansøgningen sendes eller afleveres til Sognepræst Tom Ahlmann senest d. 4. december.
Ansøgerne får direkte besked telefonisk umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Alle ansøgninger læses kun af undertegnede og behandles naturligvis fortroligt.
For yderligere oplysninger kan man kontakte:
Sognepræst Tom Ahlmann, Rougsø Nord
86 48 50 50 / mail: ta@km.dk

SÆRLIGE GUDSTJENESTER			
De Ni Læsninger
Vester Alling kirke 2. søndag i advent
d. 6. december kl. 19.00
Er det allerede jul igen? Sådan tænker nogle af os sikkert,
og ja, det er det faktisk ved at være! Og tiden op til jul er
om noget en tid for traditioner. En af de traditioner er, at
vi mødes til De Ni Læsninger. Det er læsninger fra Biblen,
der begynder med begyndelsen: Skabelsen. Og med tekster fra en række forskellige steder i Biblen føres vi frem
imod fødslen af Guds Søn. I Vester Alling er der tradition
for at lokale 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, organist Anni Jensen og Sp. Ulla Pedersen

Luciagudstjeneste
Øster Alling Kirke 3. søndag i advent
d. 13. december kl 19.00
3. søndag i advent er der julegudstjeneste i Øster Alling
Kirke. Gudstjenesten begynder med Luciaoptog med
pastoratets Kirkekor, som i år har 20 medlemmer.
I stedet for prædikenen synger Kirkekoret julen ind med
en lille koncert.
Kom og vær med til en stemningsfuld julegudstjeneste.
Øster Alling Menighedsråd, Sp. Hanne Louise Eyermann og
organist Anni Jensen

De Ni Læsninger
Auning Kirke 4. søndag i advent
d. 20. december kl. 11.00
Denne 4. søndag i advent, 4 dage inden juleaften, tager
gudstjenesten i Auning Kirke form som De Ni Læsninger. Vi vil meget gerne have lokale til at læse op – alle er
velkomne. Mellem læsningerne vil der blive sunget fællessalmer og korsatser. De Ni Læsninger har rødder i den
engelske Evensong-tradition. I England blev der sunget
carols i gader og på markedspladser helt tilbage i 1500-tallet. Efterhånden blev christmas carols
dominerende. Vi kender det fra engelske film, hvor et helt kor går rundt i gaderne ind under jul og
banker på dørene og synger for folk. Med tiden fandt disse christmas carols vej til kirkerne og til
adventsgudstjenesterne, for siden at blive kombineret med ni læsninger fra Biblen til den form vi
kender i dag.
Alle er velkomne til en festlig optakt til julen. Auning Menighedsråd,
organist Anni Jensen og Sp. Ulla Pedersen

Adventstid – nytår – vinter
Gudstjenester Nytårsaftensdag d. 31. december
Øster Alling kl. 13.30, Fausing kl. 14.45
og Auning kl. 16.00
Nytårstide er tid for nytårsfortsætter. Det er vel
i virkeligheden sjældent de holder, for sådan er
vi jo 
Måske skal nytårstide også snarere være tid for
taknemmelighed og for forventning. Taknemmelighed over det år, der er gået, og forventninger til året der kommer.
Som optakt til det nye år holder vi gudstjeneste
i tre af vore kirker med fokus på taknemmelighed og forventning. Efter alle tre gudstjenester vil der
være et let nytårstraktement i våbenhuset, så vi kan få lejlighed til at ønske hinanden et rigtigt godt
nytår.
Menighedsrådene og Sp. Ulla Pedersen.

Kyndelmisse søndag d. 7. februar
Fausing Kirke kl. 17.00
og Auning Kirke kl. 19.00
At holde lysgudstjeneste til kyndelmisse, midt
i vinterens mørke er en fin gammel tradition,
som har vundet indpas igen. Vi fejrer at lyset
for hver dag får stadig større magt, og fejrer
gudstjeneste med masser af levende lys og fin
og stemningsfuld musik.
Alle er varmt velkomne til kyndelmisse, lys og
musikgudstjeneste som vi fejrer:
Søndag d. 7. februar i
Fausing kl. 17:00
Auning kl. 19:00
Organist Lisbeth Jørgensen
og Sognepræst Hanne Louise Eyermann

Læsere søges til De Ni Læsninger i Vester Alling og Auning
Teksterne vil blive udleveret i god tid. I Auning er der mikrofon i kirken, i Vester Alling
er der ikke brug for det. Interesserede kan kontakte Sp. Ulla Pedersen, tlf. 86 48 13 02,
mail ump@km.dk (fra 1. december) eller kordegn Lisa Boye Knudsen, mail: lbk@km.dk

Julekoncert med Norddjurskoret
Auning Kirke tirsdag d. 8. december kl 19.00
Det er et af vores lokale kor, der kommer på besøg i
Auning Kirke for at synge årets julekoncert. Norddjurskoret, som holder til på Rougsøskolen i Ørsted, er en
del af Kulturskolen Norddjurs.
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.
Koret består af 30 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.
Koret ledes af dirigent Annette Holm fra Randers, og det vil blive akkompagneret af den rutinerede
randrusianske jazzpianist, Sven Foged.

Vel mødt til en stemningsfuld aften i julens tegn, Auning Menighedsråd og Anni Jensen

Adventskoncert med Eva Sun Nyo Madsen
og Luciaoptog med Lille Kirkekor
Fausing Kirke 3. søndag i advent d. 13. december kl 14.00
Arrangementet starter med en mindre koncert med Eva Sun Nyo, som
er født i Korea og vokset op i Sønderjylland. Eva kom som helt ung til
Randers, hvor hun begyndte at optræde som sanger. Siden er hun blevet
kendt som ”Den lille pige med den store stemme”, og hun har optrådt
ved utallige arrangementer.
I Fausing vil hun synge en håndfuld af vores kendte julesange og -salmer.
Læs mere om Eva Sun Nyo på hendes hjemmeside www.eva-sunnyo.dk
Efter koncerten er der Luciaoptog og julesange med Lille Kirkekor. Efter
koncerten er der gløgg og æbleskiver samt kaffe og småkager i Forsamlingshuset.

Alle er velkomne til en festlig eftermiddag, Fausing Menighedsråd og organist Anni Jensen

Konfirmander giver Gospel-koncert
Auning kirke onsdag d. 3. februar kl. 19.00
Med dette foto fra sidste gang der var konfirmand-gospel
i Auning kirke indbydes til endnu en omgang festlig musik i
kirken – musik med livsglæde og evangelium.
Konfirmanderne, der går hos mig onsdag eftermiddag,
møder som sædvanligt. Efter noget kage og lidt frugt er vi
klar til, at Joachim Hejslet vil gøre de unge mennesker til et
swingende kor.
Det er efterhånden nogle gange Joachim har været i Auning, og hver gang er det gået forrygende.
Det regner vi også med at det gør denne gang. Så efter konfirmanderne er bespist med pizza, indbyder vi til en festlig aften i Auning kirke - med gospel, fortælling og gang i den.

Alle er velkomne til en festlig aften.Sp. Ulla Pedersen

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

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.
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tlf. 86 48 30 73.
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måned.
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JANUAR

DECEMBER

Gudstjenesteliste Fausing – Auning – Ø. Alling – V. Alling
Søndag d. 6. december: 2. s. i advent
Auning
11.00 – UP
Vester Alling 19.00 - De Ni Læsninger – UP *
Lørdag d. 12. december
Auning
11.00 – Lørdagsdåb - HLE
Søndag d. 13. december: 3. s. i advent
Auning
11.00 - HLE
Fausing
14.00
– Luciaoptog og adventskoncert
Øster Alling 19.00
– Gudstjeneste med Luciaoptog – HLE *
Torsdag d. 17. december
Møllehjemmet 14.00 - UP
Søndag d. 20. december: 4. s. i advent
Fausing
9.30 - UP
Auning
11.00 - De Ni Læsninger –UP *

Torsdag d. 24. december: Juleaften
Vester Alling 13.30 - UP
Auning
13.30 - HLE
Øster Alling 14.45 -UP
Fausing
14.45 - HLE
Auning
16.00 - UP
Fredag d. 25. december: Juledag
Auning
9.30 – HLE
Øster Alling 11.00 - HLE			
Lørdag d. 26. december: 2. Juledag
Vester Alling 9.30 – UP
Auning
11.00 - UP
Søndag d. 27. december: Julesøndag
Fausing
11.00 - UP - Kirkekaffe		
Torsdag d. 31. december: Nytårsaftensdag
Øster Alling 13.30 - UP
Fausing
14.45 – UP
Auning
16.00 - UP

Søndag d. 3. januar: Helligtrekongers søndag
Auning
9.30 - UP
Øster Alling 11.00 - UP

Lørdag d. 23. januar
Auning
11.00 – Lørdagsdåb - UP

Søndag d. 10. januar: 1. s. e. HTK
Vester Alling 9.30 - HLE
Auning
11.00 - HLE

FEBRUAR

Søndag d. 17. januar: Sidste s. e. HTK
Auning
9.30 – HLE *
Fausing
11.00 – HLE * - Kirkekaffe

Lørdag d. 6. februar
Auning
11.00 – Lørdagsdåb - UP
Søndag d. 7. februar: Kyndelmisse
Fausing
17.00 - HLE
Auning
19.00 – HLE
Søndag d. 14. februar: 1. s. i fasten
Auning
9.30 – HLE
Øster Alling 11.00 - HLE 		

Søndag d. 24. januar: Septuagesima
Øster Alling 9.30 - UP
Auning
11.00 - UP
Torsdag d. 28. januar:
Møllehjemmet 14.00 – UP
Søndag d. 31. januar: Seksagesima
Auning
9.30 - UP
Vester Alling 11.00 - UP

Søndag d. 21. februar: 2. s. i fasten
Fausing
9.30 - HLE
Auning
11.00 - HLE - Kirkefrokost
Torsdag d. 25. februar
Møllehjemmet 14.00 - HLE
Søndag d. 28. februar: 3. s. i fasten
Auning
9.30 – UP *
Vester Alling 11.00 – UP *

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

