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Side 4-5: Med Luther i Østen

Side 6-7: Julegudstjeneste med Viby Efterskole

Hvor skal vi
henvende os?

Kontaktinfo

Ved fødsel:
Anmeldes til sognepræsten, hvis der ikke har
medvirket jordemoder ved fødslen. Har der
medvirket jordemoder ved fødslen, behøver
forældrene, hvis de er gift med hinanden, ikke
foretage sig noget. Er forældrene ikke gift, og
ønsker faderen at anerkende faderskabet, skal
forældrene udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk senest 14 dage efter
fødslen. Hvis faderskabet ikke anmeldes senest
14 dage efter fødslen, sendes sagen til afgørelse i
Statsforvaltningen.
Ved dåb:
Aftales med sognepræsten og finder normalt
sted ved alle gudstjenester, søndage og helligdage. Samtidig med aftalen om dåbsdagen aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan komme
hjem til familien til en samtale. Nyfødte skal have
navn, før de bliver 6 måneder.
Ved bryllup:
Aftales med sognepræsten. Inden vielsen kan
foretages, påkræves en prøvelsesattest, som
udstedes af borgermesterkontoret i bopælskommunen. Prøvelsesattesten må ikke være mere
end fire måneder gammel på vielsesdagen. Ved
henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest.

Organist:
Minako Jensen
T: 25 48 74 11
M: jminako@gmail.com

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
Præstegårdsvej 11
5580 Nørre Aaby
T: 64 42 22 52
M: amkk@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00-13.00,
undtagen mandag.

Kirkesanger:
Jeanette Thy Nielsen
T: 26 29 47 68
M: jtn.jean@live.dk
Menighedsrådsformand:
Poul Strandgaard
Aabylundvænget 5
5580 Nørre Aaby
T: 22 73 83 93
M: strandgaard90@hotmail.com

Kordegn:
Lars Skjerning Stougaard
Sognehuset, Kirkevej 45A
5580 Nørre Aaby
T: 64 40 04 03
M: lsn@km.dk
Træffes tirsdag og
torsdag kl. 10.00 - 12.00
Graver:
Allan Tinglev
Sognehuset, Kirkevej 45A
5580 Nr. Aaby
T: 64 42 33 75
M: nr-aaby-kirkegaard@mail.dk
Træffes bedst i arbejdstiden på
kirkegården og kl. 12.00 - 12.45
Kirketjener:
Susanne Petersen
T: 20 44 50 80
M: susanne-petersen24
@hotmail.com

Kirkeværge:
Georg Göhns
Nøddelunden 36
5580 Nørre Aaby
T: 5141 4746
M: vbf-gohns@stofanet.dk
Kasserer:
Vibeke Brøns Sund
Kongeløkken 21
5580 Nørre Aaby
T: 64 42 31 11
M: vbsund@gmail.com
Kirkebil:
Kirkebil bestilles senest dagen
før hos Middelfart Taxa på
64 41 40 55

Vikar for kirketjener:
Jens Jørgen Jensen

Øvrig kontaktinfo:
www.nørreaabykirke.dk

Menighedsrådets medlemmer
Formand og kontaktperson:
Poul Strandgaard
T: 22 73 83 93

Medlem:
Bente Nielsen
T: 28 60 82 66

Meddeles snarest muligt til sognepræsten. Der
aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse.
Der udfyldes evt. gennem bedemand en dødsanmeldelse og anmodning om begravelse eller
bisættelse.

Næstformand:
Anna Nyholm
T: 64 42 15 10

Medlem:
Henning Søgaard Nielsen
T: 26 78 40 30

Kirkeværge:
Georg Göhns
T: 51 41 47 46

Sjælesorgssamtaler:

Kasserer og sekretær:
Vibeke Brøns Sund
T: 64 42 31 11

Formant for det
stående udvalg:
Lars Davidsen
T: 20 23 34 27

Ved dødsfald:

Man kontakter sognepræsten og aftaler
tid og sted.

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
T: 64 42 22 52

Siden sidst
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Døbte:

Viede:

Begravede og bisatte:

20.08.2017 Ane Louise Bay Sigaard
27.08.2017 Tristan Løbner Eis
17.09.2017 Konrad Bjørn Simonsen
17.09.2017 Marie Hytteballe Kristensen
01.10.2017 Hans Hedegaard Dellgren
01.10.2017 Ane Appelgren Hansen
14.10.2017 Anna Haagh Halkjær
26.11.2017 Ellie Nørregaard Rasmussen

14.10.2017 Tanja Tønder Schmidt
Nissen Schultz og
Kasper Nissen Schultz

03.08.2017 Lilly Johansen
04.08.2017 Henning Petersen
19.08.2017 Ole Martins
31.08.2017 Hermann Søndergård
01.09.2017 Keld Gerner Ormhøj Rasmussen
19.09.2017 Maja Støchkel Jakobsen
26.09.2017 Aage Hansen
04.10.2017 Ove Møller
20.10.2017 Inger Kamilla Jensen
25.11.2017 Mikkel Demant Hauge

Jeg glæder mig i denne tid
Jeg glæder mig i denne tid. Sådan hedder det i ”Peters
jul” om juletiden, hvor vi inden længe kan fejre glædens
fødsel, som Grundtvig siger det. Og der er meget at
glæde sig over i adventstiden.
Vi glædes over, at lysene tændes – flere og flere for hver
adventssøndag og indtil jul, hvor vi sætter fuldt blus
på ved at tænde lys på juletræet. De mange lys kan
fastholde os i, at mørke og bekymringer ikke får lov til at
overskygge glæden.
Adventstiden er som et helle, hvor det, som er i høj kurs,
er det, som kan tage os tilbage til det, som var engang.
Dengang, hvor december var lig
med hvid vinteridyl. Dengang,
hvor æbleskiver og brunkager var
hjemmegjorte, og julekort altid
var håndskrevne.

sidste efterårsløv løsne sig fra træernes kroner og synge
”Skyerne gråner, og løvet falder, fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder, blomsterne sukke: det
sner!” – når vi ved, at vi tænder lys i adventskransen og
snart på juletræet.
Advent udspringer af det latinske ord Adventus domini,
som betyder Herrens komme. I julen fejrer vi, at Gud
kommer mennesket nær. Vi har lov at tro på, at vi aldrig
er alene, for Gud lever sammen med os.
Midt i vort mørke skinner et lys frem.

I adventstiden er det store ofte
alt det, som ikke skal opfindes,
men findes frem fra lofter, kældre
og fra familiens fælles mentale
pulterkammer, hvor man som
familie gemmer de særlige traditioner, som knytter sig til tiden op
mod jul.

Hvid eller blå julestue
Dameblade, boligmagasiner
og livstilsblade gør ellers deres
for hvert år at beskrive den
sidste nye moderne stil indenfor
julepynt. Så skal julestuen være
hvid eller blå, eller måske italiensk inspireret. Men nej, julestuen vi foretrækker, det er
den kendte med alle de dejlige gamle ting. Julepynt og
udsmykning, der vækker minder.
December ligner i de fleste hjem en genudsendelse af
tidligere års december måneder. Akkurat som det lille
barn holder af gentagelser, sådan har de fleste voksne
det også her op mod jul. Her kan vi for et øjeblik få en
pause for al den foranderlighed, der hele tiden er rundt
om os. Selvom vi her i nord har en mørk december
måned, så fylder vi den med lys og varme. Nemlig
levende lys, gran, gaver og hyggeligt samvær.

Hekse og evig vinter

Kærligheden blev nærværende
Menneskesønnen, Jesus Kristus, steg ned og blev
menneske – én af os. Sådan blev der tændt lys i mørket.
Kærligheden blev nærværende. Det betød nyt mod til
de bange, tilgivelse for syndere, fred til dem uden tryghed i tilværelsen. Så må vi da også rutte med glæden og
sprede lys, for i mødet med medmennesket bliver livet
virkeligt til. Ved solhverv går vi mod lysere tider!
Glæden er, at vi må spejle verden og os selv i Kristi blik.
”Han skal blive større, jeg skal blive mindre”. Når den ene
vokser, skrumper den anden. Sådan må det være. Når
lyset tager til, svinder mørket. Glæden er, at vi er lysets
børn.

Da den engelske forfatter C.S. Lewis i bogen ”Løven,
heksen og garderobeskabet” vil have læseren til at
forstå, hvordan det er i det forheksede Narnia, regeret
af en heks, beskriver han det som et sted, hvor det er
evig vinter: ”Tænk dig – altid vinter og aldrig jul. Kan du
forestille dig det?”, lyder det hos C.S. Lewis.

Som vi begyndte med at synge: ”Solhvervet kommer, og
bladet vendes, dagene længes på ny, solskinnet vokser,
og vintren endes, lærkerne synger i sky. Betlehemsbarnet i krybberummet, det er den evige vår, troende
hjerter det har fornummet: Jul gør lyksaligt nytår! Derfor
bære blus vi med glæde!“

Med de ord kan de fleste forestille sig, hvordan det er at
leve under den hvide heks´ regime. Det går an at se det

Anne Marie Krogh
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Nyt fra menighedsrådet
Planer for nyt maskinhus, Luther-fejringen, nye konfirmander
og sygdom er noget af det, der har optaget Menighedsrådet i
de seneste måneder.
I sidste nummer af kirkebladet skrev jeg, at vi arbejder på at få
et nyt og tidssvarende maskinhus. Status er nu, at arkitekt Finn
Tønnesen har lavet skitser og prisberegninger på et nyt maskinhus. Prisen bliver på godt 3 millioner kroner, og vi har nu sendt
en ansøgning til provstiudvalget på dette beløb og afventer
spændt et svar.
Det er tanken, at også graverfaciliteterne flyttes til det nye
maskinhus, så der frigøres plads i sognehuset, hvor pladsen
efterhånden er lidt trang. Vi mangler blandt andet et mødelokale, efter at kordegn Lars Skjerning Stougaard har fået kontor i
sognehuset.
Luther-fejring
Den 8. og 9. september blev der som en del af årets Lutherfejring afholdt ”Kirkens døgn”, som om fredagen bød på en
meget stemningsfuld aftengudstjeneste kl. 23 i Nørre Aaby
Kirke. Selvom vejret om lørdagen ikke var det bedste, så mødte
næsten 200 mennesker op til arrangementet i Middelfart, der
startede på Nytorv og sluttede i Middelfart Kirke. Alt i alt et flot
og velbesøgt arrangement.
Tirsdag d. 31. oktober var 500-årsdagen for Luthers ophængning
af de 95 teser på porten til slotskirken i Wittenberg. I Nørre Aaby
Kirke blev denne særlige dag markeret på fin vis med musik
og oplæsning – og afslutningsvis med portvin og kransekage i
våbenhuset.
Mange konfirmander
Efter efterårsferien startede konfirmand-undervisningen, og
igen i år er tirsdagsholdet på over 40 konfirmander. Det har
derfor været nødvendigt at dele dem. Sognepræst Vita Andreasen i Føns har tilbudt at hjælpe, da hun ikke selv har så mange
konfirmander.
Det betyder, at konfirmander fra Nørre Aaby Skole i første halvår
køres til Føns og undervises der. I andet halvår er det konfirmanderne fra Nørre Aaby Realskole, der køres til Føns. Vi synes, at det
er en god og kvalificeret løsning.

Den 26. september startede også minikonfirmand-undervisningen med 19 glade børn. De mødes hver torsdag kl. 15-16.15 frem
mod 3. søndag i advent, hvor der er minikonfirmand-afslutning
i kirken.
Sygemelding
Vores kirketjener Susanne Petersen har fra d. 9. oktober desværre været nødt til at sygemelde sig. Vi forventer, at hun efter
operation og genoptræning er tilbage medio februar. Vi håber,
at det bliver en vellykket operation og glæder os til, at hun
kommer tilbage.
Jens Jørgen Jensen, som tidligere har været graver og kirketjener
i Harndrup, har lovet at hjælpe os, indtil Susanne vender tilbage.
Derfor skal der lyde et velkommen til Jens Jørgen.
Kalkning af kirken
Nørre Aaby Sogn er sammen med de andre sogne i provstiet
med i et samarbejde omkring kalkning af kirker. Vores kirke har i
lang tid trængt til kalkning, og i sommer blev det endelig vores
tur til en tiltrængt kalkning. Så nu fremstår Nørre Aaby Kirke igen
fin og nykalket. Vi har dog reklameret over enkelte afskalninger,
og de udbedres til foråret.
Kirken trængte til en
omgang ny kalk

Kirkebøger
I forbindelse med ansættelsen af en kordegn er alle kirkebøger
fra den gamle Nørre Aaby Kommune nu samlet i sognehuset. De
er anbragt i to sikre brandskabe, som er indkøbt til formålet.
Poul Strandgaard, menighedsrådsformand

Velkommen
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Siden d. 1. juni har kirkegængerne i Nørre
Aaby Kirke ikke kunnet undgå at bemærke
Jeanette Thy Nielsens smukke sang.
For siden juni har hun været vores nye
kirkesanger.

Jeanette er i gang med et sabbatår efter
studentereksamen på Teknisk Gymnasium.
Og efter sommerferien forventer hun at
komme ind på bachelor-uddannelsen til
tandplejer på Aarhus Universitet.

Jeanette er 21 år og har fra 2006 til 2016
sunget i Taulov Kirkes Pigekor. Men efter
10 år som korsanger havde hun lyst til at
prøve noget nyt og prøve evnerne af som
solo-sanger. Og hun er faktisk ”helt vild
glad for at synge her” og meget glad for
samarbejdet med vores organist, Minako.

Jeanette bor i Sdr. Vilstrup ved Kolding og
er opvokset i Taulov. I fritiden interesserer
Jeanette sig for motorcykler og biler – og
også for kæresten Sebastian.
Velkommen til Jeanette!

Kirkesanger Jeanette Thy Nielsen

Med Luther i Østen
Den 3. oktober tog Middelfart Provstis præster på
studietur til Hong Kong. En rejse, som var delvist selvfinansieret af deltagerne.
Det blev til en uge med mange spændende og lærerige
oplevelser og indtryk.

I Hong Kong er det helt normalt med flere gudstjenester
samme søndag.
Efter gudstjenesten spiste vi frokost med præsterne og
fik talt om kirkelivet og kristendommen.
I Hong Kong er de tre største religioner taoisme, konfucianisme og buddhisme.
Hong Kong er virkelig en multireligiøs by, men kirken og
kristendommen vokser i Kina. Nogle mener, at halvdelen
af Kinas befolkning vil være kristne i 2036.
Anne Marie Krogh

Middelfart Provstis præster og PO Kam-Cheong

Vi mødte blandt andet PO Kam-Cheong, som er førstegenerationskristen i Hong Kong, og sådan er det for
rigtig mange i Hong Kong, der i 1997 overgik til Kina. PO
Kam-Cheong er på 9. år generalsekretær for Hong Kong
Christian Council. Generalsekretæren fortalte åbent og
levende om sit arbejde i den protestantiske økumeniske
organisation.
Vi deltog også i en meget dejlig og varm gudstjeneste i
den luthersk-kinesiske kirke Martinson Memorial Lutheran Church.
Sproget var kantonesisk, men de havde oversat det
hele til engelsk, så vi kunne følge med og synge med
på salmerne. En meget skøn og rørende gudstjeneste.
Denne søndag var der først gudstjeneste for de ældre,
og den, vi deltog i, var særligt for børn og unge familier.

Sogneudflugt til Slesvig
Sidste år gik sogneudflugten til Wittenberg, og i 2018
går sogneudflugten i dagene 1.-3. juni til Slesvig.
Svend Amlunds bus kører fredag d. 1. juni kl. 15.00 fra
sognehuset til Landgasthaus Tarp, hvor vi har bestilt
10 dobbeltværelser. Efter indkvartering på værelserne
venter en middag med efterfølgende hyggeligt samvær.
Når morgenmaden lørdag er overstået, kører vi til Slesvig og besøger domkirken med Nordeuropas flotteste
træskærerarbejder. Der bliver også tid til at udforske
Slesvig by på egen hånd.
Derefter kører vi til Gottorp Slot, hvor blandt andet
Nydamsbåden er udstillet, men der er også en række
andre udstillinger. En guide vil på dansk introducere os
til museet, som derefter kan beses på egen hånd. Sidst
på eftermiddagen kører vi tilbage til kroen og spiser
aftensmad.

Søndag efter morgenmaden forlader vi kroen og kører
til dansk gudstjeneste i Rendsborg. Efterfølgende er
menighedsrådet og menigheden vært ved en frokost.
Efter frokosten kører vi tilbage til Nørre Aaby. Måske
bliver der tid til et kort ophold ved grænsen.
Prisen forventes at blive på 1.600-1.800 kroner afhængig af deltagerantal. Drikkevarer og frokosten i Slesvig
lørdag er ikke inkluderet i prisen.
Ret til ændringer forbeholdes. Reserver dog allerede nu
datoerne.
Du kan læse mere om turen i næste blad.
Menighedsrådet
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Det sker i sognet
Musik-gudstjeneste
Vi afholder igen i år musikgudstjeneste med deltagelse af Viby Efterskoles kor. På denne 2. søndag i advent
vil efterskole-eleverne både deltage i fællessangen og
optræde med egne korindslag.
Søndag d. 10. december kl. 16
Menighedsrådet

Stille-gudstjenester
Vi vil igen i vintermånederne tilbyde to aftensgudstjenester i Nørre Aaby Kirke, som vi kalder stille-gudstjenester.
Hvad er en stille-gudstjeneste? Det er 30 minutter i
forholdsvis stilhed. Der vil være musik, sang, bønner,
bibeltekster og stilhed. Hverdagen kan være hektisk,
og derfor kan det være helse at komme ind i kirkerummet og blot lytte og være modtagende. Kom til
stille-gudstjeneste:
Torsdag d. 22. februar kl. 19 og
torsdag d. 15. marts kl. 19
Anne Marie Krogh

Julekoncert
Til årets julekoncert får vi besøg af gospelkoret Happy Voices, der har eksisteret siden 2001 og holder til i Østrup Kirke
på Nordfyn. Koret er et blandet voksenkor, det ledes af Tabita Olesen og akkompagneres af pianist Preben Holmberg.
Korets repertoire består overvejende af gospel og spirituals - både de gode gamle og nogle af de nyere sange.
Torsdag d. 14. december kl. 19.30
Menighedsrådet
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Kongshøjcentret

Kirkehøjskole

Der afholdes gudstjenester på plejehjemmet
Kongshøjcentret på følgende tirsdage kl. 14.30:

I efteråret startede en ny sæson i Middelfart Provstis
Kirkehøjskole. Fem lørdage med overskriften ”Hvad
udfordrer troen?”. Du kan stadig nå at være med.
Tilmelding og mere information på
www.kirkehojskole.dk.

19. december v. Anders Horne Henriksen
		
- altergang
24. december v. Anne Marie Krogh
		
(julegudstjeneste kl. 10)

Lektion 3: Livet er et mirakel

9. januar		

v. Vita Andreasen

ved astrofysiker Anja Cetti Andersen

30. januar		
		

v. Anders Horne Henriksen
- altergang

20. februar

v. Anne Marie Krogh

13. marts		

v. Vita Andreasen

Anja Cetti Andersen er astrofysiker ved Niels Bohr
Instituttet. Hun er forsker i stjernestøv og arbejder
med at kortlægge, hvordan støv dannes i universet,
og hvilken indflydelse det har for planet-dannelse,
stjerneudvikling samt for observationer af det tidlige
univers.
Hun har modtaget adskillige priser for sin forskningsformidling, bl.a. Rosenkjærprisen, og har udgivet
bøger om astronomi for børn og voksne.
Hun har tre biologiske børn og to bonusbørn i
alderen 14-23.

Anne Marie Krogh

Kirkeindsamling
Kollekten ved julens gudstjenester går til Børnesagens
Fællesråd. Kollekten ved nytårsgudstjenesten går til
Bibelselskabet.

Foredrag: Find glæden

Lørdag d. 20. januar kl. 9-12
i Gelsted Sognegård

Ole Hartling taler ”Om at finde glæden ved livet”.
Ole Johannes Hartling er overlæge og var 2003-2007
formand for Etisk Råd. Han er søn af tidligere statsminister Poul Hartling. Han har siden 1990’erne været
en aktiv debattør i etiske spørgsmål og er blandt
andet modstander af aktiv dødshjælp. Han har været
medlem af Lægeforeningens etiske udvalg og dansk
delegat ved FN’s menneskerettighedskommission i
Genève. I de senere år har han været klummeskribent
i Kristeligt Dagblad.
Aftenen arrangeres i samarbejde med Nørre Aaby
Menighedsråd.
Tirsdag 6. februar kl. 19.30 i Nørre Aaby Sognehus.
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder
en gang om måneden til foredrag.
Alle er velkomne, og der kræves
ikke medlemskab. Prisen for aftenen
er 50 kroner inklusiv kaffe/te med
brød. Møderne begynder kl. 19.30 og
slutter senest kl. 22.00.

Lektion 4: Gud hvor mystisk!
”Hvis ikke verden er mystisk, så forstår jeg den slet
ikke”. Sådan udtaler forfatteren og musikeren Kristian
Leth sig i digtsamlingen ”Før og efter videnskaben”.
Den har bragt os så utroligt mange velsignelser. Men
videnskaben må melde pas over for enhver forståelse
af det skabelsesunder, at verden er til, og at vi er til i
den.
Lørdag d. 24. februar kl. 9-12
i Indslev Forsamlingshus

Lektion 5: Med udsigt til begge sider
ved sygehuspræst Preben Kok
Et gammelt visdomsord siger: ”Hvor der er helhed,
er der altid mindst to sandheder, der er sande på
samme tid.”
I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige
forhold glemt den ene af de to sandheder. Fx at man
skal afblomstre for at kunne sætte frugt. Det er der nu
ved at blive rettet op på. Hvordan? I den forbindelse
spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?
Lørdag d. 17. marts kl. 9-12
i Tanderup Sognehus
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KALENDER

Gudstjenestetider

3. december 2017 - 25. marts 2018

3. december

Kl. 10.15

1. søndag i advent

10. december

Kl. 16.00

2. søndag i advent - musikgudstjeneste

14. december

Kl. 19.30

Julekoncert

17. december

Kl. 10.15

3. søndag i advent - minikonfirmand-afslutning

24. december

Kl. 14.30 og 16.00

Juleaften og 4. søndag i advent

25. december

Kl. 10.15

Juledag

26. december

Kl. 10.15

2. juledag

31. december

Kl. 14.00

Julesøndag og nytårsaften - champagne og kransekage i våbenhuset

7. januar

Kl. 10.15

1. søndag efter helligtrekonger - nytårsfrokost i sognehuset 50 kr.
- spejdernes nytårsparade

14. januar

Kl. 10.15

2. søndag efter helligtrekonger

21. januar

Kl. 10.15

Sidste søndag efter helligtrekonger

28. januar

Kl. 14.00

Septuagesima - Anders Horne Henriksen

4. februar

Kl. 10.15

Diakoniens dag

6. februar

Kl. 19.30

Foredrag med Ole Hartling

11. februar

Kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste

18. februar

Kl. 10.15

1. søndag i fasten

22. februar

Kl. 19.00

Stille-gudstjeneste

25. februar

Kl. 14.00

2. søndag i fasten - Anders Horne Henriksen

4. marts

Kl. 14.00

De ni læsninger – kirkekaffe

11. marts

Kl. 10.15

15. marts

Kl. 19.00

Stille-gudstjeneste

18. marts

Kl. 09.00

Mariæ Bebudelsesdag - Vita Andreasen

24. marts

Kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

25. marts

Kl. 10.15

Palmesøndag

KIRKE og SOGN

udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og
udkommer tre gange årligt. 

Næste kirkeblad udkommer marts 2018

Redaktion:
Anne Marie Krogh, Vibeke Brøns Sund, Poul Strandgaard, Georg Göhns og Henning Søgaard Nielsen
(ansvarshavende redaktør).

Indlæg sendes på e-mail til
nr.aaby.kirkeblad@gmail.com

Deadline for indlæg: 22. januar 2018

Leje af sognehuset
Find os på Facebook: Nr.AabyKirke
og klik på ”Synes godt om”. Så får du
opdateringer om kirketider og arrangementer i kirken.
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Nørre Aaby Sognehus kan lejes i forbindelse med mindesammenkomster.
Prisen er pt. 1.500 kroner. Der er plads til ca. 80 personer i sognehuset, og leje
sker ved henvendelse til kirketjener Susanne Petersen eller graver Allan Tinglev.
Alle oplysninger vedr. leje af sognehuset kan ses på www.nørreaabykirke.dk

