KIRKE
og

SOGN

Nørre Aaby kirke ✦ 80. ÅRGANG ✦ Nr. 1 ✦ Marts 2017

Side 7: Rock, håb og kærlighed

Side 7: Via Dolorosa - kunstkoncert

Hvor skal vi
henvende os?

Adresser

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 ansvars
erklæring 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 hellig
dage. Samtidig med aftalen om dåbsdagen
aftaler man et tidspunkt, hvor præsten kan
komme hjem til familien til en samtale. Ny
fødte 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 vielses
dagen. Ved henvendelse til præsten medbringes dåbsattester samt ovennævnte prøvelsesattest.

Kirketjener:
Susanne Petersen
Kivsmosevej 6
5690 Tommerup

T: 64 42 22 52
M: amkk@km.dk

T: 20 44 50 80
M: susanne-petersen24@hotmail.com

Træffes bedst kl. 12.00-13.00,
undtagen mandag.

Kirkeværge:
Georg Göhns
Nøddelunden 36
5580 Nørre Aaby

Menighedsrådsformand:
Poul Strandgaard
Aabylundvænget 5
5580 Nørre Aaby
T: 22 73 83 93
M: strandgaard90@hotmail.com
Graver:
Allan Tinglev, Haastrupbjergvej 35
5600 Faaborg
Sognehuset, Kirkevej 45A
5580 Nørre Aaby
T: 64 42 33 75
M: nr-aaby-kirkegaard@mail.dk
Træffes bedst i arbejdstiden på
kirkegården og kl. 12.00 - 12.45.
Organist:
Minako Jensen
Spurvevej 7
5500 Middelfart
T: 25 48 74 11
M: jminako@gmail.com

T: 51 41 47 46
M: vbf-gohns@stofanet.dk
Kasserer og sekretær:
Vibeke Brøns Sund
Kongeløkken 21
5580 Nørre Aaby
T: 64 42 31 11
M: vbsund@gmail.com
Kirkebil:
Man skal senest dagen før bestille
en taxa hos Middelfart Taxa på
tlf.: 64 41 40 55

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

Medlem, fmd. for
det stående udvalg:
Lars Davidsen
T: 64 42 16 28 · T: 20 23 34 27

Ved dødsfald:

Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og
sted.

Siden sidst

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
T: 64 42 22 52

Begravede og bisatte:
09.12.2016 Bente Ahrnkiel Hansen

04.02.2017 Anna Jacobsen

15.12.2016 Birthe Jepsen

04.02.2017 Anton Bruun Jensen

16.12.2016 Karl Ejler Rasmussen

10.02.2017 Bodil Kamilla Kristine Christensen

08.01.2017 Felix Brødslev Veje

21.12.2016 Lili Mina Elisabeth Vorager

15.02.2017 Ragna Marie Nielsen

08.01.2017 Johannes Kruse Sorgenfrey

01.01.2017 Viggo Kronborg Andersen

17.02.2017 Jens Peter Christensen

15.01.2017 Jonas Leegaard Hansen

21.01.2017 Elin Kirsten Hansen

18.02.2017 Vagn Rosenvold Rasmussen

15.01.2017 Hailey Colbæk Svensson

26.01.2017 Agnete Eleonora Elisabeth Hansen

18.02.2017 Vagn Pedersen

19.02.2017 Ida Grøngaard Frankfurth

02.02.2017 Margrethe Aggeboe

Døbte:
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Sognepræst:
Anne Marie Krogh
Præstegårdsvej 11
5580 Nørre Aaby

Påske
I marts 2015 fik Nyborg Kirke et nyt altervindue, et 8
meter højt altervindue.

Men kristendommen kom til Danmark og har betydet
noget for danskerne lige siden.

Det er kunstneren Maja Lisa Engelhardt, der har lavet
det, og opstandelsen har været hendes inspirationskilde.
Som hun har sagt det: ”Opstandelsen er det vigtigste for
mig. Opstandelsen er der, hvor troen kommer ind, for
du kan ikke forstå den, du kan ikke gribe den, du skal tro
den. Det største skridt, man kan tage som menneske,
er at tro på opstandelsen”. Det er kernen i Maja Lisa
Engelhardts kristne tro.

Maja Lisa Engelhardts altervindue forkynder opstandelseshåb nu og langt ind i fremtiden. Men d. 11.
marts 2016 var der også en fritidsarkæolog lidt uden
for Nyborg, der pludselig skuede tilbage i fortiden,
fornemmede historiens vingesus. For lidt uden for byen
stødte han på et helt fantastisk fund. Et unikt smykke
forestillende Jesus på korset. Smykket har ifølge Østfyns
Museer ligget i jorden siden begyndelsen af 900-tallet.
Dermed er smykket ældre end Jellingestenen, populært
sagt Danmarks dåbsattest.

Hun har med sin tro fået et overskud. Hun ser nu en
søster og en bror i alle, som hun møder, i stedet for at
leve for sig selv. Sådan har troen gjort hende fri til at leve
med fokus på det vigtigste i livet.
Det store altervindue har som sådan ikke noget motiv,
er nærmest uhåndgribeligt. Men sådan må det vel også
være med et opstandelsesvindue. For hvordan skal man
som kunstner skildre det uforklarlige, det guddommelige, ja troens inderste kerne?
Maja Lisa Engelhardt har givet et meget fint bud, for
med alterrudens farvespil og lys lader hun beskueren
fornemme opstandelsesunderet. Et vindue fuld af
opstandelseshåb.

Kvinderne løb den første påskemorgen ud og fortalte
om Jesu opstandelse fra de døde, og deres ord spredte
sig ud over Israel, Romerriget, ja det nåede helt op til os
nordboere.
„Frygt ikke!“ Disse ord lød til hyrderne på marken, da
Jesus blev født, og de lød til kvinderne ved Jesu grav
den første påskemorgen, og de selv samme ord lyder til
os i dag.
”Frygt ikke” er evangeliets hovedbudskab til os.
Både juleevangeliet og påskeevangeliet indeholder
denne besked.

Ser vi ud ad vinduet, også vore egne, er der tanker nok
til at være dybt taknemmelige og dybt forundrede. Livet
er en kæmpe gave, og vi må tage ved lære af naturen
omkring os. Liljerne på marken og himlens fugle må
være vores læremestre, for de bekymrer sig ikke, de
tror kun. Og så kan man give slip på bekymringer og
leve livet i glæde og taknemmelighed, så kan man
give kærlighed videre og være til stede i nuet. Når man
virkelig tror på opstandelsen, så kan nuet også føles som
en fredfyldt evighed.

”Frygt ikke” er kristendommens vigtigste besked til
et 2017-menneske.

Englen sagde til kvinderne:
Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede.
Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom
og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans
disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i
forvejen for jer til Galilæa. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt
jer det.
Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde
og løb hen for at fortælle hans disciple det.

Glædelig påske!

Frygt ikke, tro kun. For frygt findes ikke i kærligheden,
men den fuldendte kærlighed fordriver frygten.
Frygt ikke mere! Evigt er han med! Troens øje ser det: Han
gir liv og fred. Kristi navn er ære, sejer er hans vej. Nu skal
han regere, aldrig frygter jeg. Dig være ære, Herre over
dødens magt! Evigt skal døden være Kristus underlagt.

Anne Marie Krogh

Kvinderne, de første opstandelsesvidner løb. Det siger
alt om budskabets tyngde. Kvinderne løb for at fortælle
om opstandelsen. Havde de ikke haft modet til at tage
de forunderlige ord i deres mund om, at han var opstået
fra de døde, havde der måske ikke været nogen kirke i
dag.
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Nyt fra menighedsrådet
Anne Marie Kroghs velfortjente orlov sluttede d. 31.
december 2016. Fra Menighedsrådet skal der derfor lyde
et stort velkommen tilbage!
Det nye menighedsråd er trukket i arbejdstøjet, og der
er nok at tage fat på. I sidste nummer af kirkebladet
fortalte jeg om rådskaderne i kirketårnet. I begyndelsen
af januar blev rådskaderne udbedret, og vi behøver nu
ikke længere være bange for vinterstorme. Vi afventer
spændt regningen!
I sommeren 2016 købte vi en ny Stiga-plæneklipper,
som i stedet for opsamling havde bioklip. Det har sparet
personalet for meget tid, men desværre har klipperen allerede været til reparation seks gange, så vi har
besluttet at lade handlen gå tilbage og få en ny, som
forhåbentlig ikke er en ”mandagsmodel”.
Endelig er vores havetraktor efter næsten 30 års tro
tjeneste brudt sammen, og da det er svært at få reservedele, har vi besluttet at købe en ny. Desværre har
provstiet givet afslag på at lease en ny, så det bliver en
brugt, vi køber, og det arbejder vi videre med.

I november havde vi besøg af Else Jørgensen fra Fyens
Stift. Sammen med hende gennemgik vi blandt andet
kirkegården og sognehuset, og vi har nu fået en opgørelse over det antal arbejdstimer, som Fyens Stift mener,
at der skal bruges. Menighedsrådet skal nu sørge for,
at der er ansat et passende antal medarbejdere på
kirkegården.
Som bekendt er 2017 Lutherår. Det vil være for omfattende at redegøre for alle de aktiviteter, der finder sted,
men på Nørre Aaby Kirkes hjemmeside, på Facebook og
i dagspressen vil vi løbende orientere om, hvad der sker
i sognet, i provstiet og i stiftet. Reserver dog allerede
nu datoen d. 8.-9. september, hvor der afholdes Kirkens
Døgn. Mere om Kirkens Døgn og hvad der sker her i
sognet i næste udgave af Kirke og Sogn.
Sogneudflugten finder i år sted onsdag d. 21. juni. Læs
mere om udflugten på næste side.
Poul Strandgaard

Rådskaderne i kirketårnet er
nu udbedret, så vi ikke behøver
frygte en storm.
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Pensionistudflugt
Vi afholder i år udflugten for sognets pensionister
onsdag d. 21. juni.

Trinity i Snoghøj for at spise aftensmad. Vi forventer at
være i Nørre Aaby igen ved 21- tiden.

Udflugten går til Juelsminde, og opsamlingen starter
kl. 12.00 ved Bøgeparken, Kongshøj og Solvænget
(Solgården).

Turen koster 150 kr. pr. person, og derudover skal man
betale for egne drikkevarer på Trinity.
Tilmelding til:

Kl. 12.30 kører vi fra Solgården til Juelsminde-halvøen,
hvor første stop er Glud Museum – også kaldet det Østjyske Landsbymuseum. Her kan man gå rundt og se de
forskellige huse i landsbyen. Det er også her på museet,
at vi skal drikke eftermiddagskaffe.

• Poul Strandgaard på tlf. 2273 8393 eller
e-mail strandgaard90@hotmail.com
• Bente Nielsen på tlf. 2860 8266 eller
e-mail bmn5580@gmail.com

Bagefter får vi i bussen besøg af en lokal guide, som vil
guide os på turen rundt på Juelsminde-halvøen, hvor vi
gør holdt ved Vrigsted Kirke, som er en smuk frådstenskirke fra 1100-tallet. Ved sidste restaurering lod man
kirkerummet stå med synlige spor af ændringer over tid
og forskellige tiders kalkmalerier.

• Anna Nyholm tlf. 6442 1510 eller
e-mail annatnyholm@hotmail.com
Frist for tilmelding er d. 6. juni kl. 12.
Menighedsrådet

Når rundturen er slut, går turen tilbage mod Lillebælt,
hvor vi gentager succesen fra sidste år og gør holdt på

Vi ønsker medlem af menighedsrådet, Lars Davidsen, tillykke
med 60-års fødselsdagen d. 27. marts og formand for menigwww.fyensstift.dk
hedsrådet, Poul Strandgaard, tillykke med de 70 år d. 18. april.
REFORMATIONSFEJRING
I FYENS STIFT 2017
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Du kan også læse mere om reformationshjulets
signatur-begivenheder på www.fyensstift.dk.
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Også i Nørre Aaby Sogn vil vi hen over
året indbyde til forskellige aktiviteter, som
læner sig op ad Luther-temaet. Disse kan
du løbende læse mere om i kirkebladet og på
kirkens hjemmeside.
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Reformationshjulet, som du kan se her
på siden, viser de 12 signatur-begivenheder i 2017 – én i hver måned, som
markerer reformationsjubilæet her på
Fyn. Signatur-begivenhederne er en
slags overskrift for de aktiviteter, som
de enkelte fynske sogne vil sætte i
værk i løbet af året.
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D. 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin
Luther opslog sine 95 teser på Slotskirkedøren
i Wittenberg og dermed indledte reformationen. Det skal fejres i hele landet, og
naturligvis også på Fyn – og i Nørre Aaby.
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Det sker i sognet
Oplivning – leve til det sidste
Ved Gudmund Rask Pedersen, sognepræst i Vær og Nebel
sogne nær Horsens
”Vi må for det første leve til det sidste! Det er godt at
kunne dø levende. Det er godt at kunne live op, selv, når
perspektivet er blevet kort. Og i hvert fald kortere, end
det var engang!”
Gennem diverse former for fortælling, herunder anekdoter og egne livshistorie-brokker samt skønlitteratur
og den kristne grundfortælling ej at forglemme, vil
foredraget kredse om oplivning, og – hvis det går godt –
måske ligefrem være med til at bevirke det.
Gudmund Rask Pedersen har udgivet en række bøger,
heriblandt ”Jeg har ladet mig fortælle”, ”Noget om nåde”
og ”Lad os tale om det.”
Arrangementet foregår tirsdag d. 18. april kl. 19.30 i
Sognehuset, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby og arran
geres i samarbejde med Nørre Aaby menighedsråd.

Babysalmesang
Et nyt hold med babysalmesang begynder onsdag
d. 22. februar kl. 10-11 i Asperup Kirke og fortsætter
10 onsdage. Babyer fra 0 til cirka 10 måneder samt
vordende mødre er velkomne, også fra andre sogne.
Tilmelding til Anders Bloch på tlf. 2851 3058,
e-mail bloch1anders@gmail.com, eller
Hanne Drejer på tlf. 6448 1082, e-mail hdr@km.dk.

Kirkehøjskole
Middelfart Provstis kirkehøjskole tilbyder kristendomskurser for voksne, og sæsonens sidste kursus er:
Lektion 5 - Er folkekirken i pagt med sine medlemmer?
Oplæg ved Anders Laugesen, journalist og vært på bl.a.
Mennesker og tro på P1.
Er folkekirken i pagt med sine medlemmer, når det gælder om at formulere svar, der giver mening i den verden,
vi lever i i dag? Hvad er det særlige og helt unikke ved
folkekirkens rummelige struktur, hvilke udfordringer står
folkekirken overfor og hvordan tegner fremtiden sig?
Lørdag d. 1. april 2017 kl. 9-12.

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.

Friluftsgudstjeneste på
Tvillingegården
Nr. Aaby kirke, de4kirker og Asperup og Roerslev kirker
holder 2. pinsedag d. 5. juni kl. 11 fælles friluftsgudstjeneste på Tvillingegården, Birkevangsvej 3, 5466
Asperup.
Der er program for hele dagen, så vi opfordrer til, at man
tager frokosten med. Drikkevarer, kaffe og kage kan
købes. Om eftermiddagen er der musikprogram.
Vi glæder os!
Vita, Anne Marie og Hanne
6

Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46,
5500 Middelfart
Se www.kirkehojskole.dk for tilmelding og nærmere
information.

Kollekt
Kollekten ved friluftsgudstjenesten d. 18. juni
på præstegårdsengen går til vores venskabsmenighed i N´dolage i Tanzania.

Stjernestunder
Torsdag d. 20. april kl. 10.15 er der ”Stjernestund og
salmesang” – en erindringsgudstjeneste i Nørre Aaby
kirke. I samarbejde med Kongshøjcentret inviterer vi alle
ældre til salmesang, musik og nærvær.

Rock, håb og kærlighed
Søndag d. 7. maj kl. 15 kan du glæde dig til en anderledes koncertoplevelse i Nørre Aaby Kirke.
Rock, håb og kærlighed er en collage bestående af sang
og oplæsning med musik af blandt andet Jimi Hendrix,
Elvis Presley, The Beatles og Rolling Stones.
Du vil helt sikkert blive overrasket og overvældet af
denne koncert, hvor kirkeorgel og klaver spiller rock-musik. Samtidig bliver der sunget og læst op fra Bibelen
og salmebogen på en ny måde. Koncerten fremføres af
et fremadstormende, ungt tenortalent, en professionel
skuespiller - samt far og søn ved henholdsvis kirkeorgel
og klaver.
Menighedsrådet

Luther-film
i biografen
Lørdag d. 8. april kl. 10 afholder vi kirke-kino i Nørre
Aaby Biograf i samarbejde med De4Kirker i Føns, Ørslev,
Udby og Husby. Denne dag vises den tysk-amerikanske film Luther fra 2003, baseret på Martin Luthers liv,
instrueret af Eric Till og med bl.a. Joseph Fiennes, Alfred
Molina, Peter Ustinov og Bruno Ganz. Der er gratis
adgang og ingen tilmelding til filmen.

Kongshøjcentret
Der afholdes gudstjeneste for plejehjemmet
Kongshøjcentret på følgende tirsdage kl. 14.30:
D. 25. april v. Hanne Drejer
D. 16. maj v. Anne Marie Krogh
D. 6. juni v. Vita Andreasen - altergang

Gudstjeneste på engen
Søndag d. 18. juni kl. 17 afholder vi igen i år friluftsgudstjeneste på præstegårdsengen. Der bliver musikalsk
underholdning undervejs, og så skal vi spise helstegt
pattegris, som grillmester Lars Bang Davidsen står for.
Det bliver også muligt at købe en Luther-øl til maden.
Vi sætter borde og nogle få stole op, så tag også selv en
klapstol og evt. en pude med. Tag også selv bestik, salat
og andet tilbehør med.
Du vil blive overvældet, når disse fire personer spiller
og synger rock om håb og kærlighed i Nørre Aaby
Kirke.

Vel mødt! Det plejer at blive en rigtig hyggelig aften.
Anne Marie Krogh

Via Dolorosa
– en kunstkoncert
Tirsdag d. 21. marts kl. 19.30 danner kirken ramme
for en kunstkoncert under overskriften Via
Dolorosa. Der er her tale om et tværkulturelt samarbejde, hvor sang, musik og malekunst går op i en
højere enhed. Via Dolorosa tager sit udgangspunkt
i de 14 hændelser på Jesu vej fra Pilatus’ domfældelse og frem til gravlægningen. Sangen står
operasanger Jesper Buhl for og pianist er Tore Bjørn
Larsen. Peter Lind fra Galleri Rasmus har udvalgt de
14 kunstnere, hvis malerier også indgår i kunstkoncerten. Vel mødt!
Menighedsrådet

Der bliver noget for alle sanser ved kunstkoncerten
Via Dolorosa
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Gudstjenestetider
12. marts
16. marts
19. marts
21. marts
26. marts
02. april
06. april
08. april
08. april
09. april
13. april
14. april
16. april
17. april
18. april
20. april
23. april
30. april
07. maj
07. maj
12. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj
04. juni
05. juni
11. juni
18. juni
21. juni
23. juni
25. juni
02. juli
09. juli
16. juli
23. juli
30. juli
06. august
13. august
20. august
27. august
03. september

Kl. 14.00
Kl. 19.00
Kl. 09.00
Kl. 19.30
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 10.15
Kl. 17.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 19.30
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 10.15
Kl. 15.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 11.00
Kl. 10.15
Kl. 17.00
Kl. 12.00
Kl. 20.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 09.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15.
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 09.00

KALENDER
6. marts – 3. september 2017

De ni læsninger – kaffe i sognehuset
Stillegudstjeneste
3. søndag i fasten – Hanne Drejer
Via Dolorosa - koncert
Midfaste
Mariæ bebudelsesdag - Vita Andreasen
Vi synger påskesalmer
Luther-film i Nørre Aaby Bio sammen med De 4 kirker
Dåbslørdag
Palmesøndag
Skærtorsdag med nadver
Langfredag, liturgisk og med musikalsk indslag.
Påskedag med trompet og påskeæg
2. påskedag
Foredrag “Oplivning - leve til det sidste“
Stjernestund og salmer / erindringsgudstjeneste
1. søndag efter påske
2. s.e. påske – Hanne Drejer
3. s.e. påske
Koncert – Rock, håb og kærlighed
Konfirmation – Nørre Aaby skole
Konfirmation – Nørre Aaby Realskole
5. s.e. påske – Vita Andreasen
Kristi himmelfart
6. s.e. påske
Pinsedag med champagne og kransekage i våbenhuset
2. pinsedag på Tvillingegården i samarbejde med Asperup, Roerslev og de 4 kirker.
Trinitatis søndag
1. s.e. trinitatis. Friluftsgudstjeneste i reformationens tegn.
Pensionistudflugt til Juelsminde
Sankt Hans aften på præstegårdsengen
2. s.e. trinitatis
3. s.e. trinitatis
4. s.e. trinitatis
5. s.e. trinitatis – Vita Andreasen
6. s.e. trinitatis – Vita Andreasen
7. s.e. trinitatis – Vita Andreasen
8. s.e. trinitatis
9. s.e. trinitatis – kirkekaffe i våbenhuset
10. s.e. trinitatis – kirkekaffe i våbenhuset
11. s.e. trinitatis – kirkekaffe i våbenhuset
12. s.e. trinitatis

KIRKE og SOGN
KIRKE og SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og
udkommer tre gange årligt.
Kirkebladsudvalg: Anne Marie Krogh, Vibeke Brøns Sund, Poul
Strandgaard, Georg Göhns og Henning Søgaard Nielsen (ansvars
havende redaktør).

Næste kirkeblad udkommer september 2017.
Deadline for indlæg: 31. juli 2017
Indlæg til ”Det sker i sognet” sendes til
e-mail nr.aaby.kirkeblad@gmail.com

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 kirkens hjemmeside www.nørreaabykirke.dk.

