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Side 3: Konfirmand-tale om Skt Georg og dragen

Side 7: Salmeswing med Sille og Palle

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 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.
Ved dødsfald:
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.
Sjælesorgssamtaler:
Man kontakter sognepræsten og aftaler tid og
sted.

Siden sidst

Kirkesanger:
Jeanette Thy Nielsen
T: 26 29 47 68
M: jtn.jean@live.dk
Kirketjener:
Susanne Petersen
T: 20 44 50 80
M: susanne-petersen24
@hotmail.com

Menighedsrådsformand:
Poul Strandgaard
Aabylundvænget 5
5580 Nørre Aaby
T: 22 73 83 93
M: strandgaard90@hotmail.com
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.

Kirkeværge:
Georg Göhns
Nøddelunden 36
5580 Nørre Aaby
T: 5141 4746
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:
Kirkebil bestilles senest dagen
før hos Middelfart Taxa
T: 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

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

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

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

Begravede og bisatte:

05.03.2017 Alfred Erik Vanman Planitzer
02.04.2017 Emma Lindblad Gøhns
08.04.2017 Malthe Friis Rasmussen
23.04.2017 Jacqueline Sofie Mønster
11.06.2017 Ester Nyholm Møller
17.06.2017 Agnes Fournais Löchen
06.08.2017 Sebastian Larsen

24.02.2017 Ovia Sørensen
11.03.2017 William Tønder Schmidt
Nissen Schultz
01.04.2017 Ruth Møller Andersen
25.04.2017 Willy Pedersen
03.05.2017 Johanne Larsen
18.05.2017 Nicoline Kathrine Petersen
01.06.2017 Lis Lykke Mørk
02.06.2017 Inger Marie Bang
27.06.2017 Jenny Mathilde Andersen
30.06.2017 Jens Aage Hansen
08.07.2017 Willy Andersen

29.04.2017 Louise Kirstine Hansen og
Marck Gabriel Hansen

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

Døbte:

Kirkelig velsignelse
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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.

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
T: 64 42 22 52

20.07.2017 Aase Pedersen
20.07.2017 Torben Westerboe Olsen

Viede:
27.05.2017 Jannie Loftager Bang Olsen
og Jens Loftager Bang Olsen
17.06.2017 Henriette Fournais Löchen og
Morten Fournais Löchen
01.07.2017 Anette Bang Jørgensen og
Thomas Bang Jørgensen

Talen til årets konfirmander
Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. v2 Hver
gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som
bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. v3 I er
allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. v4 Bliv i mig, og
jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men
kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke
bliver i mig. v5 Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig,
og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet
gøre. v9 Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i
min kærlighed. v10 Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed,
ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. v11
Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde
blive fuldkommen. Johannes evangeliet kap. 15, 1-11.
Nu er det forår, og i dag er det jeres konfirmationsdag. En dag, I
har glædet jer til rigtig længe. En på alle måder festlig dag.
Fredag den 31. marts var vi på en heldagstur sammen. Denne
dag var også en skøn dag, og der var glæde og højt humør. Med
toget ankom vi til Aarhus, smilets by, og i år endda udnævnt som
europæisk kulturhovedstad.
Vi besøgte blandt andet Aarhus Domkirke, Danmarks længste
kirke. Guiden fortalte, at domkirken også hedder Sankt Clement,
opkaldt efter søfarernes helgen. Vi så kalkmalerier, særlig spændende og meget poetisk var kalkmaleriet fra 1497, der forestiller
Sankt Georg på sin hvide hest i kamp med en stor og mørk drage.
Sankt Georg dræber dragen med sin lanse, men trods denne
heltemodige indsats, lurer der en ny fare. I hulen bag den dræbte
drage protesterer drageungen. På en høj bag Sankt Georg og
dragen ser man en prinsesse med et lille hvidt lam. Det hvide lam
er modsætningen til den mørke drage.
Dengang som nu i 2017 fortæller kalkmaleriet os, at godt nok
havde Sankt Georg besejret det onde, men ondskab var og er
fortsat en del af verden. Livet - dit, ja vores liv består af lys og
mørke, gode kræfter og onde kræfter.
Men som Georg skal vi også trodse de onde og negative kræfter.
Vi skal prøve at bekæmpe dem og ikke lade frygten styre os. Flere
steder i Bibelen står der: ”Frygt ikke, tro kun”.
Frygt ikke, er evangeliets hovedbudskab til os. Både juleevangeliet og påskeevangeliet indeholder denne besked. Frygt ikke er
kristendommens vigtigste besked til et menneske, der hele tiden
skal være på og være villig til at være omstillingsparat.

en pagt, som jeg nu opretter mellem mig på den ene side og jer
på den anden side.
Jeg vil for evigt holde Dybet borte fra den verden, jeg har skabt.
Aldrig mere lader jeg menneskene være alene i Dybet”.
Regnbuen er et venskabstegn mellem Gud og os. Konfirmation
er et venskabstegn og en venskabshandling. For konfirmation
betyder bekræftelse. Gud bekræfter, at han holder af jer, og altid
vil holde af jer og følge jer. For i dåben blev I et Guds barn, og det
vil I altid være.
Dåben er som en gren på et træ. Den suger næring fra træstammen, og det betyder, at den får mulighed for at blomstre. Gud er
den, der giver os næring og energi til livet. Gud er vingårdsbonden. Det græske ord i Det nye Testamente, som vi oversætter med
vingårdsbonden, er ordet georgos. Navnet Georg stammer faktisk
fra georgos, og det betyder den, der arbejder med jorden.
Som Georg bekæmpede dragen, bekæmper vingårdsbonden,
altså Gud, alt det onde. Som Grundtvig skriver så stærkt i vers 2 i
salmen Sov sødt barnlille: ”Gudsfingrene grande slog kors for din
pande, Guds Enbårnes røst slog kors for dit bryst, thi skal ingen
djævel dig skade: Nu kan i din dåb med saligheds håb din sjæl og
dit hjerte du bade.”
Den dag I blev døbt, modtog I korsets tegn for jeres ansigt og
jeres bryst, og med dette tegn og denne handling blev I indpodet
i Kristus, ligesom alle vi døbte er det. Indpodet i Kristus, det er et
billede på, at vi ses som en stikling, der er podet ind på et træ.
Dette træ er Kristus.
Som Jesus siger: Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i
mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I
slet intet gøre.
Og som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min
kærlighed.
Kære konfirmander:
Må Gud den almægtige overraske jer på vejen,
Jesus Kristus være jeres ledsager
og Helligånden oplyse jer undervejs.
Anne Marie Krogh

Og I konfirmander tilhører en generation, der hele tiden skal være
på, som man siger. Men uanset hvordan dit liv er, skal du ikke
frygte, men blot have tro og tillid.
Det er ikke det samme som bare at leve et overfladisk liv og gå
rundt og være lalleglad eller ligeglad. Nej, påtag dig et ansvar og
sæt det sammen med tilsvarende mængder af frisk og frit mod til
at tage skridtet ud i livet.
Kære konfirmander: Livet er en vidunderlig gave. En gave, I har
fået givet. Slet ingen selvfølge. I skal derfor tage imod det som
givet, men ikke tage det for givet.
Du er ok, som den, du er. Du er ikke perfekt, det er kun Gud.
At være menneske er at leve med begrænsninger, at erfare, at
man fejler og svigter af og til. At være menneske er også at have
små mørke drager, men du skal bruge dit liv på bedste vis. Til
glæde og gavn for dig selv, dine medmennesker og verden.
Brug tid på tilværelsens helt store spørgsmål om, hvorfra, hvorfor
og hvorhen. Ondskaben skal ikke få magten, det skal det gode.
Det hører vi også om i Det gamle Testamente, hvor Gud sagde til
Noa efter syndfloden: ”Regnbuen skal være tegn på en aftale,

Kalkmaleri i Aarhus Domkirke af Skt Georg og dragen
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Nyt fra menighedsrådet
Foråret 2017 har budt på flere tiltag. På personalefronten er der
ansat tre nye medarbejdere. Jeanette Thy Nielsen er ansat som ny
kirkesanger, Hans Henrik Jørgensen som ny gravermedhjælper,
og endelig er Lars Skjerning Stougaard ansat som ny kordegn. Vi
byder alle tre velkommen og glæder os til samarbejdet.
I 2017 markerer vi, at det er 500 år siden, at Martin Luther hængte
sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det fejrer vi her i
provstiet med et ”Kirkens Døgn” den 8. og 9. september. Den 8.
september kl. 19.00 er der gudstjeneste i Husby Kirke. Derefter kl.
20.00 i Balslev Kirke, kl. 21.00 i Harndrup kirke, kl. 22.00 i Brenderup Kirke og endelig kl. 23.00 i Nr. Aaby Kirke. Der fortsættes d. 9.
september kl. 12.00 i Gelsted Kirke, kl. 13.00 i Kauslunde Kirke og
kl. 14.00 i Vejlby Kirke.
I hver kirke varer ”seancen” 20 minutter, og strukturen er ens:
Et kort præludium, en korsats, en fællessalme og 200 ord fra
præsten. Læsning, salme, trosbekendelse, fadervor og velsignelse
bliver fordelt på kirkerne. Derefter sluttes der den 9. september kl.
16.00 af med et optog fra det nye rådhus i Middelfart til Middelfart Kirke, hvor der synges to Luther-salmer. Organister samt
blæsere og janitsharer fra Slesvigske Musikkorps deltager. Det
hele afsluttes med fællesspisning på torvet, hvor alle er hjertelig
velkommen. Detaljeret program kan ses på Middelfart Provstis
hjemmeside www.middelfart-provsti.dk.

Så til noget helt andet. Provstiet har i 2017 og 2018 bevilget midler til et nyt maskinhus til erstatning for det gamle og utidssvarende, som ligger nede ved Viby Å. Der har været afholdt en række
møder, og både Nationalmuseet, Kirkeministeriet og Stiftet har
sendt repræsentanter til besigtigelse og rådgivning. Det er ikke
nemt at lave ændringer på grund af fredningsbestemmelserne,
men kirkeværgen arbejder ihærdigt videre med sagen, og forhåbentlig kan vi fortælle mere i næste udgave af kirkebladet.
Vi har også haft besøg af Arbejdstilsynet. Som forventet var der
ikke noget at bemærke, men der blev spurgt ind til arbejdsstillinger, og det blev indskærpet, at der for eksempel ved grandækning
ikke må ligges på knæ mere end to timer dagligt, så arbejdsskader og nedslidning undgås.
I mange år har vi brugt regnskabsfirmaet Ole Sloth Nielsen i
Gelsted, hvor Gunvor Schmidt har været vo res dygtige regnskabsfører. Så det er bestemt ikke på grund af hende, at vi har valgt at
skifte regn skabs firma. For fremtiden er det Grethe Skree i Bogense Provsti, der varetager vores regnskabsopga ver. Da dette er et
kirkeligt kontor sparer vi momsen og dermed også penge.
Poul Strandgaard

Dåbsklude
På menighedsrådsmødet i marts talte vi om visioner for Nørre
Aaby Kirke. Vi talte blandt andet om det sidste nye indenfor
folkekirken, nemlig dåbsklude. I efteråret 2016 fik sogne- og hospicepræst Ann Maj Lorenzen en idé. Der skulle strikkes og hækles
dåbsklude i sognene. Idéen er god, og den har allerede bredt sig i
hele landet, ja endda til udlandet.
Tanken bag dåbskluden er, at den ligger på døbefonten den
dag, barnet skal døbes. Når barnet er døbt, skal det tørres med
dåbskluden, og efter gudstjenesten får dåbsbarnet kluden med
hjem til minde om dagen og til påmindelse om dåben og dens
betydning.
Ann Maj Lorenzen fortæller, at mange dåbsfamilier bliver bevægede over den lille dåbsklud, som et medmenneske har lagt tid
og kræfter i at fremstille til dåbsdagen.
Her i Nørre Aaby vil vi også være med på dette diakonale tiltag for
at skabe opmærksomhed omkring det at blive døbt.
Den første mandag i måneden vil en lille flok strikke- og hækle-glade mennesker mødes i sognehuset. Første gang mandag
den 7. august kl. 14.30 – 15.30. Jane Pedersen, Kirkevej 45 og
nabo til sognehuset, er tovholder på arbejdet med dåbskludene.
Så hvis du har lyst til at strikke dåbsklude, så mød op i sognehuset
til strik, hygge, kaffe og snak. Jane udleverer bomuldsgarn, så
medbring blot strikkepinde str. 3.
Lis Gøhns og Jane Pedersen (t.h.) viser dåbskludene frem.
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Anne Marie Krogh

Ny kordegn
Mit navn er Lars Skjerning Stougaard. Jeg er 62 år, har været
kordegn i 22 år og var egentligt gået på pension, men ville gerne
arbejde lidt. Da I så stod og manglede en kordegn og spurgte, om
jeg var interesseret, syntes jeg, at det kunne være meget spændende. Derfor sagde jeg ja tak til tilbuddet. Jeg glæder mig til
arbejdet og samarbejdet med jer i de syv sogne, jeg skal servicere.
Der er aftalt kontortid i Nørre Aaby Sognehus tirsdag og torsdag
kl. 10.00-12.00.
Før jeg blev kordegn, har min kone og jeg været soldaterhjemsledere på KFUM’s Soldaterhjem i Odense i 15 år. Nu går meget af
vores tid med frivilligt arbejde både i KFUM’s Soldatermission og
i Indre Mission i Odense. Desuden har vi fem børn, 11 børnebørn
og et oldebarn, og der skal også gerne være lidt tid til sommerhuset på Langeland.
Venlig hilsen Lars S. Stougaard

Konfirmationer 2017
Nørre Aaby Realskole den 14. maj kl. 10

Forrest fra venstre: Jasmin Lykke Pedersen, Clara Kaltoft Vinther,
Caroline Julie Vedel Nielsen, Anine Lykke Pedersen.

Forrest fra venstre: Signe Christine Kaiser, Cathrine Malthe Hartvigsen, Line Marie Skousen, Josefine Lund Ellingsgaard.

Midten fra venstre: Emilie Holmberg Olsen, Julie Rask Holm
Andersen, Amalie Brønd Pedersen, Juliane Stage Andersen, Ditte
Rømer Dingemanse, Sarah Hjort Poulsen, Simone Feltendahl,
sognepræst Anne Marie Krogh.

Midten fra venstre: Sebastian Dyhr Salonen Antonsen,
Lærke Kølleskov, Jasmin Rask Hansen, Camilla Jøhnk Lund, Sille
Margrethe Degn Seneca Jensen, Silje Damgaard Jespersen, Maria
Munksgaard Hansen, Anders Uve Sjøbeck Hoeck,
sognepræst Anne Marie Krogh.

Bagerst fra venstre: Andrea Funk Vase Buch, Noel Sebastian
Månsson, Alma Hou Rasmussen, Alexander Jensen, Tobias Otzen,
Jonas Helms Kuhre Frederiksen, Mai Helene Pedersen.
Foto: Benny Broholm / Dansk Skolefoto.

Bagerst fra venstre: Anders Sindahl Kjeldsen, Rasmus Sejer
Nielsen, Jeppe Weiss Nielsen, Mads Christian Jensen, Rasmus Højris Pedersen, Mads Kaehne Kristensen, Markus Karmann Larsen,
Lucas Thomhav, Kern Bonde Hansen.
Foto: Benny Broholm / Dansk Skolefoto.
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For meget tekst

Nørre Aaby Skole den 12. maj kl. 10

Det sker i sognet
Høstgudstjeneste
Æbler lyser rødt på træernes grene, høsten går ind. Går igennem
skoven ganske alene, stille i sind. Gyldne farver og sensommerbrise fylder hjertet med vemodigt musik – går og nynner en
sensommervise fjernt fra byens larmende trafik.
Årets høstgudstjeneste afholdes den 17. september kl. 14
Efter gudstjenesten er alle velkommen i sognehuset til
høst-kaffe-bord.
Nørre Aaby menighedsråd

Litteratur-læsecafé
Mandag den 25. september kl. 10.00-11.30 starter en ny
litteratur- og læsecafé i Sognehuset. Karen Marie Madsen er
tovholder på projektet, hvor der over en kop kaffe bliver lejlighed
til at stifte bekendtskab med nyere og ældre litteratur. Det koster
ikke noget at deltage, og det kræver ingen forudsætninger. Ingen
tilmelding, mød blot op.

Med Luther i Østen
I oktober 2017 drager Middelfart Provstis præster på studietur til
Hong Kong. Målet er at blive klogere på, hvordan kristendom men
og de lutherske kirker lever og vokser på den anden side af
jordkloden netop nu, samt at undersøge hvilke former kirken og
kristendommen antager i mødet med østlig/kinesisk religion og
på multikulturelle vilkår.
Som opfølgning på studieturen afholdes to sogneaftener om
kristendom i Hong Kong anno 2017 med deltagelse af provstiets
præster. Sogneaftenerne byder på fortællinger og erfaringer fra
studieturen krydret med billeder undervejs. Begge arrangementer har samme program. Alle er velkommen til de to sogneaftener,
der afholdes:
Den 8. november kl. 19.00 i Ejby Sognegård.
Den 9. november kl. 19.00 i Middelfart Sognegård.

Kirkeindsamling
Kollekten ved høstgudstjenesten den 17. september går til
landsorganisationen KFUM’s Sociale Arbejde, der hjælper
udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Kongshøjcentret
Der afholdes gudstjenester på plejehjemmet
Kongshøjcentret på følgende tirsdage kl. 14.30:
8. august v. Anne Marie Krogh – altergang
29. august v. Anne Marie Krogh
19. september v. Vita Andreasen
17. oktober v. Anne Marie Krogh - altergang
7. november v. Anders Horne Henriksen
28. november v. Vita Andreasen
Anne Marie Krogh
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Ny præst i præstesamarbejde
Asperup - Roerslev har fået ny
sognepræst. Han hedder Anders
Horne Henriksen. Vita Andreasen
og jeg byder velkommen og
glæder os til at arbejde sammen
med Anders.
Anne Marie Krogh

Salmeswing
Tag hele familien med til Salmeswing og spaghettigudstjeneste!
Kirken fyldes med sød musik, når Sille og Palle spiller. Kom
og syng med på de mest elskede salmer og klassikere fra den
danske børnesangskat.Sille og Palle spiller musik til hjertet, til
sanserne og til dansebenene. Og mon ikke børnene selv får
lov at spille med – hvis ellers guitaren vil vågne…
Sille Grønberg og Palle Windfeldt har dannet par i 25 år og er
nogle af landets mest rutinerede musikere ud i koncerter og
cd´er for børn med cirka 130 koncerter årligt i ind- og udland.
Parret står bag musikken til Ramasjangprogrammet „Rosa fra
Rouladegade“.
Tag børnene i hånden og mød op i kirken den 23. november
kl. 17.

Sognetur 2018
Afholdes den 2.-3. juni 2018
Sogneturen næste sommer går til det nordlige Tyskland.
Reserver allerede nu datoen i kalenderen.

Når livet går i sort
– en aften om, hvordan sorgens landskab ser ud fra troens
perspektiv.
Foredrag ved Lone Vesterdal, sognepræst i Bramdrup, forfatter og MA i
sjælesorg

Tirsdag den 12. september kl. 19.30 i Nørre Aaby Sognehus.
Lone Vesterdal har været gæst hos biskop Marianne Christiansen
i TV-udsendelsen Søstrene Bisp på DK4 til en samtale om sorgen
og tiden og om de mange forskellige måder, mennesker sørger på
og alligevel har til fælles. Fordi sorgen både er ensom og fælles.
”At bære sorg” hed det i gamle dage, når man synligt var ramt af
sorg og bar sort. Nu bærer vi sorgen indeni.
Lone Vesterdal er forfatter til blandt andet ”Nedenom og hjem –
perspektiver på tab og tro” og medforfatter til ”Når livet går i sort”.
TV-udsendelsen Søstrene Bisp kan ses på www.fyensstift.dk.
Aftenen arrangeres i samarbejde med Nørre Aaby menighedsråd.

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.

Kirkehøjskole
Snart starter en ny sæson i Middelfart Provstis Kirkehøjskole. Fem
lørdage med overskriften ”Hvad udfordrer troen?”. Tilmelding og
detaljeret information på www.kirkehojskole.dk.

Lektion 1: Udfordring til troen
ved tidl. biskop Kjeld Holm

Sangaften
Kom og vær med til en sangaften, hvor vi synger nye og
gamle sange fra Højskolesangbogen samt hygger os med ost
og rødvin. Vores organist, Minako, og kirkesanger, Jeanette,
deltager.

Kjeld Holm vil søge at beskrive de udfordringer til troen, som
ikke mindst blev toneangivende i det 20. århundrede. Det kom til
udtryk hos nogle af forrige århundredes mest markante
teologer, ikke mindst hos Rudolf Bultmann og Paul Tillich, men
også herhjemme fik trosudfordringen reaktioner hos K. E.
Løgstrup og Johannes Sløk.

Lørdag den 28. oktober kl. 9-12 i Harndrup Forsamlingshus.
Vi mødes omkring klaveret i sognehuset
onsdag den 27. september kl. 19.30.			
Lektion 2: Når verden flytter sig
		
Ved generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, og
Nørre Aaby menighedsråd
sognepræst Jens Backer Mogensen, Middelfart.

Stjernestunder
Tirsdag den 19. september kl. 10.15 er der ”Stjernestunder og
salmesang” i Nørre Aaby Kirke. I samarbejde med Kongshøjcentret inviteres alle ældre til salmesang, musik og nærvær.

Andreas Kamms præsentation tager udgangspunkt i den aktuelle
flygtninge- og migrationskrise og sætte fokus på de rettighedsmæssige konsekvenser af fordrivelse, herunder også diskussionen
af konventionerne, indsatsen i nærområderne, Europas rolle,
indsatsen i Danmark og de mulige fremtidige løsninger.
Lørdag den 18. november kl. 9-12 i Sognegården, Middelfart.
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KALENDER

Gudstjenestetider
3. september

3. september - 3. december 2017

kl. 09.00

12. søndag efter trinitatis

8.-9. september

Luther-døgn i Middelfart provsti og d. 8. september kl. 23 i Nørre Aaby Kirke

10. september

kl. 10.15

13. søndag efter trinitatis

12. september

kl. 19.30

Foredragsaften med KFUM og KFUK

14. september

kl. 19.00

Konfirmandstart

17. september

kl. 14.00

14. søndag efter trinitatis - høstgudstjeneste
– efterfølgende høst-kaffebord i sognehuset

19. september

kl. 10.15

Erindringsgudstjeneste – stjernestund med salmer

24. september

kl. 09.00

15. søndag efter trinitatis - Vita Andreasen

27. september

kl. 19.30

Sang-café i sognehuset

28. september

kl. 13.30

Biograftur med nye konfirmander

1. oktober

kl. 10.15

16. søndag efter trinitatis

8. oktober

kl. 10.15

17. søndag efter trinitatis - Hanne Drejer

14. oktober

kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

15. oktober

kl. 10.15

18. søndag efter trinitatis

22. oktober

kl. 16.00

19. søndag efter trinitatis - Vita Andreasen

29. oktober

kl. 10.15

20. søndag efter trinitatis - BUSK - kirkekaffe

31. oktober

kl. 19.30

Vi fejrer reformationsdagen i Nørre Aaby kirke

5. november

kl. 16.00

Alle helgens dag

8. november

kl. 19.00

Hong Kong-aften i Ejby sognegård

9. november

kl. 19.00

Hong Kong-aften i Middelfart sognegård

12. november

kl. 10.15

22. søndag efter trinitatis

19. november

kl. 16.00

23. søndag efter trinitatis - Vita Andreasen

23. november

kl. 17.00

Salme-swing - spaghetti-gudstjeneste

26. november

kl. 10.15

Sidste søndag i kirkeåret

3. december

kl. 10.15

1. søndag i advent

KIRKE og SOGN
udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby kirke og udkommer tre
gange årligt. 
Forsiden:
Reformatoren Martin Luther malet af Lucas Cranach den ældre.

Redaktion:
Anne Marie Krogh, Vibeke Brøns Sund, Poul Strandgaard,
Georg Göhns og Henning Søgaard Nielsen (ansvarshavende redaktør).
Næste kirkeblad udkommer december 2017
Deadline for indlæg: 24. oktober 2017
Indlæg sendes på e-mail til 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
www.nørreaabykirke.dk

