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Side 6-7: Friluftsgudstjeneste

Side 6-7: Elitekor giver koncert

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 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 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 bopæls
kommunen. Prøvelsesattesten må ikke være
mere end fire måneder gammel på vielsesdagen.
Ved henvendelse til præsten medbringes dåbs
attester 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
Døbte:
26.11.2017
03.12.2017
26.12.2017
21.01.2018
11.03.2018
11.03.2018
11.03.2018
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Ellie Nørregaard Rasmussen
Christopher Leif Alexandersen
Le Kronborg Kruse
Mathias Rask Larsen
Aya Nielsen
Mass Motzfeldt Weaver Arevad
Leonora Gabel Druett

Sognepræst
Anne Marie Krogh
Præstegårdsvej 11
5580 Nørre Aaby
6442 2252
amkk@km.dk
Træffes bedst kl. 12-13
undtagen mandag.
Kordegn
Lars Skjerning Stougaard
Sognehuset, Kirkevej 45A
5580 Nørre Aaby
6440 0403
lsn@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag
kl. 10-12
Graver
Allan Tinglev
Sognehuset, Kirkevej 45A
5580 Nørre Aaby
6442 3375
nr-aaby-kirkegaard@mail.dk
Træffes bedst i arbejdstiden på
kirkegården og kl. 12-12.45.
Kirketjener
Susanne Petersen (sygemeldt)
Organist
Minako Jensen
2548 7411
jminako@gmail.com

Menighedsrådsformand
Poul Strandgaard
Aabylundvænget 5
5580 Nørre Aaby
2273 8393
strandgaard90@hotmail.com
Kirkeværge
Georg Göhns
Nøddelunden 36
5580 Nørre Aaby
5141 4746
vbf-gohns@stofanet.dk
Kasserer
Vibeke Brøns Sund
Kongeløkken 21
5580 Nørre Aaby
6442 3111
vbsund@gmail.com
Kirkebil
Kirkebil bestilles senest
dagen før hos Middelfart
Taxa på 6441 4055
Øvrig kontaktinfo
Se www.nørreaabykirke.dk

Menighedsrådets medlemmer
Formand og kontaktperson:
Poul Strandgaard
2273 8393

Medlem:
Bente Nielsen
2860 8266

Næstformand:
Anna Nyholm
6442 1510

Medlem:
Henning Søgaard Nielsen
2678 4030

Kirkeværge:
Georg Göhns
5141 4746

Formand for det stående
udvalg:
Lars Davidsen
2023 3427

Kasserer og sekretær:
Vibeke Brøns Sund
6442 3111

Viede:
01.03.2018 Lissi Lauridsen og
Søren Jørgensen
03.03.2018 Anja Holbæk Nielsen og
Lasse Holbæk Nielsen

Begravede og bisatte:
30.11.2017
05.12.2017
07.12.2017
16.12.2017

Kirkesanger
Ubesat

Ellen Doris Thomassen
Henning Munch
Magda Johanne Jensen
Edel Marie Hallberg

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
6442 2252

22.12.2017
22.12.2017
02.01.2018
17.01.2018
03.02.2018
08.02.2018
15.02.2018
15.02.2018
23.02.2018
23.02.2018
24.02.2018
09.03.2018

Hans Karl Kristensen
Pia Marianne Andersen
Per Damsted Thomsen
Herman Kjeld Ahlmann Petersen
Jørgen Kaj Christensen
Lis Olsen
Lotte Sørensen
Robert Nielsen
Pernille Johansen
Marianne Elisabeth Sigaard
Marie Helene Petersen
Bente Johanne Willumsen

Nadver – et aftensmåltid
Nadveren i kirken udtrykker Guds nærvær, solidaritet og
ligheden mellem mennesker.
Nadveren har sit indhold fra Jesu sidste måltid med sine
disciple. Disciplene har mærket signalerne fra Jesus i den
sidste tid, om at det snart var slut. Og indimellem er det
heller ikke gået så let, som de håbede, dengang de kastede
sig ud i et liv med Jesus.
Pludselig breder mistænksomheden sig rundt om bordet,
da Jesus siger, at der er en forræder iblandt dem. I denne
stemning af splittelse og opgivelse samler Jesus hele
flokken og lover dem, at hvad der end sker, vil han stadig
være sammen med dem.
Jesus satte måltidet højt. Han elskede at blive inviteret til
måltidsfællesskaber, og han indbød også selv gerne til fællesspisning. Vi kan tænke på prædike-teksten til midfaste,
hvor Jesus bespiste femtusind mænd. Han delte ud af den
lille drengs madpakke, de fem bygbrød og to fisk.
Det er ved disse måltider og fester, at Jesus viste, hvad
Gudsriget er. Gudsriget er at være sammen. Jesus sad ofte
til bords med toldere og syndere. Frelsen gælder alle. Og
derfor var ingen for ringe til at spise sammen med Guds
søn. Måltidet har en inkluderende og fællesskabsstiftende
funktion, og Gud er fællesskabets Gud.
Babette mistede alt
Jeg tror, at mange på et eller andet tidspunkt har stiftet
bekendtskab med bogen ”Babettes gæstebud” af Karen
Blixen. I 1987 filmatiserede Gabriel Axel Babettes gæstebud, men hvem er denne Babette? Hun er en kvinde, der
en uvejrsnat i 1871 ankommer til den jyske vestkyst på
flugt fra Paris. Hun har mistet sine nærmeste og alt, hvad
hun ejer. Babette søger tilflugt hos to fromme præstedøtre, og skønt hun stadig er omgærdet af mystik, bliver
hun i deres tjeneste hurtigt en uundværlig del af det lille

samfund, som er underlagt den afdøde præsts strenge
leveregler. Babettes eneste forbindelse til fædrelandet er
en lotteriseddel.
Pludselig en dag 14 år efter ankomsten til det vestjyske
vinder hun den store gevinst på 10.000 francs. Hun forlader ikke stedet for at leve i sus og dus, men hun tilbereder
et luksusmåltid for byens borgere. Det sker i anledning af
100 års dagen for præstens fødsel. De har aldrig set noget
lignende, ej heller smagt noget, der var så himmelsk.
Måltidet skaber fællesskaber
I Babettes gæstebud har menigheden siden provstens død
været plaget af splid og stridigheder, men under måltidet
åbnes forbindelsen mellem dem. Gamle bedragerier tilgives og uvenskaber heles. Siden hen, skriver Karen Blixen,
havde ingen af deltagerne nogen klar erindring om det
skete: ”De huskede kun, at stuen havde været fyldt med
himmelsk lys, som om en samling små glorier var løbet
sammen til en stor stråleglans”. Tilgivelse og forsoning i
det lille vestjyske samfund. En ny begyndelse.
Nadveren er simpel
Tilgivelse, forsoning og ny begyndelse er ord, vi kan knytte
til nadver-måltidet i kirken. Nadverens bordfællesskab
formidler tilgivelsens virkelighed for individet og for
helheden. Nadvermåltidet er ikke luksusspise, men meget
simpelt. Lidt brød og lidt vin.
I takkebønnen efter nadveren bedes for, at de gaver, som
vi i brød og vin har modtaget, må komme os retteligt til
gode, og det betyder, at det kosttilskud, vi har fået, må
komme andre til gode. Måltidet peger altså også hen imod
alle de relationer, vi indgår i, og hvor vi deler liv og død
med hinanden. Og med Kristi energi og kraft i os bliver vi
bedre i stand til at kunne bære hinandens liv.
Anne Marie Krogh
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Nyt fra menighedsrådet
På menighedsrådsmødet d. 9. januar drøftede vi, hvilke
projekter vi skal arbejde med i 2018, og det blev en lang
liste.
Øverst på listen står et nyt maskinhus. Vi har indsendt
en projektbeskrivelse til provstiudvalget, som kommer
på besøg d. 6. februar. Vi håber meget, at udvalget giver
grønt lys, så vi kan komme i gang og få bygget et tiltrængt
maskinhus. Ved samme lejlighed kigger provstiudvalget
på vores forslag til en udvidelse af gravpladsen for de
ukendte. Den gamle plads er ved at være fyldt, og vi an
søger om at må bruge græsarealet neden for Sognegården
til ny gravplads for de ukendte.
Vi vil også meget gerne energirenovere præstegården,
hvor det 20 år gamle oliefyr er utidssvarende og meget
dyrt i drift.
På et af de kommende menighedsrådsmøder vil vi også
drøfte en prisjustering. I en lang årrække er priserne på det
arbejde, graverne udfører, og på de materialer, de bruger,
ikke blevet justeret. Det er derfor nødvendigt med en
justering.
I sognehuset vil vi gerne lyddæmpe det store mødelokale,
ligesom en projektor eller et stort tv er et ønske, da det vil
give foredragsholdere bedre muligheder.
Ikke plads nok
Ved begge julegudstjenester var der flere, som gik forgæves. Der var desværre ikke pladser nok i kirken. Det
er dog ikke muligt at presse en ekstra gudstjeneste ind,
da der om formiddagen også er gudstjeneste på Kongshøjcentret. Men vi vil opsætte en højttaler i våbenhuset,

så det fremover er muligt at følge med i gudstjenesten fra
våbenhuset.
Mindesammenkomster
Ved flere lejligheder har det været et ønske at bruge
sognehuset til mindesammenkomst om lørdagen. Det er
der nu mulighed for, men skulle der blandt bladets læsere
være personer, som vil give en frivillig hjælpende hånd
med ved borddækning, kaffebrygning og så videre, så vil
personalet blive rigtig glade.
Personale deles om opgaver
Kirketjener Susanne Petersen er stadig sygemeldt, men
vi håber snart at se hende frisk og rask igen. Jens Jørgen
Jensen ønskede ikke at fortsætte som kirketjener. Derfor
har Allan Tinglev og Ulrik Hofstedt tilbudt at dele kirketjenerarbejdet mellem sig. Tak for det. Sidste nyt er, at vi nu
har ansat Mette Buch som vikar for Susanne.
Nytårskur og konfirmandbesøg
Den 11. januar holdt biskop Tine Lindhardt nytårskur i
Odense Domkirke, hvor præster, menighedsråd og andet
godtfolk var inviteret. Ved samme lejlighed blev et maleri
af biskoppen afsløret – det var en gave fra de fynske
menighedsråd. Det var en meget festlig dag med mange
fine taler, hvor tidligere minister Ester Larsen på 86 år holdt
en flot og meget personlig tale til biskoppen.
Den 31. januar er det alle de fynske konfirmander, der
indtager Odense Domkirke. Fyens Stift har nemlig inviteret
til konfirmandaften. Og d. 6. april tager vores egne konfirmander så på udflugt.
Poul Strandgaard, menighedsrådsformand

Fastelavn
På trods af det dårlige vejr
var der mange børn og
voksne, som deltog i fastelavnsgudstjenesten og den
efterfølgende tøndeslagning på parkeringspladsen
ved sognehuset.
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Sogneudflugt til Slesvig
Sogneudflugten, der er åben for alle sognebørn, går som
tidligere oplyst til Slesvig – og det sker i dagene 1.-3. juni.
Vi kører fra Nr. Aaby fredag d. 1. juni kl. 15.00. Efter et kort
ophold ved grænsen fortsætter vi til Landgasthof Tarp,
hvor aftensmaden venter.
Efter morgenmaden lørdag kører vi til Slesvig og besøger
domkirken. Herefter kører vi til Gottorp Slot, hvor en guide
viser os rundt. Sidst på dagen kører vi tilbage til hotellet
og spiser aftensmad. Efter morgenmaden søndag kører
vi til gudstjeneste i den danske kirke i Rendsborg, hvor
menigheden efterfølgende er vært ved en frokost. Efter
frokosten kører vi hjem med et kort stop ved grænsen.
Prisen for turen er 1.900 kr. pr. person, som bedes indbetalt
til regnr. 5870 kontonr. 777 0000 373 senest d. 4. maj af
hensyn til bestilling af værelser.
Prisen inkluderer bustur, 2 dage med halvpension på Landgasthof Tarp og alle entreer. Drikkevarer og frokost lørdag
er ikke inkluderet.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Skulle det
vise sig, at der bliver et lille overskud, eller at der ikke er
plads til alle, der har tilmeldt sig, bliver pengene selvfølgelig refunderet.
Menighedsrådet

Slesvig Domkirke med det 112 meter høje nygotiske tårn

Pensionistudflugt til Langeland
Udflugten for sognets pensionister går i år til Langeland og
foregår tirsdag d. 19. juni.
Opsamlingen starter kl. 12.00 ved Bøgeparken, Kongshøj
og Solvænget (Solgården). Der er afgang kl. 12.30 fra
Solgården.
Vi sætter herefter kursen mod Skovsgaard Gods, som ejes
af Danmarks Naturfond og indeholder flere spændende
museer bl.a. om Herskab og tjenestefolk, og som fortæller
historien om hvordan de levede i 18-1900-tallet.
På vej til Skovsgaard Gods, som ligger i Humble Sogn,
kører vi lidt rundt og ser på det smukke landskab på øen.
Hanne Drejer, tidligere sognepræst i Asperup og barnefødt
på Langeland, har lovet at være vores Langelandsguide.
I tilknytning til Skovsgaard Gods ligger der en café, hvor
vi drikker kaffe. Derefter ser vi på de forskellige seværdigheder på museerne. Vi slutter turen på Langeland med
at spise på Rudkøbing Skudehavn og forventer at være
tilbage i Nørre Aaby kl. ca. 20.30.

Turen koster 175 kr. pr. person, og derudover betales for
egne drikkevarer til middagen. Vi ser gerne, at man har lige
penge med.
Sidste frist for tilmelding er d. 12. juni kl. 12.00.
Tilmelding kan ske til:
• Poul Strandgaard på tlf. 2273 8393 eller
e-mail strandgaard90@hotmail.com
• Bente Nielsen på tlf. 2860 8266 eller
e-mail bmn5580@gmail.com
• Anna Nyholm på tlf. 6442 1510 eller
e-mail annatnyholm@hotmail.com
Menighedsrådet
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Det sker i sognet

Landskoret – et af Danmarks dygtigste kor – gæster i april Nørre Aaby Kirke

Landskor på besøg
Vi får henover en weekend i april besøg af Landskoret,
som kommer og holder øve-weekend i sognehuset og om
søndagen koncert i kirken.
Landskoret er et elitekor for både drenge og piger i alderen
12-22 år og består af ca. 35 sangere. For at synge i Lands
koret skal man samtidig synge i et hjemkor, fx et kirkekor
eller et skolekor, og niveauet er højt.
Landskoret er det eneste elitekor af sin art i Danmark. Det
samler de dygtigste sangere i hele landet og er derfor

Vi glæder os meget til at præsentere et af Danmarks
dygtigste kor i Nørre Aaby Kirke.

Søndag d. 15. april kl. 15

Menighedsrådet

Kongshøjcentret

Cykeltur

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

Den årlige cykeltur løber i år af stablen tirsdag
d. 29. maj kl. 19 med afgang fra sognehuset.

10. april v. Anders H. Henriksen - altergang

Vi cykler til Tvillingegården, hvor vi hygger med kaffe,
kage og sange fra Højskolesangbogen. Vi sørger for
kaffen og kagen.

8. maj v. Anne Marie Krogh
29. maj v. Vita Andreasen
19. juni v. Anders H. Henriksen - altergang
Anne Marie Krogh
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en både musikalsk og kulturel kraft. Koret fungerer som
en spydspids for den ligestemmige, klassiske korsang i
Danmark og giver hvert år ca. seks koncerter rundt om i
Danmark. Læs mere på www.landskoret.dk.

Alle er velkomne, og du behøver ikke at tilmelde dig.
Bare mød op med cyklen pumpet!

Tirsdag d. 29. maj kl. 19

Menighedsrådet

Sankt Hans aften
Vi indbyder traditionen tro igen til fejring af Sankt
Hans på engen ved præstegårdshaven. Vi byder
velkommen kl. 19.45 og fortsætter med fællessang,
kaffe og snobrødsbagning for børnene. Vi tænder
bålet kl. 20.30 og fortsætter med mere fællessang.
Snobrødspinde til børnene bedes medbragt. Medbring også gerne en klapstol. Hvis vejret er dårligt,
rykker vi ind i sognehuset.
Velkommen i det grønne på præstegårdsengen!

Lørdag d. 23. juni kl. 19.45
Menighedsrådet

Der er fyldt godt op, når der afholdes stjernestunder
og salmesang

Stjernestunder
I samarbejde med Kongshøjcentret inviteres alle
ældre igen til salmesang, musik og nærvær. Stjerne
stunder og salmesang afholdes i Nørre Aaby kirke.

Friluftsgudstjeneste
Årets friluftsgudstjeneste med efterfølgende grill-aften
med helstegt pattegris afholdes søndag d. 10. juni på
præstegårdsengen i Nørre Aaby.

Tirsdag d. 3. april kl. 10.15

Anne Marie Krogh

Vi opstiller et antal borde, bænke og træstole, men
medbring gerne selv en pude eller klapstol.

Kunst- og kulturdag

Den helstegte pattegris med brød koster 30 kr. pr. person.
Øl og sodavand sælges for en 10’er. Medbring selv salat
eller lignende samt tallerken og bestik til grill-aftenen.

SPRING 5580 – det er navnet på Nørre Aaby og omegns
nye kunst- og kulturdag.

Det er muligt at bestille kirkebil/teletaxa på tlf. 6441 4055.
Biler kan parkeres omkring præstegården.

Søndag d. 10. juni kl. 17

Menighedsrådet

Janne Platz fra Galleri Platz og Annette Frydenlund, begge
fra Nørre Aaby, har taget initiativ til at etablere en årlig
kunst- og kulturdag. Kulturdagen havde sin debut sidste år
i 2017.
I år afholdes kunst- og kulturdagen lørdag d. 12. maj med
temaet ”Spor – den fremmedes historie”.
I løbet af april offentliggøres programmet for dagen, men
allerede nu kan det afsløres, at der vil være mange forskellige kulturelle aktiviteter som fx udstillinger, koncerter og
events rundt omkring i 5580-området - heriblandt i Nørre
Aaby Kirke.
På gensyn til en kulturel festdag!

Lørdag d. 12. maj kl. 11-15

Kirkeindsamling
Ved friluftsgudstjenesten d. 10. juni samles ind til
julehjælp til værdigt trængende i Nørre Aaby sogn.
Også overskuddet fra friluftsgudstjenesten går til
julehjælpen.
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gs
Ti l o p s l a

tavlen

Gudstjenestetider
25. marts
29. marts
30. marts
1. april
2. april
3. april
8. april
15. april
22. april
27. april
29. april
6. maj
10. maj
12. maj
13. maj
20. maj

Kl. 10.15
Kl. 17.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 10.15
Kl. 10.00
Kl. 09.30 og kl. 11.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 11.00-15.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15

21. maj

Kl. 11.00

27. maj
1.-3. juni
3. juni
10. juni
17. juni
19. juni
23. juni
24. juni
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli
5. august
12. august
19. august
26. august
2. september

Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 17.00
Kl. 10.15
Kl. 20.00
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15

KALENDER

25. marts – 2. september 2018

Palmesøndag
Skærtorsdag med nadver
Langfredag, liturgisk og med musikalsk indslag
Påskedag med trompetspil og påskeæg
2. påskedag
Stjernestund med salmer/erindringsgudstjeneste
1. søndag efter påske
2. s.e. påske - Anders Horne Henriksen
3. s.e. påske
Konfirmation - Nørre Aaby Realskole
Konfirmation - Nørre Aaby skole
5. s.e. påske
Kristi himmelfart
Kunst- og kulturdag i Nørre Aaby
6. s.e. påske
Pinsedag med champagne og kransekage i våbenhuset
2. pinsedag på Tvillingegården i samarbejde med Asperup, Roerslev
og de 4 kirke.
Trinitatis søndag
Sognetur til Slesvig
1. s.e. trinitatis - Vita Andreasen
2. s.e. trinitatis - Friluftsgudstjeneste
3. s.e. trinitatis
Ældreudflugt til Langeland
Sankt Hans aften på præstegårdsengen
4. s.e. trinitatis
5. s.e. trinitatis - Anders Horne Henriksen
6. s.e. trinitatis
7. s.e. trinitatis
8. s.e. trinitatis - Vita Andreasen
9. s.e. trinitatis - Vita Andreasen
10. s.e. trinitatis - Anders Horne Henriksen
11. s.e. trinitatis - kirkekaffe i våbenhuset
12. s.e. trinitatis - kirkekaffe i våbenhuset
13. s.e. trinitatis - kirkekaffe i våbenhuset
14. s.e. trinitatis

KIRKE og SOGN

Leje af sognehuset

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

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 graver Allan Tinglev. Alle oplysninger vedr. leje
af sognehuset kan ses på www.nørreaabykirke.dk.

Redaktion: Anne Marie Krogh, Vibeke Brøns Sund,
Poul Strandgaard, Georg Göhns og Henning Søgaard
Nielsen (ansvarshavende redaktør).
Næste kirkeblad udkommer september 2018.
Indlæg sendes på e-mail nr.aaby.kirkeblad@gmail.com
senest d. 31. juli 2018.
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Find os på Facebook: Nr.AabyKirke og klik på
”Synes godt om”. Så får du opdateringer om
kirketider og arrangementer i kirken.

