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Side 5: Glade konfirmander

Side 7: Organistens verden

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 fore
tages, 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.
Forsiden: Nørre Aaby Efterskole har foræret kirken
et maleri af den lokale maler William Hansen. Det
takker vi for. Maleriet vil blive ophængt i sognehuset.

Organist
Minako Jensen
2548 7411
jminako@gmail.com

Kordegn
Lars Skjerning Stougaard
Sognehuset, Kirkevej 45A
5580 Nørre Aaby
6440 0403
lsn@km.dk
Træffes tirsdag og
torsdag kl. 10-12

Menighedsrådsformand
Poul Strandgaard
Aabylundvænget 5
5580 Nørre Aaby
2273 8393
strandgaard90@hotmail.com

Kirkesanger
Malene Clara Ramm
5043 1034

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.
Kirketjenervikar
Mette Buch
5054 5152

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
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

Siden sidst

Viede:

Døbte:

Begravede og bisatte:

08.04.2018
06.05.2018
17.06.2018
24.06.2018
19.08.2018

17.04.2018
26.04.2018
01.05.2018
11.05.2018

Sabrina Bibi Eriksen
Liva Katrine Have Andersen
William Abildgaard Johannesen
Geo Dybendal Niedoborski
Matilde Pouline Havgaard
Martinussen Jönsson
26.08.2018 David Emil Skjøth
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Sognepræst
Anne Marie Krogh
Præstegårdsvej 11
5580 Nørre Aaby
6442 2252
amkk@km.dk
Træffes bedst kl. 12-13
undtagen mandag.

26.05.2018 Maria Kaysen Sand og
Peter Kaysen Sand
Michael Charles Flory
Benny Sandgaard Andersen
Anna Marie Nielsen
Louise Margrethe
Minna Andersen
19.05.2018 Lillian Bente Lundeman Lind
24.05.2018 Annemarie Eisbjerg Sørensen

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
6442 2252

07.06.2018
07.06.2018
21.06.2018
03.07.2018
14.07.2018
18.07.2018
18.07.2018
20.07.2018
03.08.2018
14.08.2018
24.08.2018
31.08.2018

Ingolf Stampe Jensen
Steffen Stampe Jensen
Anna Elisabeth Kjeldsen
Henning R Mejer Mortensen
Ebba Mortensen
Benny Bernhardi Rasmussen
Helmuth Pedersen
Rasmus Kristian Greve
Mogens Andersen
Aksel Georg Petersen
Svend Christiansen
Inger Sonne Dragsbæk

Talen til årets konfirmander
Dagen i dag er en speciel dag, det er jeres konfirmationsdag. En dag, I har glædet jer rigtig meget til. Nu er dagen
kommet, og I sidder her i vores gamle kirke så fine og
forventningsfulde. Det bliver en dag, I aldrig glemmer.
Johannes Møllehave har skrevet en smuk salme, hvortil
Anne Linnet har lavet melodien. Salmen hedder ”Time og
dag og uge”, og Anne Linnet synger den sammen med
Sanne Salomonsen og Lis Sørensen. Vi har også sunget
den i konfirmandstuen til 80´er musikvideoen. Et vers lyder
sådan:
Min tro er ikke en svada
indviklet, knudret og lang
og slet ikke nu i dag,
da min tro er min sang
på denne forbløffende klode
der er som en prik på en node.
Time og dag og uge
dem får vi lov at bruge
stjerner og sol og måne
dem får vi lov at låne.
Vi skal bruge livet. Vi skal have tillid til verden, og vi skal
ikke frygte.
Her i tirdags d. 24. april fik Anne Linnet i øvrigt Carl Prisen
2018 - musikforlæggernes pris.
Kære konfirmander! I er en flok dejlige unge mennesker.
Det har været så hyggeligt at lære jer lidt at kende. Både
her i kirken, i konfirmandstuen og ikke mindst til de særlige
arrangementer, vi har haft sammen. En solskinsdag i april
i Aarhus, hvor vi blandt andet var på Moesgaard Museum
og i den store flotte domkirke. En fredag eftermiddag
i marts, hvor tre unge kvinder fortalte om Folkekirkens
Nødhjælp, og vi spiste masser af pizza.
Konfirmandtræf i Odense Domkirke i januar, hvor vi
sammen med 500 andre konfirmander en onsdag aften
gik rundt i Odense fra kirke til kirke og oplevede Paulus.
I skulle blandt andet ligesom Paulus skrive en epistel, et
brev. Og da vi sluttede i domkirken, blev et af jeres breve
læst op.
Kan I huske, at vores biskop, Tine Lindhardt, til sidst fortalte
om Betlehemsstjernen, der sådan ønskede at gå på
pension?
Denne tankegang brød Gud sig faktisk ikke om, og dog
kunne Gud godt forstå, at den gamle stjerne var blevet
træt. Så Gud sagde okay, men du skal først gøre mig en
tjeneste. Du skal lyse, som du aldrig har lyst før. Du skal
lyse som en stjernesol.
Den gamle stjerne sagde, at det var i orden. Og så be
gyndte den at lyse så smukt og stærkt som aldrig før.
Det opdagede kongerne Caspar, Melchior og Balthasar.

Og ifølge et gammelt sagn, de kendte, betød det, at en
stor konge var født til verden. De drog afsted og fulgte
stjernen hele tiden, lige til de kom til stalden i Betlehem.
Kongerne gik ind i stalden, og stjernen kiggede ind gennem vinduet. Stjernen blev meget betaget af, hvad den
så. Et lille nyfødt barn. Den sitrede, strålede og skælvede
af betagelse, mens den kastede alt sit lys ind gennem
staldvinduet.
Da de tre konger efter barselsbesøget igen rejste hjem,
henvendte stjernen sig atter til Gud. ”Gud, hvordan synes
du, at jeg har klaret opgaven?”
Gud smilede og svarede: ”Du har gjort et godt arbejde,
gamle stjerne. Du har lyst for mange slægter på jorden,
siden jeg først formede dig i mine hænder på verdens
fødselsdag. Og nu til sidst har du lyst for min egen søn.
Jeg vil atter tage dig i mine hænder som i begyndelsen,
da jeg dannede dig. Nu skal du bo, hvor alt er lys. Jeg
kaster dig til det yderste østen, til lysets hjem.”
Men den gamle stjerne strittede imod, den havde fortrudt
sit ønske. Den ville så gerne følge dette nyfødte barn, for
han var noget særligt, kunne stjernen fornemme.
Men Gud sagde: ”Det er umuligt. For du har brugt alt dit
lys, da du lyste over stalden i Betlehem. Man kan ikke
længere se dit lys, men det er stadig inden i dig. Kun hvis
jeg bryder dig i stykker, kommer lyset frem igen.”
Stjernen sagde da: ”Jamen, så tag mig i dine hænder og
smuldr mig i tusindvis af stykker. Lad mig gå verden rundt
i småstykker.”
Gud gjorde det og pustede stjernestøv ud i hele verden.
Og Gud fortsatte: ”En gnist af dit lys vil jeg sætte i panden
af hvert eneste menneske på jorden. Der skal du sidde og
lyse, så menneskene kan kende hinanden som brødre og
søstre og kende, at de alle er mine børn, og søskende til
ham, der blev født i stalden i Betlehem.”
Kære konfirmander! I har modtaget noget af den gamle
stjerne i jeres dåb. Netop den dåb, som Gud i dag bekræfter for jer, står ved magt. Jesus sagde også om sig selv,
at han er verdens lys, og den, der følger ham, skal aldrig
vandre i mørke.
Gud vil altid følge jer. Vi skal ikke gøre os fortjent til Guds
kærlighed. Vi er gode nok, som vi er. Ja, præcis som vi er.
Her i år er der blevet skrevet en bog, der hedder
”Taler til ungdommen”. Bogen rummer lærerige ungdoms
fortællinger om små fortrydelser og stor lykke, gode råd,
der åbner horisonten, og vigtige ord om at finde sig selv
og tage imod livet, der venter.
Resten af præstens tale kan læses på www.nørreaabykirke.dk
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Nyt fra menighedsrådet
Vi var desværre nødt til at aflyse sogneudflugten til Slesvig
i juni på grund af for få tilmeldte – syv i alt. Til gengæld var
der stor opbakning til sogneudflugten til Langeland senere
i juni.
Svend Amlunds dobbeltdækkerbus var fyldt til bristepunktet, og vi havde en fin tur med godt vejr til herre
gården Skovsgård, og takket være en særdeles kvalificeret
rejseleder – tidligere sognepræst i Asperup-Roerslev,
Hanne Drejer – fik vi en masse oplysninger om det, vi så.
En stor tak til Hanne Drejer.
Ved friluftsgudstjenesten den 10. juni blev der indsamlet i
alt 1.630 kroner. Tak for det. Som noget nyt går pengene i
år til værdigt trængende i Nørre Aaby. De sidste par år har
både sognepræsten og menighedsrådet fået henvendelser
om julehjælp. Vi håber, at vi med de indsamlede midler
kan gøre julen bedre for værdigt trængende. Julehjælpen
kan søges gennem Røde Kors.
Folkekirkens Nødhjælp oplevede en god opbakning ved
indsamlingen den 11. marts. Der blev i alt indsamlet 11.025
kroner. I år var Georg Göhns på fremragende vis indsamlingsleder. Næste år tager Brian Hagedorn over.

Selvom det ikke er længe siden, at kirken blev kalket, er
der allerede synlige afskalninger. De er nu blevet udbedret
uden beregning.
Den 12. maj var der kunst- og kulturdag i den gamle Nørre
Aaby Kommune. Aktiviteterne startede i Føns og sluttede
i Nørre Aaby, hvor der i Sognehuset var kunstudstilling.
Erfaringen viste, at der var for mange aktiviteter på for kort
tid. Det er meldt tilbage til arrangørerne, så der næste år
bliver bedre tid til at deltage i alle de tilbudte aktiviteter.
En gruppe strikkedamer har i løbet af vinteren strikket og
hæklet dåbsklude. Rigtig mange tak for det. Da behovet
for dåbsklude er ved at være dækket, er de gået i gang
med at strikke og hækle tæpper. Flere ældre, der deltager
i Stjernestund og salmesang, har stor glæde af et varmt
tæppe over skuldrene. Igen rigtig mange tak for det.
Den trappe på kirkegården, der ligger tættest på og parallelt med Sognehuset, er midlertidigt lukket. Der er nemlig
mange løse sten på den, og den er derfor farlig at bruge.
Den vil snarest muligt blive repareret.
Poul Strandgaard, menighedsrådsformand

Kirkebil
Bestilling af kirkebil kan ske ved at ringe til Fynbus
Flextrafik på telefon 6311 2255.
For at bruge Flextaxi skal man være selvhjulpen.
Det vil sige, at man ikke kan benytte denne service,

hvis man er kørestolsbruger. Bestillingen skal ske mindst
to timer før, at man skal bruge bilen. Taxaen kan komme
5 minutter før og 15 minutter senere end aftalt. Prisen er
typisk 25-40 kroner. Flere oplysninger kan hentes på
www.fynbus.dk/flextrafik.

Ny kirkesanger
Påskedag kunne vi første gang høre vores nye kirkesangers smukke
stemme.
Hun hedder Malene Clara Ramm og bor i Røjle. Malene er 23 år og har
afsluttet den 2-årige kirkesanger-uddannelse i Løgumkloster. Malene har
i en årrække også modtaget sangundervisning på Den Kreative Skole i
Fredericia, ligesom hun siden 2008 har sunget i Trinitatis Kirkes pigekor i
Fredericia.
Malene interesserer sig selvfølgelig for musikken – herunder opera og
musical-genrerne. Men hun finder også tid til litteratur og læser gerne
Shakespeare.
Velkommen i Nørre Aaby Kirke til Malene!
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Konfirmationer 2018
Nørre Aaby Realskole den 27. april kl. 10
Forrest fra venstre: Tonne Søegaard Nielsen,
Melanie Thomhav, Sille Grundtvig Schack Rasmussen,
Jessica Fudge.
Midten fra venstre: William Johan Bro, Julie Isabella Toft,
Rasmus Dokkedahl Jensen, Nikoline Nørgaard Bonde,
Tobias Nørbo Jensen, Leonora Gabel Druett, Viktor Bro
Fejring, Per Kofoed.
Bagerst fra venstre: Sognepræst Anne Marie Krogh,
Lone Andersen Esborn Nielsen, Ida Raabjerg Møller,
Karen Lillelund Hansen, Tobias Per Sjøbeck Hoeck,
Josephine Kathrine Hougaard- Mikkelsen, Mathias
Kongsgaard Absalonsen, Emilie Elise Jørgensen.

Nørre Aaby Skole, 7.A, den 29. april kl. 9.30
Forrest fra venstre: Ida Marie Boyum Hagedorn,
Mia Kjestrup Smith, Tilde Krogsgaard Weigand,
Liv Greve Jensen.
Midten fra venstre: Sognepræst Anne Marie Krogh,
August Mossin Lacor, Marius Raae Platz Petersen,
Christian Dyrvig, Lucas Fuglsang Andersen, Simon
Strandgaard Bach.
Bagerst fra venstre: Niels Christian Rasmussen,
Christian Larsen Bak, Lærke Dokkedahl Schjødtz,
Lucas Juul Pedersen, Noah Vesterskov Sørensen.

Nørre Aaby Skole, 7.B, den 29. april kl. 11
Forrest fra venstre: Elias Julius Dahl Gren, Alberte Bo
Meyer Nielsen, Gunilla Helsing, Oscar Stæhr Wraae.
Midten fra venstre: Sognepræst Anne Marie Krogh,
Jeppe Rosenfeld Brinkmann, Mass Motzfeldt Weaver
Arevad, Ida Marie Solgaard Pedersen, Cecilie Høyer
Lundgaard, Sabrina Bibi Eriksen, Mikkel Wolff-Pedersen,
Rasmus Dokkedahl Jensen.
Bagerst fra venstre: Mathias Rothaus Herts, Mike Hornemann Mikkelsen, Maria Bøgh Møllebjerg, Silas Nørgaard
Michaelsen, Filippa Hestbæk Bock, Christoffer Marius
Kærgaard, Zakarias Kaslund Frandsen.
Foto: Benny Broholm, Dansk Skolefoto
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Det sker i sognet
Foredrag om og med Søren Ulrik Thomsen
To aftener om og med digteren Søren Ulrik Thomsen.
Den første aften vil Anne Marie Krogh og Anders Horne
Henriksen fortælle om Søren Ulrik Thomsens forfatterskab
og filmen “Jeg er levende” (1999) af Jørgen Leth. Filmen er
et kunstnerisk portræt af digteren med oplæsning af digte
og fortællinger fra Søren Ulrik Thomsens liv.

Den anden aften kommer Søren Ulrik Thomsen og læser
op af sin seneste bog, “En hårnål klemt inde bag panelet”.
Bogen består af korte tekster om erindringer, sansninger
og at forholde sig kritisk til nutiden og samtidig insistere
på optimismen.

Torsdag 20. september kl. 19 i sognehuset

Torsdag 22. november kl. 19 i Asperup Sognehus
Anne Marie Krogh og Anders Horne Henriksen

Høstgudstjeneste
Vi afholder traditionen tro igen høstgudstjeneste
i september. Efter gudstjenesten byder vi indenfor til gratis høstkaffebord i sognehuset. Alle er
velkomne.

Søndag 16. september kl. 14
Menighedsrådet

Middelalderen på besøg

Stjernestunder

Menighedsrådet og KFUM-Spejderne i Nørre Aaby
inviterer alle børn og voksne til et par spændende timer
i selskab med Annette Herbst fra Historicum og musiker
Nicolas Koch-Simms, der sammen vil fortælle om livet i
middelalderen.

I samarbejde med Kongshøjcentret inviteres alle ældre
igen til salmesang, musik og nærvær.
”Stjernestund og salmesang” afholdes i Nørre Aaby Kirke.

Tirsdag 18. september kl. 10.15
Anne Marie Krogh

Arrangementet veksler mellem fortælling, aktiviteter
og musik, og alle er velkomne. Kom og få middelalderen
ind under huden ved at se, føle, lytte og måske endda
smage på historien fra den tid, hvor kirken i Nørre Aaby
var ganske ny.

Torsdag 6. september kl. 17-19 i Nørre Aaby Kirke
Menighedsrådet

Kirkeindsamling
Ved høstgudstjenesten den 16. september samles der
ind til landsorganisationen KFUM’s Sociale Arbejde, der i år
fylder 100 år. Se jubilæumsfilmen om 100 års socialt
arbejde på www.kfumsoc.dk/film
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Sangcafé
Kom og vær med til en sangaften, hvor vi synger nye
og gamle sange fra Højskolesangbogen og hygger
os med ost og rødvin. Vores organist, Minako, og
kirkesanger, Malene, deltager.

Onsdag 10. oktober kl. 19.30 i Sognehuset
Menighedsrådet

Seniorskolen i Nørre Aaby
Olsen Trio, Strib. ”Syng i den Blå”. Underholdning med
nogle af de mest elskede sange i Højskolesangbogen
krydret med anekdoter om komponister og tekstforfattere.
Fortælling, musik og sang.

Onsdag 24. oktober kl. 14 i Sognehuset
Susanne Bach Bager, Føns. ”Eksempler fra mine 40 år i
Forsvaret - og noget at tænke over vedrørende FN og
verdens udfordringer nu og i fremtiden”. Susanne er
pensioneret oberst, tidligere regimentschef i Fredericia,
udsendt gennem FN som Chief Operation Officer i Liberia
2012–2013 mm.

Onsdag 7. november kl. 14 i Sognehuset
Anne Marie Krogh, sognepræst i Nørre Aaby. ”Livsmod
og håb fra kærlighedens gåde – om kunstens betydning i
sjælesorgen”. Har diakonien en rolle at spille i det moderne
samfund - på plejehjem og hospice?

Onsdag 21. november kl. 14 i Sognehuset
Annette Herbst, Historicum Aps, Båring, virksomhedsleder,
cand.pæd. i håndarbejde. ”Historicum – hvem er vi – hvad
kan vi?” Historicum er producent af historiske dragter –
600 på lager til udlejning/salg. Er leverandør til DR, filmselskaber og museer. Tilbyder også historisk formidling og
workshops.

Onsdag 5. december kl. 14 i Sognehuset

Kongshøjcentret
Der afholdes gudstjenester på plejehjemmet
Kongshøjcentret på følgende tirsdage kl. 15:
•
•
•
•
•
•

11. september ved Vita Andreasen
9. oktober ved Anders Horne Henriksen - altergang
23. oktober ved Anne Marie Krogh
20. november ved Vita Andreasen
4. december ved Anders Horne Henriksen - altergang
24. december ved Anne Marie Krogh
(Julegudstjeneste kl. 10)
Anne Marie Krogh

Kirkehøjskolen
Middelfart Provstis Kirkehøjskole byder velkommen til en
ny sæson med fokus på eksistens og tro. Tilmelding og
mere information på www.kirkehojskole.dk.
Lektion 1: Vingeslag – pinsen i ord og billeder v. Peter
Madsen, tegneserieforfatter
Velkommen til en tur i Peter Madsens værksted, hvor han
fortæller om sine bøgers virkemidler – her med fokus på
den nye bog VINGESLAG.

Lørdag 6. oktober kl. 9-12 i
Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1, 5592 Ejby
Lektion 2: Menneskets ondskab og livets godhed v. Bjørn
Rabjerg, Aarhus Universitet.
I dette foredrag introduceres teologen og filosoffen K.E.
Løgstrups liv og samtid samt hovedbegreberne i hans
tænkning: den etiske fordring og de suveræne livsytringer.

Lørdag 10. november kl. 9-12 i
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup

Organistens verden
Jeg indbyder igen i år til en musikalsk oplevelse, hvor
jeg som organist og koncertpianist spiller koncert
stykker på både orgel og klaver. I løbet af koncerten
vil jeg præsentere et stilistisk bredt program, så der er
lidt for enhver smag. Der vil også være mulighed for
at få luftet sangstemmen lidt, da koncerten startes og
sluttes af med en fællessalme.

Onsdag 14. november kl. 19.30 i
Nørre Aaby Kirke
Minako Jensen
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Ti l o p s l a

tavlen

Gudstjenestetider

KALENDER

9. september – 2. december 2018

6. september

kl. 17.00

Middelalderforedrag for børn og voksne med fortælling, aktiviteter og musik

9. september

kl. 09.00

15. s.e. trinitatis

13. september

kl. 19.00

Konfirmandstart

16. september

kl. 14.00

16. s.e. trinitatis. Høstgudstjeneste og høstkaffebord i sognehuset

18. september

kl. 10.15

Erindringsgudstjeneste – stjernestund med salmer

20. september

kl. 19.00

Film og fortælling om Søren Ulrik Thomsen i sognehuset

23. september

kl. 14.00

17. s.e. trinitatis – Vita Andreasen

30. september

kl. 10.15

18. s.e. trinitatis

7. oktober

kl. 10.15

19. s.e. trinitatis

10. oktober

kl. 19.30

Sangcafé i sognehuset

11. oktober

kl. 14.30

Nørre Aaby-konfirmander mødes første gang

13. oktober

kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

14. oktober

kl. 10.15

20. s.e. trinitatis

21. oktober

kl. 09.00

21. s.e. trinitatis – Vita Andreasen

28. oktober

kl. 10.15

22. s.e. trinitatis. BUSK-gudstjeneste. Kirkekaffe.

4. november

kl. 16.00

Alle helgens dag

11. november

kl. 09.00

Anders Horne Henriksen

14. november

kl. 13.30

Biograftur med de nye konfirmander

14. november

Kl. 19.30

Organistens Verden.

18. november

kl. 10.15

22. november

kl. 19.00

Foredrag med Søren Ulrik Thomsen i Asperup sognegård

25. november

kl. 10.15

Sidste søndag i kirkeåret

2. december

kl. 10.15

1. søndag i advent

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 på 6442 3375
eller nr-aaby-kirkegaard@mail.dk.

Redaktion: Anne Marie Krogh, Vibeke Brøns Sund, Poul
Strandgaard, Georg Göhns og Henning Søgaard Nielsen
(ansvarshavende redaktør).
Næste kirkeblad udkommer december 2018.
Indlæg sendes på e-mail nr.aaby.kirkeblad@gmail.com
senest d. 24. oktober 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.

