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Side 5: Nyt krybbespil strikkes

Side 6: Julekoncert med messingblæsere

Hvor skal vi
henvende os?
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.
Forsiden: Kirkens seje strikkedamer er ved at
færdiggøre et krybbespil, der præsenteres første
søndag i advent.

Kontaktinfo
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
Mette Buch
5054 5152
Organist
Minako Jensen
2548 7411
jminako@gmail.com

Kirkesanger
Malene Clara Ramm
5043 1034
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
Teletaxa kan bestilles
dagen før på
tlf. 6311 2255
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

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
6442 2252

Siden sidst
Døbte:

Begravede og bisatte:

23.09.2018 Felix Tønder Schmidt N. Schultz
30.09.2018 Silke Marie Sandgaard Nordahl-Petersen

28.09.2018
26.10.2018
31.10.2018
02.11.2018
10.11.2018

Viede:
01.09.2018 Maria Grevit og Martin Langebjerg Madsen
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Sonja Svendsen
Aage Emil Jørgensen
Erik Kaspersen
Anne Marie Nielsen
Margrethe Nordtorp Kristensen

Fødslen
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser
Augustus om at holde folketælling i hele verden.
Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder
i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin
by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa,
til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids
hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria,
sin forlovede, som ventede et barn.
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun
fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham
i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den
samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt
nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem,
og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet
af stor frygt. Men englen sagde til dem:
»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være
for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han
er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn,
som er svøbt og ligger i en krybbe.«
Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste
og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«
Ordene kender vi, det er jule-evangeliet. Lisbeth Smedegaard
Andersen har skrevet en salme, en julerefleksion til netop
disse ord. Salmen lyder sådan:

Hjertelyd i mørket
omkring den unge mor
kun blanke dyreøjne
så til, da Josef ombandt
vor Herres navlesnor.
Hyrderne på marken
brød op fra nattevagt
- i stjernelyset gik de
og fandt et barn i krybben
som englen havde sagt.
Kongerne fra østen
drog frem i stjerneskær
- med guld og myrra kom de
og knæled ned i stalden
og tilbad barnet der
Mennesker på vandring
- i julen når vi frem
og ser i stjernenatten
Guds riges dør stå åben
igen ved Betlehem.
Glædelig advent og glædelig jul.
Anne Marie Krogh
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Nyt fra menighedsrådet
Efter en varm og dejlig sommer er menighedsrådet igen
trukket i arbejdstøjet, og der er nok at tage fat på.
Sognehuset
Det har i lang tid været et ønske at få udskiftet IT-udstyret i
sognehuset, da det gamle udstyr var analogt. Derfor har vi
nu anskaffet en moderne digital projektor, så foredragsholdere uden problemer kan koble deres pc på projektoren.
Akustikken i sognehusets sal er ekstrem dårlig og er ofte et
problem, når der er mange mennesker i salen. Her arbejder vi på en løsning og er i gang med at indhente tilbud
på opsætning af lyddæmpende loftsplader eller andre
brugbare løsninger.
Kirkegården
Trappen på kirkegården tættest ved sognehuset er stadig
lukket på grund af løse sten. Den er derfor farlig at færdes
på. Graverne vil i løbet af vinteren udbedre skaderne, så
trappen igen kan åbnes.
Der arbejdes også på reparation af den ene bro over åen.
Her er vi i gang med at indhente tilbud på udskiftning af
træværket, da det gamle træ mange steder er mørnet.

Kirkens orgel
Vi har en meget dygtig organist i Minako Jensen, men
kirkens Frobenius-orgel fra 1969, har desværre sine
begrænsninger med dets nuværende størrelse. En udbygning vil gøre det muligt at spille et større repertoire. Derfor
får vi i den nærmeste fremtid en ekspert til at kigge på
kirkens orgel og give et bud på, hvordan det bedst kan
udbygges.
Kirke-skole-samarbejde
For godt et års tid siden var der i Middelfart Provsti afstemning, om vi skulle tilslutte os Folkekirkens Skoletjeneste
på Nord- og Vestfyn sammen med Assens og Bogense
provstier. Desværre var der ikke flertal for en tilslutning,
men en ny afstemning for nylig viste, at der nu var enstemmighed for at gå ind i samarbejdet.
Det vil sige, at alle skoler i provstiet nu kan henvende sig til
skoletjenesten og få hjælp og materialer til undervisningen
især i religion, men også i andre fag.
Parkeringspladsen
Da sognehuset blev bygget i 1993, blev naboejendommens urtehave ved en fejl udlagt som sognehusets
parkeringsplads. Det har med den nuværende ejer ikke
været noget problem, da der blev tinglyst en lejekontrakt.
Denne lejekontrakt udløber dog om få år, og den nuværende ejer har sat ejendommen til salg.
Det er derfor menighedsrådets ønske, at vi erhverver
de lejede kvadratmeter jord, så vi også i fremtiden har
uhindret adgang til sognehuset og kan parkere vores biler.
Med velvillighed fra alle parter ser købet nu ud til at falde
på plads.
Til slut ønsker jeg alle i sognet en rigtig glædelig jul.
Poul Strandgaard, menighedsrådsformand

Kirke og skole samarbejder
I 2017 var det som bekendt 500 år siden, at Luther
følge overleveringen slog 95 teser op på døren til
Wittenberg Slotskirke og dermed indledte starten på
reformationen. Dette blev markeret rundt i det ganske
land, og i skolerne blandt andet med nyt og spændende
undervisningsmateriale.
Gennem Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn
fik jeg til elever på Nørre Aaby Skole tilsendt materialet
Re:minder, der består af henholdsvis en elevbog, en
lærervejledning og en masse små oplysende filmklip.
Et besøg hos Anne Marie Krogh i Nørre Aaby Kirke indgik
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også i forløbet. Her opførte eleverne blandt andet små
forberedte dialogspil over Luthers liv. Børnene fandt et
sted i kirken, hvor de opførte “skuespillet” for de øvrige
klassekammerater og Anne Marie.
Her et år efter husker børnene stadig ret meget om det,
vi var igennem, fx hvad skærsilden og de forhadte afladsbreve handlede om.
I det nye år ser jeg frem til endnu et nyt sæt undervisningsmateriale, der hedder ”At sidde på bænk med...”
– og er et forløb om fællesskab og udstødelse for 4.-6.
klasse.

Det kommer til at handle om disse spørgsmål: Hvem vil vi
gerne sidde på bænk med? Hvem er det, som tit kommer
til at sidde alene?
I omtalen af det kommende materiale nævnes det, at
bænken er et socialt møbel i modsætning til stolen. På
bænken sidder du sammen med andre, hvad enten det er
på bænken i parken, på torvet, i kirken, i haven eller måske
på udskiftningsbænken til fodboldkampen.
Klasserne kommer til at arbejde med kristendommens
syn på fællesskab mellem mennesker, og der indgår igen
et besøg i kirken, hvor kirkebænken får “hovedrollen”.
Afslutningsvis skal eleverne designe og bygge deres egne

miniature-bænke. Måske vi kan udstille dem i våbenhuset
en gang til foråret?
Anita Madsen, Lærer på Nørre Aaby Skole

FAKTA:

Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn er en
folkekirkelig skoletjeneste, der tilbyder gratis undervisningsprojekter med udgangspunkt i faget kristendom/
religion. Mange projekter er tværfaglige og rækker også
ind i fagene dansk, samfundsfag, musik, billedkunst og
historie. Alle projekter lever fuldt op til Folkeskolens
Fælles Mål. Se mere på www.skolekirke-nvf.dk

Seje strikkedamer
I Nørre Aaby Sogn har vi en flok damer, der hækler og
strikker, så der står røg efter dem. De er bare seje!
Tolv er de, når alle møder op. De er fra 49 til 83 år og
har indtil nu strikket og hæklet 80 dåbsklude, fire dåbstæpper og 18 tæpper, som de ældre kan varme sig i ved
erindringsgudstjenesterne.
Strikkeklubben startede i april 2017 og mødes normalt
første mandag i måneden. Men i november mødes de hver
mandag, så de kan nå at blive færdige med det helt nye
krybbespil til første søndag i advent.
Det startede egentlig med idéen om at hækle dåbsklude
med symboler for tro, håb og kærlighed, som forældrene

til de døbte må tage med hjem. Men da de seje strikkedamer arbejdede rigtig hurtigt, så opstod behovet for
noget mere at lave. Og derfor begyndte de også at strikke
dåbstæpper og tæpper til erindringsgudstjenesterne.
På hvert strikkemøde bliver der også snakket, grint, drukket
kaffe og spist kage, så det er en fryd at overvære. Og første
mandag i november blev det hele endda overværet af en
journalist fra Melfar Posten, som ville skrive om de ihærdige
damer. Denne eftermiddag var Tove, Pia, Karen, Herdis, Inge,
Sonja, Jane og Lis mødt ind for at deltage i strikkeriet. De
sidste fire medlemmer af strikkeklubben er Paula, Lene, Pia og
Lise-Lotte.
Krybbespillet rummer mange fine detaljer og er bygget af
Leif, der er nabo til sognehuset. Han har selvfølgelig sørget
for, at træet har den helt rigtige ”gamle” farve, og så er der
skam også indlagt LED-lys i stalden! Strikkedamernes opgave
er så at strikke blandt andet det lille jesus-barn til krybben
samt engle og dyr til stalden.
Det bliver et flot syn, når det er helt færdigt. Første søndag
i advent vil det være på plads i kirken.
Menighedsrådet
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Det sker i sognet

Julekoncert

Nytårsfrokost

Når vi d. 4. december byder indenfor til årets julekoncert, så
bliver det med Odense Symfoniorkesters messingkvartet. Her
skal vi opleve nogle af landets dygtigste messingblæsere.

Første søndag i det nye år er der gudstjeneste
efterfulgt af nytårsfrokost i sognehuset, hvor alle er
velkomne. Nytårsfrokosten koster 25 kroner pr. person.

Trompetisten Per Morten Bye fik som kun 19-årig stillingen
som alternerende solotrompetist i Aarhus Symfoniorkester.
Fra 1996 til 2007 var han 1. solotrompetist i Det Kgl. Kapel
kun afbrudt af et år som 1. solotrompetist i Malaysian
Philharmonic Orchestra. Siden 2007 har han været 1. solotrompetist i Odense Symfoniorkester.

Søndag 6. januar 2019 kl. 10.15

Menighedsrådet

Aftensang
O, lyt en kølig forårsnat i Norden.
Guds milde røst er vindens sagte susen,
og evighed er lagt i blomsterånde,
nu sænker Gud sit ansigt over jorden.
Så poetisk skrev Tove Ditlevsen tilbage i 1939.
Kom til aftensang i kirken.

Torsdag 28. februar kl. 19

Anne Marie Krogh

Kongshøjcentret
Trompetisten Henrik Hou er uddannet ved Det Fynske
Musikkonservatorium og har studeret hos Pierre Thaibaud
i Paris og James Watson i London. Siden 2007 ansat i
trompetgruppen i Odense Symfoniorkester. Herudover
medvirker han ofte i andre orkestre, fx Tip Toe Big Band og
Blues Brothers Souvenir Show.
Basbasunisten Alf Vestergaard Nielsen er uddannet ved
Det Fynske Musikkonservatorium og ansat i Odense
Symfoniorkester siden 2007. Karrieren startede i Tivolis
Promenadeorkester, og han har siden assisteret i alle Danmarks professionelle symfoniorkestre og militærorkestre,
lige som han ofte har spillet med DR Big Band.
Basunist Robert Holmsted er uddannet ved Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium med solistdebut i 1996. Robert blev
ansat i Odense Symfoniorkester som 2. basunist i 1992
og blev to år efter solobasunist. Han har her været solist
adskillige gange og har assisteret i et af verdens bedste
symfoniorkestre: Berliner Philharmonikerne.
Ved koncerten vil kvartetten spille musik fra Christian den
4. tid og fremefter af bl.a. Carl Nielsen og George Bizet –
og også give smagsprøver på lurblæsning. Og så bliver vi
heller ikke snydt for danske julesalmer.

Tirsdag d. 4. december kl. 19.30

Menighedsrådet

Der afholdes gudstjenester på plejehjemmet
Kongshøjcentret på følgende tirsdage kl. 15.00:
4. december v. Anders Horne Henriksen - altergang
24. december v. Anne Marie Krogh
(julegudstjeneste kl. 10)
15. januar v. Vita Andreasen - altergang
5. februar v. Anders Horne Henriksen
26. februar v. Anne Marie Krogh
19. marts v. Vita Andreasen – altergang
9. april v. Anders Horne Henriksen

Foredrag om de sidste tider
Steen Skovsgaard, biskop emeritus, taler om de sidste
tider og dommedag i islam og kristendommen. Steen
Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup Sogn
ved Aarhus, hvor to tredjedele af sognebørnene er
muslimer. Han vil komme ind på den udfordring,
som islam medfører for dansk kultur og redegøre for
forskellene på kristendom og islam, herunder ikke
mindst synet på dommedag.
Prisen for aftenen er 50 kr. inkl. kaffe/te og brød. Alle
er velkomne.
Aftenen arrangeres af KFUM og KFUK på Vestfyn i
samarbejde med Nørre Aaby Menighedsråd

Tirsdag 15. januar kl. 19.30 i sognehuset
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De ni læsninger
De ni læsninger er en gudstjeneste, hvor vi forbereder
os på påsken gennem læsninger, salmesang og musik.
Derefter er der gratis kirkekaffe i sognehuset

Søndag den 17. marts kl. 14

Kyndelmisse
”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård.”
Sådan digtede St. St. Blicher. Det er en dejlig vintersang, men hvad betyder kyndelmisse?

Anne Marie Krogh

Seniorskolen i Nørre Aaby
Orkesteret Spil’opperne fra Middelfart. Syng med på
kendte sange og lyt til viser og populære melodier.

Onsdag 16. januar kl. 14-16 i sognehuset

Ordet kyndelmisse kommer af det latinske ”candalarum
missa”, der betyder lysenes gudstjeneste. Den blev i
gamle dage holdt overalt d. 2. februar. Dagen blev af
danskerne kaldt for Kjørmes Knud, som vi synger om i
Jeppe Aakjærs sang ”Sneflokke kommer vrimlende”.

Louise Rasmussen/Grevinde Danner foredrag med
talrige billeder fra samtiden v. Gunner Steenberg,
Svendborg.

Kom derfor til kyndelmisse-gudstjeneste. Bagefter
spiser vi pandekager

To år med Skoleskibet ”Danmark” v. Jesper Ussing,
Otterup.

Torsdag 31. januar kl. 19

Onsdag 13. februar kl. 14-16 i sognehuset

Anne Marie Krogh

Fastelavnsgudstjeneste
Vi holder igen i år fastelavnsgudstjeneste. Derefter slår
vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller i sognehuset. Pris: 20 kr. for de voksne - og gratis for børnene.
Alle er velkomne.

Søndag 3. marts kl. 14

Menighedsrådet

Foredrag:
100 år med takt og tone
I december 2018 er det 100 år siden, at Emma Gad
udgav Takt og Tone. Siden har Emma Gad haft ry for at
være en stramtandet dirigent af god opførsel. Men hun
var alt andet! En kendt og elsket dramatiker, som skrev
lystspil om tidens hotte moralske debatter: Utroskab,
uønskede børn og seksuel afholdenhed. Klunketidens
mest beundrede salonværtinde for kunstnere, intellektuelle fyrtårne er erhvervslivets spydspidser. Kort
sagt var Emma Gads liv et spændende spejl af hendes
turbulente samtid. Foredraget bygger på debatbogen
Takt og Tone til Tiden, der udkom i foråret 2018.

Torsdag 21. marts kl. 19.30 i sognehuset
Menighedsrådet

Kirkeindsamling
Ved gudstjenesterne i juledagene samles ind til
Børnesagens Fællesråd, og i januar samles ind til
Bibelselskabet.

Onsdag 30. januar kl. 14-16 i sognehuset

Litteratur-eftermiddag v. præst i Asperup, Anders
Horne Henriksen

Onsdag 27. februar kl. 14-16 i sognehuset

Kirkehøjskolen
Middelfart Provstis Kirkehøjskole fortsætter sæsonens
tilbud med fokus på eksistens og tro. Tilmelding og mere
information på www.kirkehojskole.dk.
LEKTION 3:
Tro og skam v. Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole. Skam
er ikke følelsen af at have gjort noget forkert, men følelsen
af, at man er forkert – selvom man altid gør alting rigtigt.

Lørdag 19. januar kl. 9-12

Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, Middelfart
LEKTION 4:
Tro og helbredelse v. professor Niels Christian Hvidt. Hvad
er meningen med vores liv? Gør det en forskel at opleve
livet som meningsfuldt, og hvordan kan vi finde mening,
når tilværelsen udfordrer os?

Lørdag 23. februar kl. 9-12

Middelfart Sognegård, Algade 7, Middelfart
LEKTION 5:
Grundtvig og kvinderne. I forestillingen‚ Grundtvig og
kvinderne’ fokuserer den erfarne performer Else Mathiassen fra Vestjyllands Højskole og to musikere gennem
smittende fællessang og musik på nogle af de kpvinder,
der pustede liv i Grundtvigs tanker, idéer og digtning.
Inden forestillingen serveres kaffe i Husby forsamlingshus.

Lørdag 23. marts kl. 9-12

Husby Kirke, Storegade 4, Husby
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Ti l o p s l a

tavlen

Gudstjenestetider

KALENDER

2. december 2018 - 14. april 2019

2. december

Kl. 10.15

1. søndag i advent. Nørre Aaby får et strikket krybbespil.
Konfekt og et lille glas i våbenhuset

4. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december
30. december
31. december

Kl. 19.30
Kl. 16.00
Kl. 10.15
Kl. 19.00
Kl. 14.30 og 16.00
Kl. 10.15
Kl. 10.30
Kl. 10.15
Kl. 14.00

Julekoncert med Odense Symfoniorkesters messingkvartet
2. søndag i advent. Musik-gudstjeneste med Viby Efterskoles kor
3. søndag i advent. Minikonfirmandafslutning
4. søndag i advent. Asperup kirke
Juleaften med trompetspil
Juledag
2. juledag. Udby kirke
Julesøndag
Nytårsaften med champagne og kransekage i våbenhuset

6. januar

Kl. 10.15

Helligtrekongers søndag. Nytårsfrokost i sognehuset.
Spejdernes nytårsparade

13. januar
15. januar
20. januar
27. januar
31. januar
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar
28. februar
3. marts
10. marts
17. marts
21. marts
24. marts
31. marts
7. april
13. april
14. april

Kl. 10.15
Kl. 19.30
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 19.00
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 19.00
Kl. 14.00
Kl. 10.15
Kl. 14.00
Kl. 19.30
Kl. 10.15
Kl. 09.00
Kl. 10.15
Kl. 11.00
Kl. 10.15

1. søndag efter helligtrekonger
Foredrag med biskop emeritus, Steen Skovsgaard
2. søndag efter helligtrekonger
3. søndag efter helligtrekonger v. Vita Andreasen
Kyndelmisse-gudstjeneste med pandekager
4. søndag efter helligtrekonger. Diakoniens dag med tapas og film
Sidste søndag efter helligtrekonger
Septuagesima
Seksagesima v. Vita Andreasen
Aftensang
Fastelavn med tøndeslagning og fastelavnsfest
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten. De ni læsninger. Kirkekaffe i sognehuset.
Foredrag med Pia Laneth om Emma Gad ”100 år med takt og tone”
3. søndag i fasten
Midfaste v. Vita Andreasen
Mariæ bebudelsesdag
Dåbslørdag
Palmesøndag

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 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 april 2019.
Indlæg mailes til henningsn@stofanet.dk
senest d. 1. februar 2019.
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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.

