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Side 5: Strikkerierne fortsætter

Side 6: Lelo Nika tryllede

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 omsorgsog 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:

Organist
Minako Jensen
2548 7411
jminako@gmail.com
Kirkesanger
Malene Clara Ramm
5043 1034

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
2044 5080
mettebuch@stofanet.dk

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.

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.

Menighedsrådets medlemmer

Ved dødsfald:

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

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:
Forsiden: Også i år var der mødt mange børn

Man
og aftaler
tid og sted.
ogkontakter
unge op isognepræsten
flotte udklædninger
til fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning
og fastelavnsboller.

Siden sidst
Døbte:
18.11.2018
18.11.2018
25.11.2018
06.01.2019
06.01.2019
06.01.2019
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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.

Thor Christiansen
Adam Frederik Jeppesen
Valdemar Neldeberg Stark
Josephine Højsager de Vos
Theo Bøgh Christensen
Malte Paaske Friis

20.01.2019
20.01.2019
20.01.2019
20.01.2019
24.02.2019
17.03.2019

Øvrig kontaktinfo
Se www.nørreaabykirke.dk

Kasserer og sekretær:
Vibeke Brøns Sund
6442 3111

Viktor Wegge-Nymann
Oskar Wegge-Nymann
Albert Steiner Lind Jørgensen
Anker Steiner Lind Jørgensen
Alexander Arthur Nørregaard
Sarah Alberte Aaskoven

Begravede og bisatte:
19.12.2018 Jon Rasmussen
04.01.2019 Arne Erik Hansen

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
6442 2252

05.01.2019
15.01.2019
17.01.2019
07.02.2019
07.02.2019
15.02.2019
26.02.2019
28.02.2019
02.03.2019
27.03.2019

Margit Sørensen
Ruth Hindsgaul Jørgensen
Inga Marie Kongstad
Anna Storm Sørensen
Thomas Ernst Hansen
Aase Boline Andersen
Ketty Mortensen
Gudrun Nielsen
John Flemming Karentius Aakilde
Peder Andersen

Et glædeligt budskab
I salmebogstillægget ”100 salmer” finder vi en smuk påskesalme skrevet af Iben
Krogsdal i 2011. Påskesalmen hedder ”Opstandelsen er lige her”.
Denne salme handler om de mange små opstandelser,
vi møder i livet. Opstandelser i hverdagslivet, efter
sygdom, efter en krise eller hver morgen, når vi vågner
og står op af vores seng og har endnu en hel ny dags
muligheder, der ligger foran os.
Som Iben Krogsdal har sagt: ”Selvfølgelig skal vi
synge om Jesu opstandelse fra de døde og den
opstandelse, der forhåbentlig venter os alle
efter døden. Men den kan vi kun sige ganske
lidt om, fordi ingen af os ved, hvad den
består i. Til gengæld kan vi synge om de
små opstandelser, de mange hverdagsmirakler, som vi alle oplever”.
Salmen lyder sådan:
Opstandelsen er lige her. Du står ved siden
af det menneske, der planter et frø på
vintergraven uden vanter.
Opstandelsen er lige her. Du er den store
ånde bagved vores planer, der blæser liv i
mere end vi aner.
Opstandelsen er lige her. Du går med mennesker, der smiler lidt generte til en, der pludselig
kigger op og ser det.
Opstandelsen er lige her. Du går med sagte skridt
hos dem, der bærer andre og alt til trods bliver ved
og ved at vandre.
Opstandelse er lige her. Du ser, vi ligger angstgrå i de
værste stunder, du lægger dine stærke arme under.
Opstandelsen er lige her. Du sker, når mennesker, der vakler
tæt med sorgen, igen kan se og smile: sikken morgen!
Opstandelsen er lige her. Du er din himmel, når den blæser
gennem sjæle, som mærker dig og endelig kan knæle.
Opstandelsen er lige her. Du er, når vi kan give alt det liv
tilbage, som nogen tog fra os på onde dag.

Opstandelsens glædelige budskab hører påske til, men
ikke kun påsken, for budskabet varer hele året. I opstandelsestroen spirer det håb, at Gud finder os, at Gud er
levende for os, at Gud skaber liv for os. Gud giver os det
tilbage, som døden har taget eller vil tage fra os.
Glædelig påske!
Anne Marie Krogh
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Nyt fra menighedsrådet
Selvom græsslåning og ukrudtslugning er indstillet i
vinterhalvåret, så er der alligevel fuld gang i arbejdet på
kirkegården.
Graverne påbegyndte i starten af året styning af de to
rækker træer, der går fra Præstegårdsvej ned mod åen.
Desværre viste det sig under arbejdet, at træerne er
hårdt angrebet af råd og maksimalt kan overleve 5 år
endnu, vurderer vores gravere. Menighedsrådet må derfor snarest tage beslutning om plantning af en ny allé.
Den lejede lift blev derfor i stedet brugt til beskæring
af de store træer ud mod Kagbanken. Det har pyntet
gevaldigt, og kirken er nu langt mere synlig.
En tiltrængt reparation af trappen nærmest sognehuset
er også blevet gennemført af graverne. Trappen ser nu
meget flot ud og kan bruges igen.
Hen over sommeren og efteråret 2018 blev de gamle
fliser på trappen op til præstegården udskiftet med nye
og mere skridsikre fliser. Også gelænderet blev istandsat, så det nu ser rigtig fint ud.

Provstestyn

Den 2. maj er der provstesyn. Sidste gang, vi havde
provstesyn, var i 2015. Her vil vi sammen med provst
Peter Lind og hans bygningssagkyndige gennemgå
kirke, kirkegård, præstegård og sognehus og beslutte,
hvilke udbedringer, der er nødvendige. Vi har flere ting
på ønskesedlen. Vi vil blandt andet gerne have repareret
broen over Viby Å, da den er angrebet af råd. Vi ønsker
også at få lov til at fælde træet ved Kagbanken, der er
ved at blive kvalt af en efeu.

Bedre lyd

Akustikken i sognehuset har i lang tid været rigtig dårlig,
men i januar blev der opsat akustikplader, og det har virkelig hjulpet. De gamle og slidte gardiner blev samtidig
fjernet, og der opsættes nye lamelgardiner.

Det har pyntet, at de store træer ud mod Kagbanken er
blevet beskåret.

Købet af den lejede jord, som har tilhørt ejendommen
på hjørnet af Kirkevej og Kagbanken, er nu faldet på
plads, så adgangen til sognehuset er fremtidssikret.
Kloakarbejdet i vinter på Kirkevej og Kagbanken trak
ud, og selvom entreprenøren tog hensyn til beboerne
og trafikken, så er der ikke tvivl om, at mange følte sig
generede af afspærringen. Det kan vi kun beklage. Nu er
arbejdet heldigvis overstået.

Jubilæum

I 2019 er det 20 år siden, at Anne Marie Krogh blev ansat
som sognepræst i Nørre Aaby Sogn. Hun blev ordineret i
Odense Domkirke d. 24. maj 1999 og tiltrådte som
sognepræst i Nørre Aaby d. 6 juni 1999.
Vi ønsker Anne Marie tillykke og ser frem til mange flere
år med godt samarbejde.
Afslutningsvis vil jeg ønske alle læsere en rigtig god
sommer.
Poul Strandgaard, menighedsrådsformand

Ny hjemmeside
Nørre Aaby Kirke har i januar fået en ny hjemmeside,
som lever op til nutidens krav til bl.a. at kunne navigere
let rundt på den – også på smartphone og tablet. Vi håber,
at du synes om www.nørreaabykirke.dk og kan finde de
oplysninger, du leder efter. Hvis du har kommentarer –
ris eller ros – så er du velkommen til at kontakte
webmaster Henning Søgaard Nielsen på 2678 4030
eller henningsn@stofanet.dk.
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Ældreudflugt til
Sønderjylland
Udflugten for sognets pensionister går i
år til Sønderjylland, og det sker onsdag
den 19. juni.

Strikkerierne
fortsætter
Sognets seje strikkedamer, der hen over
efteråret havde travlt med at strikke og
hækle et flot krybbespil, der kunne ses i
våbenhuset i december, har ikke fået nok!
Allerede i januar gik de i gang igen med en ny opgave.
Nu er målet at strikke et påsketableau – en opstilling, der
sender tankerne i retning af de fortællinger, vi hører i
kirken i påskedagene.
I skrivende stund ligger det ikke helt fast, hvordan det
kommer til at se ud. Men Jesus er ved at blive strikket,
og et kors kommer der også. Og så bliver der masser af
blomster: Hornvioler, stedmoderblomster og selvfølgelig påske- og pinseliljer. Det bliver så flot!
Hver gang, når strikkeklubben mødes i sognehuset,
bliver der også drukket kaffe, spist kage – og snakket. Så
det handler altså også om hygge og fællesskab, når der
strikkes.

Vi kører sydover til Klægager og Den Gamle Digegreves Gård. Slægtsgården, som i 2017 blev kåret
som Danmarks smukkeste bondegård af Bygningskultur Danmark.
Her drikker vi kaffe med sønderjysk kaffebord. Efter
kaffen er der mulighed for at gå rundt og se på
gården. Senere tager værten med os i bussen på en
guided tur i omegnen, hvor vi gør holdt ved et par
kirker. Vi slutter turen med at spise på Agerskov kro
og forventer at være tilbage i Nørre Aaby kl. ca. 20.30.
Turen, hvortil der er begrænset plads, koster 200 kr.
pr. person. Deltagerne betaler herudover selv for
egne drikkevarer til middagen.
Opsamling starter kl. 12 ved Bøgeparken, Kongshøj
og Solvænget (Solgården). Afgang kl. 12.30 fra
Solgården.
Tilmelding senest d. 7. juni kl. 12 til:
•	Poul Strandgaard, tlf. 2273 8393,
e-mail strandgaard90@hotmail.com
•	Bente Nielsen, tlf. 2860 8266,
e-mail bmn5580@mail.com
•	Anna Nyholm, tlf. 6442 1510,
e-mail annatnyholm@hotmail.com
Menighedsrådet

Og så sender strikkeklubben i øvrigt en venlig tanke og
tak til uddeleren i Super Brugsen i Nørre Aaby, for han
giver nemlig rabat på det garn, klubben indkøber.
Palmesøndag d. 14. april skal det hele være på plads i
våbenhuset. Kom og se det.
Henning Søgaard Nielsen
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Det sker i sognet
Flot koncert
Der blev spillet på alle tangenter, da harmonika- og
akkordeon-virtuosen Lelo Nika gav koncert for en
næsten fyldt kirke d. 5. marts. Med et musikalsk festfyrværkeri med udgangspunkt i de stolte musiktraditioner på Balkan levede serbisk-fødte Lelo Nika op til de
forventninger, man med rette kan have til en musiker,
der flere gange er blevet kåret til verdensmester på sit
instrument. Tak til de mange, der mødte op.

Lelo Nika gav en forrygende koncert på harmonika og
akkordeon.

2. påskedag i Asperup
2. påskedag holdes gudstjeneste i Asperup Kirke. Her
kommer den fantastiske TRIOfabula og spiller "David superhelt i krig og kærlighed". Det er drama og musik
for børn i alle aldre og yderst underholdende.

Mandag d. 22. april kl. 11

Himmelske Dage på heden
Hvert 3. år afholdes Himmelske Dage – et kæmpe
arrangement over flere dage, som samler en masse
mennesker på tværs af kirkesamfund og kirkelige
retninger til inspiration, foredrag, koncerter, udstillinger og meget mere. I år afholdes Himmelske Dage
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d. 30. maj til 2. juni i Herning. Har du lyst til at være
med, så læs mere på www.himmelskedage.dk og på
www.nørreaabykirke.dk.

Kunst- og kulturdag
For 3. gang arrangeres SPRING 5580 – Nørre Aaby og
omegns helt egen kunst- og kulturdag. Kulturdagen
finder sted lørdag d. 11. maj kl. 10-15.
Dagen starter kl. 10 med et arrangement i Nørre
Aaby Kirke, og i tidsrummet kl. 11-15 er der udstillinger og aktiviteter i 5580-området. Oplev bl.a. kunstog brugskunstudstillinger, kulinariske smagsprøver
fra lokale butikker, kreativiteter fra de forskellige
skoler, musik og meget andet.
Dagens aktiviteter er både for børn og voksne, så
dagen er oplagt til en familietur.

Lørdag d. 11. maj kl. 10-15
Mange hilsner fra Annette og Janne
Der afholdes erindringsgudstjeneste d. 23. april

Kongshøjcentret
Der afholdes gudstjenester på plejehjemmet Kongshøjcentret på følgende tirsdage kl. 15 i dagligstuen/
spisestuen:
• 9. april ved Anders Horne Henriksen
• 23. april kl. 10.15 ved Anne Marie Krogh - erindringsgudstjeneste/stjernestund med salmer i Nørre Aaby kirke
• 30. april ved Anne Marie Krogh
• 21. maj ved Vita Andreasen – med altergang
• 11. juni ved Anders Horne Henriksen
Anne Marie Krogh

Friluftsgudstjeneste
Årets friluftsgudstjeneste med efterfølgende grillaften med helstegt pattegris afholdes d. 16. juni fra kl.
17 på præstegårdsengen bag præstegården. I år får
vi besøg af en trio bestående af rutinerede jazzmusikere, som med traditionel og festlig jazz vil stå for
underholdningen i løbet af aftenen.
Vi opstiller et antal borde, bænke og træstole, men
medbring gerne selv en pude eller klapstol.

Kirkeindsamling
Ved friluftsgudstjenesten d. 16. juni
samles ind til Røde Kors’ julehjælp til
værdigt trængende i Nørre Aaby sogn.

Sankt Hans aften
Vi indbyder traditionen tro igen i
år til Sankt Hans fejring på engen ved
præstegårdshaven.
Det sker søndag d. 23. juni.
Vi byder velkommen kl. 19.45 og fortsætter med
fællessang, kaffe og snobrødsbagning for børnene.
Kl. 20.30 tænder vi det store bål. Båltalen holdes i år
af Henry Hedemann.
Medbring venligst selv pinde til snobrødsbagningen. Medbring også gerne en klapstol.
Hvis vejret er dårligt rykker vi ind i
sognehuset.
Velkommen i det grønne på
præstegårdsengen!

Grillkød og brød koster 30 kr. pr. person. Øl og sodavand sælges for en 10’er. Medbring selv salat eller
lignende samt tallerkener og bestik.

Søndag d. 23. juni kl. 19.45

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

Menighedsrådet

Søndag d. 16. juni kl. 17

Menighedsrådet
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gs
Ti l o p s l a

tavlen

Gudstjenestetider
13. april
14. april
18. april
19. april
21. april

kl. 11.00
kl. 10.15
kl. 17.00
kl. 10.15
kl. 10.15

22. april

kl. 11.00

23. april
28. april
5. maj
11. maj
12. maj
17. maj
19. maj
26. maj
30. maj
2. juni
9. juni
10. juni
16. juni
19. juni
23. juni
23. juni
30. juni
7. juli
14. juli
21. juli
28. juli
4. august
11. august
18. august
25. august
1. september

kl. 10.15
kl. 9.00
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 9.30 og 11.00
kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 12.00
kl. 9.00
kl. 19.45
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 9.00
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15

den 13. april – 1. september 2019

Dåbslørdag
Palmesøndag
Skærtorsdag med nadver
Langfredag, liturgisk og med musikalsk indslag
Påskedag med trompet og påskeæg
2. påskedag i Asperup kirke. Triofabula spiller "David - superhelt i krig og kærlighed"
for børn
Stjernestund med salmer/erindringsgudstjeneste
1. søndag efter påske v. Vita Andreasen
2.s.e. påske
Kunst- og kulturdag – se omtale i bladet
3.s.e. påske
Konfirmation – Nørre Aaby skole
Konfirmation – Nørre Aaby Realskole
5.s.e. påske v. Anders Horne Henriksen
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 – Friluftsgudstjeneste
Ældreudflugt
1.s.e. trinitatis v. Anders Horne Henriksen
Sankt Hans-aften på præstegårdsengen
2.s.e. trinitatis
3.s.e. trinitatis v. Vita Andreasen
4.s.e. trinitatis v. Vita Andreasen
5.s.e. trinitatis v. Vita Andreasen
6.s.e. trinitatis
7.s.e. trinitatis – kirkekaffe i våbenhuset
8.s.e. trinitatis v. Anders Horne Henriksen – kirkekaffe i våbenhuset
9.s.e. trinitatis – kirkekaffe i våbenhuset
10.s.e. trinitatis – kirkekaffe i våbenhuset
11.s.e. trinitatis

KIRKE og SOGN
udgives af menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke og
udkommer tre gange årligt.
Redaktion: Anne Marie Krogh, Poul Strandgaard,
Georg Göhns, Mette Buch og Henning Søgaard Nielsen
(ansvarshavende redaktør).
Næste kirkeblad udkommer september 2019. Indlæg
mailes til redaktøren på henningsn@stofanet.dk
senest d. 31. juli 2019.
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KALENDER

Leje af sognehuset
Nørre Aaby Sognehus kan lejes i forbindelse med
blandt andet mindesammenkomster. Se vores opdaterede regler for udlejning på www.nørreaabykirke.dk.
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.

Find os på Facebook: Nr.AabyKirke og klik
på ”Synes godt om”. Så får du opdateringer
om kirketider og arrangementer i kirken.

