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Side 4-5: Årets konfirmander

Side 6 : Sangcafé igen i år

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:

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: På en af årets konfirmationsdage i maj
havde fotograf Benny Broholm sin drone i luften
over kirken og tog dette fantastiske billede.

Siden sidst
Døbte:

13.04.2019
14.04..2019
21.04.2019
05.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
15.06.2019
04.08.2019
17.08.2019

2

Sognepræst
Anne Marie Krogh
Præstegårdsvej 11
5580 Nørre Aaby
6442 2252
amkk@km.dk
Træffes bedst kl. 12-13
undtagen mandag.

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

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

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

Viede:
27.04.2019 Lene Juul Jakobsen B. Hansen og
Carsten Juul Jakobsen B. Hansen
15.06.2019 Sofie Gregersen og
Claus Nielsen
15.06.2019 Rikke Vad Hansen og
Michael Vad Hansen
17.08.2019 Michella Krog Christensen og
Rasmus Lindø Krog Christensen

Noah Riisom Alsing
Viktoria Gabel Druett
Frederikke Hovgaard Bruun
Margrethe West Jensen
Mikkel Nor Hansen
Elmer Bjerre Nielsen
Magnus Gregersen
Begravede og bisatte:
Karen Kronvald Pedersen
Hermann Lindø K. Christensen 29.03.2019 Inga Henriksen

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
6442 2252

30.03.2019
17.04.2019
20.04.2019
26.04.2019
04.05.2019
09.05.2019
14.06.2019
18.06.2019
22.06.2019
12.07.2019
16.07.2019
06.08.2019

Flemming de Claville Nielsen
Martha Larsen
Birthe Emma Jønsson
Finn Bang Olsen
Kirsten Hallundbæk Kraft
William Dyrvig
Kristian Jørgensen
Arne Peder Larsen
Arne Egon Andreasen
Lilly Andersen
Ebbe Stræde Mølgaard Nielsen
Elly Pedersen

Talen til årets konfirmander
”Hvor du sætter din fod, drysser frø af de drømme, du
driver imod. Ved de veje du finder, vil man snart plukke
minder. Om du flyver omkring eller står og slår rod, bli´r
der spor af din fod”.
Det er Sigurd Barrett, der har skrevet denne tekst for 18
år siden.
Sigurd modtog i øvrigt her d. 3. maj den folkelige sangs
pris på Rødding Højskole. Begrundelsen var, at han med
sin musik og fortællinger samler både børn og voksne
og er en del af hverdagen i mange hjem.
Sangen ”Hvor du sætter din fod” har en skøn melodi,
og så er der mange gode ord. Verset, jeg læste lige før,
handler jo om, at vi alle store som små sætter aftryk
her i verden. Vi har alle sammen drømme. Drømme
om en dejlig konfirmationsfest, drømme om en herlig
sommerferie, drømme om at tage en særlig uddannelse,
drømme om at stifte familie osv.
Sådan sidder I konfirmander og I gæster til konfirmanderne og har jeres drømme og håb for livet. Vi er selv
med til at forme de spor, vi efterlader. Ved at være
nysgerrig, åben, venlig og positiv kan det blive nogle
dejlige spor, vi efterlader. For som der står lidt senere i
sangen:

Vi blev alle rørt, det var stort, det her. Jo, fødsler rører
ved os. Måske netop fordi vi der erfarer, at livet er en
dejlig og kostbar gave.
Jesus siger i Johannes evangeliet et sted, at han er den
gode hyrde, der passer på fårene. Det er et smukt billede
på Jesu omsorg og kærlig. Vi er hans hjord, vi er hans
flok. Vi tilhører ham.
Den dag, vi blev døbt, blev det lovet os, at vort liv er hos
den gode hyrde, der passer på sine får. For i dåben loves
der os, at Gud vil være med os alle vore dage, ja helt til
verdens ende. Enhver, som tror på Jesus Kristus, skal ikke
fortabes, men have evigt liv. For i dåben fik vi et kærtegn
fra Gud. Vover vi at le og lukke ører og hjertet op for det
glædelige budskab, vil det få stor betydning for os.
For evangeliet forkynder for os, at vi er elskede og sete.
Vi er genstand for hans kærlighed på trods af vore fejl,
mangler og særheder. Derfor bliv i kærlighed og du har
Guds fred, for Gud selv er kærlighed. Det er et under, at
vi er til.

”Når du husker at le, lukker ho’det sig op og gi´r lyset
entré. Vi begriber med latter, hvad fornuft ikke fatter.
Det er li’som et kærtegn fra livets idé, når du vover at le”.

Kristian Leth har skrevet en bog sammen med DNA-forskeren Eske Willerslev. Bogen hedder ”Historien om det
hele”. I denne fortæller de begge, at de ser verden og
virkeligheden som større og mere kompleks end naturvidenskaben alene kan beskrive. At vi findes, at livet er
blevet til, er et spørgsmål, som vi mennesker altid har
interesseret os for. For hvor kommer vi og livet fra? Hvad
får græsset og bøgehækken til at vokse?

Smil og venlighed giver hjertevarme, og lyset kan
trænge ind. Smil er kærtegn fra livets idé, fra Gud.
Derfor lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud,
og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud.

Kristian Leth skriver et sted: Fotosyntese, vand og sol er
beskrivelser af de mekaniske komponenter, men hvad er
det inde i græsstrået, der vil, at det skal gro? Hvad er det
i livet, der vil, at det skal leves?

En fødsel er altid noget ganske særligt. Den dag I kom
til verden, kære konfirmander, var jeres mor og far, jeres
mormor og morfar, jeres farmor og farfar, ja hele jeres
familie stolte, glade og meget taknemmelige. En lille ny
og unik baby var kommet til verden. I bragte stor STOR
glæde, og det gør I stadig. Kig på jeres mor og far og se,
hvor stolte og glade de er i dag.

Fortsættes på bagsiden

Jo, en fødsel er altid noget helt særligt.
Kan I huske, at vi engang først på foråret skulle ud at gå
en tur. Jeg ville så gerne vise jer alle de smukke vintergækker og dorothea-liljer ovre i præstegårdsskoven. Vi
gik fra kirken og ned til fårene, der er her mellem kirken
og Nikolaj-skoven ved Assensvejen. Der var mange får
og lam. Da vi kom, kunne vi se, at der var et lille nyt lam.
En af I piger på tirsdagsholdet sagde: Anne Marie, jeg
tror, der kommer et lam mere. Og ganske rigtigt, der
stod vi, en stor flok, og overværede et får, der læmmede.
Et sødt og nuttet lille lam kom til verden, så dagens lys.
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Nyt fra menighedsrådet
Hen over sommeren har der været et par mærkedage.
Som jeg allerede nævnte i sidste udgave af kirkebladet, var det i juni 20 år siden, at Anne Marie blev
ansat som sognepræst i Nørre Aaby sogn. Tillykke
med jubilæet! Der er vel ingen, der er i tvivl om vores
organist Minakos musikalske talenter. Hun kom fra
Japan og blev uddannet koncertpianist i Danmark,
og medio juni afsluttede hun sin danske organisteksamen i Løgumkloster med meget høje karakterer.
Stort tillykke til Minako! Og endnu en mærkedag: D. 6.
august kunne Anne Marie og Tomas fejre sølvbryllup.
Stort tillykke til dem begge!
Som jeg også nævnte i forrige kirkeblad havde vi d. 2.
maj provstesyn. Provst Peter Lind og hans bygningssagkyndige arkitekt, Jørgen Ganshorn, var meget
tilfredse. Alt fremstod vel vedligeholdt. Træerne ud
mod Kagbanken har graverne stynet med et fint resultat, og kirken er nu mere synlig. Dog fik vi ikke lov
til at fælde det træ, der er indhyllet i efeu. Den ene bro
på kirkegården over Viby Å er i meget dårlig stand, og
den bliver i løbet af efteråret erstattet af en ny bro.
D. 17. juni havde vi besøg af bedriftssundhedstjenesten (BST) for Nordvestfyn. De rådgiver os, så arbejdspladsen i enhver henseende er sikker for de ansatte.
Der er rigtig mange ting, der skal tages højde for.
Fysiske og psykiske forhold, ergonomiske og kemiske/
biologiske forhold, ulykkesfarer og endelig sygefraværet. BST har fremsendt skemaer, som de ansatte
skal udfylde, så vi kan få et overblik over arbejdspladsens sikkerhed. Vi har også fået en beredskabsplan for
alvorlige ulykker. Altså en plan for, hvad der skal gøres
og af hvem, hvis der sker en ulykke. Efter min bedste
overbevisning er vi nu godt klædt på, så arbejdspladsen fremstår sikker for de ansatte.

D. 19. juni havde vi sogneudflugt. Turen gik til Klægager og den gamle digegreves gård. Vi fik lov til at gå
rundt og kigge på gården, og derefter var der kaffebord med foredrag om det sønderjyske kaffebord.
Efter kaffebordet var vi på tur med gårdens ejer, som
meget levende fortalte om egnen. Til slut kørte vi til
Agerskov Kro, hvor et veldækket middagsbord ventede os. Vi har fået en del tilbagemeldinger, og alle har
udtrykt tilfredshed med udflugten. Tak for det.
Der er sikkert flere kirkegængere, der har lagt mærke til
den flotte skulptur, der står til højre for indgangen til våbenhuset. Den er lavet af Frede Troelsen, som også har
lavet den store skulptur i Tusindårslegeparken. Skulpturen er venligst udlånt af hans enke Birgitte Thorlacius,
mens vi ansøger fonde om midler til køb. Vi håber meget, at det lykkes os at hente penge hjem til at købe den,
for vi synes, at den passer flot til vores indgangsparti.

Poul Strandgaard, menighedsrådsformand

Konfirmationer 2019
Nørre Aaby Skole, 7.A, den 17. maj 2019
Forrest fra venstre: Emely Juhl Nørbo, Sarah Alberte
Aaskoven, Emma Toft Sindahl Larsen, Laura Dalsgaard
Damkjær.
Bagerst fra venstre: Mads Vagner Christensen,
Theis Xander Christiansen, Niklas Dichmann Holmgaard,
Emma Ankerstjerne Neergaard Zanke, Jacob Johannes
Pedersen, Tobias Norre Hedemann, Jeppe Lund Masting,
Luca Arhnfeldt Hindsgavl Nielsen, sognepræst Anne
Marie Krogh
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Nørre Aaby Skole, 7.B, den 17. maj 2019
Forrest fra venstre: Laura Høgh Poulsen,
Isabella Lystlund Lønfeldt Christensen, Emma Møller
Jørgensen, Simone Busch Lysholt Madsen,
Silke Skarnvad Hoe, Anne Aagaard Hansen.
Midten fra venstre: Simone Margit Christensen,
Mila Bagger, Mathias Junge Vibild Hansen, Viktor Juul
Pedersen, sognepræst Anne Marie Krogh.
Bagerst fra venstre: Jasmin Mølgaard Jensen, Mathilde
Susanne Ramm, Emil Leegaard Pedersen, Simon Bjerby,
Benjamin Merstrand, Frederik Gludsø Romanow Hansen,
Lawra Brown Wyke.

Nørre Aaby Skole, 7.C, den 17. maj 2019
Forrest fra venstre: Tobias Elbæk Hansen,
Barbara Helsing, Ida Ellerbæk Andreasen, Trine Rask
Holm Andersen.
.
Bagerst fra venstre: Jannick Lehnskov Sørensen, Jonas
Emil Richard Marsh, Kasper Kondal Larsen,
Jonas Andersen, Tobias Junge Vibild Hansen,
Mathias Rishøj Sylvestersen, Birk Møller Jensen,
sognepræst Anne Marie Krogh.

Nørre Aaby Realskole, den 19. maj 2019
Forrest fra venstre: Signe Nordtorp Christensen, Cecilie
Bauer Jørgensen, Viktoria Gabel Druett, Rikke Munksgaard Hansen, Caroline Laura Hjort Hansen, Katrine
Esborn.
Midten fra venstre: Mads Høje Kristensen, Valdemar
Christian Lyneborg, Kaya Lyst Knudsen, Magnus Kaagh
Møller Christensen, Søren Hansen Olsen, Mads Kaiser,
sognepræst Anne Marie Krogh.
Bagerst fra venstre: Klara Wedell Bertelsen, Margrethe
West Jensen, Mathilde Hindborg Walbeck, Jasmin Kjær
Rasmussen, Anders Bank, Mikkel Bauer Jørgensen.
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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.
Vi afholder traditionen tro høstgudstjeneste i september.
Efter gudstjenesten er alle velkommen i sognehuset til
høst-kaffe-bord.

Søndag d. 15. september kl. 14

Menighedsrådet

Kirkehøjskole

Mini-konfirmander starter

Middelfart Provstis Kirkehøjskole byder velkommen
til en ny sæson med fokus på tro og troens veje.
Tilmelding og mere information på www.kirkehojskole.dk.

Årets hold af mini-konfirmander starter torsdag d.
24. oktober kl. 15-16. Afslutning på forløbet sker 3.
søndag i advent, d. 15. december.

Lektion 1: Hvordan tro med den viden, vi har?
Ved Hans Kjeldsen, astrofysiker og professor ved
Aarhus Universitet. Det er ikke udelukket, at vi inden
for de kommende ti år vil have de første målinger,
som fortæller os, at der er liv derude. Er livet sjældent
eller almindeligt?

Lørdag d. 5. oktober kl. 9-12
i Middelfart Sognegård, Algade 7,
Middelfart

Lektion 2: Vi kan ændre verden, hvis vi vil
Ved Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken og
lektor i sjælesorg. Verden står over for nogle af de
største udfordringer i nyere tid på grund af klimakrisen. Hvordan er det kommet dertil, og hvordan er
det vi reagerer? Og hvad bygger vi vores håb på?

Lørdag d. 9. november kl. 9-12
i Brenderup Forsamlingshus,
Brenderupvej 22, Brenderup

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

10. september ved Anders Horne Henriksen
8. oktober ved Vita Andreasen - altergang
22. oktober ved Anne Marie Krogh
12. november ved Vita Andreasen
3. december ved Anders Horne Henriksen - altergang
24. december ved Anne Marie Krogh
Anne Marie Krogh

Sangcafé
Kom og vær med til sangcafé i sognehuset, hvor vi
synger nye og gamle sange fra Højskolesangbogen
og hygger os med rødvin og ost. Vores organist,
Minako, og kirkesanger, Malene, deltager.

Tirsdag d. 22. oktober kl. 19.30

Menighedsrådet

Foredrag om Mandela og Tutu
Tidligere sognepræst Jørgen Flensted-Jensen fortæller under overskriften ”Ingen forsoning uden tilgivelse”
historien om Nelson Mandela og Desmond Tutu. Historien om to personligheder, der brugte deres liv på at
bekæmpe apartheid i Sydafrika.
Pris for aftenen er 50 kroner inkl. kaffe og brød. Aftenen arrangeres af KFUM og KFUK på Vestfyn i samarbejde
med Nørre Aaby Kirkes menighedsråd.			

Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30 i sognehuset
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Nye familieklubber

Seniorskolen i Nørre Aaby

Et helt nyt initiativ starter nu op i Nørre Aaby, når
Hele Danmarks Familieklub i samarbejde med Røde
Kors i Nørre Aaby starter to familieklubber op. En
familieklub mødes hver anden uge til aktiviteter,
fælles madlavning og spisning på Nørre Aaby Skole.

"To år med Skoleskibet Danmark" ved Jesper Ussing,
Otterup. Jesper var med et år som elev og et år som
understyrmand, herunder redningsaktion ”mand
over bord” en nat på Atlanten i dårligt vejr.

Gul familieklub mødes mandage i lige uger, og her
er der stadig plads til flere familier. Klubben starter
mandag d. 19. august.
Grøn familieklub mødes torsdage i ulige uger, og
her er der fyldt helt op med familier. Klubben starter
torsdag d. 29. august.
Tænker du, at familieklubben kunne være et spændende tilbud for din familie, eller har du lyst til at
være frivillig i klubberne, så kontakt Nanna Thorsted
Nielsen på 2020 5972 eller nn@kfumsoc.dk.

Onsdag d. 23. oktober kl. 14 i sognehuset
"Blandet Flora" ved tidligere provst Palle Jensen,
Odense, og organist Anders Peter Møller, Verninge.
Et syng-sammen-arrangement, hvor Anders sidder
ved klaveret, og Palle plukker en broget buket af
sange fra Højskolesangbogen og andre folkekære
sange, som han vil forbinde med fortælling og
muntre erindringsglimt.

Onsdag d. 6. november kl. 14 i sognehuset

Hele Danmarks Familieklub er et stort landsdækkende projekt, der drives af KFUM’s Sociale Arbejde i
samarbejde med FDF og KFUM Spejderne. Projektet
støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond med 39,5
mio. kroner over fem år.

"SOS-Gambia - et skoleprojekt" ved Susanne Skov
Jensen, Middelfart. Susanne har været hjemmesygeplejerske i Middelfart Kommune i 33 år. I
2004 stiftede hun sammen med andre foreningen
SOS-Gambia. Den har nu ca. 300 medlemmer. Målet
er hjælp til selvhjælp og at hjælpe børn og unge til
skolegang og uddannelse. Behovet er enormt.

Læs mere på www.heledanmarksfamilieklub.dk

Onsdag d. 20. november kl. 14 i sognehuset

Kirkeindsamling
Ved høstgudstjenesten d. 15. september samles ind
til KFUM’s Sociale Arbejde, der yder sociale indsatser for udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

"Jeg elsker den brogede verden" ved Nils-Peter
Holm, bedemanden fra Kerteminde. Foredraget
tager udgangspunkt i mødet med originaler på min
vej, i livsbekræftelse som sygeplejerske på kræftafdeling og som plejehjemsleder i Kerteminde gennem 8 år og nu som bedemand gennem ca. 20 år.
Trods de mange tab skal livet gå videre. Målet er at
opnå stjernestunder. ”Glæde er det eneste, der bliver
større ved at blive delt.”

Onsdag d. 4. december kl. 14 i sognehuset
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KALENDER

Gudstjenestetider
8. september
12. september
15. september
17. september
22. september
29. september
6. oktober
10. oktober
12. oktober
13. oktober
20. oktober
22. oktober
24. oktober
27. oktober
3. november
10. november
17. november
24. november
1. december

kl. 10.15
kl. 19.00
kl. 14.00
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 9.00
kl. 14.30
kl. 11.00
kl. 10.15
kl. 9.00
kl. 19.30
kl. 15.00
kl.10.15
kl. 16.00
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 9.00
kl. 10.15

8. september – 1. december 2019

12. søndag efter trinitatis
Konfirmandstart
13. søndag efter trinitatis. Høstgudstjeneste. Derefter høst-kaffebord i sognehuset.
Erindringsgudstjeneste. Stjernestund med salmer.
14. søndag efter trinitatis
15. søndag efter trinitatis
16. søndag efter trinitatis ved Vita Andreasen
Nørre Aaby konfirmander mødes første gang
Dåbsgudstjeneste
17. søndag efter trinitatis
18. søndag efter trinitatis ved Vita Andreasen
Sangcafé i sognehuset
Mini-konfirmander starter
22. søndag efter trinitatis. BUSK-gudstjeneste. Kirkekaffe.
Alle helgens dag
21. søndag efter trinitatis
22. søndag efter trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret ved Anders Horne Henriksen
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
blandt andet mindesammenkomster. Se vores opdaterede regler for udlejning på www.nørreaabykirke.dk.
Der er plads til ca. 80 personer i sognehuset. Ønsker
du at leje sognehuset, så kontakt kirketjener Mette
Buch på 2044 5080 eller graver Allan Tinglev på
6442 3375.

Redaktion: Anne Marie Krogh, Poul Strandgaard,
Georg Göhns, Mette Buch og Henning Søgaard Nielsen
(ansvarshavende redaktør).
Næste kirkeblad udkommer December 2019. Indlæg
mailes til redaktøren på henningsn@stofanet.dk
senest d. 25. oktober 2019.

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

Talen til årets konfirmander
Fortsat fra side 3
”Historien om det hele” er en bog, som netop ikke hævder at kunne forklare alt, men som opfordrer til åbenhed
i vores tilgang til tilværelsen, til livet. At verden er rig og
stor og både kan forstås videnskabeligt og åndeligt.
”Når du husker at le, lukker ho´det sig op og gi´r lyset
entré. Vi begriber med latter, hvad fornuft ikke fatter.
Det er li´som et kærtegn fra livets idé, når du vover at le”.
Husk at le, ligesom vi gjorde det den dag, vi gik en tur og
oplevede en fødsel og så alle de smukke forårsblomster.
Livet er en vidunderlig gave, der skal bruges.
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Et af konfirmandholdene valgte, at vi skulle synge.
”Du, som gi’r os liv og gør os glade”. Vers 5 lyder sådan:
”I skal se med kærlighedens øje, alt det skabte skal I
passe på. I skal ikke tro på gyldne løgne, i mit rige er de
store små. I skal ikke frygte nogen fjende, kærlighedens
liv har ingen ende”!
Husk det, kære konfirmander.
Må Gud den almægtige overraske jer på vejen, Jesus
Kristus være jeres ledsager og Helligånden oplyse jer
undervejs.
Anne Marie Krogh

