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Side 5: Sangcafé igen en succes

Side 3: Julekoncert med to dygtige kor

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
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:
Nørre Aaby Kirke oplyses hvert år i de mørke
vintermåneder. Et flot syn.

Siden sidst
Døbte:
31.08.2019
22.09.2019
01.09.2019
08.09.2019
21.09.2019
29.09.2019
12.10.2019
12.10.2019
26.10.2019
10.11.2019
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Karla Tilde Storm Mose
Malthe Rask Larsen
Emil Pløger Hansen
Oliver Rosenberg Østergaard
Elias Klinch Enegaard Stoltze
Felix Ramm Jørgensen
Silje Madsen Grevit
Ellinor Juhl Guldfeldt
Sofia Holm Christensen
Nor Niels Hyllestad

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

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

Kirkeværge
Georg Göhns
Nøddelunden 36
5580 Nørre Aaby
5141 4746
vbf-gohns@stofanet.dk

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

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

Organist
Minako Jensen
2548 7411
jminako@gmail.com

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

17.11.2019 Storm Andreas Larsen

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
6442 2252

Begravede og bisatte:

03.09.2019
11.09.2019
31.08.2019 Tina Storm Mose og
13.09.2019
Jens Storm Mose
27.09.2019
21.09.2019 Annemette Klinch Enegaard Stoltze
08.10.2019
og Bo Klinch Enegaard Stoltze
11.10.2019
26.10.2019 Maria Steiner Lind Holm Christensen 31.10.2019
og Mikael Holm Kongstad Christensen 07.11.2019
08.11.2019

Viede:

Kirkelig velsignelse:

07.09.2019 Mette Brandt Pedersen og
Troels Brandt Pedersen

Asta Andrea Sørensen
Lise Hansen
Vilmer Rasmussen
Niels Storm Hansen
Ejvind Nørregård Nielsen
Villy Rasmussen
Ingrid Annalise Møller Sandberg
Ellen Nørbo Kristensen
Gurli Kjær Jørgensen

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.
Johannes Møllehave har skrevet denne smukke salme:
Vi trækker streger og sætter skel imellem
andre folk og os selv.
Vi taler om børn, som vi kalder ægte og
andre, hvis ægthed vi vil benægte.
I evangeliet får vi at vide, Han stillede sig
på de uægtes side.
Og alle dem, der faldt udenfor stregen,
dem slog han følge med hele vejen.
Så ingen af dem, som Vorherre skabte, skal
kaldes udenfor og fortabte.
Han fjernede grænser og slettede skel, og
derfor slog de ham også ihjel.
Han satte en streg over hver en streg som
sættes imellem dig og mig.
Det danner et kors, naturligvis, og det blev

hans kærligheds høje pris.
Hans kærlighed sletter julenat de streger
og skel, vi selv har sat.
Så ingen af dem, som Vorherre skabte, skal
kaldes udenfor og fortabte.
Denne salme udtrykker fint julens glædelige budskab til
tro, håb og kærlighed.
Adventstiden er ventetiden, vi venter på Herrens
komme, vi venter på julen. I denne ventetid kan vi åbne
os for julens budskab: At Jesu fødsel i stalden i Betlehem
virkelig skabte stor forandring for hele verden til alle
tider.
Derfor kan vor bøn være: ”Jeg hjertets dør vil åbne
dig, o Jesus drag dog ind til mig! Ja, ved din nåde lad det
ske, at jeg din kærlighed må se! ”
God advent og glædelig jul!
Anne Marie Krogh

Julekoncert
Trænger du til at mærke julestemningen helt ned
i maven igennem korsangens varme væsen? Så har
du muligheden d. 17. december, hvor de to kor fra
Middelfart, Choir Please og X-tetten, gæster Nørre
Aaby Kirke.
Choir Please er et stort blandet voksenkor, som serverer en cocktail af glade rytmer, søde juleklange og
stemningsfulde sange. De akkompagneres af Jesper
Pedersen på bas, Lars Lavendt på guitar, Hans-Henrik Skieller på piano og Elo Hansen på trommer.
X-tetten er en mindre, rytmisk vokalgruppe, der lige
har fejret 25-års jubilæum. Korets motto er ”Småt,
men godt”. X-tetten består af 12 sangere og synger
rytmisk a cappella. Indimellem akkompagneret af
dirigenten på klaver.
Der er gratis adgang til koncerten.

Tirsdag d. 17. december kl. 19.30.
3

Nyt fra menighedsrådet
nehuset. Den er flot nu, så det er vi meget tilfredse med.
Den gamle trappe var ikke længere sikker at færdes på.
Vi har også fået den ene bro over åen restaureret. Råd og
tørke havde tæret hårdt på træet, og det er nu udskiftet
med azobe-træ (jerntræ), som skulle kunne holde i mange
år. Prisen for den reparation løb op i cirka 80.000 kr.

Nyt maskinhus på vej

I efteråret arbejder menighedsrådet hvert år på at få lagt
budgettet for det kommende år. Processen starter med
et møde med provstiudvalget, hvor vi redegør for vores
ønsker, og derefter melder provstiet så ud, hvor mange
penge vi kan disponere over. I vores tilfælde drejer det sig
i 2020 om cirka 2,3 millioner kroner. Herefter kan budgetlægningen for Nørre Aaby Sogn gå i gang.
Det er desværre ikke muligt at få alle vores ønsker
opfyldt, da en stor del af de midler, vi har til rådighed,
går til løn og øvrige faste udgifter. Herudover kommer
uforudsete udgifter, hvor vi i 2020 fx er nødt til at bruge
cirka 70.000 kroner på at få repareret klokkestolen i tårnet
under den gamle klokke fra 1600-tallet. Indtil det sker må
vi ikke ringe med den store klokke.
Når disse budgetposter er på plads, bruger vi de resterende midler på aktiviteter og arrangementer til glæde
og gavn for menigheden. Og vi må nok erkende, at vores
fantasi er større, end midlerne rækker til, desværre.
I år har vi fået reetableret trappen tættest op mod sog-

Provstiet har bevilget os projektmidler, så vi i 2020 kan
påbegynde arbejdet med at opføre et nyt maskinhus,
da det gamle nede ved åen er for lille og utidssvarende.
Kirkegårdens maskiner er nu placeret flere steder, og af
praktiske årsager vil vi gerne have dem samlet ét sted og
under bedre forhold. Både af hensyn til personalet og af
hensyn til maskinernes levetid.
Lørdag d. 26. oktober havde kirkens ansatte og menighedsrådets frivillige medlemmer en kursusdag i sognehuset, som chefkonsulent Pernille Hach fra Fyens Stift stod
for. Her arbejdede vi blandt andet med spørgsmålene,
hvad vi er gode til, og hvad vi gerne vil blive bedre til.
Også hvad vi gerne vil være kendt for. I den kommende
tid vil vi arbejde videre med de idéer og forslag, som kom
frem.

Menighedsrådsvalg i 2020

Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at der i 2020 er valg
til menighedsrådet. Så hvis du gerne vil yde en frivillig
indsats til glæde og gavn for Nørre Aaby Sogn og være
med til at gøre en forskel, så bør du overveje at stille op
til menighedsrådsvalget i september 2020. Allerede i maj
2020 holder vi orienteringsmøde om menighedsrådsvalget, hvor du kan høre mere om arbejdet. Jeg har nu været
med i syv år, og det er rigtig spændende.
Jeg ønsker hermed alle i sognet
en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Poul Strandgaard, formand for menighedsrådet

Konfirmandtræf 2020
Konfirmandtræf i Odense Domkirke er en årligt tilbagevendende begivenhed i Fyens Stift. I 2020 foregår det d.
28., 29. og 30. januar (tirsdag, onsdag og torsdag i uge 5).
Træffet har overskriften ”Jeg satser på dig!” og fører i
løbet af aftenen konfirmanderne rundt til bispeboligen
og tre kirker i Odense C, hvor de kommer til at opleve og
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blive inddraget i tre lignelser og en hændelse fra Jesu
virke, der handler om at turde sætte sig selv i spil.
De 46 konfirmander i Nørre Aaby tager til konfirmandtræffet tirsdag d. 28. januar.
Anne Marie Krogh

Nyt for konfirmander
I Nørre Aaby sogn er der flere og flere, der ønsker at
blive konfirmeret, hvilket er rigtig glædeligt. I 2019 var
der 60 konfirmander.
Da tirsdagsholdet (Nørre Aaby Realskole samt en
klasse fra Nørre Aaby Skole) altid er større end torsdagsholdet (den anden klasse på Nørre Aaby Skole) giver det
pladsproblemer i konfirmandstuen i Nørre Aaby. Holdet
bliver simpelthen for stort.
Derfor havde provst Peter Lind, sognepræst i Føns,
Vita Andreasen, og jeg et møde i juli.
Vita Andreasen underviser sine egne konfirmander
tirsdag kl. 8-10, og da de er et lille hold, har Vita tilbudt

at undervise Nørre Aaby Skoles tirsdagskonfirmander.
En rigtig god og fornem løsning. Tirsdagsholdet er for
skoleåret 2019-2020 7.b.
Derfor er det sådan, at 7.b. bliver undervist af Vita
tirsdage kl. 8-10 i konfirmandstuen i Føns i perioden
tirsdag d. 22. oktober 2019 til tirsdag d. 5. maj 2020. Vita
vil så også konfirmere 7.b i Nørre Aaby Kirke søndag d.
10. maj kl. 11.30.
I 2020 er der 32 konfirmander tirsdag og 14 konfirmander torsdag i Nørre Aaby.
Anne Marie Krogh

Sangcafé igen en succes
”Visen om de 18 svaner” og ”What A Wonderful World”
var blandet i den brogede buket af skønne sange, som
de næsten 50 deltagere ved sangcaféen d. 22. oktober
i sognehuset kunne istemme. Og udover at akkompagnere en række andre fællessange brillerede organist
Minako Jensen også i Scott Joplins muntre ”Maple Leaf
Rag” og kirkesanger Malene Clara Ramm i Edvard Griegs
smukke ”Solveigs sang” fra hans Peer Gynt Suite.
Minako og Malene var det naturlige omdrejningspunkt denne aften, hvor også alle de øvrige fremmødte
sang godt med. I pausen kunne man forsyne sig med
ost, kiks og rødvin. Alt dette tilsat godt humør og en
masse hyggesnak fuldendte en dejlig aften i sognehuset
på tærsklen til vinterens mørke og kulde.
Stor tak til Minako og Malene for flotte bidrag og til
alle andre for at møde op og stemme i.
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Det sker i sognet
Kirkehøjskolen

Hele Danmark
får en ny bibel
Bibelen 2020 er en ny samlet oversættelse af Bibelen
i et mundret og nutidigt sprog. Bibelen er oversat
af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet af
forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til
moderne dansk.

Den nye bibel udkommer fredag d. 20. marts

Jeg indbyder igen i år til en musikalsk oplevelse, hvor
jeg som organist og koncertpianist spiller koncertstykker på både klaver og orgel. 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.
Minako Jensen

Kollekt med MobilePay
Du kan fremover give dit bidrag til kollekten ved hjælp
af din smartphone, da du nu kan overføre penge via
MobilePay til 614 859. Dette er et supplement til
kirkebøssen i våbenhuset.
Menighedsrådet

De ni læsninger
De ni læsninger er en gudstjeneste, hvor vi forbereder os
på påsken gennem læsninger, salmesang og musik. Efter
gudstjenesten serveres kaffe i sognehuset.

Søndag d. 8. marts kl. 14

Anne Marie Krogh

Aftensang
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Lektion 3: ”Troens veje” ved Peter Lodberg, professor,
dr.theol., Aarhus Universitet. Troen er ikke kun på vej.
Den kan også give ro og indhold i en hverdag, hvor
vi er optaget af det nære.

Lørdag d. 11. januar kl. 9-12 i
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A

Organistens verden

Onsdag d. 18. marts kl. 19.30

Middelfart Provstis Kirkehøjskole fortsætter sæsonens foredragsrække. Tilmelding og mere information kan findes på www.kirkehojskole.dk.

Lektion 4: ”Livet er større end os” ved Dorte Jørgensen, teolog og idéhistoriker, professor ved Aarhus
Universitet. I filosofien skelnes der mellem at forstå
og at forklare, og i den moderne verden har ønsket om forklaring trængt forsøget på at forstå i
baggrunden.

Lørdag d. 22. februar kl. 9-12 i
Strib Sognegård, Vestergade 93
Lektion 5: ”Fadervor - troen i en maggiterning” ved
Søstrene Bisp alias Tine Lindhardt, biskop over Fyens
Stift, og Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift. Fadervor er kendt af stort set alle og bruges
af mange. Fadervor rummer kernen af kristendommen og er på den måde troen i en maggiterning.

Lørdag d. 7. marts kl. 9-12 i Føns Gl. Skole,
Føns Strandvej 2A

Nytårsaften
Godt nytår! ”Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid! Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord! Velkommen, nytår,
og velkommen her!”. Efter gudstjenesten ønsker vi
hinanden et godt nytår med bobler og kransekage i
våbenhuset.

Som noget nyt i Nørre Aaby Kirke vil vi i 2020 invitere til aftensang to gange sidst på eftermiddagen.
”Tak for dagen, som er omme, for en lang og dejlig
dag, tak for dage, som skal komme, og for dem,
der ligger bag. I det høje lyse fjerne mødes sangen
mild og klar med den første aftenstjerne som et
kærligt smil til svar”.

Tirsdag d. 31. december kl. 14

Torsdag d. 30. januar kl. 17 og
torsdag d. 26. marts kl. 17

Søndag d. 12. januar kl. 10.15

Nytårsgudstjeneste
Igen i 2020 afholder vi nytårsgudstjeneste med efterfølgende nytårsfrokost i sognehuset, hvor alle er
velkomne. Frokosten koster 25 kr. pr. person.
Menighedsrådet

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

Fastelavn
Igen i år indbyder vi til fastelavnsgudstjeneste i Nørre
Aaby Kirke. Herefter slår vi katten af tønden og spiser
fastelavnsboller i sognehuset. For ”Fastelavn, er
mit navn, boller vil vi have”. Alle børn og voksne er
velkomne.

• 12. november ved Vita Andreasen
• 3. december ved Vita Andreasen – altergang
• 24. december ved Anne Marie Krogh
(Julegudstjeneste kl. 10)
• 14. januar ved Hanne Drejer - altergang
• 4. februar ved Anne Marie Krogh
• 25. februar ved Vita Andreasen
• 17. marts ved Anders Horne Henriksen
- altergang
Anne Marie Krogh

Søndag d. 23. februar kl. 14
Menighedsrådet

Sogneindsamling
Søndag d. 8. marts 2020 kan du være med til at
gøre en forskel for klimaet og verdens fattigste ved
sogneindsamlingen i Nørre Aaby. Denne dag samler
Folkekirkens Nødhjælp ind i hele Danmark. I Nørre
Aaby begynder vi kl. 9.30. Tilmeld dig gerne allerede
nu ved enten at registrere dig på www.blivindsamler.
dk eller kontakt indsamlingsleder i Nørre Aaby, Brian
Hagedorn, på e-mail bbindmel@gmail.com eller mobil
2077 6637.

Søndag d. 8. marts kl. 9.30 med start i
sognehuset

Himmel og hav
og Harboøre
Foredrag ved forfatter og tidligere lektor Jens Kristian
Lings. I 2018 udkom hans bog om den store drukneulykke i november 1803. Vi hører om modsætningerne
mellem det naturalistiske København og vækkelsens
Harboøre. Prisen for aftenen er 50 kr. inklusiv kaffe og
brød. Alle er velkomne.
Aftenen arrangeres af KFUM og KFUK på Vestfyn i
samarbejde med Nørre Aaby Menighedsråd.

Tirsdag d. 10. marts kl. 19.30 i sognehuset

Kollekt
Ved gudstjenesterne i julen samles ind til Børnesagens Fællesråd, og i januar samles ind til Bibelselskabet. Bidrag til kollekten kan også gives via
MobilePay til 614 859.

Seniorskolen
En kulturrejse langs den jyske vestkyst ved Mette
og Poul Nørup, Esbjerg. Fra Rudbøl til Skagen går
cykelturen i selskab med vestkystens kendte forfattere, bl.a. H.A. Brorson, Kaj Munk og Thøger Larsen. I
ord, billeder og sang oplever vi mangfoldigheden af
marsk, klitter og byer præget af hav og sandstorme.

Onsdag d. 15. januar kl. 14 i sognehuset
Kaj Normann Andersen – musik vi aldrig glemmer
ved Olsen Trio, Strib. Han nåede at komponere mere
end tusind melodier, hvoraf mange fik stor succes i
revy, cabaret og på film. Olsen Trio har valgt nogle
af de mest langtidsholdbare. Sangene bliver krydret
med fortællinger fra komponistens liv og virke.

Onsdag d. 29. januar kl. 14 i sognehuset
4 år i Ægypten ved Vibeke Nasri, Fredericia. Vibeke
fortæller om sit liv i Luxor fra 2007 til 2012. Der vil
også indgå omtale af hendes hverdag og omgang
med det store flertal af muslimer. Der vises mange
flotte billeder af livet og hverdagen i landet.

Onsdag d. 12. februar kl. 14 i sognehuset
Om Merete Pryds Helles hovedværk ”Folkets skønhed” ved Hanne Drejer, Middelfart. I bogen tegner
forfatteren et unikt portræt af Danmark i begyndelsen af det 19. århundrede. Handlingen er baseret
på hendes egen familie i et fattigt daglejerhjem.
Hanne Drejer vil inddrage steder og oplevelser fra
Langeland.

Onsdag d. 26. februar kl. 14 i sognehuset
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Gudstjenester og
kulturelle arrangementer
1. december

kl. 10.15

1. søndag i advent

8. december

kl. 16.00

2. søndag i advent. Musikgudstjeneste med Viby Efterskoles lille kor

15. december

kl. 10.15

3. søndag i advent. Minikonfirmand-afslutning

17. december

kl. 19.30

Julekoncert med korene Choir Please og X-tetten

22. december

kl. 19.00

4. søndag i advent. Roerslev Kirke. Fælles gudstjeneste for de syv sogne

24. december

kl. 14.00 og 16.00

Juleaften med trompetspil

25. december

kl. 10.15

Juledag

26. december

kl. 10.30

2. juledag. Føns Kirke. Fælles gudstjeneste for de syv sogne

29. december

kl. 10.15

Julesøndag i Nørre Aaby Kirke. Fælles gudstjeneste for de syv sogne

31. december

kl. 14.00

Nytårsaften. Der serveres mousserende vin og kransekage i våbenhuset

5. januar

kl. 10.15

Helligtrekongers søndag. Spejdernes nytårsparade.

12. januar

kl. 10.15

1. søndag efter helligtrekonger. Nytårsfrokost i sognehuset (25 kr. pr. pers.)

19. januar

kl. 10.15

2. søndag efter helligtrekonger

26. januar

kl. 9.00

3. søndag efter helligtrekonger ved Vita Andreasen

30. januar

kl. 17.00

Aftensang

2. februar

kl. 10.15

Sidste søndag efter helligtrekonger. Diakoniens dag med tapas og et glas vin.

9. februar

kl. 10.15

Septuagesima

16. februar

kl. 10.15

Seksagesima

23. februar

kl. 14.00

Fastelavn med tøndeslagning og fastelavnsfest

1. marts

kl. 9.00

1. søndag i fasten ved Vita Andreasen

8. marts

kl. 14.00

2. søndag i fasten. De ni læsninger. Gratis kirkekaffe i sognehuset

10. marts

kl. 19.30

Foredrag i sognehuset ved forfatter Jens Kristian Lings

15. marts

kl. 10.15

3. søndag i fasten

18. marts

kl. 19.30

Organistens Verden. Koncert med Minako Jensen på orgel og klaver.

22. marts

kl. 10.15

Midfaste. Bibelen 2020

26. marts

kl. 17.00

Aftensang

29. marts

kl. 9.00

Mariæ bebudelsesdag ved Anders Horne Henriksen

4. april

kl. 11.00

Dåbslørdag

5. april

kl. 10.15

Palmesøndag

28. januar

Konfirmandtræf i Odense

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.
Ønsker du at leje sognehuset, så kontakt kirketjener
Mette Buch på 2044 5080 eller graver Allan Tinglev på
6442 3375.
Find os på Facebook: Nr.AabyKirke og klik
på ”Synes godt om”. Så får du opdateringer
om kirketider og arrangementer i kirken.
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