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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:
Albani Fonden har skænket granitskulpturen, der
nu pryder indgangen til Nørre Aaby Kirke
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Døbte:
15.12.2019
15.12.2019
02.02.2020
23.02.2020
23.02.2020

Rigmor Agerbo Simonsen
Trine Kjær Rasmussen
William Hilsløv Friis
Christina Heltborg Föhn Pedersen
Tim Heltborg Föhn Pedersen

Viede:
16.11.2019 Lene Fjellerup Hansen og
René Kristoffersen
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Kontaktinfo
Sognepræst
Anne Marie Krogh
Præstegårdsvej 11
5580 Nørre Aaby
6442 2252/9117 2252
amkk@km.dk
Træffes bedst kl. 12-13
undtagen mandag.
Kordegn
Lars Skjerning Stougaard
Sognehuset, Kirkevej 45A
5580 Nørre Aaby
6440 0403/2048 5564
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.
Organist
Minako Jensen
2548 7411
jminako@gmail.com

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

Kirkesanger
Malene Clara Ramm
5043 1034

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 2252/9117 2252

Begravede og bisatte:
27.11.2019
29.11.2019
13.12.2019
17.12.2019
10.01.2020
01.02.2020
21.02.2020
06.03.2020
07.03.2020
13.03.2020
14.03.2020

Preben Victor Pedersen
Inge Irene Martinsen
Vagn Berthel Pedersen
Tove Marie Petersen Jespersen
Else Margrethe Eliasen
Rosa Dyveke Hildegaard Hansen
Palle Frederiksen
Peter Møller Thaysen
Ruth Grethe Hansen
Anne Lise Jørgensen
Dagmar Marie Jørgensen

Der er altid én, der følger dig!
”Du er ikke alene, der er en, der følger dig” - det er omkvædet i Sebastians
sang af samme navn: ”Du er ikke alene” fra 1978.
I 2015 fik den nyt liv. Den opstod igen, hvor Stine
Bramsen fra Alfabeat sang den så smukt sammen
med Sebastian.
Du er ikke alene, der er en, der følger dig.
Evangeliet påskedag er løftet om, at ingen af os
er alene, for der er en – Gud selv, der følger os
gennem livet og ind i døden, til opstandelsens
morgen, hvor vi alle bliver et i Gud.
Påskemorgen, da kvinderne kommer ud til graven
og finder den tom, møder de en engel, der siger
til dem: ”Han er ikke her. Han er opstanden, som han
har sagt, og han er gået i forvejen for jer til Galilæa.
Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det”.

sammen med ham. Hvordan det sker, ved vi ikke,
blot at alt det, vi i dag kender som vort liv, forsvinder, og i stedet skaber Gud noget helt nyt, som
aldrig skal forgå. Til evig tid skal vi møde ham i
Himlen – det står fast.
Du er ikke alene, der er en, der følger dig.
Glædelig påske!

Anne Marie Krogh

Galilæa var der, hvor de kom fra. Deres hverdag,
dagligdagen med de andre – det er der, han er,
den opstandne. Det er i vores liv med andre, at
den opstandne møder os i forskellig skikkelse.
Ikke på samme måde, ikke nødvendigvis håndgribeligt og beviseligt, men virkeligt og nært, som
når man går med en anden i hånden. På vejen
gennem vores liv møder Gud os som den, der vil
os det godt, som den, der rejser os, når vi er faldet
og som den, der sender os tilbage til livet med
håb og med glæde.
Vi synger påskedag ”Krist stod op af døde, i Himlen
vi ham møde! Thi synger lydt og sjæleglad hans
menighed i allen stad: Ære være Gud i det høje!”
Det er den umiddelbare opstandelsestro, som
slår igennem i dette vers. Ligesom Jesus påskemorgen opstod fra de døde, er det al vor tro, at
Gud engang vil oprejse os fra de døde til evigt liv
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Nyt fra menighedsrådet

Som mange sikkert allerede har bemærket, så står der til
højre for indgangen til våbenhuset en flot granitskulptur. Skulpturen er lavet af afdøde billedhugger Frede
Troelsen. Med sine mange religiøse ”motiver” har det i
lang tid været menighedsrådets ønske at købe skulpturen, men pengene har ikke været til det.

af to parallelle bygninger med en vaskeplads imellem.
Processen forsinkes dog af, at den Kgl. Bygningsinspektør-stilling er vakant og tidligst forventes besat d. 1. maj,
hvor vi så håber, at vores ansøgning ligger øverst i bunken, så vi hurtigst muligt får grønt lys og kan gå i gang.
Forarbejdet er ved at være på plads.

Det var derfor særdeles glædeligt, at en ansøgning til
Albani Fonden gav bonus. Onsdag d. 8. januar var sognepræst Anne Marie Krogh og undertegnede i Odense,
hvor vi modtog det synlige bevis på gaven. Skulpturen
blev afsløret søndag d. 2. februar, hvor rigtig mange deltog og Anne Marie fortalte om de religiøse motiver, hun
kan se i skulpturen. Efter afsløringen blev der serveret
tapas og Albani-øl.

Nyt annonce-samarbejde

Ubudne gæster

Desværre havde vi i januar ubudne gæster i sognehuset,
hvor de stjal alle 60 Nanna Ditzel-stole. Processen med
at købe nye stole er i gang. Med til historien hører, at rigtig mange brugere synes, at stolene har været dårlige at
sidde på. Da de nu stjålne stole blev købt, var et udvalg
rundt til forhandlere for at kigge på og prøvesidde stole.
Jeg tror, at vi prøvede 14 stole, inden Nanna Ditzels stol
blev valgt. Et nyt udvalg er i gang med at undersøge
mulighederne. Kravet er, at stolene skal være gode at
sidde på, men de skal også være lette at håndtere for
personalet, når der skal gøres rent.

Nyt maskinhus

I flere år har et nyt maskinhus stået højt på menighedsrådets ønskeseddel, og nu ser det endelig ud til at
lykkes. Tegningerne er lavet, og vi er i fuld gang med
den endelige projektbeskrivelse, og vi håber dermed at
vi med provstiets hjælp også får finansieringen på plads.
Det gamle maskinhus ved åen rives ned og erstattes
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Læsere af Melfar Posten har forhåbentlig bemærket, at
Nørre Aaby Sogn sammen med Asperup/Roerslev og
”De 4 kirker” har indrykket en fælles annonce. Det vil vi
gøre hvert kvartal. Med fælles annoncering vil det være
muligt at holde sig orienteret om arrangementer i både
eget sogn og i nabosognene.

Kirken er for lille!

Ved kirkelige højtider er vores smukke kirke desværre
for lille. Det oplever vi blandt andet juleaftensdag, men
også i forbindelse med forårets konfirmationer, hvor
vi er nødt til at sprede konfirmationerne ud over flere
gudstjenester og flere dage. På grund af coronavirussen
er årets konfirmationer flyttet til lørdag d. 19. september
for Nørre Aaby Realskole og søndag d. 20. september for
Nørre Aaby Skole.

Sommersang og udflugt

Vi har fået en forespørgsel fra Kauslunde Sogn, om vi
er interesserede i at deltage i en sommersangsstafet. Vi
synes, at idéen er god, og vil gerne deltage. Læs mere
om dette arrangement i Melfar Posten.
Også i år arrangerer menighedsrådet sogneudflugt, som
i anledning af genforeningsjubilæet går til Sønderjylland. Turen finder sted onsdag d. 10. juni. Læs mere om
udflugten på næste side.

Menighedsrådsvalg 2020

Til slut vil jeg gøre opmærksom
på, at der tirsdag d. 12. maj kl.
19.30 er orienteringsmøde om
det kommende menighedsrådsvalg.
Jeg håber, at rigtig mange vil
komme og høre om arbejdet i
menighedsrådet, så sæt et stort
X i din kalender.
Jeg ønsker alle i sognet en
rigtig god påske!
Poul Strandgaard, formand for
menighedsrådet

Coronavirus
Hele situationen omkring
coronavirus samt regeringens og Sundhedsstyrelsens
anbefalinger kan medføre ændringer i kirkens
kalender.
Hold dig derfor orienteret
på www.nørreaabykirke.dk
og på vores Facebook-side:
Nr.AabyKirke

Sogneudflugt
Sogneudflugten for sognets pensionister finder sted
onsdag d. 10. juni og bringer os til Sønderjylland. Turen
har i anledning af 100-året for genforeningen fokus på 1.
Verdenskrig og Genforeningen.
Vi kører til Broager og gør holdt ved den smukke kirke,
hvor kirkegården på godt og ondt afspejler mødet mellem dansk og tysk. Inden vi kører videre til Sønderborg
Slot, drikker vi kaffe og spiser boller og lagkage.
På Sønderborg Slot vil en guide gøre os klogere på slottets historiske udstilling. På vejen hjem kører vi over den
gamle grænse ved Kongeåen og spiser på Den Gamle
Grænsekro. Vi forventer at være hjemme i Nørre Aaby
igen kl. ca. 20.30.

Turen, hvortil der er begrænsede pladser, koster 200
kr. pr. person. Deltagerne betaler selv for drikkevarer til
middagen.
Opsamling starter kl. 12.00 ved Bøgeparken, Kongshøj
og Solvænget (Solgården) med afgang fra Solgården kl.
12.30.
Tilmelding senest d. 29. maj kl. 12.00 til Poul Strandgaard, tlf. 2273 8393, til Bente Nielsen, tlf. 2860 8266 eller
Anna Nyholm, tlf. 6442 1510.

Menighedsrådet
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Det sker i sognet

Friluftsgudstjeneste
Årets friluftsgudstjeneste med efterfølgende grillaften med helstegt pattegris afholdes d. 14. juni fra kl. 17 på
præstegårdsengen bag præstegården.
Vi opstiller et antal borde, bænke og træstole, men medbring gerne selv en pude eller klapstol.
Helstegt pattegris, brød og en øl eller vand koster 50 kroner. Medbring selv salat m.v. samt tallerkener og bestik.
Det er muligt at bestille kirkebil/teletaxa på tlf. 6441 4055. Parkering kan ske omkring præstegården.

Søndag d. 14. juni kl. 17
Menighedsrådet

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

28. april ved Vita Andreasen

•

11. august ved Anders Horne Henriksen

•

19. maj ved Anders H. Henriksen - altergang

•

25. august ved Anne Marie Krogh

•

16. juni ved Anne Marie Krogh
Anne Marie Krogh
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Påsken i Nørre Aaby Kirke
Lørdag d. 4. april kl. 11 holder vi dåbslørdag.
Søndag d. 5. april er det palmesøndag. Vi vil
til gudstjenesten kl. 10.15 fejre dagen, hvor Jesus
red ind i Jerusalem. Folket rev grene af palmerne
og lagde dem på vejen, som skulle de modtage en
konge – men kongen red stille ind i byen på ryggen
af et æsel.

Sankt Hans-aften
Vi indbyder traditionen tro igen til Sankt Hans-aften
på engen bag præstegårdshaven.
Vi byder velkommen kl. 19.45 og fortsætter med
fællessang, kaffe og snobrødsbagning for børnene.
Kl. 20.30 tænder vi det store bål og synger flere
sange.
Medbring venligst selv snobrødspinde til børnene.
Medbring også gerne en klapstol. Hvis vejret er
dårligt, rykker vi ind i sognehuset.
Velkommen i det grønne!

Tirsdag d. 23. juni kl. 19.45
Menighedsrådet

Frem med cyklerne

Torsdag d. 9. april kl. 17 holder vi aftengudstjeneste. Det er blevet skærtorsdag, og på denne
aften indstiftede Jesus nadveren for sine disciple og
forudsagde sin lidelse og død på korset. Ved denne
gudstjeneste er der kontinuerlig altergang.
Langfredag d. 10. april. Formiddagslyset vil
være det eneste lys for os i kirken, når gudstjenesten indledes kl. 10.15. Langfredag flages på halv
stang, der er ingen lys på alteret og ingen pynt. Der
holdes ikke nadver. Langfredag er en meditativ dag.
Vi holder en liturgisk gudstjeneste langfredag. En
gudstjeneste over lidelseshistorien.
Søndag d. 12. april kl. 10.15 afholdes påskegudstjeneste, der ledes musikalsk af organist Minako
Jensen og på trompet Henning Søgaard Nielsen. Der
er også barnedåb, og inden vi går hjem, får vi alle et
lille påskeæg. Det bliver festligt.
Påskedag fejres budskabet om, at Kristus er opstanden – det glædelige budskab, som vores kristne tro
bygger på. Vi fejrer, at døden ikke kan holde Gud
fast, døden dør af at forgribe sig på livet. Vi er som
Guds børn sat fri af en magt, som er stærkere end
det, der volder os ondt.

Så tager vi igen cyklerne frem og cykler til Føns, hvor
vi drikker kaffe, hygger og synger sange fra Højskolesangbogen. Vi cykler fra sognehuset kl. 19. Alle er
velkomne!

Mandag d. 13. april, 2. påskedag, er der fælles

Tirsdag d. 5. maj kl. 19

Tirsdag d. 14. april kl. 10.15 er der erindrings
gudstjeneste, en stjernestund med salmer. I samarbejde med Kongshøjcentret inviteres alle ældre til
salmesang, musik og nærvær.

Menighedsrådet

børnegudstjeneste kl. 10.30 i Asperup kirke. Trio
Fabula kommer med ”Musikforestillingen Jesus”.

Glædelig påske!

Erindringsgudstjeneste
I samarbejde med Kongshøjcentret inviteres alle ældre
under overskriften ”Stjernestunder og salmesang” igen
til salmesang, musik og nærvær i Nørre Aaby Kirke.

Tirsdag d. 14. april kl. 10.15

Anne Marie Krogh

Kirkeindsamling
Ved friluftsgudstjenesten d. 14. juni samles ind til
Røde Kors’ julehjælp til værdigt trængende i Nørre
Aaby sogn. Bidrag kan også gives via
MobilePay til 614 859.

Anne Marie Krogh
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Coronavirus

Coronavirus-situationen kan medføre ændringer i kirkens kalender.
Hold dig derfor orienteret på www.nørreaabykirke.dk og på vores
Facebook-side: Nr.AabyKirke

Gudstjenester og
kulturelle arrangementer
5. april
9. april
10. april
12. april
13. april
14. april
19. april
26. april
3. maj
5. maj
8. maj
9. maj
10. maj
12. maj
17. maj
21. maj
24. maj
31. maj
1. juni
7. juni
10. juni
14. juni
21. juni
23. juni
28. juni
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli
2. august
9. august
16. august
23. august
30. august
6. september

kl. 10.15
kl. 17.00
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.30
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 9.00
kl. 10.15
kl. 19.00
kl. 9.30 og 11.30
kl. 10-15
kl. 9.30 og 11.30
kl. 19.30
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 11.00
kl. 10.15
kl. 12.00
kl. 17.00
kl. 9.00
kl. 19.45
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 9.00
kl. 10.15

Palmesøndag
Skærtorsdag, kontinuerlig altergang
Langfredag, liturgisk
Påskedag med trompetspil og påskeæg
2. påskedag, fælles gudstjeneste i Asperup Kirke
Erindringsgudstjeneste
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske ved Anders Horne Henriksen
3. søndag efter påske
Cykeltur til Føns
Konfirmation for Nørre Aaby Realskole – FLYTTET TIL 19. SEPTEMBER
Spring 5580 – kunst og kulturdag
Konfirmation for Nørre Aaby Skole – FLYTTET TIL 20. SEPTEMBER
Orienteringsmøde forud for Menighedsrådsvalg 2020
5. søndag efter påske
Kristi himmelfarts dag
6. søndag efter påske
Pinsedag med bobler og kransekage
2. pinsedag på Tvillingegården, fælles for de syv sogne
Trinitatis søndag
Sogneudflugt til Sønderjylland
1. søndag efter trinitatis - friluftsgudstjeneste med helstegt pattegris
2. søndag efter trinitatis ved Anders Horne Henriksen
Sankt Hans på præstegårdsengen
3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis
5. søndag efter trinitatis ved Vita Andreasen
6. søndag efter trinitatis ved Vita Andreasen
7. søndag efter trinitatis ved Anders Horne Henriksen
8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis, kirkekaffe i våbenhuset
10. søndag efter trinitatis, kirkekaffe i våbenhuset
11. søndag efter trinitatis, kirkekaffe i våbenhuset
12. søndag efter trinitatis ved Vita Andreasen
13. søndag efter trinitatis

Leje af sognehuset

Nørre Aaby Sognehus kan lejes i forbindelse med
blandt andet mindesammenkomster. Se regler for
udlejning på www.nørreaabykirke.dk. Der er plads til
ca. 80 personer i sognehuset. Ønsker du at leje sognehuset, så kontakt 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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5. april 2020 – 6. september 2020

Kolofon
KIRKE og SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre
Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt.
Redaktion: Anne Marie Krogh, Poul Strandgaard, Georg
Göhns og Henning Søgaard Nielsen (ansv. redaktør).
Næste kirkeblad udkommer september 2020.
Indlæg mailes til redaktøren på henningsn@stofanet.dk
senest d. 1. august 2020.

