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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 bopælskom
munen. 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.

Døbte:
19.04.2020
22.05.2020
28.06.2020
02.08.2020
09-08-2020
09.08.2020
16.08.2020
23.08.2020
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Elenora Cecilie Bernhardt Buch
Eskild Hytteballe Kristensen
Merle Elvira Thingholm Lund
Norah Kristine Ronalddatter
Albert Kunsaen Pedersen
Karl Bob Ekander
Alexander Bangsgaard Martner
Elma Bonde Skovgaard

Kirketjener og kirke/
kulturmedarbejder
Michala Helene Feveile
2044 5080
michalafeveile@gmail.com
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.
Organist
Minako Jensen
2548 7411
jminako@gmail.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

Forsiden:
Sankt Hans-aften på præstegårdsengen
i skønt sommervejr

Siden sidst

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

Viede:
30.05.2020 Thilde Damgaard Ravnsbæk og
Thomas Damgaard Ravnsbæk
01.08.2020 Sanne Kirkegaard og
Christoffer Kirkegaard
08.08.2020 Anne Sofie Bundgaard og
Michael Bundgaard
15.08.2020 Tine Abildgaard Johannesen
og Martin Johannesen
22.08.2020 Lane Fjordhauge Borby Dahl og
Casper Christoph Borby Dahl

Sognepræst:
Anne Marie Krogh
6442 2252

Begravede og bisatte:
31.03.2020 Hans Erik Knudsen
29.04.2020 Erik Lindvig Jensen
16.06.2020 Ellen Nielsen
23.06.2020 Benta Lissi Jensen
04.07.2020 Kirsten Kjærsgård
07.07.2020 Harry Andersen
21.07.2020 Lilian Agnete
Brochstedt Jørgensen
21.07.2020 Jens Ove Hansen
28.07.2020 Poul Nørlund

Bibelen skyder med raketter
Den 20. marts fik Danmark en ny bibel: Bibelen
2020. Der skulle have været mange festlige gudstjenester og arrangementer i den forbindelse, men det
satte corona-virussen en stopper for. Folkekirken
blev jo lukket den 11. marts.
I forbindelse med udgivelsen af 2020-bibelen har
Bibelselskabet udgivet et fint lille magasin. I dette
er der blandt andet et interview med skuespilleren
Bodil Jørgensen, hvor hun siger, at for hende skyder
Bibelen med raketter. Raketter, der kaster lys, farver
og toner på det liv, vi lever her på jorden. Under
en filmoptagelse i 2014 var hun udsat for en slem
ulykke, og mens hun var indlagt på hospitalet,
lyttede hun ofte til Det Nye Testamente på lydbog.
Bibelen spiller en vigtig rolle i hendes liv.
”Hver gang jeg lytter eller læser i Bibelen, skyder
fortællingerne nye farver og toner ind i mit liv.
Der er en utrolig dybde i dem, og samtidig er de
enkle at forstå. Tag den fortabte søn, som griber
mig igen og igen. Den handler om kærlighed og
tilgivelse, der er noget, vi alle kan forstå. Noget, vi
alle har brug for at høre og minde hinanden om
vigtigheden af”, siger Bodil Jørgensen.
I Jesu kendte fortælling om den fortabte søn, hører
vi, at faderen bliver helt vildt glad og lykkelig for
at se sin yngste søn komme levende hjem, komme
hjem i god behold. Og selvom han havde ødslet alt
væk, så skulle fedekalven alligevel slagtes, og der
skulle festes til den lyse morgen. Der skulle festes på
grund af glæde og stor kærlighed.

Festen er en guddommelig gave. Ordet ”fest” kommer
fra latin og er i familie med ordene ferie og fejre. Fest
handler altså om det særlige, det, som ligger ud over
hverdagen, det, som bliver til noget særligt ved at
være noget andet end det daglige. En fødselsdag. Et
studentergilde. En dåbsfest. En frokost med en god
ven. Eller når ens søn uventet kommer hjem. Fest
betyder en opbremsning. Man standser op og holder
en pause – for igen at kunne gå videre. At holde fest
betyder at holde fast i fællesskabet med andre og
satse på det livsbekræftende. Ja, man kan sige, at når
man holder fest, så fejrer man livet.
Faderen i Jesu fortælling kunne have valgt at være sur,
skuffet og fornærmet. Men han valgte altså festen og
glæden. Han slagtede fedekalven for at feste og fejre
sin fortabte søns hjemkomst.
Jesus taler i denne fortælling om tilgivelse og glæden
ved, at livet bliver til mellem far og søn. Han bruger
det som et billede på ethvert menneskes forhold til
Gud. Sådan er vi stillet. Vi har ødslet med vores liv og
misbrugt det. Men Gud er god. Han slagter fedekalven. Han holder fest for enhver, der kommer til ham
med sit liv, så broget og uperfekt det end er.
”Menneske, dit liv er stort, uden dig bliver intet gjort,
synker du til bunds i sorgen, rejser Gud dig op i morgen med din næstes milde hånd.”
Jeg ønsker alle et dejligt efterår 
Anne Marie Krogh
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Nyt fra menighedsrådet
Foråret og sommeren har i høj grad været præget af
covid-19, som har sat sit præg på Danmark. De kirkelige
aktiviteter er bestemt ikke gået ram forbi. I marts og
april var alle gudstjenester og andre kirkelige handlinger
aflyst eller blev udsat og kun begravelser/bisættelser
kunne gennemføres med færre deltagere end ønsket.
Det betyder, at det bliver et travlt efterår med mange
dåbshandlinger og bryllupper. Konfirmationerne er også
udsat og finder sted d. 19. og 20. september. På grund af
afstandskravene kom Nørre Aaby Realskole i pladsnød
og lånte i maj og juni sognehuset til undervisning af deres 7. klasser. Det var glædeligt, at vi kunne hjælpe dem.
Der går nok lang tid, inden vi glemmer det jerngreb,
som covid-19 har påført os.

Døbefont er slidt
Den 17. juni havde vi besøg af en ekspert fra Nationalmuseet i København, som skulle besigtige
døbefonten i kirken. Den er meget bevaringsværdig,
fik vi at vide, men kræver restaurering. Det arbejder
vi videre med. Også med at finde en midlertidig løsning, mens restaureringen pågår. Vi fik også at vide,
at sprit er ”gift” for bevaringsværdige kulturværdier!
Gulvet i sognehusets sal har i løbet af sommeren
fået en overhaling. Det er blevet slebet og lakeret,
og så er de nye stole kommet. Og ja, det er igen
Nanna Ditzel-stole som de gamle, selvom flere har
ønsket en anden model. Nu er alle stole dog forsynet med hynder, så forhåbentlig er siddekomforten
bedre.
Et nyt maskinhus har i lang tid stået højt på ønskesedlen, og nu er alle formaliteter på plads bortset fra
finansieringen, som vi håber også falder på plads.

Nyt maleri i sognehuset
For nogen tid siden fik menighedsrådet en gave fra
Nørre Aaby Efterskole – et flot maleri af kirken malet
af William Hansen. Efter en let rensning hænger
maleriet nu i sognehusets sal sammen med to andre
malerier af samme maler. Det er en gave, som vi – og
mange andre - er meget glade for.
Efterfølgende har vi fundet ud af, at maleriet i sin tid
er købt af tidligere forstander på Nørre Aaby Efterskole, Poul Agergaard, og skænket til skolen. Det er
uvist, hvorfor skolen har foræret os maleriet, men nu
har det i hvert fald fået en blivende plads.

Valg til menighedsrådet
Det nuværende menighedsråds funktionsperiode
udløber med udgangen af november. Derfor er der
d. 15. september valgforsamling. Jeg håber, at rigtig
mange møder op, så der kan laves en liste.
Poul Strandgaard, formand for menighedsrådet

Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 15. september kl. 19.30 afholdes valgforsamling i sognehuset. Det er denne aften, vi håber at
kunne få valgt og sammensat et nyt menighedsråd
for de næste fire år.

Der skal vælges syv medlemmer og to suppleanter
til det nye menighedsråd. Tre nuværende medlemmer genopstiller, så vi regner pt. med at skulle finde
fire nye ansigter.
Fortsættes på næste side
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Har du interesse i og lyst til at være en aktiv del af
menighedsrådet, så mød op denne aften. Arbejdet
i menighedsrådet er meget spændende og også
meget hyggeligt.

Læs om Menighedsrådsvalg 2020 på
www.menighedsrådsvalg.dk.
Vi glæder os til at se dig!
Menighedsrådet

Ny kirketjener og meget mere
Den 1. april - midt under corona-nedlukningen af Danmark - startede Michala Helene Feveile i en kombineret
stilling som kirke- og kultur-medarbejder og kirketjener
ved Nørre Aaby Kirke. Her fortæller hun om sig selv:
- Jeg er 32 år og uddannet 3K’er – professions-bachelor i
kristendom, kultur og kommunikation fra Diakonhøjskolen i Aarhus. Jeg er født og opvokset i Middelfart og er
efter endt uddannelse flyttet tilbage.
- Jeg har en stor passion for folkekirken og det kirkelige
arbejde, og jeg kommer som kirke- og kulturmedarbejder til at stå for nogle af de aktiviteter, som kirken
tilbyder. Jeg skal som kirketjener desuden være med til

at forberede gudstjenesterne, deltage i disse samt andre
kirkelige handlinger.
- Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af det
gode team i Nørre Aaby Kirke, og jeg ser frem til at stifte
bekendtskab med sognets beboere, fortæller altså
Michala Helene Feveile.
Vi byder – også her i kirkebladet – Michala hjertelig
velkommen i kirken og i sognet. Vi ser frem til et godt
samarbejde.
Menighedsrådet

Minikonfirmander! Kom og vær med!
Jeg er ansat både som ny kirketjener og kirke- og kulturmedarbejder ved Nørre Aaby Kirke, og det er i egenskab
af det sidste, at jeg er så heldig at få lov til at stå for
minikonfirmand-undervisningen her i kirken.

familier, og bagefter går vi alle ned i sognehuset og
spiser pizza og hygger sammen. Som afslutning laver
minikonfirmanderne krybbespil og luciaoptog torsdag
den 10. december i kirken og sognehuset.

Startdatoen er den 22. oktober, og forløbet vil strække
sig over 8 gange og foregå torsdag eftermiddag efter
skoletid.

Anne Marie Krogh og jeg vil i starten af skoleåret tage på
skolebesøg, så 4. klasserne får mulighed for at møde os
inden tilmelding.

Jeg vil gerne være med til at gøre kirken til et trygt og
rart sted at være for alle aldersgrupper. Jeg vil også
gerne være med til at udvide kendskabet til kristendommen og de næstekærlige værdier, som vi ideelt set
gerne vil have i vores liv og i samværet med hinanden.

Jeg glæder mig til nogle rigtig hyggelige eftermiddage
sammen med minikonfirmanderne i efteråret 2020.
Michala Feveile

Hvad siger Gud om kærlighed? Hvordan skal vi være
overfor hinanden? Hvad er dåb og bøn egentlig? Nogle
af de svar vil vi sammen prøve at finde i løbet af de 8
torsdage hen over efteråret. Vi skal blandt andet gennemgå højtiderne, udforske kirkerummet og de kirkelige
handlinger, høre om bibelen, lære Fadervor, synge, lege,
være kreative, spise boller og have det rigtig hyggeligt
og sjovt sammen.
Torsdag den 12. november mødes vi i kirken til en
børnegudstjeneste for minikonfirmanderne og deres
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Det sker i sognet
Efterlysning
Vi mangler snart nye frivillige, som vil hjælpe
med at omdele kirkebladet i Nørre Aaby. Det
tager cirka én time tre gange om året. Hvis du vil
hjælpe til, så kontakt Inger Højholdt på
6442 1343.

Foredrag: ”Kærligheden
holder aldrig op”
Foredrag v/ Else K. Holt, lektor emerita i Det
Gamle Testamente, Aarhus Universitet. Bibelen
er en bog om det hele. Den sætter ord på det
svære – på had, sorg, fortvivlelse og på Guds
vrede og strenge krav til os mennesker. Men
Bibelen rummer endnu flere ord, der fortæller
om tro, håb og ikke mindst om Guds kærlighed
og trofasthed.

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.”
Efter høstgudstjenesten er alle velkommen i sognehuset
til høst-kaffebord til 25 kr.

Søndag den 27. september kl. 14
Menighedsrådet

Kirkeindsamling
Ved høstgudstjenesten den 27. september
samles ind til KFUM`s Sociale Arbejde, der driver
sociale indsatser for udsatte børn, unge og
voksne i Danmark. Bidrag kan også gives via
MobilePay til 614 859.

Corona
Danmark er stadig præget af corona-
pandemien. Dette kan medføre ændringer
i kirkens arrangementer. Hold dig derfor
orienteret på www.nørreaabykirke.dk og
Facebook
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Foredrag inkl. kaffebord koster 50 kr. Aftenen
arrangeres af KFUM og KFUK på Vestfyn i sam
arbejde med Nørre Aaby menighedsråd

Tirsdag den 10. november kl. 19.30
i sognehuset

Sangcafé
Med dette års sangcafé bliver der mulighed for at
komme i julestemning, da Malene og jeg optræder med
dejlige julesange og andre sange i 25 minutter. Derefter
synger vi jeres ønske-sange fra højskolesangbogen. Kom
og være med til en hyggelig advents- og jule-sangcafé.

Tirsdag den 1. december kl. 19.30
Minako Jensen

Kirkekino
”Onkel” er en utraditionel dansk film, hvor alle
skuespillere er castet inden for en radius af 15 km fra
Løgumkloster. Vi følger en ung kvinde, der fravælger byliv og studium for at hjælpe til på gården i
det sønderjyske, en gård som ejes af onklen, der er
en slags erstatningsfar. Onklen er blevet ramt af et
slagtilfælde, så han har brug for hjælp, men hvad
med fremtiden for den unge kvinde?
Vi ser filmen sammen, så kom alene eller nogle stykker sammen. Vita Andreasen kommer med et kort
oplæg før filmen. Bagefter taler vi om, hvad vi hver
især lagde mærke til. De frivillige i biografen laver
kaffe til os, og der kan købes chokolade og popcorn i
’baren’. Fri entré. Arrangør: De 7 sogne.

Lørdag den 12. september kl. 10
i Nørre Aaby Bio
I år er det 75 år siden, at befrielsen kom til Danmark.
Filmen ”De forbandede år” gør os klogere på de
dilemmaer, fædre og mødre stod overfor i krigens
år. Jesper Christensen og Bodil Jørgensen spiller
det succesfulde ægtepar Karl Skov og frue med fem
børn. De lever, som ejere af en stor elektronikfabrik,
et overklasseliv på Strandvejen nord for København. Karl kæmper for at videreføre produktionen
på fabrikken i de første besættelsesår, men for at
beskytte sin familie og de ansatte begynder han at
producere til det tyske marked. Det fører til samarbejde med besættelsesmagten og smertelige brud
og konflikter i familien.

Seniorskolen
i Nørre Aaby
Orkestret Spil`opperne, Middelfart, v/ dirigent
Peter Mathiasen. Programmet består af koncertnumre og syng-med-numre. Alt sammen kendte
og populære melodier. Orkesterbesætningen er
guitar, harmonikaer og klaver.

Onsdag den 21. oktober kl. 14
i sognehuset

Tandpleje på verdens top, Himalaya, Nepal, v/
tidligere tandlæge Maja Myrhøj, Fredericia. Kom
med til en fortælling om, hvordan en tandlæge
har grebet problemet an for at gøre en forskel
i en lille, afsidesliggende skole i Himalayabjergene. Ægteparrets private projekt har indtil nu
medført to besøg på stedet, og der er stadig
kontakt. Der vises mange billeder fra turen, såvel
fra skolen som fra den private indkvartering.

Onsdag den 4. november kl. 14
i sognehuset

Vita Andreasen introducerer filmen, og bagefter
snakker vi om den. Begge film vises i samarbejde
med de frivillige i Nørre Aaby Bio. Fri entré. Arrangør:
De 7 sogne.

Genforeningen 1920 og dens baggrund v/
tidligere valgmenighedspræst Karen Marie Ravn,
Grauballe. I 100-året for Genforeningen med
Sønderjylland markerer vi begivenheden med
dette foredrag, som også indeholder gamle og
nye fællessange. Vi kommer også omkring det
sønderjyske kaffebord.

Lørdag den 24. oktober kl. 10
i Nørre Aaby Bio

Onsdag den 18. november kl. 14
i sognehuset

Advent og jul v/ Mette og Poul Nørup, Esbjerg,
som vi kender fra ”En kulturrejse langs den jyske
vestkyst”. Billeder, sang og fortælling. Året er
gået på hæld, og vi vil synge de gamle julesange og høre om julens mange traditioner. Vi
hører udpluk fra både Selma Lagerløfs og H.C.
Andersens forfatterskab. Og der fortælles om et
nissedrama fra dengang, nisserne flyttede ind
hos menneskene.

Onsdag den 2. december kl. 14
i sognehuset
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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, kulturelle arrangementer mv.:
6. september – 29. november 2020
September:
6.9.
8.9.
9.9.
13.9.
15.9.
15.9.
19.9.
20.9.
27.9.
Oktober:
1.10.
4.10.
6.10.
10.10.
11.10.
18.10.
20.10.
22.10.
25.10.
November:
1.11.
8.11.
10.11.
10.11.
12.11.
15.11.
22.11.
29.11.

kl. 10.15
kl. 17.00
kl. 16.00-20.00
kl. 10.15
kl. 19.30
kl. 20.00

kl. 14.00

13. søndag efter trinitatis
Menighedsrådsmøde
Konfirmand-undervisning
14. søndag efter trinitatis
Menighedsrådsvalg 2020: Valgforsamling
Generalprøve – konfirmander
Konfirmation for Nørre Aaby Realskole - se klokkeslæt på www.nørreaabykirke.dk
Konfirmation for Nørre Aaby Skole - se klokkeslæt på www.nørreaabykirke.dk
16. søndag efter trinitatis – Høst-gudstjeneste med efterfølgende gratis kaffebord
i sognehuset

kl. 19.00
kl. 9.00
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 8.00-10.00
kl. 8.00-10.00
kl. 10.15

Konfirmandstart – fælles
17. søndag efter trinitatis v. Vita Andreasen
Menighedsrådsmøde
Dåbslørdag
18. søndag efter trinitatis
19. søndag efter trinitatis v. Hanne Drejer
Konfirmandstart
Konfirmandstart
BUSK – børn, unge, sogn og kirke. Spejderne deltager.

kl. 16.00
kl. 10.15
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 9.00
kl. 10.15
kl. 10.15

Alle helgens dag
22. søndag efter trinitatis
Menighedsrådsmøde
Foredrag v. Else K. Holt, ”Kærligheden holder aldrig op”
Børnegudstjeneste med Per, Poul og farmand. Efterfølgende pizza i sognehuset.
23. søndag efter trinitatis v. Hanne Drejer
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent.

Kolofon

Leje af sognehuset

KIRKE og SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre
Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt.

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 eller kirketjener
Michala Helene Feveile på 2044 5080.

Redaktion: Anne Marie Krogh, Poul Strandgaard ,
Michala Feveile, Georg Göhns og Henning Søgaard
Nielsen (ansv. redaktør).
Næste kirkeblad udkommer december 2020.
Indlæg mailes til redaktøren på henningsn@stofanet.dk
senest d. 25. oktober 2020.
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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.

