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September-konfirmander 2020

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:
Kirken ser flot ud i snevejr, men det er desværre
et sjældent syn.

Siden sidst
Døbte:
23.08.2020
06.09.2020
13.09.2020
27.09.2020
10.10.2020
08.11.2020

Elma Bonde Skovgaard
Sofia Kamp Reiche
Nora Agnete Sandberg Lund
Sonny Søholm Rørmose Quist
Jeppe Plougholt Boshau
Freya Hilding Bjerregaard

Sognepræst
Anne Marie Krogh
Præstegårdsvej 11
5580 Nørre Aaby
6442 2252 / 9117 2252
amkk@km.dk
Træffes bedst kl. 12-13
undtagen mandag.

Menighedsrådsformand
Henning Søgaard Nielsen
Kløvermarken 18
5580 Nørre Aaby
2678 4030
henningsn@stofanet.dk

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
Vibeke Bang Olsen
Assensvej 16
5580 Nørre Aaby
4022 4875
v.b.olsen@email.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:
Henning Søgaard Nielsen
2678 4030

Formand for det stående udvalg:
Lars Davidsen
2023 3427

Næstformand og
kirkeværge:
Vibeke Bang Olsen
4022 4875

Medlem:
Helle Dornonville de la Cour Gandløse
3061 8575

Kontaktperson:
Sofie Strandgaard
2869 3476
Kasserer og sekretær:
Vibeke Brøns Sund
6442 3111

Viede:

Medlem:
Birgith Bærentsen Madsen
4045 4093
Sognepræst:
Anne Marie Krogh
6442 2252 / 9117 2252

10.10.2020 Sara Kronvald Pedersen og

22.08.2020 Lane Fjordhauge Borby Dahl og
Casper Christoph Borby Dahl
05.09.2020 Berit Hytteballe Kristensen og
Michael Gunnar Hytteballe Kristensen
12.09.2020 Thea Maja Skou Kristoffersen og
Mikael Skou Kristoffersen
10.10.2020 Louise Schilling Rasmussen og
Joey Schilling Rasmussen
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Kirketjener og kirke/
kulturmedarbejder
Michala Helene Feveile
2044 5080
michalafeveile@gmail.com

Jacob Kronvald Pedersen
Begravede og bisatte:
25.09.2020 Martin Andersen
25.09.2020 Susanne Birgitte Yndgaard
29.09.2020 Bjarne Hedegaard Nielsen
01.10.2020 Aage Asbjørn Brandt Larsen
08.10.2020 Gerda Marie Andersen
24.10.2020 Tove Stenholt Jørgensen

Talen til årets
konfirmander
Kære konfirmander! Det er en stor dag i dag. Jeres
konfirmation. En dag, I har ventet på, og en dag, I aldrig
glemmer. For et år siden begyndte I jeres konfirmationsforberedelse. I var spændte, og I glædede jer til den
store dag. Efter vinterferien var vi da også gået i gang
med at forberede jeres konfirmation til maj, men det
satte corona-virussen en stopper for.
Nu er dagen kommet, og vi i kirken, jeres familie og venner har gjort alt, for at I skal få en uforglemmelig dag. En
dag med fest, glæde og masser af kærlighed.
Livet er en stor og dejlig gave, og livet er skabt til netop
dig. Det ligger lige foran dig, så det er bare om at træde
ud i det.
Per Krøis Kjærgaards konfirmationssang ”Kære linedanser”, som han i øvrigt skrev som en lejlighedssang
til sin egen nieces konfirmation, er en hyldest til livet
og en opfordring til at gribe det, til at leve det i nuet.
Det kan være ret overvældende at få at vide, at livet er
skabt netop til dig og til mig. Det er ikke tilfældigt, at vi
lever. Det er ikke meningsløst, og skulle vi komme til at
undervurdere livet, så minder sangen ”Kære linedanser”
os om, at livet er unikt og dejligt. Det gælder om at turde
springe ud i livet.
Denne sang er elsket, og det kan jeg godt forstå. Den
har blik for det horisontale. Det, der handler om menneskelivet og det liv, vi lever med hinanden. Samtidig har
den også blik for det vertikale. Det, der handler om Gud
og mennesket.
Han skriver ikke det vertikale direkte og tydeligt ind i
sangen, men det er der hele tiden som en rød tråd. Har
man blik for det, kan man se det. Han skriver blandt andet, at det er i det små, at vi møder det største. ”Og kigger
du opad er himlen blå.” Det er nemlig i livet med andre
mennesker, med vore medmennesker, at vi møder Gud. Vi
er alle skabt i Guds billede. Alle er vi lige værdifulde.
Livet er stort og godt, alligevel hører smerte og modgang også med til livet. Men som det står i sangen: ”Ud
af sorgen vokser lykken og livet i påskens evige fest.” Her
er en tydelig henvisning til påskebudskabet. Jesus døde
langfredag, men døden kunne ikke fastholde ham, han

opstod påskedag. Ja, for ud af modgang, smerte og sorg
vokser lykken og livet. Gud er ikke fjern og fraværende.
Gud er nærværende. Han er her og nu midt iblandt os.
Han rækker os håb og mod igen og igen. Han følger os
altid, både på de gode og lykkelige dage, men også på
de dårlige og triste dage.
Her i corona-tiden har jeg gået mange ture. Det har I
måske også. En dag gik jeg langs Viby å. Pludselig kunne
jeg høre et lille plop, og derefter fulgte 5-6 små plop.
Jeg blev nysgerrig, stod stille og kiggede ind mellem
træerne. Der nede på Viby å så jeg en stolt andemor
med 5-6 små ællinger. De var hoppet i åen. Først mor og
derefter fulgte ællingerne. Solen skinnede ned på dem,
og det så så hyggeligt og rart ud.
Denne oplevelse fortæller jo os, hvad livet handler om.
Vi skal trygt hoppe eller springe ud i livet, som linedanseren eller den lille ælling. Livet er ikke en dans alene,
men en fællesdans. Vi er dybt afhængige af hinanden. Vi
er en del af noget større, en del af mange tråde.
Livet er en gave, du har fået kvit og frit, og lyset brænder
for dig. Det loves os endda, at der er tændt et lys for hver
enkelt af os, så vi kan finde vej i vores liv. Gud holder
af os alle sammen, hver især. Som Iben Krogsdal har
skrevet i en konfirmationssalme fra 2015:
”Hvem er Gud? Det er ham, du fornemmer, når du mærker, at livet er stort. Ham, der taler med tusinde stemmer,
du går dagligt igennem hans port. Det er ham, der kan
gøre dig svimmel og forvirret og ny indeni. Du er midt i
hans brusende himmel og du ånder hans livsenergi. Og
han kommer og vækker dig stille, og han fører dig ud
i sit liv, og hans øjne er brændende milde, og de siger:
modtag og giv.”
Tre engle skal følge dig på livets vej. Den ene er tro, den
anden er håb og den tredje er kærlighed. Ja, for det
sande liv er et liv i tro, håb og kærlighed.
Må Gud den almægtige overraske jer på vejen. Jesus
Kristus være jeres ledsager og Helligånden oplyse jer
undervejs.
Anne Marie Krogh
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Nyt fra menighedsrådet
Corona-udfordringerne er fortsat hen over sommeren
og efteråret og har medført flere ændringer og aflysninger. For øjeblikket samarbejder sognepræsten med
personalet om at finde en måde at afholde julegudstjenesterne på, som samtidig overholder alle corona-regler.
Det har også været nødvendigt at flytte konfirmandundervisningen til kirken på grund af kravene til afstand.
Så for at være helt opdateret er det derfor nødvendigt at
orientere sig på kirkens hjemmeside eller på Facebook,
da der kan komme pludselige ændringer.
I begyndelsen af september havde vi igen indbrud i sognehuset. Der er tilsyneladende ikke stjålet noget, men
desværre øvet massivt hærværk med opbrudte døre
og skabe. Og her til morgen d. 29. oktober er jeg blevet
ringet op af sognepræsten, der kunne fortælle, at der er
forøvet hærværk på konfirmandstuen med smadrede
vinduer. Det er derfor tredje gang i år, at vi skal bruge
vores forsikring. Men det, der ærgrer mig mest, er, at vi
har en selvrisiko på 15.000 kroner. Det er dog ikke os,
der har valgt størrelsen på selvrisikoen. Tænk sig, hvad vi
ellers kunne have brugt de penge til!
Der er dog ikke kun elendighed at berette. Det snart 25
år gamle oliefyr i præstegården er blevet erstattet med
fjernvarme. En både klimavenlig og besparende foranstaltning. Og så var vi op til konfirmationerne i september så heldige, at vi fik kirken kalket, så den fremstod
meget flot på de unge menneskers store dag.

Nyt om navne
Så til nyheder på personalefronten: Vores kirkesanger
Malene Clara Ramm har sagt op for at videreuddanne

sig. I hendes sted har vi ansat Katrine Sofie Groth, som
startede d. 1. november. Vi glæder os til samarbejdet.
Vores kirketjener og kirke/kulturmedarbejder Michala
Helene Feveile er pr. 15. september også ansat som
kirke- og kulturmedarbejder ved de4kirker.
Præsten i Asperup-Roerslev sogne har sagt op, og der
skal derfor ansættes en ny. I den anledning har biskoppen indkaldt til profilmøde, hvor også to medlemmer fra
menighedsrådene i Nørre Aaby sogn og de4kirker deltog og kunne give deres mening til kende med hensyn
til den nye præsts profil.

Farvel og tak
Til slut en personlig hilsen fra mig. Jeg har været medlem af menighedsrådet i otte år. Heraf har jeg været
formand i syv år, men jeg kan desværre ikke løbe fra
min dåbsattest. Heldigvis er det lykkedes at finde yngre
medlemmer til menighedsrådet, hvilket er glædeligt.
Læs mere om det andetsteds i bladet.
Det er med vemod, at jeg tager afsked. Det har været
otte spændende år med dygtige medarbejdere, et
meget positivt menighedsråd og ikke mindst en imødekommende menighed. Det vil jeg virkelig komme til at
savne. Jeg vil til gengæld så kunne ”glæde” mig over lidt
mindre mylder i kalenderen.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul, hvordan
den så end bliver på grund af corona-krisen.
Poul Strandgaard
Afgående formand for Nørre Aaby menighedsråd

Det nye menighedsråd
Første søndag i advent – d. 29. november – tiltræder
det nye menighedsråd, som er valgt for den kommende
4-års periode. Efter to valgforsamlinger i september og
oktober fik vi valgt et fuldtalligt menighedsråd, hvilket vi
er meget glade for.
Det nye menighedsråd består af Birgith Bærentsen
Madsen, Sofie Strandgaard, Vibeke Bang Olsen, Helle
Dornonville de la Cour Gandløse, Vibeke Brøns Sund,
Lars Bang Davidsen og Henning Søgaard Nielsen. De
fire førstnævnte er nyvalgte. Herudover blev Connie
Råby Korsbæk og Carl Jørgen Kristensen valgt som
stedfortrædere.
Velkommen til de ni nævnte, som stiller sig til rådighed
for arbejdet i menighedsrådet.
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Det nye menighedsråd

Ikke mindre end fire personer udtræder af menighedsrådet efter mange års trofast indsats. Det er Poul Strandgaard, Anna Nyholm, Georg Göhns og Bente Nielsen.
Der skal lyde en stor, stor tak til jer alle fire for en enestående indsats gennem årene!
Valgbestyrelsen

Ny kirkesanger
Søndag d. 1. november startede vores nye kirkesanger,
Katrine Sofie Groth. Hun er 29 år og blev i sommeren
2020 færdiguddannet som kirkesanger på Kirkemusikskolen i Odense, hvor hun også er gået i gang med at
uddanne sig som organist. Hun er faktisk også uddannet
musiklærer på seminaret i Odense. Katrine bor i Munkebo med sin mand og datter på to et halvt år, men d. 1.
december flytter de til Ringe. Vi byder Katrine hjertelig
velkommen i sognet!

Konfirmationer 2020
Nørre Aaby Realskole
den 19. september kl. 9 og kl. 10
Forrest fra venstre: Claudia Dyhr Salonen Antonsen,
Alberte Aviaja Jespersen, Line Malthe Hartvigsen,
Mathilde Lundstrøm Hansen, Sara Kjær Olesen,
Matilda Maria Engleson, Victoria Kock Bauer.
Midt fra venstre: Sognepræst Anne Marie Krogh,
Anna-Freja Kroun Oldenburg, Emilie Bøge Mikkelsen,
Johanne Strandgaard Bach, Dagmar Greholm,
Noah Børsting.
Bagerst fra venstre: Aksel Kremmer Andersen,
Andreas Grüner Kørvel, Mads Emil Rahbek,
Esben Tornfeldt Sørensen, Christoffer Jung Storgaard.

Nørre Aaby Realskole
den 19. september kl. 11 og kl. 12
Forrest fra venstre: Lærke Esmann Pryds, Jasmin Lykke
Bjerrisgaard Zakaria, Rosa Dalgaard, Thea Augusta
Junker Jensen, Christina Heltborg Føhn Pedersen,
Emma Kjestrup Smith.
Bagerst fra venstre: Sognepræst Anne Marie Krogh, Gro
Lyngsaa Gudiksen, Mikkel Willatzen Olsen, Oscar Langmach
Bisgaard Schmidt, Illia Kreitor, Laura Thea Larsen.

Nørre Aaby Skole
den 20. september kl. 9 og kl. 10
Forrest fra venstre: Lykke Ankerstjerne Neergaard Zanke,
Caroline Elna Magnussen Thorson, Lea Landberg
Madsen, Heidi Niviaq Hosiassen, Iben Elmelund,
Liva Brüsshaver Andresen.
Bagerst fra venstre: Sognepræst Anne Marie Krogh,
Magnus Tranbjerg, Rasmus Kondal Nikander, Sebastian
Høyer Lundgaard, Oliver Hans Greve, Christian Nikolaj
Mortensen, Tobias Jensen.
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Det sker i sognet
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 godt nytår
med et glas mousserende vin og chokolade.

Torsdag d. 31. december kl. 14

Juleaften
På grund af corona-situationen og de mange restriktioner kommer de altid velbesøgte gudstjenester
juleaftensdag til at forløbe anderledes i år. Vi afholder
hele fem gudstjenester kl. 12, 13, 14, 15 og 16 med
musik og salmesang. Hver gudstjeneste, hvor der er
plads til maksimalt 45 gæster, vil kun vare 30 minutter.
Og så skal der bæres mundbind ved ind- og udgang. Vi
håber, at kirkegængerne vil sprede sig ud over dagen,
så alle ikke møder op på samme tidspunkt.

Torsdag d. 24. december kl. 12-16

Nytårsgudstjeneste
Vi afholder nytårsgudstjeneste i kirken, og
herefter er alle velkommen til nytårsfrokost i
sognehuset. Frokosten koster 50 kr.

Søndag d. 10. januar kl. 10.15
Menighedsrådet

COVID19-retningslinier
Retningslinierne for folkekirken tilpasses løbende den aktuelle situation, så spredning af
corona-virus undgås mest muligt.
I skrivende stund (medio november) må vi
være 45 mennesker i kirken, når vi synger.
Derfor er hver anden bænkerække spærret
af med rødt bånd. Derudover skal man som
kirkegænger bruge mundbind eller visir, når
man går ind i og ud af kirken. Dette gælder
foreløbigt frem til d. 2. januar 2021.
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Aftensang

☺

Sang kan gøre noget ved os
Det er blevet tydeligt
i denne coronatid. I januar vil vi synge vintersange og
salmer. I marts bliver det forårssange og salmer.
Vi skal blandt andet lære forårssangen ”De første
forårstegn i Norden” af Janne Mark, hvor det første vers
lyder sådan:
De første forårstegn i Norden, erantis, vintergæk på vej, lille,
men sej, se forårsblomster dækker jorden. Et under vi kan
stole på, alt får liv igen. Et løfte til at leve på, alt får liv igen.

Torsdag d. 28. januar kl. 17 og
torsdag d. 25. marts kl. 17

Fastelavn
Vi holder igen i år fastelavnsgudstjeneste i Nørre
Aaby kirke. Derefter slår vi katten af tønden
og spiser fastelavnsboller i sognehuset. Alle er
velkomne.

Søndag d. 14. februar kl. 14
Menighedsrådet

Indsamlinger
I juledagene samles ind til Børnesagens Fællesråd
og i januar samles ind til Bibelselskabet.

De ni læsninger

Kirkehøjskolen

”De ni læsninger” er en gudstjeneste, hvor vi
forbereder os på påsken gennem læsninger,
salmesang og musik. Derefter er der kirkekaffe i
sognehuset.

Middelfart Provstis kirkehøjskole byder velkommen til en sæson med fokus på eksistens og tro.
Tilmelding skal ske på www.kirkehojskole.dk.

Søndag d. 7. marts kl. 14
Lektion 2: Bibelen 2020
Ved Else Kragelund Holt, lektor emer., Aarhus.

Foredrag om robusthed
Lone Vesterdal, der er sognepræst i Bramdrup, taler med
udgangspunkt i sin bog ”Robust – om tro og magtesløshed” om, hvordan der mangler en eksistentiel-kristen
gennemtænkning af fænomenet Robust. For hvad gør
et menneske, når det ikke er hverdagens trommerum,
der trykker, men livet, der pludselig giver én store udfordringer, og man er oppe imod sorgen, tomheden og
mørket? Hun forsøger at udvide perspektivet på vores
tilværelse. Det handler om at finde kræfterne til modgang gennem troen og den kirkelige tradition.
Foredrag inkl. kaffebord koster 50 kr. Aftenen arrangeres
af KFUM og KFUK på Vestfyn i samarbejde med Nørre
Aaby menighedsråd.

Tirsdag d. 9. marts kl. 19.30 i sognehuset

Nyt fra de syv sogne
Efter tre år som sognepræst i Asperup og
Roerslev flyttede Anders Horne Henriksen d. 1.
oktober til Næstved. Vi ønsker Anders med sin
familie held og lykke i det sjællandske.
Fra november er Kristian Mejrup præstevikar i
Asperup og Roerslev. Han har det sidste år været
præstevikar i Rønninge og Langeskov. Dejligt at
du vil hjælpe os i de syv sogne. Velkommen, vi
glæder os til samarbejdet!
Fra d. 2. november til d. 2. februar har Vita
Andreasen studieorlov, hvor hun skal studere
samtalens muligheder og sjælesorg. I de tre
måneder er Hanne Drejer, der har været præst i
Asperup og Roerslev, vikar for Vita. Velkommen
tilbage til de syv sogne, Hanne!
PS: "De syv sogne" er et samarbejde mellem
Nørre Aaby, Asperup, Roerslev, Føns, Ørslev,
Udby og Husby sogne.
Anne Marie Krogh

Hvorfor skal vi have en ny oversættelse af Bibelen – var den gamle ikke god nok? Og hvorfor
skal man overhovedet læse i Bibelen? Giver det
mening i vore dage, og bringer Bibelen håb og
mod til nutidens mennesker?

Lørdag d. 16. januar kl. 9-12
i Balslev Forsamlingshus

Lektion 3: Tro og politik
Ved Anders Gadegaard, domprovst ved Københavns Domkirke.
For Anders Gadegaard er tro og politik tæt
forbundet. I hans øjne hænger forkyndelse og
politik derfor tæt sammen, idet alle mennesker
er borgere og dermed også politiske væsener.
Foredraget tager udgangspunkt i hans bog "Tro
Mod Politik".

Lørdag d. 27. februar kl. 9-12
i Gamborg Forsamlingshus

Lektion 4: Den nye højskolesangbog
Ved Mathias Hammer, pianist, musikformidler,
radio- og TV-vært på DR.
I november udkommer 19. udgave af Højskolesangbogen, og det offentliggøres, hvilke nye
sange der kommer med, og hvilke der ryger ud.
Sangbogsudvalget har valgt de 601 sange, der
skal udgøre den nye Højskolesangbog.

Lørdag d. 27. marts kl. 9-12
i Indslev Forsamlingshus
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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.:
29. november 2020 – 28. marts 2021
November:
29.11.
December:
6.12.
8.12.
13.12.
20.12.
24.12.
24.12.
24.12.
24.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
31.12.
Januar:
3.1.
10.1.
12.1.
17.1.
24.1.
28.1.
31.1.
Februar:
7.2.
9.2.
14.2.
21.2.
28.2.
Marts:
6.3.
7.3.
9.3.
9.3.
14.3.
18.3.
21.3.
25.3.
27.3.
28.3.

kl. 10.15

1. søndag i advent

kl. 16
kl. 19
kl. 10.15
kl. 19
kl. 12
kl. 13
kl. 14
kl. 15
kl. 16
kl. 10.15
kl. 10.30
kl. 10.15
kl. 14

2. søndag i advent – Musikgudstjeneste
Menighedsrådsmøde
3. søndag i advent – Minikonfirmandafslutning
4. søndag i advent. Fælles gudstjeneste for de 7 sogne i Asperup kirke v. Kristian Mejrup.
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juledag
Anden juledag. Fælles gudstjeneste for de 7 sogne i Føns kirke v. Hanne Drejer.
Julesøndag. Fælles gudstjeneste for de 7 sogne i Nørre Aaby v. Anne Marie Krogh.
Nytårsaften. Vi ønsker hinanden godt nytår med et glas mousserende vin og chokolade.

kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 19
kl. 10.15
kl. 14
kl. 17
kl. 10.15

Helligtrekongers søndag.
1. søndag efter helligtrekonger – spejdernes nytårsparade. Nytårsfrokost i sognehuset.
Menighedsrådsmøde
2. søndag efter helligtrekonger
Sidste søndag efter helligtrekonger v. Kristian Mejrup.
Aftensang i kirken
Septuagesima

kl. 10.15
kl. 19
kl. 14
kl. 14
kl. 10.15

Seksagesima. Diakoniens dag.
Menighedsrådsmøde
Fastelavn
1. søndag i fasten v. Kristian Mejrup.
2. søndag i fasten

kl. 10
kl. 14
kl. 19
kl. 19.30
kl. 10.15
kl. 19
kl. 9
kl. 17
kl. 11
kl. 10.15

Kirkekino i Nørre Aaby Bio
De ni læsninger. Derefter gratis kaffebord i sognehuset.
Menighedsrådsmøde
Foredrag v. Lone Vesterdal.
Midfaste
Konfirmand-forældremøde
Mariæ bebudelses dag v. Vita Andreasen
Aftensang i kirken
Lørdagsdåb
Palmesøndag

Kolofon
KIRKE og SOGN udgives af menighedsrådet ved Nørre
Aaby Kirke og udkommer tre gange årligt.
Redaktion: Anne Marie Krogh, Michala Helene Feveile og
Henning Søgaard Nielsen (ansv. redaktør).
Næste kirkeblad udkommer april 2021.
Indlæg mailes til redaktøren på henningsn@stofanet.dk
senest d. 15. februar.
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Leje af sognehuset
Sognehuset kan lejes i forbindelse med bl.a. mindesammenkomster. Se reglerne 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 Feveile på 2044 5080.
Find os på Facebook: Nr.AabyKirke og klik på ”Synes
godt om”. Så får du opdateringer om kirketider og
arrangementer i kirken.

