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Træffes efter aftale på tlf. 54 40 05 07.
Mandag er fridag.
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Jan Christensen
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Næstformand for
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Ove Brandt Jensen
Tlf. 40 63 20 87
Graver i Nørre Alslev
Bjarne Mortensen
Mobil tlf. i arbejdstiden 29 26 43 82
E-mail: bjti@godmail.dk
Graver i Nørre Kirkeby
Tania Gliese Petersen
Tlf. 21 90 79 58
E-mail: taniagliese@hotmail.com
Organist
Jane Borello Carlsen
Tlf. 54 43 11 27 · E-mail: janeborello@mail.dk
Kirkesanger
Olav Lorenzen
Tlf. 55 38 57 38 · Mobil 23 48 57 38
E-mail: olwood@olwood.eu

Himlen ligger nu på mulde
Det fortælles i Adam Oehlenschlägers digt om den mægtige norske
jarl, Hakon, at han før det afgørende slag mod Olav Tryggvason ofrer sin søn til Hvide Krist i håb om, at han må forsvinde fra Norges
kyster. Offeret er til ingen nytte. Jarl Hakon må flygte for Olav, der
bærer korsbanneret med sig i slaget, og det ender med, at Hakon dør
en ussel død for sin træls hånd.
Nuvel, et digt er det nok, men det fortæller alligevel noget om,
hvilken omvæltning, kristendommen bragte med sig. Hakon, der ser
de gamle aser slået af den nye gud, har ikke forstået, at denne gud
ikke vil have ofre, men at han derimod ofrede sig selv. Det kunne
han ikke have gjort, hvis ikke han var blevet menneske, og det blev
han julenat. »Himlen ligger nu på mulde, Gud er blevet jordens
gæst« skriver Kingo om underet i salmen Alle ting er underfulde. Den
himmelske Gud, som skabte verden, udsatte sig selv for mennesker,

for deres godhed og omsorg, for deres had og
grusomhed, og julen taler til vore hjerter, fordi
den lille dreng og hans unge moder vækker vor
beskyttertrang.
Fra krybben gik vejen dog til korset; de mennesker, som Gud ville frelse, klyngede ham op
på det. Men fordi Gud er Gud, kom der også en
påskemorgen, og dermed er stalden i Bethlehem blevet porten til himmeriget. Kun i lyset af
påskemorgen forstår vi rækkevidden af den glæde, englen forkyndte
for hyrderne for mange år siden. Det lille barn i krybben vækker
dermed troen, håbet og kærligheden, en glæde, der rækker udover
julen og ind i evigheden.
Marianne Wagner

Når luren gjalder

Spejdernes nytårsparade

så styrter dødens trone. Det ved vi fra Grundtvigs salme Rejs op dit
hoved, al kristenhed. Den sidste domsbasun er hos Grundtvig blevet
erstattet med en nordisk lur, og det er en af grundene til, at jeg har
valgt luren som ramme for vore to smukke kirker her i avisen, som
nu bliver vort kirkeblad. Præstesekretæren, Serena Gallacher, har
stået for udformningen.
Endnu har den sidste lur ikke lydt, og medens vi lever vort jordeliv i
vore to sogne, skal lurerne kundgøre, at der bringes nyt fra kirkerne
i Nørre Alslev og Nørre Kirkeby. Netop Nørre Kirkeby er den sidste
og vigtigste grund til valget; for i Lommelev fandt selvejergårdmand
Peter Madsen i 1846 fragmenter af to lurer, som vidnede om, at området har været meget rigt i bronzealderen. Nationalmuseets billede,
som er brugt her, er af den såkaldte Brudevæltelur, som blev fundet
i meget bedre stand end lurerne fra Lommelev. Ikke desto mindre
minder luren os om et spændende stykke lokalhistorie, og knyttet
sammen med kirken bliver den også en påmindelse om, at vi er en
del af Guds historie, som endnu ikke er slut.
Marianne Wagner

Søndag den 6. januar kl. 16.00 i Nørre Alslev Kirke

Nykøbing F. koret synger julen ind
i Nørre Alslev Kirke

Gratis Kirkebil til alle gudstjenester
Bestilles senest dagen før inden kl 12.00 hos
Bjarnes Taxi tlf. 54 43 55 24
Nyt fra pastoratet bringes igen i slutningen af
januar 2019.
Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
https://www.facebook.com/nralslevpastorat/

Plejehjemsandagter:
Onsdag den 5.12 v. Eva Heyn
Fredag den 21.12 Juleandagt v. Marianne Wagner
Onsdag den 2.1.2019 v. Dorte Hedegaard

Gudstjenester

Kirkeværge i Nørre Alslev
Inge Keis
Tlf. 54 43 44 06 · E-mail: ipkeis@mail.dk
Kirkeværge i Nørre Kirkeby
Flemming Høegh
Tlf. 51 74 01 15

Atter holder spejderne nytårsparade i Nørre Alslev Kirke. Spejderne
mødes på torvet og
går i fakkeltog til og
fra kirken, hvor vi i år
skal høre om Caspar,
Melchior og Balthazar,
de hellige tre konger,
de, som bragte Jesus
en julepresent. Helligtrekongers søndag sætter dermed et smukt
punktum for julen.

Tirsdag den 11. december kl. 19.00
Med både kendte og mindre kendte salmer og musik af bl.a. Carl
Nielsen, Franz Gruber (Stille Nacht), Fuzzy, John Rutter, Caroline
Borello Lerche, vil Nykøbing F. koret denne tirsdag aften skabe
julestemning i Nørre Alslev Kirke.
Nykøbing F. koret er et blandet kor bestående af ca. 30 korsangere.
Kordirigenten er Aase Reidun Sløgedal, organist ved Stubbekøbing
og Maglebrænde Kirker.

Julens gudstjenester
Julens gudstjenester
Denne jul skorter det ikke på gudstjenester, og derfor forsøger jeg at
variere dem både på tidspunkter, steder og i udtryk.
Fjerde søndag i advent er der således kun gudstjeneste i graverhuset
i Nørre Kirkeby. Man kan næsten sige, at vi går Josef og Maria i
bedene den dag og fejrer glæden under små forhold. Til gengæld vil
der være tre gudstjenester juleaften i Nørre Alslev Kirke
Juledag vil være præget af sang, ikke bare menighedens, men også
kirkesangeren, Olav Lorenzen, og Anne Taarnhøj vil sammen med
organist Jane Borello have et indslag i anledning af Kristi fødselsdag.
Julesøndag vil musikken og levende lys være i højsædet; vi holder
en skumringsgudstjeneste med plads til eftertanke før det gamle år
rinder ud. Joseph Gallacher er organist den dag.
Nytårsaftensdag spiller Hanna Gaarn Larsen violin akkompagneret
af Jane Borello. Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært for
et glas champagne.
Se gudstjenestelisten for tidspunkterne.

December

Nørre Alslev

Søndag den 9. dec.
2. søndag i Advent

16.00 (NM)

Søndag den 16. dec.
3. søndag i Advent

10.00

Søndag den 23. dec.
4. søndag i Advent

Nørre Kirkeby

10.00
(Graverhuset)

Mandag den 24. dec.
Juleaften

13.00
14.30
16.00

Tirsdag den 25. dec.
Juledag

10.00

Onsdag den 26. dec.
Anden juledag

10.00

Søndag den 30. dec.
Julesøndag

16.00

Mandag 31. dec.
Nytårsaftensdag

15.00

Januar
Tirsdag den 1. jan.
Nytårsdag
Søndag den 6. jan.
Helligtrekonger

16.00

Søndag den 13. jan.
1.s.e. helligtrekonger

10.00

Søndag den 20. jan.
2. s.e. helligtrekonger

10.00

Søndag den 27. jan.
3. s.e. helligtrekonger

10.00

11.30
(Graverhuset)

