
Adresser
Nr. Alslev og Nr. Kirkeby Sogne

Sognepræst
Marianne Wagner
Nørre Alslev Langgade 79
4840 Nørre Alslev
Træffes efter aftale på tlf. 54 40 05 07.
Mandag er fridag.

Menighedsrådsformand for
Nørre Alslev & Nørre Kirkeby sogne
Jan Christensen
Nykøbingvej 20, 4840 Nørre Alslev
Tlf. 22 79 73 53 · E-mail: jabi@mail123.dk

Næstformand for
Nørre Alslev & Nørre Kirkeby sogne
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

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

Gratis Kirkebil til alle gudstjenester
Bestilles senest dagen før inden kl 12.00 hos
Bjarnes Taxis Efterfølger, tlf. 54 43 55 24

Præsten har fri: 9.-10. februar samt 9.-10. 
marts. Embedet passes da af Nina Morthorst, 
tlf.nr. 61 20 44 14.

Nyt fra pastoratet bringes igen i slutningen af 
april 2019

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Gudstjenester

FebruAr Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Søndag den 3. februar         
4. s.e. helligtrekonger

16.00  
(Kyndelmisse)

Søndag den 10. februar
s.s.e. helligtrekonter

11.30 (HM)

Søndag den 17. februar
Septuagesima

10.00 11.30
(Graverhuset)

Søndag den 24. februar
Seksagesima

10.00

MArtS

Søndag den 3. marts
Fastelavn

13.00

Søndag den 10. marts
1. søndag i fasten

10.00 (NM)

Søndag den 17. marts
2. søndag i fasten

10.00

Søndag den 24. marts
3. søndag i fasten

10.00 11.30
(Graverhuset)

Søndag den 31. marts
midfaste

10.00

APril

Søndag den 7. april
Mariæ bebudelses dag

10.00
(Kor)

HM: Hans Marxen NM: Nina Morthorst

Plejehjemsandagter:
Skovvejen kl. 14.30, Helenehuset kl. 15.30

6. februar Torben Elmbæk Jørgensen
6. marts Eva Heyn 
3. april - påskeandagt m. altergang Marianne Wagner

Der gået mere end en måned, siden solen vendte, og vi nær-
mer os kyndelmisse, som ligger på det tidspunkt, hvor vi 
er halvvejs gennem vinteren, den 2. februar. Den katolske 
kirke indførte kyndelmisse som en festdag 40 dage efter Jesu 
fødsel. Ifølge moseloven var kvinder urene i 40 dage efter 
fødslen, hvorefter de kunne komme til templet og blive ren-
set. Det gjaldt også Jesu mor, og hun havde ved samme lej-
lighed sin søn med til fremvisning. Her kunne kirken altså 
fejre, at Jesus – som verdens lys - blev vist frem i templet, 
og så indviede man de lys, som skulle bruges i kirken det 

Kyndelmisse

Kom i gang med klassikerne

Ved valget i 2001 kom Det moderne gennembrud pludse-
lig på alles læber, idet kulturradikalismens største kritiker, 
Søren Krarup, kom på tinge. Men hvad var det moderne 
gennembrud egentlig? Hvem var Georg Brandes? Hvad 
vedkommer det hele os? Det vedkommer os, fordi vi stadig 
lever i dønningerne af den kulturkamp, Brandes indledte. 
Lykke-Per, som netop er blevet filmatiseret, er skrevet ind 
i denne kamp, og derfor indbyder jeg til studiekreds om 
Henrik Pontoppidans store værk over fire onsdage i februar 
og marts. Tilbuddet gælder også, hvis man bor i et andet 
sogn. Man må selv købe eller låne bogen.
Datoerne vil være 20.2, 27.2, 6.3 og 13.3, tidspunkt  
kl. 19.00-20.30. 

Den første aften vil være en introduktion til Pontoppidan 
og hans tid, og derefter begynder vi at læse bogen sammen 
med vægt på nogle af bogens væsentlige temaer, som også er 
aktuelle i dag. Det er ikke meningen, at vi skal læse bogen 
færdig sammen, men at vi skal komme i gang og finde glæ-
den ved at læse vor fælles litterære arv. 

Deltagelse er gratis, og man er velkommen til selv at med-
bringe kaffe. Øl og vand kan købes for 5,- kr. 
Vel mødt i konfirmandstuen!

Fastelavn
i Nørre Alslev Kirke  
den 3. marts kl. 13

Fastelavn var oprindelig en fest for 
voksne, der her fik lov at slå sig løs, før kirkens faste be-
gyndte. I dag er fastelavn en familiefest, og det vil det også 
være i Nørre Alslev kirke, hvor vi indbyder til en festlig fa-
miliegudstjeneste hvor koret medvirker. Husk udklædning! 
efter gudstjenesten slår vi katten af tønden foran  
præstegården. Der bliver uddelt slikposer og præmier, 
og menighedsrådet byder på fastelavnsboller og varm ka-
kao. Kom og vær med til en hyggelig dag med familien.  
Deltagelse er gratis!

Minikonfirmander
Jeg har igen i år indbudt børnene fra 4. klasse i pastoratet 
til at blive minikonfirmander. En torsdag og tre tirsdage 
mødes vi i præstegård og kirke, hygger og lærer om kristen-
dommen. Forløbet afsluttes med deltagelse i familieguds-
tjenesten Fastelavns søndag.

år. Missa Candelarum, lysenes messe, kaldte man det, og 
det blev på dansk trukket sammen til Kjørmes – kærte og 
messe. Kyndelmisse blev fejret som kirkelig festdag indtil 
slutningen af 1700-tallet, men de seneste år har kyndel-
misse fået en renæssance. Det kan man godt forstå, for vi 
trænger til både at se og høre om lys i mørket. 

Også i Nørre Alslev kirke vil der blive fejret kyndelmisse ved 
en familiegudstjeneste søndag den 3. februar kl. 16.00. 
Konfirmanderne og koret deltager.

FOTO: Ralf Konow


