
Dannebrog dalede ifølge sagnet ned fra himlen i 1219 under slaget 
ved Lyndanise i Estland. Flaget var ledsaget af ordene: »Bære dette 
højt, da skal I sejre!« Det fejrer vi i Nørre Alslev kirke. Der vil i 
dagens anledning være flagallé i Langgade. 

Vi begynder dagen kl. 11.00 med en festgudstjeneste i Nørre Al-
slev kirke. Sanne Damore spiller på obo. Spejderne og Nørre Alslev 
Gymnastikforening deltager med faner. Efter gudstjenesten serveres 
en let anretning i præstegårdshaven, og der afholdes en lille konkur-
rence. Stubbekøbing kirke har venligst udlånt os kirkens kor, der 
synger sammen med vort eget. Mag. art. Adam Wagner holder tale 
for flaget. Der vil undervejs være fællessang. Arrangementet forven-
tes afsluttet ca. kl. 14.00.  MW

Konfirmandindskrivning – 2. pinsedag

Der er konfirmandindskrivning 2. pinsedag, mandag den 10. juni. 
Vi mødes i kirken til gudstjeneste kl. 14.00  Nørre Alslev pigekor 
synger. Derefter er der et kort introduktionsmøde i konfirmand-
stuen i præstegården. Man behøver ikke at være døbt for at følge 
konfirmandundervisningen. 

Sommermøde – søndag den 18. august
Også præstegården fylder rundt i år. Det er 100 år siden, at den 
smukke embedsbolig blev bygget. Når de traditionelle lagkager til 
årets sommermøde bliver serveret, kan man jo skænke huset en 
tanke. Også i år har vi et flot program. Kl. 13.00 er der gudstje-
neste i Nørre Alslev kirke. Efter gudstjenesten er der kaffe, lagkage 
og fællessang i præstegårdshaven 

Efter kaffen skal vi høre fortællingen "Fra hestevogn til motor-
bølle". Fortæller, underviser og terapeut, Marianne Christensen, 
født og opvokset på Lolland, beretter om sine oplevelser fra en tid, 
»hvor traktoren var et luksusredskab og de to gode heste, Jens og 
Lise, klarede arbejdet i marken. Igennem 60’erne ændrede kul-
turen sig fra de hyggelige hjemlige sysler til et ungdomsliv med 
pop-bal og diskotek«. Mange vil kunne genkende sig selv i fortæl-
lingerne og få vækket gamle minder.

Menighedstur - torsdag den 22. august 
Menighedstur for alle i Nørre Alslev & Nørre Kirkeby sogne.

Pris pr. person kr. 200,00 som betales kontant i bussen. Turen går 
fra P-pladsen foran Nørre Alslev kirke kl. 13.00 til et spændende 
udflugtssted, undervejs vil der være forfriskninger, menighedsrå-
det sørger for en god middag på et godt spisested, drikkevarer her-
til er for egen regning. Dagens program vil være en overraskelse.

Tilmelding tidligst den 11. juni kl. 12.00 til Ove Brandt Jensen 
tlf. 40 63 20 87.

Nye medarbejdere på kirkegården
Vi har i april fået to nye medarbejdere på Nørre Alslev kirke-
gård. Heidi Larsen er blevet ansat som gravermedhjælper og Trine 
Nielsen som graver. Trine blev i 2000 uddannet anlægsgartner på 
Fredensborg Slot, og hun er bosiddende i Nørre Alslev. Heidi er 
oprindelig pædagog, men har flere års erfaring som gravermed-
hjælper i Væggerløse, hvor hun også bor. 

Trine og Heidi er kommet til Nørre Alslev i en meget travl tid, og 
de har klaret det utrolig godt. Det glæder jeg og menighedsrådet 
os over og byder dem hermed hjertelig velkommen. 
MW

»Bære dette højt!« - Valdemarsdag i Nørre Alslev - lørdag den 15. juni 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
Trine Nielsen
Mobil tlf. i arbejdstiden 29 26 43 82

Graver i Nørre Kirkeby
Tania Gliese Petersen

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: 22. juni, 1. juli-14. juli,  
3. august-11. august. Embedet passes da af  
Nina Morthorst, Tlf. 61 20 44 14.

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 35.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Gudstjenester

JuNi Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Søndag den 9. juni         
Pinsedag

10.00

Mandag den 10. juni 
Anden pinsedag

14.00  
Konfirmand-  
indskrivning
Pigekor
medvirker

Lørdag den 15. juni 
Valdemarsdag

11.00

Søndag den 16. juni 
Trinitatis søndag

19.00

Søndag den 23. juni 
1. s. e. trinitatis

10.00

Søndag den 30. juni
2. s. e. trinitatis

10.00

Juli

Søndag den 7. juli 
3. s. e. trinitatis

11.30 (NM)

Søndag den 14. juli 
4. s. e. trinitatis

14.00 (NM)

Søndag den 21. juli 
5. s. e. trinitatis

10.00

Søndag den 28. juli 
6. s. e. trinitatis

10.00

AuGuST

Søndag den 4. august 
7. s. e. trinitatis

10.00 (NM)

Søndag den 11. august 
8. s. e. trinitatis

11.30 (NM)

Søndag den 18. august 
9. s. e. trinitatis

13.00 
Sommermøde

Søndag den 25. august 
10. s. e. trinitatis

10.00

SePTeMBer

Søndag den 1. september 
11. s. e. trinitatis

10.00

NM: Nina Morthorst

Plejehjemsandagter
Skovvejen kl. 14.30, Helenehuset kl. 15.30
3. juli Nina Morthorst
7. august Eva Heyn


