
»Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner« Disse ord fra Jesu 
egen mund står på flere gravsten i Mindelunden i Ryvangen, og da jeg denne sommer 
besøgte den amerikanske kirkegård ved landgangskysten Omaha Beach i Norman-
diet, kom jeg til at tænke på dem. For her ligger tusindvis af soldater, vi end ikke ken-
der navnene på, og tankevækkende er det, at vi, som lever i dag, er blandt de venner, 
de satte livet til for. Omaha Beach blev efterfølgende kaldt »Porten til frihed«, og det 
er sandt, for den 6. juni 1944 blev for Vesten en umådelig vigtig hændelse i krigen. 
Ved landgangskysterne blev Tysklands bolværk langt om længe slået ind, og den slags 
koster liv. Nu hviler de faldne på enorme kirkegårde, som minder om agre med kors 
på kors i endeløse rækker. Det kan synes som et dystert billede, men det er det ikke. For kristeligt set er døden også en port, en port til 
livet hos Gud. Jesus siger et andet sted: »Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det 
mange fold.« For mig har det altid været trøsterigt at tænke på menneskelivet netop ud fra dette billede. En stund er vi her i verden, men 
i det øjeblik, vi lægges i jorden, så er vi at ligne med et frø, der skal vokse sig stort og smukt i Guds rige, vort evige, himmelske hjem. Og 
grunden til, at vi kan tro det, er, at Guds egen søn gav sit liv for os. Han slog porten til Paradis ind og plantede et håb for den lidende jord 
om, at hvor han er, der skal vi også være.  MW

Giv mig, Gud, en salmetunge

- Salmesang i præstegården i efteråret  
Det er i år 450 år siden, at den første 
officielle, danske salmebog blev udgivet 
af Hans Thomissøn, og det markerer vi i 
konfirmandstuen med tre højskoleaftner 
i efteråret. Der vil være korte introduk-
tioner til salmedigterne og de salmer, vi 
synger. Vanskelige begreber forklares.

Har du lyst til at lære salmebogen at 
kende, så er der mulighed for det tre 
tirsdage fra kl. 19-21:

Tirsdag den 17. september - Morgen- og aftensalmer 
Tirsdag den 22. oktober - Troen 
Tirsdag den 19. november - Synd og nåde

Vi synger ca. 12 salmer hver gang. Præsten fortæller, Jane Borello 
Carlsen spiller og Olav Lorenzen synger for.  
Der serveres kaffe og småkager, og alle er velkomne. 

Har du lyst til at synge i kor?

Pigekoret søger nye sangere 
Når vi starter op igen efter sommerferien, søger vi nye sangere til 
vores kirkekor. 

Koret er for piger fra 5. 
klasse og opefter. Kan du 
synge og har lyst at være 
med, skal du henvende dig 
til Jane Borello Carlsen, 
der er organist og korleder 
ved Nørre Alslev Kirke 
(2253 6906). Efter en 
sangprøve får du at vide, 
om du kan optages i koret.

Koret øver hver torsdag kl. 15.30 til 16.50 i præstegårdens 
konfirmandstue, der ligger på Nørre Alslev Langgade 79.  Koret 
synger ved særlige gudstjenester og koncerter i Nørre Alslev 8 - 10 
gange om året samt et par gange i Gundslev Kirke.

Torsdag den 22. august starter koret op igen efter ferien. 

Ny gravermedhjælper 

Nørre Alslev kirkegård har fået ny gravermedhjælper.  
Han hedder Jannik Leon Sørensen, og vi byder ham hjertelig 
velkommen.  MW

At sætte livet til for sine vennerAdresser
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 
E-mail: NAGraver@nralslevpastorat.dk

Graver i Nørre Kirkeby
Henvendelse Flemming Høegh, tlf. 51 74 01 15

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 er på kursus/holder fri:  
23. - 27. september,14.- 20. oktober  
samt 23. - 24. november. Embedet passes da af  
Nina Morthorst, Tlf. 61 20 44 14.

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 49.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Gudstjenester

SEPTEMBER Nørre Alslev Nørre Kirkeby

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

10.00

Søndag den 8. sept. 
12. s. e. trinitatis

10.00

Søndag den 15. sept. 
13. s. e. trinitatis

10.00

Søndag den 22. sept. 
14. s. e. trinitatis

10.00

Søndag den 29. sept. 
15. s. e. trinitatis 
Høstgudstjeneste

10.00                                     
Koret medvirker

OKTOBER

Søndag den 6. okt. 
16. s. e. trinitatis

10.00

Søndag den 13. okt. 
17. s. e. trinitatis

10.00

Søndag den 20. okt. 
18. s. e. trinitatis

10.00 (NM)

Søndag den 27. okt. 
19. s. e. trinitatis

10.00

NOVEMBER

Søndag den 3. nov. 
Alle helgens dag

19.00

Søndag den 10. nov. 
21. s. e. trinitatis

11.30

Søndag den 17. nov. 
22. s. e. trinitatis

10.00

Søndag den 24. nov. 
Sidste søndag  
i kirkeåret

11.30 (NM)

DECEMBER

Søndag den 1. dec. 
1. søndag i advent

10.00

NM: Nina Morthorst 

Plejehjemsandagter
Skovvejen kl. 14.30, Helenehuset kl. 15.30.
4. september – høst m. altergang Marianne Wagner
2. oktober  Dorte Hedegaard 
6. november  Nina Morthorst

Foto: Adam Wagner


