
Mit slægtled voksede op i et frikvarter. Øst og Vest holdt hinanden i skak, Danmark var et trygt land at 
bo i, hvor man – i hvert fald på landet – kunne gå fra ulåste døre, der var én fjernsynskanal, hvor ven-
lige voksne sørgede for en programflade med den rette kombination af sjov og alvor. Vi rejste, hvorhen 
vi havde lyst i en verden, der trods grænsekontrol syntes grænseløs. Vi følte os hjemme i verden. Nu 
er der uro både herhjemme og i udlandet, og vi aner konturerne af en ny verdensorden. De fysiske 
grænser er ophævet, til gengæld sættes der grænser for den personlige frihed med øget overvågning og 
kontrol. Frikvarteret er forbi. I disse tider erfarer vi det, de fleste før os har gjort; at vi er fremmede 
i verden og længes efter et hjem. Julen fortæller os, hvor det hjem er. Salmen Mit hjerte altid vanker 
er en meditation over det mysterium, at Gud lod sig føde »i andres stald og strå«. Han er jo Gud, og 
selv en spurv har dog en rede. Men mennesket hører sammen med Gud, vi var kommet bort fra ham, 
så han kom for at finde os. Og selv Gud fik kortvarigt et hjem, han fik en mor, der svøbte ham og 
elskede ham, indtil han skulle udkæmpe sin kamp med døden. Den kamp vandt han, og dermed gav 
han os håbet om et himmelsk hjem. Derfor er vore hjerter ikke længere »fremmed bolig« for ham, vi 
kan svøbe ham der, ganske som han blev svøbt af sin mor. Gud har således et hjem hos os, og vi har 
et hjem i himlen, hvor vi aldrig skal føle os fremmede. - MW

Ej fremmed bolig
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 
E-mail: NAGraver@nralslevpastorat.dk

Graver i Nørre Kirkeby
Tania Gliese Petersen, Tlf.nr. 21 90 79 58

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

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:  
07.-08. december
11.-12. januar
10.-16. februar

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 8.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Gudstjenester

DECEMBER Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Søndag den 1. dec.
1. søndag i advent

10.00

"Søndag den 8. dec.
2. søndag i advent"

11.30
(NM)

"Søndag den 15. dec.
3. søndag i advent"

19.00  
De ni læsninger

"Søndag den 22. dec.
4. søndag i advent"

14.00 
Julen synges ind

"Tirsdag den 24. dec.
Juleaften"

13.00         14.30        
16.00

Onsdag den 25. dec.
Juledag

10.00

Torsdag den 26. dec.
2. juledag

10.00

Søndag den 29. dec.
Julesøndag

10.00
(NM)

Tirsdag den 31. dec.
Nytårsaften

15.00 Champagne 
og kransekage

JANUAR

Onsdag den 1. jan.   
Nytårsdag

Ingen

"Søndag den 5. jan.  
Helligtrekongers søndag"

16.00 Spejdernes  
nytårsparade

"Søndag den 12. jan.
1. s. e. helligtrekonger"

11.30                
(NM)

"Søndag den 19. jan.
2. s. e. helligtrekonger"

10.00

"Søndag den 26. jan. 3. s. 
e. helligtrekonger"

10.00

FEBRUAR

"Søndag den 2. feb. Sid - 
ste s. e. helligtrekonger"

17.00
Kyndelmisse

"Søndag den 9. feb. 
Septuagesima"

10.00

"Søndag den 16. feb.
Seksagesima" 

11.30
(NM)

NM: Nina Morthorst

Plejehjemsandagter
Skovvejen kl. 14.30, Helenehuset kl. 15.30
4. december - andagt m. altergang  
 v. Marianne Wagner
20. december  - julen synges ind v. Marianne Wagner 
8. januar - andagt v. Torben Elmbæk Jørgensen
5. februar - - andagt v. Eva Heyn

Midtsjællands Kammerorkester spiller i Nørre 
Alslev kirke søndag den 1. december kl. 16.00
Nørre Alslev kirke danner denne 
eftermiddag rammen om en 
flot julekoncert. Anders Austad 
Grunth dirigerer orkesteret, der 
vil spille et varieret program. Vi 
skal bl.a. høre værker af Bach, Vi-
valdi, Ennio Morricone og Irving 
Berlin. Tenoren Ole Morten Velde 
er solist. Gratis adgang.

De ni læsninger søndag den 15. december kl. 19.00
De ni læsninger er en engelsk juletradition, som i mange år været 
populær i danske kirker. Nørre Alslev kirke følger trop. Vi vil 
denne aften høre nogle af de smukkeste profetier og bibelske tek-
ster om lyset, som skal komme til verden, og vi vil lovprise dette 
lys, Guds søn og vor frelser, med mange smukke salmer. Konfir-
manderne deltager i gudstjenesten med bl.a. oplæsning.

Julen synges ind i Nørre Kirkeby  
søndag den 22. december kl. 14.00
Arbejdet med kirkens tag går sin gang, og vi kan forvente, at kirken 
genåbnes i 2020. Det glæder vi os til, og denne søndag op til jul 
synger vi julen ind ved en gudstjeneste i skumringen. 

»Julen er kommet med Solhverv for hjerterne bange.« Solhverv varsler 
lysets genkomst, og vi vil sammen fejre, at budskabet om Ham, som 
bragte lyset til verden, snart igen kan lyde fra Nørre Kirkeby kirke. 
Der vil efter gudstjenesten blive serveret et glas portvin og lidt til 
den søde tand, så vi kan ønske hinanden en glædelig jul.

Nytårsgudstjeneste med. champagne  
tirsdag den 31. december kl. 15.00
Vi går årets sidste aften i møde med en gudstjeneste. Bagefter 
ønsker vi hverandre godt nytår, og menighedsrådet er ved den 
lejlighed vært for et traktement med champagne og kransekage.

Nytårsparade søndag den 5. januar kl. 16.00
»Se, nu er da julen straks forbi;  
det er helligtrekongers aften.  
Så ender den rare jul; men vi
er glade, at vi har haft den.«  
Også i år kan man afslutte den rare 
jul festligt med spejdernes nytårspara-
de. Spejderne mødes på torvet og går  
i fakkeltog til og fra kirken, hvor  
der er gudstjeneste.

Kyndelmissegudstjeneste søndag den 2. februar kl. 17.00
Kyndermøsse, Kjørmes, Kyndelmisse – kært barn har mange 
navne. I år fejrer vi Kyndelmisse på selve dagen, hvor Jesus ifølge 
traditionen blev fremvist i templet. Konfirmanderne deltager med 
lystænding, oplæsning m.m.. 


