
Med venner i lys vi tale
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. 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
Flemming Heintz, Tlf. 23 60 30 59

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: 
02.-06. marts
21.-22. marts
06.-08. april

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 16.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Fastelavn i Nørre Alslev Kirke
den 23. februar kl. 13.00 
Blinde ser, lamme går og 
katten slås af tønden og så 
endda her i Nørre Alslev. 
Vi indbyder til en festlig fami-
liegudstjeneste med sang og 
fortælling. Husk udklædning! 
Efter gudstjenesten er der 
tøndeslagning i præstegår-
den. Der bliver uddelt slikpo-
ser og præmier, og menigheds-
rådet byder på fastelavnsboller 
og varm kakao. Kom og vær 
med til en hyggelig dag med 
familien. Deltagelse er gratis!

Kom i gang med klassikerne
9. april i år er det firs år siden, Danmark blev besat, og siden da 
har vi med mellemrum diskuteret samarbejdspolitik, stikkerdrab, 
modstandskamp, førerfascination og meget mere. Filmen De 
forbandede år har sat fokus ved de mange forskellige valg, folk tog 
under besættelsen, valg, der ofte var skæbnesvangre, og dermed 
er den med til at forklare, hvorfor perioden vedbliver at optage 
os. Erik Aalbæk Jensen har i sine to bøger Perleporten og Kridt-
stregen skildret en række skæbner fra mellemkrigstiden og frem til 
befrielsen og de valg, de tog. Vi giver vi os i kast med bøgerne over 
fem onsdage i dette års litteraturkreds. Igen i år gælder tilbuddet 
også, hvis man bor i et andet sogn. Første aften vil der være en 
introduktion til perioden og forfatteren. Det vil være godt at være 
begyndt på den første bog, Perleporten, men det er ingen forud-
sætning. Biblioteket er blevet orienteret om studiekredsen, så der 
skulle være mulighed for, at deltagerne kan låne bøgerne. 
Datoerne er 26.2, 11.3, 18.3, 25.3, 1.4, tidspunkt 
kl. 19.00-20.30. 

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

Minikonfirmander
Børnene fra 4. klasse i 
pastoratet er som sædvanlig 
blevet indbudt til at blive 
minikonfirmander. Fire tirs-
dage mødes vi i præstegård 
og kirke, hygger og lærer 
om kristendommen. Forlø-
bet afsluttes med deltagelse 
i familiegudstjenesten på 
Mariæ bebudelsesdag
29. marts kl. 14.00.

”Dåbsfadet fra Nørre Alslev Kirke, hvor Gabriel 
fortæller Maria, at hun skal føde Guds søn.”

Mellem 1864 og 1920 blev der fra tyske myndigheders side gjort meget for at forhindre 
de danske i Sønderjylland (Slesvig) i at mødes. Derfor blev mange forsamlingshuse 
lukket med tvivlsomme begrundelser. Det tog altid lang tid at få behandlet klagesa-
ger, hvorfor en lukning kunne vare længe. Tyskland ønskede selvfølgelig, at danskerne 
holdt op med at længes mod en genforening med deres gamle land. Det lykkedes også 
i nogen grad; nogle frafaldt det danske og blev tyske, andre flyttede fra landsdelen. 
Men mange blev boende, og de blev stærkere. I Tyrstrup ved Christiansfeld opførte 
man forsamlingshuset Frej, og en selskabelig forening blev stiftet, så danskerne lovligt 
kunne mødes. Da den første fest skulle afholdes i Frej, stod kaffebordet dækket til 300 
mennesker, men før festen var begyndt, blev den kendt ulovlig af politiet og lukket. 
Foreningen sendte en klage til den tyske højesteret, som gav den medhold. Efter et år vel 
at mærke, og opdækningen til de 300 gæster stod lige så længe. Det var en vidunderlig 
demonstration, for den viste, hvor stærk længslen, troen og håbet var i det sønderjyske. Som sønderjyderne længtes efter deres fædreland i 
nord, således skal også vi længes efter vort himmelske fædreland. Denne længsel skal komme til udtryk i glæde, og glæden skal gennemsyre 
alt, hvad vi foretager os. »Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!  Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker« skrev Paulus under 
et fængselsophold til menigheden i Filippi. Men hvordan? Sønderjyderne viser vejen.
Overdådigheden i det sønderjyske kaffebord var og er en forsmag på den overdådighed og glæde, vi engang skal se og smage hos vor far i 
himlen. Tænk på det, næste gang du dækker bord; der skal så lidt til at gøre det festligt, og du glæder andre med det. I himlen er der altid 
dækket op, og dér skal vi engang mødes og tale sammen i lyset af Guds godhed og kærlighed. -MW

Gudstjenester

FEBRUAR Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Søndag den 23. februar        
Fastelavn

13.00 med 
tøndeslagning

MARTS

Søndag den 1. marts
1. søndag i fasten 10.00

Søndag den 8. marts
2. søndag i fasten

10.00

Søndag den 15. marts
3. søndag i fasten 10.00

Søndag den 22. marts
Midfaste søndag

11.30 
(NM)

Søndag den 29. marts
Mariæ bebudelsesdag

14.00 med 
konfirmander

APRIL

Søndag den 5. april 
Palmesøndag

10.00

Torsdag den 9. april 
Skærtorsdag

19.00

Fredag den 10. april 
Langfredag

15.00 

Søndag den 12. april
Påskedag

10.00

Mandag den 13. april
2. påskedag 10.00

NM: Nina Morthorst 

Plejehjemsandagter
Skovvejen kl. 14.30, Helenehuset kl. 15.30
4. marts    Dorte Hedegaard 
1. april          - påskeandagt m. altergang  Marianne Wagner


