
Kirken åbner igen
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:  
20. -21. juni
6. - 11.  juli
27. juli -17. august

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 34.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Konfirmandindskrivning 
Der er konfirmandindskrivning 2. pinsedag, mandag den 1. juni. 
Vi mødes i kirken til gudstjeneste kl. 14 og kl. 14.30.  
Tilmelding nødvendig hos sognepræsten. 

Nørre Alslev pigekor synger. Efter hver gudstjeneste er der et kort 
introduktionsmøde i kirken eller præstegårdshaven. Man behøver 
ikke at være døbt for at følge konfirmandundervisningen.

Nørre Kirkeby 
Arbejdet med Nørre 
Kirkeby kirkes tag 
er langt om længe 
afsluttet, og resulta-
tet er blevet smukt. 
Vi håber at kunne 
genindvie kirken 
til efteråret, og 
det vil man kunne 
læse mere om på den 
kirkeside, der bringes 
i august.

Minikonfirmander 
Da Danmark blev lukket ned, blev minikonfirmanderne afbrudt 
i arbejdet med deres malerier af engle. De har genoptaget arbejdet 
i små grupper, og billederne vil på et tidspunkt kunne ses i begge 
pastoratets kirker. Vi bringer en smagsprøve ved at vise de billeder, 
der er malet færdig.

Har du lyst til at synge i kor 
Når vi starter op igen efter sommerferien, søger vi nye sangere til 
vores kirkekor. 

Koret er for piger fra 4. 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 (22536906). 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 konfir-
mandlokale. Koret synger ved særlige gudstjenester og koncerter 
i Nørre Alslev 8 - 10 gange om året samt et par gange i Gundslev 
Kirke.

Torsdag 20. august starter koret op igen efter ferien.

»Gud er fast og uforanderlig. Mennesker og deres følelser er ikke« siger pastor Gregersen til den fromme gårdmand, Niels Mølgaard, der 
har mistet trosvisheden i Erik Aalbæk Jensens bog, Perleporten. Det er ikke det svar, Mølgaard ville høre, så han viser hurtigt præsten ud 
af sin stue igen. Men præsten havde nu ret. Gud er det eneste faste og uforanderlige i en omskiftelig verden, en omskiftelighed, vi oplever 
på tæt hold i disse uger og måneder, og hvor der tales meget til følelserne. Vi har længe ikke kunnet komme til kirke for at høre om den 
uforanderlige Gud. Nu har vi langt om længe fået lov at åbne kirkerne, men endnu ved vi ikke under hvilke forhold. Hold derfor øje med 
hjemmesiden https://www.nralslevpastorat.dk/. Her skriver vi, hvordan kirkegangen kommer til at se ud i de kommende uger. -MW

NM: Nina Morthorst 

Gudstjenester

MAJ Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Torsdag den 21. maj 
Kr. Himmelfartsdag 10.00

Søndag den 24. maj 
6. s.e. påske

11.30

Søndag den 31. maj 
Pinsedag

10.00

JUNI

Mandag den 1. juni
2. pinsedag

14.00 og 14.30 
konfirmand  
indskrivning

Søndag den 7. juni 
Trinitatis søndag 10.00

Søndag den 14. juni
1. s.e. trin. 10.00

Søndag den 21. juni
2. s.e. trin. 9.30 (NM) 

Søndag den 28. juni           
3. s.e. trin. 10.00

JULI

Søndag den 5. juli
4. s.e. trin. 10.00

Søndag den 12. juli 
5. s.e. trin. 10.00

Søndag den 19. juli
6. s.e. trin. 10.00

Søndag den 26. juli 
7. s.e. trin.

10.00

AUGUST

Søndag den 2. august 
8. s.e. trin. 10.00  (NM)

Søndag den 9. august
9. s.e. trin. 10.00 (NM)

Søndag den 16. august 
10. s.e. trin. 10.00  (NM)

Menighedsrådsvalg 2020
Sæt kryds i kalenderen 9.  juni 2020 kl. 19.00
Sted: Nørre Alslev Langgade 79, 4840 Nørre Alslev.

Se mere på: www.menighedsraadsvalg.dk


