
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
Carsten Bygholm Nielsen, Tlf. 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 holder fri:
Uge 42, 3.-5. november samt 14.-15. 
november.

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 48.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Ham lyder vind og vove, ham rører ravnes nød
Indlandsisen smelter, og om føje år står Danmark under vand. 
Der råbes alarm fra diverse klimaforskere i disse tider p.g.a. 
den globale opvarmning. Der er ingen tvivl om, at udsigterne 
i brede kredse skaber en vis panik, og mange er optaget af, 
hvad de selv kan gøre. Har kirken et svar på dette? Ja, og svaret 
er, at vi tror, at Gud har skabt jorden og alt, hvad der lever og 
ånder på den, og at han fortsat holder den oppe. Det er ud-
gangspunktet, og det giver en stor frihed, fordi vi så ikke selv 
skal bære jordens skæbne på vore skuldre. Det betyder ikke, at 
vi har lov at behandle jorden, som det passer os, vi har jo fået 

det hele skænket - ganske ufortjent. Men man tager de klogeste 
beslutninger, hvis man ikke befinder sig i en konstant tilstand 
af stress. For den kristne er udgangspunktet altid Gud, og når 
det handler om skaberværket, er der ingen bedre tid end hø-
sten til at reflektere over dette udgangspunkt: At vi til overflod 
modtager alt godt ovenfra, d.v.s. fra ham, som kan få hav og 
blæst til at lystre, fra ham, som selv den mindste skabnings nød 
kan røre. Og når vi modtager alt godt fra ham, så skylder vi selv 
at gøre godt både mod jorden og vor næste. 
 MW

Høstgudstjeneste i Nørre Alslev 

Søndag den 27. september kl. 13.00
Vi takker for høsten i Nørre Alslev kirke ved en festlig gudstje-
neste, hvor kirkens pigekor deltager. Vi får endvidere besøg af 
Sct. Nicolai Cantori fra Svendborg. Koret består af unge san-
gere, som til daglig synger i Sct. Nicolai kirke under ledelse af 
organist og komponist Tore Bjørn Larsen. 

Engle dale ned i skjul i Nørre Kirkeby
Søndag den 8. november kl. 11.30
Frem til 8. november er 
det muligt at se mini-
konfirmandernes engle-
malerier i Nørre Kirkeby 
kirke, hvor de siden 
genåbningen har prydet 
den ene langside. Men 
englene er kun til låns, 
og vi takker for lånet ved 
en familiegudstjeneste 
i Nørre Kirkeby kirke, 
hvor vi håber at møde 
kunstnerne bag den flot-
te udsmykning.

Ny graver 
Menighedsrådet har ansat Carsten Bygholm Nielsen som kirke-
gårdsleder. Vi byder Carsten velkommen. NM: Nina Morthorst 

Syng med på de nye salmer i Nørre Alslev Kirke 
Torsdag den 12. november kl. 15.00- 16.45 
Fra 1970´erne og frem til i dag er der digtet og komponeret 
rigtig mange salmer. Mellem den forrige og nuværende salme-
bog gav det sig udslag i udgivelsen af flere forskelligartede sal-
mebogstillæg med nye salmer, hvor også den rytmiske musik 
fik en fod indenfor i folkekirken. Efter 2003, hvor den seneste 
salmebog blev udgivet, er der i 2016 kommet en samling på 
100 salmer, og allerede året efter kom Kirkesangbogen med et 
væld af nutidige digteres bud på salmer af i dag. Vi vil denne 
eftermiddag synge eksempler fra alle 3 – altså Den Danske Sal-
mebog – 100 Salmer og Kirkesangbogen.

De medvirkende er sangerne Anne Tårnhøj og Olav Lorenzen 
og Jane Borello Carlsen på orgel og klaver.

Ny graver 
Menighedsrådet har ansat Carsten Bygholm Nielsen som kirke-
gårdsleder. Vi byder Carsten velkommen.

Gudstjenester

SEPTEMBER Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Søndag  
den 27. september  
Høstgudstjeneste

13.00 Sct.  
Nicolai Cantori

OKTOBER

Søndag den 4. oktober
17. s. e. trin. 11.30 10.00

Søndag den 11. oktober
18. s. e. trin. 10.00

Søndag den 18. oktober
19. s. e. trin. 11.30 (NM)

Søndag den 25. oktober
20. s. e. trin. 10.00

NOVEMBER

Søndag  
den 1. november  
Alle helgens dag

19.00  
Det Voxne  
Kammerkor

Søndag den 8. november 
22. s. e. trin. 10.00 11.30 Familie- 

gudstjeneste

Søndag den 15. november 
23. s. e. trin. 10.00 (NM) 

Søndag den 22. november 
sidste s. i kirkeåret 11.30

Søndag den 29. november 
1. s. i advent 10.00 19.00  

De ni læsninger


