
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.

Nyt menighedsråd
indtræder den første søndag i advent den 
29. november. Dette vil blive bekendtgjort 
i begge kirker.

Graver i Nørre Alslev
Alexander King Petersen, 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

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:
5.-6. december og 16.-17. januar 2021.

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 4.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Plads i herberget?
Da Maria og Josef kom fra Nazaret til Betlehem og skulle ind-
logere sig, var der ikke plads i herberget, og Guds søn kom 
derfor til verden i en stald. Jesu forældre måtte gå et andet sted 
hen, men dog blev det jul både for dem og os. Den indgangs-
vinkel er vi nødt til at have til årets julegudstjenester. 
Juleaftensdag er den store kirkegangsdag for mange danskere, 
og i kirken plejer vi at kunne imødekomme behovet – i vort 
pastorat ved at afholde tre gudstjenester den 24. december. 
Også i år afholder vi tre gudstjenester og det bliver med menig-
hedssang. Det betyder begrænsning i deltagerantallet. Vi kan 
være 42 i Nørre Alslev Kirke og 48 i Nørre Kirkeby Kirke, og 
derfor er vi nødt til at lave et billetsystem i år.
Det vil være en skuffelse for mange, men vi må se på julens 

gudstjenester med Marias og Josefs øjne; 
er der ikke plads i herberget juleaftens-
dag, så åbner stalden sig på julens andre 
helligdage. Julen varer helt til Hellig-
trekonger, og der vil være gudstjenester 
både før jul og i julen, hvor man kan 
deltage og synge julens elskede salmer. 
Nedenfor er en liste over de forskellige 
gudstjenester samt tid og sted, og jeg 
kan love, at kirkens personale og jeg vil 
gøre vort bedste for at forkynde julens glade budskab – at Gud 
besøgte jorden for at være vores bror - ved alle gudstjenesterne. 
 MW

Billetter til hhv. 20. december og  
24. december
Kan afhentes ved gudstjenesterne i julemåneden eller ved 
henvendelse til præsten på Nørre Alslev Langgade 79.

Første søndag i advent - De Ni Læsninger
Nørre Kirkeby Kirke 29. november kl. 19.00
Vi vil denne aften i ord og toner høre om lyset, som skal 
komme til verden. Konfirmanderne deltager i gudstjenesten 
med bl.a. oplæsning.

Luciadag - familiegudstjeneste 
Nørre Alslev Kirke 13. december kl. 16.00
Familiegudstjeneste med et lille Lucia-optog. 

Der er længe, længe til - familiegudstjeneste
Nørre Kirkeby Kirke 20. december kl. 15.00
Kom juleaftens stress i forkøbet, og syng julen ind  
i Nørre Kirkeby Kirke. Husk billet! 

Juleaften gudstjeneste 24. december
Nørre Alslev Kirke kl. 13.00 og kl. 16.00
Nørre Kirkeby Kirke kl. 14.30
Husk billet! 

Juledag
Nørre Alslev Kirke 25. december kl. 10.00
Også denne dag lyder juleevangeliet, som Lukas fortalte det, 
for Juledag er Kristi fødselsdag. 

Anden juledag 
Nørre Kirkeby Kirke 26. december kl. 10.00
Denne dag hører vi om hyrdernes besøg hos Josef og Maria, 
og hvad der siden skete.

Julesøndag 
Nørre Alslev Kirke 27. december kl. 10.00
Julesøndag fortælles der om gamle Simeon, der ikke skulle se 
døden, før han havde set Herrens salvede. Det skete, da han 
fik lov at holde den spæde Jesus i sine arme.

Nytårsaftensdag 
Nørre Alslev Kirke 31. december kl. 15.00
Vi går årets sidste aften i møde med en gudstjeneste. Menig-
hedsrådet er ved den lejlighed vært for et traktement med 
champagne og kransekage.

Helligtrekongers søndag
Nørre Kirkeby Kirke 3. januar kl. 10.00
Den elskede historie om de tre konger fra østen, der bragte 
Jesusbarnet guld, røgelse og myrra skær, er temaet for denne 
gudstjeneste.

NM: Nina Morthorst 

Spejdernes Nytårsparade
Nørre Alslev Kirke 10. januar kl. 16.00
Spejderne mødes på torvet og går i 
fakkeltog til og fra kirken, hvor der er 
gudstjeneste med faner.

Gudstjenester

NOVEMBER Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Søndag den 29. novem-
ber 1. søndag i advent 10.00 19.00

De ni læsninger

DECEMBER

Søndag den 6. december 
2. søndag i advent

10.00            
(NM)

Søndag den 13. december 
3. søndag i advent

16.00
Luciagudstjeneste

Søndag den 20. december 
4. søndag i advent

15.00
Familiegudstjeneste

Torsdag den 24. december 
Juleaftensdag

13.00             
16.00 14.30

Fredag den 25. december 
Juledag 10.00

Lørdag den 26. december 
2. Juledag 10.00

Søndag den 27. december 
Julesøndag 10.00

Torsdag den 31. december
Nytårsaftensdag 15.00

JANUAR

Fredag den 1. januar  
Nytårsdag Ingen Ingen

Søndag den 3. januar  
Helligtrekonger søndag 10.00

Søndag den 10. januar      
1. søndag efter H3K

16.00
Spejdernes  
nytårsparade 

Søndag den 17. januar        
2. søndag efter H3K

11.30               
(NM)

Søndag den 24. januar        
sidste søndag efter H3K 10.00 11.30


