
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
Winnie Jørgensen
Tlf.: 26 23 55 58 · E-mail: wj@nanet.dk

Menighedsrådsnæstformand for
Nørre Alslev & Nørre Kirkeby sogne
Birthe Kristensen, Tlf.: 54 43 25 94

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:
1.-17. januar, uge 7, 13.-14. marts 2021.

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 14.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Påsken er vendepunktet  
Påsken bliver et vendepunkt sagde statsministeren  
i sin nytårstale
Kirken forkynder, at påsken er et vendepunkt. Den første  
påskemorgen, blev døden nemlig besejret, og porten til him-
len åbnet. Epidemi eller ej, så har Gud besøgt jorden for at 
være, hvor mennesker er, og det var Gud selv, der gav os håbet 
om det evige liv tilbage. Det håb holder kirken søndag på, og  
i Nørre Alslev og Nørre Kirkeby vil der blive afholdt korte 
gudstjenester. Alt er uforudsigeligt i denne tid, men vi for-
søger at lave de aktiviteter vi kan inden for de rammer, der 
gives os. 

Præsten kan kontaktes ved ønske om altergang og personlig 
samtale.

Alt, hvad der annonceres på denne side 
må tages med det forbehold, at reglerne 
kan ændres med ganske kort varsel, og 
derfor må man løbende orientere sig på 
pastoratets hjemmeside og FB-profil.

Påsken kan også blive et vendepunkt 
for menighedsrådet. Vi fik ved valget i 
efteråret ikke nok medlemmer, og der-
for afholdes der udfyldningsvalg den  
2. marts. På denne side kan man læse 
mere om det orienteringsmøde, der vil 
blive afholdt i februar.  
 MW

Kyndelmisse 
Nørre Alslev Kirke søndag 31. januar kl. 17.00 
Kyndelmisse er det danske ord for missa candelarum, 
lysmessen, som falder 40 dage efter Jesu fødsel. 
Det er derfor altid den 2. februar, men vi fejrer det  
i kirken en søndag så tæt på denne dag som muligt. 
Kirkens kor deltager og vi vil høre smukke salmer om lys  
i mørket, samt høre evangeliet forkyndt. 
Tilmelding til sognepræsten nødvendig.

Orienteringsmøde 
Konfirmandstuen 2. februar kl. 19.00
Oplevede du, at dåben, konfirmationen, brylluppet eller 
bisættelsen var god og nærværende? 
Er gudstjenesterne vigtige for dig, eller er du bare glad for 
at komme på kirkegården? 

At drive et kirkeliv og en kirkegård til glæde for menighe-
den er et stort og vigtigt, men også et usynligt arbejde. 
Kom og hør om arbejdet i menighedsrådet og find ud 
af, om det kunne være noget for dig. Udfyldningsvalget 
finder sted den 2. marts.

Fastelavn 
Nørre Alslev Kirke  
søndag 14. februar kl. 13.00
Såfremt restriktionerne tillader det,  
afholder vi familiegudstjeneste med  
deltagelse af konfirmanderne, men 
uden tøndeslagning.

Når biblen er bedst  
Nørre Alslev Kirke  
søndag 28. februar kl. 14.00
Journalist Rasmus Birkerod er ikke 
fast kirkegænger, og han er ikke 
vokset op i et religiøst hjem. Alligevel har han i mange år 
brugt Bibelen som et af sine vigtigste arbejdsredskaber. 
Både privat og professionelt - som studievært, journalist 
og rejseleder i Israel og på Vestbredden. Her fortæller han 
om nogle af de passager i Bibelen, der har henrykket ham, 
hjulpet ham og fået livsforandrende betydning for ham. 

Et foredrag med nedslagspunkter i den store fortælling.

Forlænges restriktionerne vil foredraget blive udsat, 
men det skal nok blive gennemført! 

NM: Nina Morthorst 

Palmesøndag  
Nørre Kirkeby Kirke  
søndag den 28. marts  
kl. 14.00
Vi har planlagt denne 
søndag som afslutning for 
årets minikonfirmander. Også her gælder, at alt afhænger 
af restriktionerne. 

Gudstjenester

JANUAR Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Søndag den 31. januar      
Kyndelmisse 17.00

FEBRUAR

Søndag den 7. februar 
Seksagesima 11.30 10.00

Søndag den 14. februar 
Fastelavn 13.00  

Søndag den 21. februar 
1. søndag i fasten 10.00 (NM)

Søndag den 28. februar         
2. søndag i fasten

14.00 
Evt. Foredrag 10.00

Marts

Søndag den 7. marts 
3. søndag i fasten 10.00

Søndag den 14. marts                  
Midfaste

10.00                             
(NM)

Søndag den 21. marts 
Mariæ bebudelsesdag 10.00

Søndag den 28. marts  
Palmesøndag

14.00
Evt. familieguds-
tjeneste

April

Torsdag den 1. april  
Skærtorsdag 19.00

Fredag den 2. april  
Langfredag 15.00

Søndag den 4. april 
Påskedag 9.30           11.00

Mandag den 5. april            
2. påskedag 11.00


