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 har fri:
26. juni – 18. juli, begge dage inklusive.
Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 21.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/

Det himmelske Jerusalem og pinseunderet
I kirken taler vi om det himmelske Jerusalem, som er enden på
Guds historie; en dag skal vi mødes netop dér, og i Johannes´
åbenbaring beskrives det som en by beklædt med ædelstene. Jeg
har altid haft svært ved at forstå, at det, der begyndte med en
dejlig have, skal ende i en tæt befolket by med bling. Og måske
vil det heller ikke være sådan, måske Gud har gemt noget godt til
os, som vi kender og elsker fra vort jordeliv, men som vi hos Gud
skal opleve i hele sin fylde. I den sidste beretning om eventyrlandet
Narnia beskriver C.S. Lewis himlen som en helt enestående udgave af England, og jeg tror, at han har fat i noget sandt.
Pinsedag lød Åndens susen over de angste og af Kristus forladte
disciple, tunger af ild viste sig over deres hoveder, og pludselig talte
de alle tungemål. Dansk var ikke et af dem, men meningen var
god nok: Guds ord skulle bringes ud til alle folkeslag på deres eget
tungemål. Ikke mere hebraisk, eller som senere hen latin, som det
eneste hellige sprog, nej, hjertesproget, modersmålet, er det sprog,
Gud vil tale til os. Og hvorfor ikke? Når Gud blev et kødeligt
menneske, da må også hans ord inkarnere sig i menneskers sprog,

og mennesker tilhører forskellige
folk og nationer.
Jerusalem er derfor ikke længere
forlagt til Israel,
det er på Englands
grønne
bakker, Italiens
sletter, de svenske
skove og de danske kyster og så
fremdeles - det himmelske Jerusalem er således vort hjertes hjem
hernede, vel at mærke et hjem, der alene er fyldt af lys, glæde og
godhed, for det, der var før, ondskab, sorg og død, er nu forsvundet, og Guds bolig vil være hos menneskene.
MW

Nørre Alslev præstegårdshave

Plejehjemsandagter

Søndag 2. maj 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.
Foredraget vil foregå i telt i præstegårdshaven. Menighedsrådet
vil sørge for lidt at varme sig på.

Familiegudstjeneste i Nørre Kirkeby Kirke
Kristi himmelfartsdag kl. 11.00
Jeg har indbudt børnene fra 4. klasse i pastoratet til at blive
minikonfirmander. Vi vil tilbringe en dag sammen, og det lille
forløb fejres med en familiegudstjeneste 13. maj, hvor minikonfirmanderne deltager.

Indskrivning af konfirmander
Anden pinsedag kl. 14.00 i Nørre Alslev Kirke
24. maj kl. 14.00 er der gudstjeneste, hvor kirkens kor medvirker. Efterfølgende er der indskrivning i konfirmandstuen. Man
vælger selv den konfirmationsdato, man ønsker.
Bemærk at konfirmationen Store bededag altid ligger i Nørre
Kirkeby, men man kan sagtens blive konfirmeret der, selv om
man hører til Nørre Alslev.
Børn fra andre sogne end Nørre Alslev og Nørre Kirkeby kan
blive konfirmeret i vore kirker, men følger undervisningen hos
deres egen præst. Man behøver ikke at være døbt, for at følge
konfirmandundervisningen. For at blive konfirmeret, skal man
være døbt, og dåb aftales med præsten under forløbet.

Vi har atter fået lov til at afholde plejehjemsandagter, og det er
en stor glæde! Indtil videre ligger de ikke fast men aftales fra gang
til gang. Vi håber, at vi snart kan få lov at afholde dem som før i
tiden, så de kan annonceres her i avisen og på hjemmesiden.

Gudstjenester
Maj

Nørre Alslev

Nørre Kirkeby

Søndag den 2. maj
4. s. e. påske

Rasmus Birkerod
kl. 14.00

10.00

Søndag den 9. maj
5. s. e. påske

10.00

Torsdag den 13. maj
Kristi Himmelfartsdag

11.00
Familiegudstjeneste

Søndag den 16. maj
6. s. e. påske

10.00

Søndag den 23. maj
Pinsedag

9.30

Mandag den 24. maj
2. pinsedag
Søndag den 30. maj
Trinitatis søndag

11.00

14.00
Konfirmandindskrivning
Kirkens kor deltager

10.00

Juni
Søndag den 6. juni
1. s. e. trin.

19.00

Søndag den 13. juni
2. s. e. trin.

10.00

Søndag den 20. juni
3. s. e. trin.

10.00

Søndag den 27. juni
4. s. e. trin.

11.30
(NM)

10.00

11.30

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

10.00
(NM)

Søndag den 11. juli
6. s. e. trin.

11.30
(NM)

Søndag den 18. juli
7. s. e. trin.

10.00
(NM)

Søndag den 25. juli
8. s. e. trin.

10.00

NM: Nina Morthorst

19.00

