
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

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:
15. september, 18. - 25. oktober,  
20. - 21. november, begge dage incl.

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 47.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Forsinket står en blomst
Efteråret har i mange år fyldt mig med et underligt vemod. Måske 
fordi naturens forfald minder mig om, at ingen lever evigt. Al-
ligevel indeholder også denne årstid et håb. Frank Jæger skrev i 
sit digt, September: »Som om det ganske år er indeholdt / i denne 
måned, hvor det blæser koldt / og dog er lunt bag gærdets grønne 
stene. /Forsinket står en blomst og blomstrer ene.« Den enlige blomst 
vidner om det, der skal komme, om hvor rigt og godt, det vil 
være. For om efteråret gør naturen os rige. Den omgiver os med 
sit vilde farveflor, den giver os også mad på bordet, vel at mærke 
den overflødige mad, som gør livet godt at leve midt i alle hver-
dagens bekymringer; kilovis af brombær, som bliver til syltetøj og  

tærtefyld, hyldebær til sup-
pe og saft, slåen og vilde 
æbler til kryddersnaps, 
kastanjer, som kan steges 
og fortæres med smør og 
salt. Om efteråret kan selv 
fuglen og den fattige blive 
mætte og mærke godheden 
og gavmildheden fra den 
fader, der er så mild, så rig, så rund, og som lover os en evig vår.
 MW

HUSK!! 
DER ER SUPPLERINGSVALG TIL MENIGHEDSRÅDET 
TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 19.00 
I NØRRE ALSLEV KIRKE

Bibelskole i Vålse og Nørre Alslev 
Går du fra kirken/gudstjenesten med ubesvarede spørgsmål? Kun-
ne du tænke dig at dykke ned i bibelens verden og persongalleri? 
Så kunne Bibelskolen være noget for dig. 
Vi mødes over otte tirsdage i efteråret og foråret, hvor vi sammen 
læser Markusevangeliet og får en god snak om emnerne. 
Præsterne leverer på skift lidt baggrundsviden, men det er læsning 
og diskussion, der er i centrum. 
Man kan låne en bibel eller medbringe sin egen.
28. september Nørre Alslev kl. 19.00 i konfirmandstuen
12. oktober Vålse kl. 19.00 i konfirmandstuen
26. oktober Nørre Alslev kl. 19.00  
9. november Vålse kl. 19.00

Er det en udfordring at komme til Vålse, kontakt Marianne 
Wagner.

Vel mødt! 
Sognepræsterne

Koncert og foredrag i Nørre Kirkeby Kirke 
Torsdag 28. oktober kl. 19.00 

Det gode og smukke orgel i Nørre Kirkeby 
blev bygget af orgelbygger Gunnar Fabri-
cius Husted i 1996 og fylder altså 25 år i år. 
I den anledning kommer organist ved Sct. 
Nicolai Kirke i Vejle, Erik Kure, og holder 
et spændende foredrag om orglet og orgel-
byggeren med ledsagende billeder og tekst. 
Efter foredraget spiller Erik Kure en orgel-
koncert med iørefaldende og festlig musik af komponisterne D. 
Buxtehude, J. S. Bach, John Stanley, W. A. Mozart, m.fl. 
Der er fri adgang og menighedsrådet giver en kop kaffe i pausen.

Et kor af stemmer
Kom og syng i kirkens pigekor 

Pigekoret er startet op og søger nye sangere. Koret er for piger fra 
5. 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 (22 53 69 06). Efter en sangprøve får du 
at vide, om du kan optages i koret.
Koret øver hver torsdag kl. 16.00 til 17.20 i præstegårdens 
konfirmandstue, der ligger på Nørre Alslev Langgade 79.  Ko-
ret synger ved særlige gudstjenester og koncerter i Nørre Alslev 
8 - 10 gange om året samt et par gange i Gundslev Kirke.

Plejehjemsandagter
har nu fundet fast tid og sted, nemlig  
den sidste tirsdag i måneden kl. 10.00 i cafeen ved Aktiviteten. 
Kommende datoer: 
28. september høstandagt
26. oktober
30. november

NM: Nina Morthorst

Gudstjenester

September Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Søndag  
den 19. september  
16. s. e. trin.

10.00
Høstgudstjeneste

Søndag  
den 26. september
17. s. e. trin.

15.00 10.00

Oktober

Søndag  
den 3. oktober                  
18. s. e. trin.

10.00

Søndag  
den 10. oktober
19. s. e. trin.

10.00

Søndag  
den 17. oktober
20. s. e. trin.

10.00

Søndag  
den 24. oktober
21. s. e. trin.

10.00 (NM) 

Søndag 
den 31. oktober
22. s. e. trin.

10.00
17.00              
Allehelgens-
gudstjeneste

November

Søndag 
den 7. november
Alle helgen

19.00              
Allehelgens-
gudstjeneste

Søndag den 14. no-
vember
24. s. e. trin.

11.30 10.00

Søndag 
den 21. november
Sidste s. i kirkeåret

10.00 (NM)

Foto: Adam Wagner


