
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 
formand@nralslevpastorat.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 
René Nielsen 
E-mail: NKGraver@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:
10.-12. september, uge 42 og
12.-13. november
Embedet passes da af 
Nina Morthorst, tlf. 61 20 44 14.

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 47.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Høstgudstjeneste i Nørre Kirkeby med minikonfirmander
Søndag 25. september kl. 13.00

»Luk jeres øjne op, se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der 
høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så at den, 
der sår, og den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det 
ord: ›Én sår, og en anden høster.‹ Jeg har sendt jer ud for at høste det, 
I ikke har slidt med; andre har slidt, og I nyder godt af deres slid.« 

Således siger Jesus, og han har ret: Markerne er hvide til høst, 
ja, de er allerede høstet, og selv om vi tænker, at det, vi får ud af 
vort arbejde i høj grad skyldes os selv, så havde vi jo ingenting at 
arbejde med, hvis ikke Gud havde skænket os det. Vi kan høste, 
fordi en anden og større slider med at skabe. Det er m.a.o. en god 
øvelse i kristendom at se Guds vilje med os bag skaberværket. 
Han har nemlig givet det alt sammen til os kvit og frit. Til forskel 
fra dyr og planter har Gud skabt os med ånd, og derfor har vi 
muligheden for at læse hans skaberværk, som var det en bog. Når 
Jesus taler om høst og om samle afgrøde til evigt liv, så handler 
det om os og de frugter, vi bærer. Åndens frugter er bl.a. troskab 
og kærlighed, glæde og taknemmelighed. 

Høsten er en god tid at opøve taknemmelighed, og derfor har jeg 
i år indbudt minikonfirmanderne til at deltage i et høsttema, hvor 
de skal stå for arrangementet i Nørre Kirkeby kirke. Vi vil bage og 
pynte kirken til denne festlige gudstjeneste.  MW

Bibelskole i Nørre Alslev og Vålse
I fjor indledte præsterne i Nørre Alslev og Vålse et samarbejde om 
Bibelskolen. Sammen med deltagerne læste vi Markusevangeliet og 
drøftede hver gang de spørgsmål, som rejste sig under læsningen. I 
år læser vi Matthæusevangeliet, hvor vi lægger vægt på forskellige 
temaer, som etik, undere, møder med Jesus, lignelser og Domme-
dag. Nye deltagere er velkomne! 

Vi mødes over ti tirsdage i efteråret og foråret. 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. 
Første gang læser vi bjergprædikenen kapitel 5-7.

13. september Nørre Alslev kl. 19.00 i konfirmandstuen
27. september Vålse kl. 19.00 i konfirmandstuen
11. oktober Nørre Alslev kl. 19.00  
25. oktober Vålse kl. 19.00
1. november Nørre Alslev kl. 19.00

Mangler du kørelejlighed til Vålse, kontakt Marianne Wagner.

Vel mødt! 
Sognepræsterne

Elvis i Nørre Kirkeby – koncert 
Søndag den 9. oktober kl. 15.00

Når man taler om Elvis Presley, tænker man typisk på de rockende 
50'ere, de mange film fra 60'erne og '68-comeback-showet i det 
sorte lædertøj samt de flamboyante shows i Las Vegas. Elvis Presley 
havde også en mere religiøs side, som oftest er gået lidt i glem-
mebogen. 

Både Elvis og hans forældre var medlem af The First Assembly of 
God og Elvis søgte især i den sidste del af sit liv efter sin mission 
på jorden. Efter mange af sine koncerter tilbragte han tit nætterne 
med at synge gospel sammen med sine venner. 

Og mange af de san-
ge bliver fremført af 
KING MEMPHIS 
- alias Erling Birke-
holm - i denne kir-
kekoncert, som des-
uden også indeholder 
fortællinger om Elvis.

Plejehjemsandagter:
Tirsdage kl. 10.00 i cafeen ved Aktiviteten

30. august Dorte Hedegaard
27. september Marianne Wagner - Høstandagt
25. oktober Marianne Wagner
29. november Dorte Hedegaard - Advent

NM: Nina Morthorst

Gudstjenester
Nørre Alslev Nørre Kirkeby

September
Søndag den 4. september               
12. s. e. trin.

10.00

Søndag den 11. september               
13. s. e. trin.

11.30
NM

Søndag den 18. september               
14. s. e. trin.

10.00

Søndag den 25. september               
15. s. e. trin.

10.00 13.00
Høstgudstjeneste 
med minikonfirman-
der og kor

Oktober
Søndag den 2. oktober              
16. s. e. trin.

10.00

Søndag den 9. oktober              
17. s. e. trin.

10.00 Koncert kl. 15.00

Søndag den 16. oktober              
18. s. e. trin.

10.00 11.30

Søndag den 23. oktober              
19. s. e. trin.

10.00 
NM

Søndag den 30. oktober              
20. s. e. trin.

11.30 10.00

November
Søndag den 6. november              
Allehelgensdag

19.00                                   
Allehelgen

Søndag den 13. november              
22. s. e. trin.

11.30 
NM

Søndag den 20. november              
Sidste søndag i kirkeåret

10.00 

Søndag den 27. november             
1. søndag i advent

19.00                                            
De ni læsninger med 
konfirmanderne

10.00


