
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
Anders Lejre, Tlf: 22 37 58 07 
E-mail: formand@nralslevpastorat.dk

Menighedsrådsnæstformand for
Nørre Alslev & Nørre Kirkeby sogne
Erik Jensen, Tlf: 27 38 44 95
E-mail: e.jen@hotmail.dk

Graver i Nørre Alslev
Alexander King Petersen, Tlf. 29 26 43 82 
E-mail: NAGraver@nralslevpastorat.dk

Graver i Nørre Kirkeby 
René Nielsen, 51 84 42 90 
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:
11. - 17. februar, 
25. - 30. marts.
Embedet passes da af 
Nina Morthorst, tlf. 61 20 44 14.

Nyt fra pastoratet bringes igen i uge 18 2023.

Pastoratets hjemmeside:
www.nralslevpastorat.dk

Facebook:
www.facebook.com/nralslevpastorat/
 

Fasten varer lige til påske
»Faste er hunger, hunger, hunger. Da vor Herre Jesus havde fastet, da hungrede han og led sult. Da vore munke havde fastet i på-
sken efter hans eksempel, da var de federe og mere pluskindet i påsken, end de var i fastelavnstiden, Herre Gud, hvor havde de fastet!  
De var ikke andet end Guds narrehoveder.«

Således skrev den første sjællandske biskop efter reformationen, Peder Palladius, om fasten. I den katolske kirke var det skik at faste  
i 40 dage op til påsken, bortset fra søndagene, men som Palladius mere end antyder, fandt man snart på smutveje, så faste mere blev at 
afstå fra smør, flæsk o.l. Det handlede ikke om at sulte sig. Men når der skulle fastes disse 40 dage, så var det jo for at ihukomme Jesu 
40 dage i ørkenen, hvor han hverken spiste eller drak. Den rette faste er altså at afstå fra både mad og drikke, og det kan man gøre når 
som helst, at faste halvhjertet er hykleri, og det brød reformatorerne sig ikke om. Fastetiden blev dog fastholdt som en del af kirkeåret, 
og selve fastelavnsløjerne op til fasten forblev som de altid havde været. Her spiste folket godt med flæsk og hvidt brød, man festede, 
klædte sig ud og arrangerede lege, f.eks. ved at slå katten af tønden, som helt op til begyndelsen af 1800-tallet var en levende kat. Den 
skik er vi heldigvis gået bort fra, men fastelavn holder vi i kirken med gudstjeneste og tøndeslagning. Derefter går vi ind i den stille 
fastetid, som varsler, at den gode påske er på vej. MW

Fastelavn i Nørre Alslev Kirke
Søndag 19. februar kl. 13.00

I år med hjælp fra spejderne
Vi afholder en familieguds-
tjeneste, hvor vi skal høre 
om dengang, Jesus blev døbt. 
Bagefter er der tøndeslagning 
i præstegården, hvor spejderne 
viser deres kunnen, så tønder-
ne har noget at hænge i. Det 
er vi meget taknemmelige for. 
Menighedsrådet serverer faste-
lavnsboller og varm kakao, og 
mon ikke der er noget godt i 
tønderne?

Lørdagssangcafé i konfirmandstuen   
25. februar kl. 14.30

Vi synger sammen fra Højskolesangbogens syttende udgave. Em-
nerne bliver vinter, kyndelmisse og det spirende forår. Som tidli-
gere prøver vi også kræfter med nye sange enten fra kirkesangbo-
gen eller anden ny digtning og komposition. Ved klaveret sidder 
Jane Borello Carlsen.
Der serveres kaffe og kage midtvejs, og alle er hjertelig velkomne. 
Arrangementer slutter kl. 16.00.
Vel mødt!

Orgelet i Nørre Alslev Kirke  
fejrer 25-års jubilæum   
Torsdag 2. marts kl. 19.00

Orgelet blev bygget af Marcus-
sen & Søn i 1998 og har nu 25 
år på bagen. Erik Kure, som tid-
ligere har besøgt Nørre Kirkeby 
Kirke, kommer og fortæller om 
orglet og orgelbyggerne med 
ledsagende billeder og tekst. 
Efterfølgende holder han en 
orgelkoncert med iørefaldende 
og festlig musik af komponister 
som f.eks. Diderik Buxtehude, 
Johann Sebastian Bach, John 
Stanley, W. A. Mozart, Louis 
Vierne, N. W. Gade, I. P. E. 
Hartmann, Carl Nielsen, Leif 
Thybo, Leif Kayser, Peter Møl-
ler og Erik Kure. 
Det bliver både spændende og 
smukt.

Plejehjemsandagter:
Tirsdage kl. 10.00 i cafeen ved Aktiviteten

28. februar Marianne Wagner
28. marts Dorte Hedegaard, Påskeandagt

NM: Nina Morthorst

Gudstjenester
Nørre Alslev Nørre Kirkeby

Februar

Søndag den 5. februar
Septuagesima

10.00 17.00
i kirken Kyndelmisse 
med konfirmander

Søndag den 12. februar
Seksagesima

10.00
(NM)

Søndag den 19. februar
Fastelavn

13.00
Familiegudstjeneste
med tøndeslagning

Søndag den 26. februar
1. s. i fasten

10.00 11.30

Søndag den 5. marts
2. s. i fasten

10.00

Søndag den 12. marts
3. s. i fasten

11.30 10.00

Søndag den 19. marts
Midfaste

10.00

Søndag den 26. marts
Mariæ bebudelsesdag

11.30
(NM)

April

Søndag den 2. april
Palmesøndag

10.00

Torsdag den 6. april
Skærtorsdag

19.00

Fredag den 7. april
Langfredag

15.00

Søndag den 9. april
Påskedag

11.00 9.30

Mandag den 10. april
2. påskedag

11.00


