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GUDSTJENESTER PÅ SØN- OG HELLIGDAGE
EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen * = se under specielle gudstjenester
DATO
6.10. Sø
13.10 Sø
20.10 Sø
27.10 Sø
3.11 Sø
10.11 Sø
17.11 Sø
24.11 Sø

VÅLSE

KIPPINGE
9.30 EH *

9.30 EH

GYLDENB

NR.VEDBY

STADAGER BRARUP
11 EH*

11 DH
14 DH

16 EH *

11 EH
19 EH*
11 EH

11 DH
9.30 EH
11 DH*

*14 EH
9.30 EH
11 DH

19 EH

9.30 DH
11 EH

SPECIELLE GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER M.M.
Vær med i prædikenværkstedet, hvor vi sender prædiken på værksted og stiller
alle de spørgsmål som man ikke får stillet under en gudstjeneste. Vi mødes
første gang tirsdag d. 1. oktober kl. 19 i graverboligen Nr. Vedby Kirkevej 10.
Tilmelding til dhe@km.dk
Dorte Hedegaard

Søndag den 6. oktober: Vi deltager igen i år i stiftets præstepraktik. Vi får besøg af
Kirstine, som læser teologi. Kirstine vil prædike ved de to gudstjenester og efter den
første vil der være mulighed for at stille hende nogle spørgsmål og hvordan det nu
er at være teologistuderende. Kom og bak op om gudstjenesterne.
Torsdag den 10. oktober kl. 9.30: Formiddagshøjskole i
Vålse. Dagens tema er højskolens 175 års jubilæum. Vi
synger fra Højskolesangbogen sammen med
Nordfalster koret som ledes af organist Jane Borello.
Tirsdag den 22. oktober kl. 19 i Vålse kirke: Årets første gudstjeneste med
konfirmander afholdes. De vil stå for gudstjenesten med optrin, oplæsning og
bønner. Alle er velkomne. Bagefter lidt rart at spise i konfirmandstuen og en
orientering til forældrene.
Lørdag den 26. oktober kl. 11 – 12 i Vålse: Vi prøver med en drop-in-dåb. Har du
som konfirmand/voksen ønske om at blive døbt, eller skal jeres barn døbes uden de
store ”dikkedarer”, så kom den dag. Hvis det ønskede navn er et godkendt fornavn,

kan man få dåbsattesten med hjem med det samme. Du henvender dig til Christel
som sidder parat på sit kontor. Efter du har udfyldt et papir går du over i kirken hvor
Eva er parat ved døbefonten, så går du snart herfra med en dåbsattest og en lille
gave fra kirken. Spørgsmål? Kordegn 23411028/sognepræst 54431028.

Minikonfirmandstart 30. oktober kl. 14.30 i Vålse sognehus, Egensevej 3
Hvad er en dåb? Hvorfor spiser vi i kirken? Hvad sker der når vi dør? Hvad er
klokken i et kirkeår for noget? Er du nysgerrig? Så er dette et tilbud til dig, som
går i 3. eller 4. klasse og bor i vores pastorat, om at blive minikonfirmand! Vi
hører fortællinger, laver bibliodrama, skyder til måls efter Goliat og går ikke af
vejen for lidt sang, klippe-klistre og en skattejagt. Det hele sluttes af efter 5
gange med en festgudstjeneste søndag den 1. december. Der er mulighed for
buskørsel.
Nærmere info: Eva 54 43 10 28

Torsdag den 31. oktober kl. 18.30 i Brarup: Uhygge og spænding og græskar og
gamle riddere i rustninger! Halloween er uhyggetid. Efter den korte gudstjeneste
samles vi i Carsten og Birgittes gildesal på den anden side af vejen og
skærer græskar og får nogle uhyggelige kager m.m. Husk at
medbringe dit eget græskar!
Søndag den 1. november Allehelgen søndag: Vi mindes de døde; læser navnene op
på dem, vi har mistet i det forgangne år og tænder et lys for dem.
Tirsdag den 12. november kl. 17 i Vålse kirke: Mortensaften med spisning
Efter en hyggelig og kort gudstjeneste, hvor vi skal høre om stjerner og drømme.
Traditionen tro må du gerne medbringe din egen lanterne med lys og vi går
lanternetur omkring kirken og gadekæret inden vi spiser i konfirmandstuen. Det er
gratis at deltage, men vi vil gerne vide hvor mange der kommer, så vi kan lave rigelig
mad. Derfor er tilmelding vigtigt hos Christel pr. mail: cmd@km.dk senest fredag
den 8. november.
Torsdag den 14. november kl. 9.30: Formiddagshøjskolen i Vålse: Bente Kok fra
Stubbekøbing fortæller om vågekonerne.

Ansøgning om julekurv
Har du svært ved at få det til at hænge sammen økonomisk juleaften?
Menighedsplejen i Nordvestfalster er måske et sted hvor du kan få en lille
håndsrækning i form af en julekurv. Send din ansøgning til nedenstående
adresser med dit navn, (IKKE cpr.nr) adresse og begrundelse hvorfor du har
brug for en lille håndsrækning til at@pigespejder.dk eller ebhe@km.dk.
Selvfølgelig i fuld fortrolighed og med tavshedspligt.
Du vil høre nærmere om du er kommet i betragtning i midten af december.
Menighedsplejen i Nordvestfalster Pastorat

Formand Niels Larsen:
54 43 11 78
Sognepræst Eva Heyn:
54 43 10 28
Sognepræst Dorte Hedegaard:
21 32 22 58
Administration:
40 10 66 45
Kordegn Christel Dirksen:
23 41 10 28
Graver Kippinge Mona Christensen: 27 40 12 78
Graver Nr. Vedby Dan Jørgensen: 40 43 15 36
Graver Gyldenbjerg Carsten Niby: 24 98 20 55
Graver Brarup Gitte With:
21 78 39 44
Graver Stadager Gitte With:
21 78 39 44
Graver Vålse Stina Christensen:
20 66 50 34
Organist Tetiana Syrota
52 68 55 22

nlmenighedsraad@gmail.com
ebhe@km.dk
dhe@km.dk
admin@nvfp.dk
cmd@km.dk
kippingekirkegaard@nvfp.dk
noerrevedbykirkegaard@nvfp.dk
gyldenbjergkirkegaard@nvfp.dk
brarupkirkegaard@nvfp.dk
brarupkirkegaard@nvfp.dk
vaalsekirkegaard@nvfp.dk

Flere oplysninger på: www.nvfp.dk
Ønsker man kirkebladet tilsendt elektronisk, rettes henvendelse til info@nvfp.dk

