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GUDSTJENESTER og ANDAGTER 
 

EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen    * = se under specielle gudstjenester     

 
 
SPECIELLE GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER M.M. 
 

Tirsdag den 5. januar kl. 17 i Gyldenbjerg kirke:  fejrer vi nytåret med 

Storstrømsspejdernes nytårskur. 

Søndag den 24. januar kl. 14 i Gyldenbjerg kirke: byder på sang, musik og 

digte ved sanger Finn Møller, Væggerløse, organist Vibeke Dietz og 

forfatter Eva Matjeka, Maribo. Eva Matjeka er en filosofisk og lyrisk 

forfatter, der taler til både børn og voksne om emner som tid, mørke og 

kærlighed.  Alle er velkommen og der er fri entré. 

Torsdag den 11. februar kl. 9.30 i Vålse: Formiddagshøjskolen starter. Vi 
mødes til morgensang i Vålse kirke, formiddagskaffe og foredrag i 
konfirmandstuen. Alle er velkommen og kaffen koster 20,- som går til 
Menighedsplejen i Nordvestfalster sogn.  
Vi skal høre om Anna Ancher – et møde med Skagen, kunsten, lyset og 
farverne ved Dorte Hedegaard. 
 
 Tirsdag den 23. februar kl. 19 i Nr. Vedby kirke: samles vi om klaveret og 

synger vinter og forårssalmer fra både salmebogen og 100 salmer. Der 

serveres et glas vin eller cider imellem sangene. Alle er velkommen. 

DATO VÅLSE KIPPINGE GYLDENBJERG NR.VEDBY STADAGER BRARUP 
1.1 Nytårsdag   15 DH    

3.1 11 EH 19 EH     

5.1. tirsdag    17 DH *   

10.1   9.30 EH   11 DH 

17.1  11 EH   9.30 EH  

24.1 11 DH  14 DH *    

31.1    9.30 DH 11 EH  

7.2  11 EH 9.30 DH    

11.2 torsdag 9.30 EH *      

14.2    11 EH  9.30 DH 

21.2   11 EH    

23.2 tirsdag    19 DH *   

28.2  11 EH   9.30 DH  



 

 

Hvem er jeg? - Et portræt 

 

De næste måneder vil vi bringe en omtale af de nye medlemmer, som er 

trådt ind i Nordvestfalster menighedsråd. 

”Jeg hedder Henriette Lanter-Mortensen. Jeg 

er født og opvokset i Nr. Grimmelstrup og bor 

i dag tæt på Nr. Vedby Kirke. Jeg er 45 år og 

arbejder som lærer på den katolske skole i 

Nykøbing.  

Hvad tænker du om det at være med i et 

menighedsråd? 

For det første synes jeg, det skal være sjovt at 

være med i menighedsrådet. Det skal være 

sjovt i fællesskab at få projekter stablet på 

benene, gennemføre dem og opleve at skabe glæde hos andre. For det 

andet er fællesskabet en vigtig prioritet for mig. Det er i fællesskab, vi 

forhåbentlig motiverer hinanden til at støtte op om gode initiativer i kirken. 

Det betyder noget for mig, at vores kirker bliver brugt, bliver vedligeholdt 

og fortsætter med at være naturlig del af vores kultur. Derfor vil jeg de 

næste fire år gerne stå til rådighed i det omfang, jeg kan, til at få ført 

handling bag ordene.  

Jeg er valgt til aktivitetsudvalget, og vi arbejder på at få arrangementer ind 

i kirkerne målrettet børn, unge og gamle. Jeg ønsker, at rigtig mange vil 

støtte op om vores arrangementer ved at deltage, når det er muligt.” 

 
 
 
 
 



 

Følg os på:  
 

 Facebook.com/nordvestfalsterpastorat  
 Hjemmesiden: www.nvfp.dk             
           Tilmeld dig nyhedsbrevet på: info@nvfp.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste nummer udkommer den 22. februar 

Formand Niels Larsen:                        54 43 11 78   nlmenighedsraad@gmail.com  
Sognepræst Eva Heyn:                        54 43 10 28   ebhe@km.dk  
Sognepræst Dorte Hedegaard:          21 32 22 58   dhe@km.dk  
Administrator Kenneth Strange:       40 10 66 45    admin@nvfp.dk            
Kordegn Christel Dirksen:                   23 41 10 28   cmd@km.dk  
Graver Kippinge Mona Christensen: 27 40 12 78   kippingekirkegaard@nvfp.dk   
Graver Nr. Vedby Dan Jørgensen:     40 43 15 36   noerrevedbykirkegaard@nvfp.dk     
Graver Gyldenbjerg Carsten Rygas:  24 98 20 55    cr@nvfp.dk                             
Graver Brarup+Stadager Gitte With:21 78 39 44    brarupkirkegaard@nvfp.dk  
Graver Vålse Stina Christensen:        20 66 50 34    vaalsekirkegaard@nvfp.dk  
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