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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. 
 

Onsdag den 7. september:  Skumringsgudstjeneste 
kl. 17 i Vålse kirke. Kom og få renset ud i dit sind og 
krop, lyt til elektronisk musik, og find ro ved at høre 
Kristus kransens bøn. Fire onsdage i efterår, vinter og 
forår og hver gang er det musikeren Sound Okapi fra 
Sakskøbing, der både improviserer og spiller velkendt 
musik på sit anlæg. Det er gratis at deltage og alle er 
velkommen. Det er en god idé at tage sit 
liggeunderlag med. Tid og sted for de næste 
skumringsgudstjenester er:  

Kippinge den 7. december, Brarup den 1. februar og Nørre Vedby den 19. april. Hver 
gang kl. 17. 
Torsdag den 8. september: Morgenandagt ifm. formiddagshøjskolen i Vålse kl. 9.30. 

Søndag den 11. september: Høstgudstjeneste i Vålse kirke kl. 11, bagefter snitter og 
øl/vand 

Søndag den 18. september: Høstgudstjeneste i Brarup kirke kl. 11, bagefter kaffe og 
kage 

Tirsdag den 20. september: Årets første konfirmandgudstjeneste i Vålse kl. 19 
Det nye konfirmandhold er godt i gang og her i september er det også tiden for den 
første konfirmandgudstjeneste som de unge mennesker står for. Temaet bliver i år 
skabelse og hvad deraf følger. Gudstjenesten vil forme som en anderledes 
gudstjeneste med optrin, læsninger, lystænding osv. Efter gudstjenesten er der 
orientering for forældrene men alle er velkomne til gudstjenesten.  

DATO VÅLSE KIPPINGE GYLDENBJERG NR.VEDBY BRARUP STADAGER 

4.9 søn   9.30 EH   11 EH 

7.9 ons 17 DH *      

8.9 tor 9.30 DH *      

11.9 søn 11 EH *   9.30 EH   

18.9 søn  9.30 EH   11 EH *  

20.9 tir 19 EH/DH *      

25.9 søn    14 DH *  11 DH  

2.10 søn  11 EH 9.30 DH    

9.10 søn 11 EH    9.30 DH  

13.10 tor 9.30 EH *      

16.10 søn  11 EH  9.30 EH   

23.10 søn   11 DH   9.30 DH 

30.10 søn 11 EH    17 DH *  



Søndag den 25. september: ”Fyld Danmarks 
kirker” og Gospelgudstjeneste i Nørre Vedby 
kirke kl. 14. 
Det er høst og vi skal have fyldt kirken og det 
gør vi i Nørre Vedby kirke, hvor gospelkoret 
Unique fra Stubbekøbing medvirker. Denne 
dag kårer vi også årets bedste høstfoto, som 
senest skal være indsendt til dhe@km.dk 
den 2. sept. Vinderen vælges af de 
fremmødte gæster. Vi glæder os til at se jer alle og der er kaffe, æblesaft og kage 
efter gudstjenesten. 

Torsdag den 13. oktober: Morgenandagt ifm. formiddagshøjskolen i Vålse kl. 9.30. 

Søndag den 30. oktober: Halloween, Græskar og uhyggelig udklædning kl. 17 i 
Brarup kirke. 
Den korte gudstjeneste er tilrettelagt for børn, men kan godt alligevel være lidt 
uhyggelig og dramatisk. Konfirmanderne pynter op med græskar. Der er pizza og 
juice til alle efter gudstjenesten. Tilmelding inden den 25. oktober til dhe@km.dk 
eller sms til 2132 2258.  

Formiddagshøjskolen 

Vi er igen klar til formiddagshøjskolen med morgensang i Vålse kirke, 
formiddagskaffe i konfirmandstuen og foredrag om forskellige kulturelle eller 
kirkelige emner. Kaffen koster 20, - kr. 

• Torsdag den 8. september: Dorte Hedegaard fortæller om Anna og Michael 
Ancher og deres kunst og liv i Skagen. 

• Torsdag den 13. oktober: Kim Borregård Eriksen fortæller om 
Sønderskovhjemmet som blev stiftet i 1918 af Bodil Neergaard og er et hjem for 
hjemløse mænd. 

• Torsdag den 17. november: Eva Heyn fortæller om de nye sange i Højskole-
sangbogen. Nordfalster koret synger sammen med os under ledelse af Jane 
Borello. 

 

Bibelskole i Vålse og Nørre Alslev 

I år læser vi Matthæusevangeliet, hvor vi lægger vægt på forskellige temaer, som 
etik, undere, møder med Jesus, lignelser og Dommedag. Nye deltagere er velkomne! 
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. Vi mødes kl. 19 i konfirmandstuen fem tirsdage i 
efteråret og så igen til foråret. Datoer er følgende: 
13. september Nørre Alslev, 27. september Vålse, 11. oktober Nørre Alslev,   
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25. oktober Vålse og 1. november Nørre Alslev – alle dage kl. 19. 
 

Udflugt med menighedsplejen  

Afgang fra Vålse kirkes parkeringsplads torsdag 29. september kl. 9.30 og 
hjemkomst ca. kl. 16. 

Menighedsplejen i Nordvestfalster pastorat arrangerer sogneudflugt for alle der har 
lyst og tid. Har du lyst til en lille køretur til blandt andet Dodekalitten og Maribo 
domkirke med hyggeligt samvær undervejs? Så er det bare at møde op. Vi byder på 
frokost og kaffe og kage undervejs og det er alt sammen ganske gratis. Tilmelding 
nødvendigt på tlf. 2947 5912. 

Nyt fra menighedsrådet 

Kirkemuren ved Kippinge kirke er blevet færdig og er rigtig flot. Vi er særdeles 
tilfredse med udført arbejde. Muren kan man se, hvis man går hele vejen rundt om 
kirken. Det er man velkommen til. 
 
Nu kan vi forhåbentlig holde varmen igen. Montering af varmeanlæg i Stadager kirke 
og Nr. Vedby kirke er langt fremme, så vi garanterer, folk ikke fryser til vinter, når de 
besøger de to kirker. Kom gerne at afprøve det. 

Kildedagen d. 20. august forløb godt. Vi fik besøg af ca. 50 spisende gæster i vores 
pølsebod og til vores udendørsgudstjeneste i Kippinge kirke. Der er plads til flere 
besøgende, som kan få en hyggelig dag med vandring gennem vigen efterfulgt af 
gudstjeneste og spisning. Hermed er opfordringen om deltagelse givet til næste års 
kildedag tredje lørdag i august. 

Følg os på:  
 

 Facebook.com/nordvestfalsterpastorat  
 Hjemmesiden: www.nvfp.dk             

           Tilmeld dig nyhedsbrevet på: info@nvfp.dk 

 

Formand Niels Larsen:                          54 43 11 78   nl.menighedsraad@gmail.com  
Sognepræst Eva Heyn:   29 47 59 12/54 43 10 28   ebhe@km.dk                                                                   
Sognepræst Dorte Hedegaard:           21 32 22 58   dhe@km.dk  
Administrator Anna Brabrand:           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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