Ønsker man nyhedsbrevet per mail, så send en besked til
cmd@km.dk
Det ligger også på vores hjemmeside:
www.nordvestfalsterpastorat.dk i pdf - lige til at printe ud.

Scan QR-koden til vores hjemmeside!

Kontakter:
Sognepræst Eva Heyn, kirkebogfører (fredag fri)
Egensevej 3, Vålse, 4840 Nr. Alslev, tlf. 54 43 10 28
Sognepræst Dorte Hedegaard (mandag fri)
Nr. Vedby Kirkevej 10 A, Grimmelstrup, 4840 Nr. Alslev tlf. 21 32 22 58
Kordegn Christel Dirksen (mandag fri)
Egensevej 3, Vålse, 4840 Nr. Alslev, tlf. 21 15 01 38
Formand Gunnar Vilhelm Huge, tlf. 40 50 47 02

www.nordvestfalsterpastorat.dk

Nyhedsbrev for
Nordvestfalster Pastorat
Nr. 11
Vin

December 2016

KL: Eva Heyn EH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen

SPECIELLE GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER M.M.

* Se beskrivelse under arrangementer

1. søndag i advent 27. november kl. 14 i Kippinge kirke: Hils på det nye
menighedsråd som er vært ved gløgg og æbleskiver
Torsdag den 29. november kl. 19.30 i Nr. Vedby kirke: Koncert arrangeret af
Helenerne – se omtalen i aviserne og på vores hjemmeside OBS! Der er entré
2. søndag i advent 4. december kl. 16 i Nr. Vedby kirke: Koncertgudstjeneste
med elever fra MGK Nykøbing og deres lærer, som er vores organist Tetiana
Syrota. Vi vil også høre Biblens meditative adventstekster. Bagefter er der
kaffe og te i kirken.
Torsdag den 8. december kl. 16 i Vålse kirke: Afslutningsgudstjeneste for
minikonfirmanderne
Tirsdag den 20.december kl. 9 i Gyldenbjerg kirke:
Skoleafslutningsgudstjeneste for de mindre klasser
Lørdag den 24. december i alle kirker: Forkort børnenes ventetid med en af
juleaftengudstjenesterne - se tidspunkt i listen. I Stadager vil vi pynte et lille
juletræ under en børnevenlig gudstjeneste kl. 13.
Mandag 2. juledag kl.16 i Nr. Vedby kirke: Julekoncert arrangeret af
Orenæs Saloner – se omtale i aviser og på vores hjemmeside
Lørdag den 31. december kl. 10.30 i Kippinge: Vi siger farvel til 2015

Dato

Stadager Brarup
10.30
EH

27.11
29.11
4.12
8.12
11.12
18.12
20.12.
24.12
25.12
26.12
31.12

Vålse

Kippinge Gyldenbjerg

Nr.
Vedby

14 EH*
19.30*
16 DH*

10.30 EH
16 EH*
11 DH
10.30 EH
13 DH*

16 EH

13 EH

9 EH
14.30 EH

9 DH
9 EH

9 EH+DH*
16 DH

14.30
DH

10.30 DH
10.30 EH
10.30
EH*

FOR ALLE JER DER BRUGER FACEBOOK:
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Sognepræsterne og medarbejderne vil gerne sige tak til
medlemmerne fra det afgående Nordvestfalster menighedsråd
for det gode samarbejde og jeres indsats til at få pastoratet op
at stå.
Samtidig vil vi gerne byde velkommen til de nye medlemmer i
Nordvestfalster menighedsråd. Vi ser frem til et godt
samarbejde og er glade for en god dialog.

Konstituering i Nordvestfalster Menighedsråd
Formand:
Gunnar Vilhelm Huge
Næstformand og kirkeværge Brarup og Stadager:
Inge Marie Bring Jørgensen
Kontaktperson og kirkeværge Nr. Vedby:
Laila Brix Madsen
Kasserer og kirkeværge Gyldenbjerg:
Irene Anders
Kirkeværge Vålse og Kippinge:
Bodil Stub Hansen
Sekretær:
Sognepræst Dorte Hedegaard

www.nordvestfalsterpastorat.dk

Det nye menighedsråds funktionsperiode begynder 1. søndag i
advent.
Kontaktinformationer vil man kunne finde på vores hjemmeside
og på opslagstavlerne ved kirkerne

Kære sognebørn
Nuværende Nordvestfalster menighedsråd stopper pr. 26. november 2016 og et
nyt menighedsråd overtager varetagelsen af de opgaver der er forbundet med
at være i et menighedsråd pr. 1. søndag i advent 2016.
Der er gennem de sidste 4 år sket store forandringer i de 5 sogne og de
forhenværende 3 menighedsråd. Der er stadig 5 sogne – men nu kun et
menighedsråd. Sammenlægningen har nu fungeret i en 2 årig periode. Det har
været spændende at arbejde med sammenlægningen, og det skal ikke være
nogen hemmelighed, at der har været mange aspekter i processen, som ikke
kunne forudses. Sådan vil det nok altid være, når så stor en proces sættes i
gang.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til sognebørnene i de fem sogne
for den opbakning vi har haft til sammenlægningen, tak til jer – også for
deltagelse i diverse arrangementer – det har på den front været en fornøjelse.
En stor tak skal også lyde til sognenes medarbejdere for den fleksibilitet der er
udvist gennem de sidste 4 år. Det har været en vigtig del af, at
sammenlægningen har lykkedes så godt. Tak til vores sognepræster for input
til vores menighedsrådsmøder, for sparring i dagligdagen og for meget
veludført arbejde.
Vi byder det nye menighedsråd velkommen til overtagelse af arbejdet.
På vegne af afgående Nordvestfalster menighedsråd

Jørgen Hemmingsen

www.nordvestfalsterpastorat.dk

