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EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen * = se under specielle gudstjenester
DATO
1.10.
8.10.
14.10.
15.10.
22.10.
24.10.
28.10.
29.10.
31.10.
5.11.
10.11.
12.11.
19.11.
21.11.
26.11.
28.11.

STADAGER

BRARUP
10.30 DH

10.30 DH

VÅLSE

KIPPINGE

GYLDENBJERG NR.VEDBY
10.30 EH
10.30 EH * 10.30 DH *
10.00 DH *

10.30 EH
9 TJ
19 DH *

10 DH *
10.30 EH *

10.30 DH *

18.30 EH *
16 EH *

14 EH *
16.30 DH *

19 EH *

14 DH *

10.30 DH
10.30 EH *
10.30 DH

16.30 DH *
10.30 EH
19 EH *

SPECIELLE GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER M.M.
Søndag den 8. oktober kl. 10.30 i hhv. Kippinge og Gyldenbjerg kirke: Der kommer
praktikpræster som holder prædiken. Det ville være dejligt, hvis menigheden bakkede
op om det.
Dåbsgudstjenester på følgende lørdage kl. 10: den 14. oktober i Gyldenbjerg og den
28. oktober i Stadager.
Tirsdag den 24. oktober kl. 19: Nr. Vedby kirke Gospel-workshop-gudstjeneste for
konfirmanderne og alle interesserede
Søndag den 29. oktober kl. 10.30 Kippinge kirke og kl. 10.30 Nr. Vedby kirke:
Gudstjenester med efterfølgende kulinariske oplevelser. Se mere inde i bladet.
Tirsdag den 31. oktober kl. 18.30: Brarup kirke Vi holder Halloween, starter med en
børnegudstjeneste og fortsætter hos Carsten og Birgitte med græskarskæring, kage og
noget at drikke. Husk dit eget græskar. Hvem der har lyst til mere uhygge, kan
fortsætte hos Lasse i Spøgelseshuset på Frihedsmindevej 22.
Søndag den 5. november: Vi mindes de døde, læser deres navne op og tænder lys for
dem vi har mistet.

Fredag den 10. november kl. 16.30 Vålse: Mortens aften børnefamilie gudstjeneste
med lanterneoptog og spisning. Se mere inde i bladet.
Søndag den 19. november kl. 10.30 Gyldenbjerg: Hvorfor læser præsten de tekster,
som hun gør? Hvorfor skal vi rejse os? Hvorfor er der valgt de salmer, som der er?
Det er en begynder- gudstjeneste hvor tingene bliver forklaret undervejs. Alle er
velkomne - også de mere ”garvede” kirkegængere.
Tirsdag den 21. november kl. 16.30 i Vålse: Eftermiddagsgudstjeneste i forbindelse
med præstekonvent.
Tirsdag den 28. november kl. 19 Vålse: Årets konfirmander vil afholde deres første
konfirmand- gudstjeneste hvor de vil læse bønner, tekster og lave optrin over det
tema der er valgt til aftenen. Efter gudstjenesten er der orientering i konfirmandstuen.
Alle er velkomne – også søskende, bedsteforældre samt andre nysgerrige.

Formiddagshøjskolen i Vålse efterår 2017
Torsdag d. 5. oktober:
Storstrømsbroen fylder 80 år den 26. september. Vi markerer den runde dag med
fortællinger om broen som blev indviet i 1937. Folk i lokalområdet vil holde festtaler
og fortælle om Storstrømsbroens betydning for Nordfalster igennem årene.
Torsdag d. 9. november:
Højskolesangbogen - til sang og eftertanke.
Vi skal høre om højskolesangbogens historie, og dens funktion som tidsspejl.
Højskolelærer Michael Mondrup fortæller historien om sangene og sætter dem i
historisk sammenhæng. Vi kommer også omkring gamle Grundtvig, som har skrevet
1/4 af sangene.
Denne formiddag kommer vi til at synge en del sange, og det er jo altid godt .
Til forår 2018 vil formiddagshøjskolen komme til at ligge om tirsdagen fra 10 - 12

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. 23 41 10 28
Administrator Ulla Halling (lørdag/søndag fri)
Nr. Vedby Kirkevej 10 A, 4840 Nr. Alslev, tlf.40 10 66 45
Formand Gunnar Vilhelm Huge, tlf. 40 50 47 02
Graver Vålse Henning Rasmussen (mandag fri)
Tlf. 23 42 46 56
Graver Kippinge Mona Christensen (mandag fri)
Tlf. 27 40 12 78
Graver Nr. Vedby Dan Jørgensen (mandag fri)
Tlf. 40 43 15 36
Graver Gyldenbjerg Carsten Niby (mandag fri)
Tlf 24 98 20 55
Gravermedhjælper Brarup og Stadager Gitte With
(lør/søndag fri)
Tlf 21 78 39 44

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!

Orientering fra menighedsrådet
I øjeblikket er vi gang med at lave helt nye
kirkegårdsvedtægter for alle kirkegårde. Ved et par
kirkegårde må vi også lave kirkegårdskort. Når de er
færdige, går vi i gang med at planlægge hvor, og hvor meget
der skal reguleres på de enkelte kirkegårde.
Ligeså vil der på samtlige kirkegårde blive etableret
lapidarier, dels for hensatte gravsten og dels for
bevaringsværdige gravsten, efter udløb.
Vort regnskab for 2016 er nu færdigt og lagt ind på
sogneportalen. Ligeså er budget 2018 færdigt. Vort budget
2018 er næsten uændret i forhold til 2017.
Vi har fået malet alt det, som trængte. Kirkespiret på
Kippinge kirke er sat på skinner. Dog mangler vi den
endelige godkendelse fra de respektive myndigheder, såsom
Stift og Nationalmuseet, men vi regner med at kunne starte
op i foråret 2018. Restaureringstiden er beregnet til ca.
oktober 2018. P.t. regner vi med et budget på ca. 11 mil. kr.
Hvor meget vi kan få i tilskud fra diverse fonde, vides ikke.
P.v.a. menighedsrådet ønskes et godt efterår
Gunnar V. Huge 40504702

Mortens aften og lanternefest
Fredag den 10. november kl. 16.30 i Vålsekirke
Det er for børn, forældre og bedsteforældre og andre
som har lyst til at være med til en ny tradition.
Vi begynder i Vålse kirke
med at høre fortællingen om
Martin, der gemte sig blandt
gæssene og Martin Luther,
der slog 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg. Vi
skal synge sange om lys og
mørke og vi tænder vores medbragte lanterner og går
igennem byen med lys. (En refleksvest til alle er en
rigtig god ide.) Vi ender i konfirmandstuen, hvor der
vil være fællesspisning.
Med henhold til spisningen er det nødvendigt at
melde til hos Christina på mail: c.llarsen@icloud.com
eller tlf. 24 96 72 39
Det koster 10 kr. for børn fra 2-15 og 20 kr. for alle
over 15. Betales på selve dagen ved indgangen.

Reformationsåret 2017
I 1517 vendte bøtten!
For 500 år siden rullede debatten som kaldes for
”afladsstriden”. Martin Luther havde slået sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg og med lynets hast og ved hjælp af
Guttenbergs trykpresse blev reformatorens tanker spredt over
Europa. Luther lagde vægt på den enkeltes religiøse
samvittighed og frihed til at udøve sin tro. Det blev et opgør
og samfundsomvæltning som handlede om mere end blot
religion, men også om det enkelte menneskes ret til at læse,
lære og træffe personlige valg. Samtidig var Luther meget
autoritetstro. Han mente, at både bonde og borger skal kende
sin stand, passe sin dont i ærbødighed for fyrste og øvrighed.
500 året for afladsstriden og de 95 teser er en anledning til at
skole, kirke, samfund tager en debat om, hvor vi står i dag.
Der er løbet meget vand i åen på 500 år og derfor er det også
en god idé at vi markerer året og tager en diskussion om, vi
har fået den kirke og stat som vi gerne vil have og hvor kan
vi udvikle os?
Her i Nordvestfalster pastorat markerer vi reformationsdagen
den 29. oktober med gudstjenester i Kippinge og Nr. Vedby,
men jeg vil også opfordre jer til at besøge udstillingen på
Fuglsang kunstmuseum som frem til den 7. januar 2018 viser

danske kunstneres fortolkning af reformationen. 25 kunstnere
giver hver sit nutidige og måske også lidt provokerende bud
på, hvad reformationen har betydet for os som lever i 2017.
Dorte Hedegaard

Reformationsgudstjenester søndag den 29. oktober
kl. 10.30 i Kippinge og Nr. Vedby kirke
I Kippinge kirke vil vi i Luther
gudstjenesten i tekster, salmer,
sange og musik markere dagen.
Der afsluttes med Luther lagkage
og en lille overraskelse.
I Nr. Vedby kirke vil gudstjenesten
i salmer, musik og prædiken
ligeledes markere reformationen.
Her indbydes der til hotdogs og
Luther øl i graverboligen efter
gudstjenesten og man kan samtidig benytte lejligheden
til at se præstens og adminstrationsmedarbejderens ny
istandsatte kontorer.

