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GUDSTJENESTER og ANDAGTER
DATO
6.9 søn

VÅLSE

10.9 tor
13.9 søn

9:30 DH

KIPPINGE

GYLDENBJERG

NR.VEDBY
9:30 DH
Høst *

STADAGER
11 EH Konf.

11 EH Konf.

BRARUP

9:30 DH
Høst *

20.9 søn
11 DH
27.9 søn
11 EH
9:30 DH
29.9 tir
19 *
4.10 søn
11 EH
14 EH
8.10 tor
9:30 DH
11.10 søn
9:30 DH
11 EH
18.10 søn
10 DH
20.10 tir
19 DH *
25.10 søn
9:30 EH
11 EH
29.10 tor
17 DH *
EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen * = se under specielle gudstjenester

SPECIELLE GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER M.M.
Søndag den 6. september kl. 9.30 i Nr. Vedby: Høstgudstjeneste med
efterfølgende kaffe og nybagt brød.
Søndag den 6. september kl. 11: Konfirmation i Stadager kirke
Søndag den 13. september kl. 9.30 i Brarup: Høstgudstjeneste med
efterfølgende kaffe og nybagt brød.
Søndag den 13. september kl. 11: Konfirmation i Gyldenbjerg kirke
Søndag den 27. september kl. 9:30 i Brarup og kl. 11 i Kippinge: I Lolland-Falster
stift har vi en årlig praktik-weekend for teologistuderende fra Københavns
universitet. Denne søndag har vi fornøjelsen, at høre praktikanterne prædike i to af
vores kirker.
Tirsdag den 29. september kl. 19 i Vålse: En af vore høstgudstjenester i år bliver
holdt af de nye konfirmander med oplæsninger, optrin og høstbønner. Skabelse og
høst og en god fortælling om en rigtig snyder er aftenens tema. Vi nyder den smukt
pyntede kirke og synger nogle af de kendte høstsalmer. Efter gudstjenesten er der
konfirmand - forældremøde i konfirmandstuen.
Tirsdag den 20. oktober kl. 19 i Nr. Vedby: Der er aftengudstjeneste hvor vi skal
synge en del af de nye salmer fra ”100 salmer” og høre om, hvorfor der stadig

skrives nye salmer og komponeres nye melodier. Der vil være kaffe undervejs i
salmesangen.
Torsdag 29. oktober kl. 17 i Brarup: Vi holder en ”uhyggelig” Halloween
gudstjeneste. Kom gerne udklædt som spøgelse eller skelet eller noget helt
tredje og hør en uhyggelig fortælling og dramatisk musik. Det er en god idé at
medbringe en lygte samt græskar til udskæring efter gudstjenesten. Der vil også
være pizza og sodavand og måske også en edderkoppekage.

Formiddagshøjskolen
Vi starter op med formiddags-højskolen. Kl. 9.30 har vi morgensang i Vålse kirke og bag efter
foredrag og formiddagskaffe i sognehusets konfirmandstue.
Pris: 20,- per deltager går ubeskåren til Menighedsplejen i Nordvestfalster pastorat.
Torsdag den 10. september: Denne formiddag markerer vi 75 året for Danmarks befrielse.
Käthe Torp Jensen fra Lokal historisk forening vil fortælle om både besættelsen og befrielsen
i vores lokale område.
Torsdag den 8. oktober: Gunnar Brønholt vil fortsætte med at fortælle om Elvis Presley og
baggrunden for hans musik. Nye tilhørere kan sagtens være med, selvom man ikke har hørt
1. del af foredraget.
Torsdag den 19. november: Fra Stubbekøbing til Strikkekøbing. Vivian Høxbro er
international kendt strikkedesigner og strikkebog autor, som har gen-strikket gamle
opskrifter og mønstre bl.a. Helene Strange-trøjen. Vivian Høxbro fortæller også om det nye
initiativ med strikkemuseum.

Menighedsrådsvalg 2020
I Nordvestfalster sogn afholdes valg den 15. sep. 2020 kl 19. Valget foregår i Vålse gamle
Skole, Østervej 14, Vålse.
Der skal vælges 7 medlemmer til det nye menighedsråd og et antal stedfortrædere. Man vil
få udleveret 2 stemmesedler, idet der først er valg til menighedsrådet og derefter valg af
stedfortrædere. (Medbring gerne skriveredskaber).

Alle der er medlem af folkekirken og bor i sognet er valgbare og har stemmeret. Man kan
opstille med fuldmagt, men kun i helt særlige tilfælde stemme med fuldmagt.
Vi håber der kommer mange fra menigheden, så vi får valgt et arbejdsdygtigt menighedsråd
på god demokratisk vis.
På vegne af valgudvalget

Niels Larsen

Årsmøde i Nordvestfalster pastorats menighedspleje
Søndag den 4. oktober i konfirmandstuen i Vålse efter gudstjenesten der starter kl.
11.00
Dagsorden som følger:
 Valg af dirigent
 Valg af referent
 Valg af stemmetællere
 Bestyrelsens beretning
 Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
 Budget for indeværende regnskabsår
 Indkomne forslag
 Valg at bestyrelsesmedlemmer
 Valg af revisor
 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleanter
 Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20. september per mail til
menighedsplejen@nvfp.dk eller i postkassen hos formanden Annette True,
Kippingevej 28, 4840 Nr. Alslev

Følg os på:
Facebook.com/nordvestfalsterpastorat
Hjemmesiden: www.nvfp.dk
Tilmeld dig nyhedsbrevet på: info@nvfp.dk
Formand Niels Larsen:
54 43 11 78
Sognepræst Eva Heyn:
54 43 10 28
Sognepræst Dorte Hedegaard:
21 32 22 58
Administrator Kenneth Strange:
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 Rygas: 24 98 20 55
Graver Brarup+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
vaalsekirkegaard@nvfp.dk
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