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GUDSTJENESTER og ANDAGTER
DATO
VÅLSE
7.3 Søndag
14.3. Søndag
16.3 Tirsdag
21.3 Søndag
9.30 EH
28.3 Søndag
1.4 Skærtorsdag 17
DH/EH*
2.4 Langfredag
4.4 Påskedag
5.4 2. Påskedag 11 EH
11.4 Søndag
18.4 Søndag
25.4 Søndag

KIPPINGE

29.4 Torsdag
30.4 Bededag

19 *

GYLDENBJERG
9.30 DH

NR.VEDBY

BRARUP
11 EH

9.30 EH

STADAGER
11 DH

19 EH/DH *
11 EH
11 DH

11 DH *

9.30 DH

9.30 EH

11 EH

9.30 DH
9.30 EH
9.30 EH

11 DH

11 EH

9.30 EH
11 DH
Konfirmation

10+12 EH
Konfirmation
EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen * = se under specielle gudstjenester

SPECIELLE GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER M.M.
Tirsdag den 16. marts kl. 19 i Nr.Vedby: Gudstjeneste for konfirmander og deres
forældre. Alle er velkomne!
Skærtorsdag den 1. april kl. 17 i Vålse kirke: Nadvergudstjeneste
Langfredag den 2. april kl. 11 i Gyldenbjerg: Via Dolorosa findes i Jerusalem. Den
består af i alt 14 korsvejsstationer. De ni første er udenfor og de sidste fem er inde i
gravkirken. I år laver vi en langfredagsvandring i en let forkortet udgave både inde i
kirken og udenfor på kirkegården. I ord og billeder fortælles der om Jesu vej til
Golgata.
Torsdag den 29. april kl. 19 i Kippinge: Walk-and-talk gudstjeneste og varme
hveder-to-go
Forårets formiddagshøjskole har vi valgt at aflyse grundet usikkerheden vedrørende
coronasituationen. Alle planlagte foredrag er flyttet til efteråret, startende med den
9. september. Nærmere om det i nyhedsbrevet juli/august og på hjemmesiden.

Hvem er jeg? - Et portræt
Vi er i gang med at bringe en omtale af de nye medlemmer, som er trådt ind i
Nordvestfalster menighedsråd.
”Jette Martinsen hedder jeg, og bor mellem Lundby
og Brarup på en landejendom med min mand, som jeg
blev gift med i Brarup Kirke for 24 år siden. Vi har tre
voksne børn, der er døbt og konfirmeret i kirkerne i
Nordvestfalster Sogn.
Til daglig er jeg lærer på Eskilstrup Skole i indskolingen
og underviser i dansk og musik. Jeg har desuden
arbejdet som organist og musikskolelærer. Fritiden
går med vores børn, yoga, badminton, sommerhus,
musik, hus og have.
I Menighedsrådet sidder jeg i Kirkegårds- og
Aktivitetsudvalget. Derudover er jeg også med i
Menighedsplejen. For mig er det et vigtigt tillidshverv
at være med i Menighedsrådet.
Som menighedsrådsmedlem, vil jeg arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds
liv og vækst. Jeg arbejder for at vækste Folkekirken og samskabe både i kirkerummet
og i fællesskaber i folkekirkeregi. Det kunne f.eks. være kirkekoncerter, workshops,
walk and talk-ture, foredrag, børnearrangementer m.m.
Har du gode idéer til en aktivitet, er du velkommen til at sende mig en mail på
jm1963@mail.dk.”

Nyt fra kirke- og kirkegårdsudvalget
På Brarup kirkegård har man lavet
lapidarier til gamle gravsten
forskellige steder og plantet en
række træer, som er langsomt
voksende, ikke bliver så høje, og får
en flot søjleform. Kan ses bl.a. på
Nørre Alslev kirkegård. De gamle
træer langs med kirkegårdsmuren
skal beskæres inden i marts måned.

På billedet ses lapidariet i det nordvestlige hjørne af kirkegården i Brarup

På Stadager kirkegårds sydlige del har graverne ryddet nogle gravsteder. Hække og
beplantningen er fjernet og gravstenene bliver flyttet til lapidariet på den nordlige del
af kirkegården. Nogle pæne buske bliver stående. Om der sås græs, lægges perlesten
eller noget tredje, vil man tage stilling til her til forår. Der er afsat et beløb til hver
kirkegård til indkøb af planter og graverne vil selv kunne bestemme, hvad de ønsker
at plante. Rådgivning får de af forhenværende graver ved Vålse kirke, Henning
Rasmussen, som er gartneruddannet.
På Gyldenbjerg kirkegård er man ikke helt færdig med renoveringen. Ifølge Frede
Hansen skal "første bølge" af renoveringen af alle 6 kirkegårde i pastoratet først gøres
færdig, inden man går i gang med en opfølgning.
Spiret på Kippinge kirke er nu færdig og det skal fejres, når vi igen kan bevæge os
corona-frit omkring. Den gamle kirkegårdsmur, som afgrænser den østlige fra den
vestlige del af kirkegården er historisk meget interessant og skal nænsomt renoveres.
Her er man i gang med at søge fondsmidler. Muren bærer stadig præg af, at Kippinge
kirke lå ved Vålse Vigs strandbred og skibene kunne sejle helt hen til kirken.

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:
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Administrator Kenneth Strange:
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Kordegn Christel Dirksen:
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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
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Graver Vålse Stina Christensen:
20 66 50 34

nl.menighedsraad@gmail.com
ebhe@km.dk
dhe@km.dk
admin@nvfp.dk
cmd@km.dk
kippingekirkegaard@nvfp.dk
noerrevedbykirkegaard@nvfp.dk
cr@nvfp.dk
brarupkirkegaard@nvfp.dk
vaalsekirkegaard@nvfp.dk

