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GUDSTJENESTER og ANDAGTER
DATO
VÅLSE
KIPPINGE GYLDENBJERG NR.VEDBY
BRARUP STADAGER
31.12
11 EH
Nytårsaftensdag
1.1 Nytårsdag
15 DH
2.1 Søndag
19 EH
11 EH
4.1 Tirsdag
17 DH
9.1 Søndag
11 EH
9.30 DH
11.1 Tirsdag
17EH/DH*
16.1 Søndag
11 EH
18.1 Tirsdag
17 DH *
23.1 Søndag
11 EH
9.30 EH
30.1 Søndag
9 TJ
6.2 Søndag
11 EH *
9.30 EH
10.2 Torsdag
9.30 DH *
13.2 Søndag
11 DH
9.30 EH
20.2 Søndag
9.30 EH
11 EH
27.2 Søndag
9.30 EH
11 EH
EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen * = se under specielle gudstjenester

Aktuelle Corona-regler der gælder i vores pastorat, kan du finde på vores hjemmeside
nvfp.dk (Også hvor mange vi må være i kirkerne) De vigtigste tiltag er her:
Begrænset antal deltagere pga. arealkrav. Behold evt. mundbind på, også når du
sidder og synger (ligesom juleaften). Hold afstand. Sprit hænder.

SPECIELLE GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER M.M.
Fredag den 31. december kl. 11 i Kippinge kirke: Vi ønsker hinanden glædelig nytår.
Lørdag den 1. januar kl. 15 i Brarup kirke: Vi ønsker hinanden glædelig nytår.
Tirsdag den 18. januar kl. 17 ”SoundOkapi” i Brarup kirke: er der intim koncert med
musikalske meditationer på synthesizer. Organist Flemming Chr. Hansen, Sakskøbing
kirke, spiller på sin Haken Continuumini og han medbringer sin ”Onde fra La Voix du
Luthier”. Al musikken improviseres ved koncerten. Gratis adgang. Dørene åbnes kl.
16.30.
Søndag den 6. februar kl. 11 i Kippinge kirke: Traditionen tro holder vi igen i år 3 G
dag i Kippinge kirke. Vi begynder med en gudstjeneste i kirken, derefter bliver der
mulighed for en kort gåtur (eller en gåde eller to hvis man holder næsen inden døre)
og endelig serveres de gule ærter over i den gamle graverbygning ved Kippinge
kirke.

Torsdag den 10. februar kl. 9.30 i Vålse: Formiddagshøjskole - Der indledes med
morgensang kl. 9.30 i Vålse kirke. Derefter er der morgenbrød og Peter Fynbos trio
synger og spiller danske viser og sange. OBS: Vålse gl. skole i stedet for
konfirmandstuen.
Søndag den 6. marts kl. 16.00 i Kippinge kirke: Vi har glæden ved at byde den
norske violinist, fotograf og historiefortæller Christian Stejskal velkommen til
Nordfalster. Han kombinerer billeder, fortælling og musik i et multimedieshow om
Markusevangeliet.
Forestillingen er gratis og sker i samarbejde med Nørre Alslev menighedsråd.
Bibelskole: Vinter/forår 2022
Vi fortsætter vores spændende og givende læsning af Markusevangeliet. Nye er altid
velkomne.
25. januar Nørre Alslev præstegård
8. februar Vålse konfirmandstue
22. februar Nørre Alslev præstegård
6. marts – Markusevangeliet i Kippinge kirke
8. marts Vålse konfirmandstue
Minikonfirmander
Går du i 3. eller 4. klasse og bor i vores pastorat og kunne tænke dig at vide lidt mere
om kirken og hvad der sker der, var minikonfirmand måske noget for dig. Vi har
valgt at marts måned og minikonfirmand passer fint sammen. Det foregår om
onsdagen og er fra kl. 14.30- 16.00. Vi hygger os sammen med nogle spændende
historier fra bibelen, lidt rart at spise og så en eller anden klippe/klistre ting, optrin,
eller en sjov leg eller to. Vi lærer også noget om salmer og sange og hvad det med
Gud lige er for noget.
Vi slutter det hele af med en festlig gudstjeneste søndag d. 3. april.
Tilmelding senest i uge 8 til ebhe@km.dk eller på tlf. 29475912.
Med venlig hilsen
Dorte og Eva
Formiddagshøjskolen
Alle er velkommen til formiddagshøjskolen i Nordvestfalster sogn. Der indledes med
morgensang kl. 9.30 i Vålse kirke; derefter formiddagskaffe i konfirmandstuen (hvis
ikke andet er angivet) og kl. 10.30-11.30 er der enten foredrag eller musikalsk
indslag. Program:
10. februar: Peter Fynbos trio synger og spiller danske viser og sange.
OBS: Vålse gl. skole
10. marts: Bente Asschenfeldt, sognepræst emeritus, fortæller den
spændende historie om Dagmarkorset.

21. april: Christel Dirksen, kordegn i Nordvestfalster Sogn fortæller en
spændende historie om sin familie under titlen ”En tysk familie under 2.
verdenskrig”.
Kirkevenner søges!
Der er langt fra Storstrømsbroen til Guldborgbroen og indimellem de to broer ligger
seks kirker, som er bundet sammen i sognet: Nordvestfalster sogn med et fælles
menighedsråd. Vi søger kirkevenner, som af og til vil lave en kande kaffe, bage en
kage, flytte borde ved Kildedagen, pynte op til Halloween i Brarup etc. Vi har mange
traditioner og måske går du med en idé til en ny tradition eller initiativ og det er vi
også åbne for. Har du lyst til at være kirkeven ved en af kirkerne, så skriv eller ring til
præsterne eller formand for aktivitetsudvalget Henriette Lanter-Mortensen. Du
finder oplysninger om sognet på www.nordvestfalsterpastorat.dk
Sæt kryds i kalenderen allerede nu:
• 4. maj arrangement
• Bustur lørdag den 11. juni: I Grundtvigs
fodspor
Følg os på:
Facebook.com/nordvestfalsterpastorat
Hjemmesiden: www.nvfp.dk
Tilmeld dig nyhedsbrevet på: info@nvfp.dk

I ønskes
et godt og helsebringende 2022
Formand Niels Larsen:
Sognepræst Eva Heyn:

54 43 11 78
29 47 59 12
54 43 10 28
Sognepræst Dorte Hedegaard:
21 32 22 58
Administrator Anna Brabrand:
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

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

