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GUDSTJENESTER og ANDAGTER
DATO
VÅLSE
KIPPINGE GYLDENBJERG NR.VEDBY
BRARUP
STADAGER
3.7 søn
9.30 DH
11 DH
10.7 søn
11 DH
9.30 DH
17.7 søn
9.30 DH
11 EH
24.7 søn
9.30 EH
11 EH
31.7 søn
11 EH
7.8 søn
9 TJ
14.8 søn
9 TJ
20.8 lør
11 EH *
21.8 søn
9.30 EH
11 DH
28.8 søn
9.30 EH
11 EH
EH: Eva Heyn DH: Dorte Hedegaard TJ: Torben Jørgensen * = se under specielle gudstjenester

SPECIELLE GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER M.M.
Søndag den 7. august og 14. august: OBS! Gudstjenesterne er kl. 9.
Lørdag den 20. august: Traditionen tro afholdes der igen i år kildedag med følgende
program:
Kl. 9.30: Vandring gennem Vigen til Kippinge kirke. Start: P-pladsen ved Vålse Kirke.
Kl. 11.00: Udendørsgudstjeneste nede ved kildehuset ved Kippinge Kirke.
Efter gudstjenesten er der lidt rart at spise i form af en grill-mand der står klar med
pølser og tilbehør. Præmieuddeling til udtrukne vindere af besvarelser af opgaver
fordelt på kildevandringen. Ved regn vil gudstjenesten finde sted i kirkens rum. Vel
mødt. Eva Heyn

Information vedrørende konfirmander
Konfirmandforberedelsen finder sted tirsdage 14.30 -16.00 i konfirmandlokalet på
Egensevej 3. Første mødegang: Tirsdag 23. august kl. 14.30. Man har mulighed for at
tage bus fra skolerne.

Konkurrence: Årets høstbillede
Vær med til at ”skyde” et godt høstbillede og deltag i konkurrencen om to flasker
vin. Send dit foto til dhe@km.dk senest den 2. september.
Ved gudstjenesten den 25. september kl. 14 i Nr. Vedby kirke kårer vi det bedste
høstbillede, hvis eneste kriterium er, at det skal være fotograferet et sted her i
Nordvestfalster sogn.

Nye ting på vej….
• Skumringsgudstjenester med elektronisk musik. Første gang onsdag den 7.
september kl. 17 i Vålse.
• Formiddagshøjskolen den 8. september om Anna Ancher og Marie Krøyer.
• Bibelskole i Vålse og Nørre Alslev: I fjor indledte præsterne i Nørre Alslev og
Vålse et samarbejde om Bibelskolen. Sammen med deltagerne læste vi
Markusevangeliet og drøftede hver gang de spørgsmål, som rejste sig under
læsningen. I år læser vi Matthæusevangeliet, hvor vi lægger vægt på
forskellige temaer, som etik, undere, møder med Jesus, lignelser og
Dommedag. Nye deltagere er velkomne! Vi mødes over ti tirsdage i efteråret
og foråret. Præsterne leverer på skift lidt baggrundsviden, men det er læsning
og diskussion, der er i centrum. Man kan låne en bibel eller medbringe sin
egen. Første gang læser vi bjergprædikenen kapitel 5-7. Datoer er følgende:
13. september Nørre Alslev kl. 19.00 i konfirmandstuen
27. september Vålse kl. 19.00 i konfirmandstuen
11. oktober Nørre Alslev kl. 19.00
25. oktober Vålse kl. 19.00
1. november Nørre Alslev kl. 19.00

Udflugt med menighedsplejen
Har du lyst til en udflugt i sensommerdagene, men har ikke selv muligheden for det?
Så er menighedsplejens udflugt måske noget for dig. Reservér allerede nu datoen:
Torsdag 29. september kl. 9.30 fra Vålse Kirke.
Vi fylder bilerne og kører en tur rundt på Lolland og hjemkomst bliver cirka kl. 16.
Mere information om tilmelding i næste nummer af SogneNyt.

Nyt fra menighedsrådet
Indsamlingen til Støttekoncerten i Nr. Vedby kirke nåede op på 4500 kr. Det er et flot
bidrag til sognets ukrainere, der er flygtet fra krigen i Ukraine. Beløbet bliver
overdraget til menighedsplejen, som vil fordele pengene til de ukrainere, der bor
her i sognet.
Kirkemuren i Kippinge kirke er under fortsat udarbejdelse med færdiggørelse i
forhåbentlig juli måned.
Varmeanlægget i Stadager kirke skal påbegyndes uge 24. Når arbejdet med
varmeanlægget er færdigt i Stadager kirke, sættes arbejdet med varmeanlæg i Nr.
Vedby kirke i gang. Begge arbejder forventes færdiggjort inden vinteren 2022.

Næste års konfirmander er indskrevet og begivenheden fandt sted i Nr. Vedby kirke
med afholdelse af gudstjeneste og efterfølgende indtagelse af donuts og juice, hvor
repræsentanter fra menighedsrådet fortalte om rådets arbejde og i øvrigt
opfordrede de vordende konfirmander til at deltage i Kildedagen den 20. august og
deres forældre til at være behjælpelige med opsætning stole og borde. Sognepræst
Eva Heyn fortalte om forventninger til konfirmandundervisningen samt praktiske
oplysninger herom. Er man endnu ikke indskrevet til konfirmation i foråret 2023
bedes man kontakte Sognepræst Eva Heyn.
Den årlige sognetur gik denne lørdag i juni måned til Grundtvigs mindestuer i Udby,
hvor der var en gedigen omvisning og indføring af Grundtvigs liv både hans
professionelle liv og hans private liv. Derefter kørte vi til Gammel Køge Gaard og nød
kaffen og den medbragte kage i smukke omgivelser af blomstrende rododendroner.
For til slut at runde dagen af i Præstø, hvor vi fik ”Gl.daws” oksesteg og nye kartofler
på Restaurant Told Huus. En smuk udsigt og et hyggeligt selskab. Tak til Sognepræst
Dorte Hedegaard for at være en formidabel guide på hele turen. Det var meget
givende og lærerigt.

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: 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

