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GUDSTJENESTER og ANDAGTER 
 

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

 
SPECIELLE GUDSTJENESTER, ARRANGEMENTER M.M. 
 

Lørdag den 21. august kl. 11 i Kippinge: Vi holder fast ved traditionen igen i år. 

Kildedagen ved Kippinge kirkes kildehus afholdes lørdag d. 21. august. 

Vil du vandre gennem Vigen er der start fra Vålse kirkes p-plads kl. 9.30, selve 

kildegudstjenesten er kl. 11.00 og bagefter er der pølser m.m. til alle fremmødte. Vel 

mødt. 

 

Konfirmander 2021-2022 

Vi har haft indskrivning til næste års konfirmationer og det blev et fint fremmøde. 

Skulle du være én af dem, der måske har misset det - så er nedenstående en 

meddelelse til dig og dine forældre. Går du i 7. klasse efter sommerferien og bor du i 

Nordvestfalster pastorat og vil du konfirmeres, så vil du sikkert gerne vide hvor og 

hvornår forberedelsen begynder: 

Konfirmandholdet for næste sæson begynder 17. august kl. 14.30 i konfirmandstuen i 

Vålse. Derefter hver tirsdag fra 14.30 - 16.00. Nærmere info  hos sognepræst Eva Heyn: 

tlf. 54 43 10 28 eller mail ebhe@km.dk eller sognepræst Dorte Hedegaard 21 32 22 58 

eller mail dhe@km.dk. 

 

 

 

DATO VÅLSE KIPPINGE GYLDENBJERG NR.VEDBY BRARUP STADAGER 

4.7 søndag 11 EH  9.30 EH    

11.7 søndag     11 EH  

18.7 søndag  9 TJ     

25.7 søndag    9.30 DH  11 DH 

1.8 søndag 9.30 DH  11 DH    

8.8. søndag  11 EH   9.30 EH  

15.8 søndag    11 DH   

21.8 lørdag  11 EH *     

22.8 søndag   11 EH    

29.8 søndag      11 DH 
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Hvem er jeg? - Et portræt 

Jeg hedder Jens Frederiksen og 

blev ved seneste menighedsråds-

valg i efteråret 2020 valgt som 

suppleant. Men tingene har det 

med at gå stærkt ind i mellem, så 

pga. et afbud, var der pludselig bud 

efter mig, og det kom lidt bag på 

mig, at det skete så hurtigt. Men 

efter d. 17/3. 2021 er jeg altså 

kommet med i menighedsrådet. 

Jeg er 59 år gammel, og jeg er gift 

med Bente. Vi bor på en lille 

ejendom ude ved Vålse 

Vesterskov, hvor Bente også har 

sin lille frisørsalon. Vi har to børn 

på 26 og 24 år, og begge er flyttet hjemmefra. Jeg er politibetjent ved Sydsjællands 

og Lolland Falsters Politi, og de sidste 3 ½ år har jeg været sektionsleder i 

Udlændingekontrolafdelingen i Rødbyhavn. Jeg må indrømme, at jeg ikke har været 

specielt aktiv i forhold til kirken, men nu ser jeg frem til at kunne bidrage til vores 

lokale fællesskab. Nøgleord for mig er samarbejde og et godt arbejdsmiljø som jeg 

vil slå et slag for, og forhåbentlig til glæde for både medarbejdere og frivillige ved 

vores kirker og i vores menighedsråd.  

 

Formiddagshøjskolen 

Kom og syng, hør et foredrag og nyd en kop kaffe. 
Hver gang kl. 9.30-11.30 
Formiddagshøjskolen begynder igen til september med følgende program: 
Torsdag d. 9. september: Sønderjylland og genforeningen. Holger Thietje m.fl. 
fortæller om, at være vokset op i et grænseland. 
Torsdag d. 14. oktober: Kim Eriksen fortæller om den svenske forfatter Astrid 
Lindgreen. 
Torsdag d. 18. november: Vi synger fra den nye Højskolesangbog sammen med Jane 
Borello og Nordfalster koret. 
 



 

Det har vi gang i 

På Kippinge kirkegård skal murene mod nord og øst renoveres. Her går murerne i 

gang nu. 

I Stadager kirke har menighedsrådet et ønske om, at erstatte det udslidte kalorifer 

varmeanlæg med varmerør under bænkene. I sidste fyringsperiode blev varmen 

leveret at to støjende varmekanoner. 

Lige sådan i Nørre Vedby kirke, hvor der nu er store varmluftskakter. Her ønskes der 

også etableret varmerør under bænkene.  

Når eksperterne har kigget på lokaliteterne, skal Nationalmuseet konsulteres og 

efterfølgende skal provstiet og stiftet godkende projektet.  

Forhåbentlig kan vi finde en tilfredsstillende løsning, der vil gavne kirkegængerne i 

den kolde årstid. 

 

                                                                      

Følg os på:  
 

 Facebook.com/nordvestfalsterpastorat  
 Hjemmesiden: www.nvfp.dk             

           Tilmeld dig nyhedsbrevet på: info@nvfp.dk 
 

 

Formand Niels Larsen:                        54 43 11 78   nl.menighedsraad@gmail.com  
Sognepræst Eva Heyn:                        54 43 10 28   ebhe@km.dk  
Sognepræst Dorte Hedegaard:          21 32 22 58   dhe@km.dk  
Administrator:                                      40 10 66 45    admin@nvfp.dk            
Kordegn Christel Dirksen:                   23 41 10 28   cmd@km.dk  
Graver Kippinge Mona Christensen: 27 40 12 78   kippingekirkegaard@nvfp.dk   
Graver Nr. Vedby Dan Jørgensen:     40 43 15 36   noerrevedbykirkegaard@nvfp.dk     
Graver Gyldenbjerg Carsten Rygas:  24 98 20 55    cr@nvfp.dk                             
Graver Brarup+Stadager Gitte With:21 78 39 44    brarupkirkegaard@nvfp.dk  
Graver Vålse Stina Christensen:        20 66 50 34    vaalsekirkegaard@nvfp.dk  
 
  
                                              

                    

 

http://www.nvfp.dk/
mailto:info@nvfp.dk
mailto:nl.menighedsraad@gmail.com
mailto:ebhe@km.dk
mailto:dhe@km.dk
mailto:admin@nvfp.dk
mailto:cmd@km.dk
mailto:kippingekirkegaard@nvfp.dk
mailto:noerrevedbykirkegaard@nvfp.dk
mailto:cr@nvfp.dk
mailto:brarupkirkegaard@nvfp.dk
mailto:vaalsekirkegaard@nvfp.dk

