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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. 
 

 

Søndag den 6. november: Allehelgens søndag er i år 6. november. Se 

gudstjenestelisten og vores hjemmeside for tidspunkter i de respektive kirker. Vi 

tænder lys og læser navnene op på dem, som vi har mistet i det forgangne år. Alle 

får mulighed for selv at tænde et lys. Alle er velkomne.  

 
1. søndag i advent den 27. november: Ved gudstjenesten kl. 14.00 i Kippinge kirke 

byder vi det nye kirkeår velkomment ved at tænde det første lys i adventskransen. 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved hvid, børnevenlig gløgg og 

æbleskiver. Alle er velkomne. 
 

Tirsdag den 29. november: Julekoncert i Nørre Vedby kirke kl. 19 med Blowing Boys 
og vores organist Hans Maaløe. Se mere på vores hjemmeside. 
 
Onsdag den 7. december kl. 17-18 er der skumringsgudstjeneste i Kippinge kirke.   
SoundOkapi alias Flemming Chr. Hansen, spiller elektronisk musik og sognepræst 

Eva Heyn fører os igennem en Kristuskrans-meditation. Medbring gerne et tæppe. 

Der serveres et glas juice og ingefær shots efter den meditative musik. 

 

DATO VÅLSE KIPPINGE GYLDENBJERG NR.VEDBY BRARUP STADAGER 

6.11. søndag  19 EH* 16 EH*  14 DH*  

13.11. søndag    11 EH   

17.11 torsdag 9.30 DH*      

20.11 søndag     11 DH  

27.11 1. s. i adv.  14 EH*     

29.11 søndag    19 koncert   

4.12 2. s. i adv.    11 DH   

7.12 onsdag  17 EH*     

11.12 3. S. i adv.   11 EH    

18.12 4. S. I adv. 14 EH*      

24.12 juleaften 13.30 EH 15 EH 11 EH 16 DH 13 DH 14.30 DH 

25.12 juledag   11 DH  9.30 DH  

26.12 2. juledag 11 EH      

31.12 nytårsaft.  11 EH     

1.1 nytårsdag     15 DH  



4. søndag i advent den 18.december: I tråd med forrige år vil vi gentage succesen 

med de 9 læsninger som oprindelig er en engelsk juletradition. Vi ruller juleløberen 

ud og læser om blandt andet skabelse, profetier og julens evangelier mens vi 

indimellem synger gode advents- og julesalmer sammen. Efter gudstjenesten, som 

er kl. 14 i Vålse kirke, vil der være en kop kaffe og en hjemmebagt småkage. Alle er 

velkomne. 

Sangkor og sangglæde 

Vil du gerne synge sammen med andre og på et tidspunkt være med i et kor. 
Torsdag d. 3. november kl. 17-18.30 indbyder vi til en aften, hvor vi synger sammen. 
Du skal medbringe to sange, som du kan lide og som vi sammen vil synge. På den 
måde kan vi finde ud af vores sangsmag og en fælles klangbund for koret. 
Vi mødes i konfirmandstuen i Vålse, Egensevej 3. 
Dorte Hedegaard 

Formiddagshøjskolen 

OBS! Sidste gang her i efteråret foregår i Vålse gamle skole. Også morgenandagten! 

Torsdag den 17. november: Eva Heyn fortæller om de nye sange i 
Højskolesangbogen. Nordfalster koret synger sammen med os under ledelse af Jane 
Borello Carlsen. Kaffen koster 20, - kr. 

 

Bibelskole i Vålse og Nørre Alslev 

Bibelskolen fortsætter ind i 2023. Vi er i gang med Matthæusevangeliet.  

Vi mødes følgende datoer på skift i konfirmandstuerne i Vålse og Nørre Alslev. Vi 

læser et par kapitler hver gang og har en god drøftelse undervejs. Nye er altid 

velkomne. 

10/1 kl. 19 i Vålse 

24/1 kl. 19 i Nørre Alslev 

7/2 kl. 19 i Vålse 

21/2 kl. 19 Nørre Alslev 

7/3 kl. 19 Vålse 

Nyt fra menighedsrådet 

Som følge af energikrisen har menighedsrådet besluttet at reducere antallet af 

gudstjenester i perioden fra 7. november til 1. april 2023. Det betyder, at der i 

stedet for to gudstjenester i to kirker hver weekend, kun bliver afviklet en 

gudstjeneste i en af vores seks kirker. Undtaget er dog juleaften og 1. juledag, hvor 

der som sædvanligt bliver gudstjenester hhv. i alle seks kirker juleaften og i to kirker 

juledag. 



Ligeledes er det besluttet, at kirkerne ikke bliver oplyst i julemåneden. Disse tiltag 

betyder, at vi kan reducere forbruget af el og olie væsentligt. 

Vi håber, at der er forståelse for disse tiltag, og at vi kan vende tilbage til normale 

tilstand til foråret. 

På vegne af Nordvestfalster Menighedsråd 

Niels Larsen 

 

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:   29 47 59 12/54 43 10 28   ebhe@km.dk                                                                   
Sognepræst Dorte Hedegaard:           21 32 22 58   dhe@km.dk  
Administrator Anna Brabrand:           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  
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