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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 7. november: Allehelgens Dag er dagen, hvor vi mindes og 
takker for de mennesker, som vi har mistet. I år er Allehelgens søndag 7. 
november, hvor vi i 3 af vore kirker læser navnene op på dem, som vi har 
taget afsked med siden forrige Allehelgen. Vi tænder lys for hver enkelt, 
lytter til gode ord og toner og har mulighed for at tænde lys for alle dem, 
som vi hver især har i tankerne på denne mindedag. Se tider og steder i 
gudstjenestelisten. 

Søndag 14. november i Brarup Kirke kl. 9.30 og Vålse Kirke kl.11.00: er 
sådan en lidt underlig og anderledes søndag. Det hænger blandt andet 
sammen med hvorfor juledagene er i en weekend, at søndagen mellem 
jul og nytår er forsvundet og at 1. søndag i advent igen er i november 
samt meget mere. Kom og få mere at vide om dette ved dagens to lidt 
anderledes gudstjenester. 

Torsdag den 18. november kl. 9.30 i Vålse kirke: er der morgensang i 
Vålse kirke. Derefter morgenkaffe i Vålse Gl. Skole, hvorefter korleder 
Jane Borello og Nordfalster koret inviterer til fællessang og vi skal synge 
nogle af de nye sange fra Højskolesangbogen 2020.  

Formiddagshøjskolen holder vinterferie i december og januar, men 
begynder en ny sæson torsdag den 10. februar, hvor Peter Fynbos trio 

DATO VÅLSE KIPPINGE GYLDENBJERG NR.VEDBY BRARUP STADAGER 

7.11 Allehelgen  19 EH * 16 EH *  11 DH *  

14.11 Søndag 11 EH    9.30 EH  

18.11 Torsdag 9.30 DH *      

21.11 Søndag    11 EH   

28.11 1.s.i adv.  14 EH *   11 DH *  

5.12 2.s.i adv. 11 DH   14 * konc.   

12.12 3.s.i adv.  9.30 EH 11 EH    

19.12 4.s.i adv. 14 EH    11 EH  

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

25.12 Juledag   11 EH  9.30 DH  

26.12 2.Juledag 9.30 EH   11 EH   

31.12 
Nytårsaftensdag 

 11 EH*     

1.1. Nytårsdag     15 DH *  



står for den musikalske underholdning. Trioen består af mundharmonika, 
banjo og guitar og vi skal høre glade vinter- og sømandsviser. 

1. søndag i advent den 28. november i Brarup Kirke kl. 11.00 og i 
Kippinge Kirke kl. 14.00: Kom og deltag når vi tænder det første lys i 
adventskransen, og vær med til at synge adventstiden ind. Efter 
gudstjenesten i Kippinge Kirke kl. 14.00 er menighedsrådet parat med 
gløgg og æbleskiver 

Søndag d. 5. december kl. 14 i Nr. Vedby kirke: er der gospel julekoncert. 
For underholdningen står Hanne 
Boskov, der er gospelsanger og 
med sig har hun bandet ”Players” 
som spiller medrivende gospel-
musik for alle aldersgrupper. Der 
er gratis entre og i pausen serverer 
menighedsrådet gløgg og 
æbleskiver. 

 

Fredag den 31. december kl. 11 i 
Kippinge kirke og lørdag den 1. januar kl. 15 i Brarup kirke: Vi markerer 
årsskiftet ved gudstjenesterne i Kippinge og Brarup kirke. Ved begge 
gudstjenester byder menighedsrådet på et glas mousserende vin og 
kransekage. 

Tirsdag den 4. januar kl. 17 i Gyldenbjerg kirke er der 
ungdomsgudstjeneste, som er planlagt sammen med Storstrøms-
spejderne. Alle er velkomne og der serveres kransekage og sodavand 
efter gudstjenesten. 

Ny i menighedsrådet 

Jeg hedder Inge Rosendahl Hansen.  
Jeg har været med i menighedsrådet arbejde før, hvor 
jeg var valgt ind i 2 perioder. 
Jeg synes at det var et interessant arbejde så derfor 
stillede jeg op denne gang, hvor jeg blev valgt ind. 
Jeg er med i Kirke-og kirkegårdsudvalget samt 
aktivitetsudvalget. 

 



Julehjælp fra Menighedsplejen i Nordvestfalster pastorat 

Kniber det med at få økonomien til at hænge sammen i julen, eller kender 
du nogen, hvor det gør? Menighedsplejen i Nordvestfalster er måske et 

sted hvor du kan få en lille håndsrækning i 
form af en julekurv. Send din ansøgning til 
nedenstående adresser med dit navn (IKKE 
cpr.nr), adresse og begrundelse, hvorfor du har 
brug for en lille håndsrækning. Modtagere af 
julekurven skal være bosiddende i 
Nordvestfalster pastorat. Ansøgningen bliver 
selvfølgelig behandlet i fuld fortrolighed og 
med tavshedspligt. Send ansøgningen til 
menighedsplejen@nvfp.dk eller som skriftlig 
ansøgning, som kan lægges i postkassen på 
adressen Egensevej 3, Vålse. Ansøgningsfrist er 
den 7. december. Du vil høre nærmere om du 
er kommet i betragtning i midten af december.  

Menighedsplejen i Nordvestfalster Pastorat 

                  

                                                  

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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