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Pinsen - Helligåndens fest!
Pinsen er helligåndens fest. Men
hvad er helligånden? Den har tit
været det sværeste at forstå. Som
barn og ung syntes jeg, den var
lidt mærkelig, men i dag synes
jeg næsten, det er det nemmeste
at forstå og tro på.

fylder alt for meget i vores dagligdag, ja, dem skal vi lære at se
stort på, se det fælles og forsonende. At vi er mennesker underlagt samme åbenbaring, samme
krav om renfærdighed og sandhed.

Vi tror på en treenig Gud. Gud
har tre ansigter. Gud er både fader, søn og så helligånd.

”Nu bede vi den Helligånd, at
sammenknytte os ved troens
bånd”, synger vi i en af vore
smukkeste pinsesalmer.
Helligånden er lysets ånd, kærlighedens ånd og sandheds ånd.
Uden den var livet koldt, mørkt,
mafiøst og bedragerisk.

Vi hører mest om Vorherre og om
Jesus Kristus. Jul og påske handler om Jesu fødsel, død og opstandelse.
Og nu er vi ved pinsen. I Ny Testamente hører vi om, at apostlene
samles i Jerusalem og får tunger
af ild, så de pludselig kan tale på
alle sprog. Man kalder det ”pinseunderet”. Det er samtidigt også
kirkens fødselsdag, siger man, for
dermed kunne apostlene gå ud og
udbrede kendskabet om Jesu budskab til alle folk og på alle tungemål. Dermed blev der grundlagt
en kirke, et fællesskab af kristne.
Den hellige ånd overskrider sprog
og kulturer. Ånden forener alle
mennesker og forsoner os med
hinanden. Alle vore små kanter
og genstridigheder, som måske

Nogle gange kaldes helligånden
også for talsmanden, den der skal
vidne for mennesker om Gud og
Kristus. Helligånden viser også,
at sandheds tale kan være virkningsfuld og revolutionerede.
Helligånden udtrykker, at Gud er
levende. Gud lever, genopstod og
lever i blandt os, ikke mindst i
helligåndens virke. ”Du som går
ud fra den levende Gud”, synger
vi med Grundtvig.
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Det virker al den ånd som taler,
det volder al den ånd som daler.
Helligånden virker, virker når der

tales og ånden kommer til udfoldelse imellem os
En stor tysk filosof, Hegel, mente
at verden består af ånd, i dag ville
vi sige kultur, og det er ånden der
formår at forene og forsone alle
modsætninger i verden: mellem
mennesker, klasser og folk. En
fremmed er en ven, du endnu ikke
har lært at kende. Med åndens
omfavnelse bliver det tilsyneladende fremmede gjort bekendt og
kært. Ånden er integrativ, den
omfavner og omslutter og gør
hjemmevant. For ånden er der ik-

ke noget fremmed, hindringer er
midlertidige, alle barrierer kan
overvindes, og verden er åben for
åndens virke, tale og mission.
Smukkest viser helligånden sig
med Grundtvigs ord om pinsen,
som dog i år falder i juni:
Skin over vang
som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!

Henrik Gade Jensen.

Når kirsebærtræerne blomstrer, det gør de i denne stund.
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Er det som jorden rækker, himlen sin blomstermund.
(Nis Petersen)

Fælles stof
Årsmøde 2014 i Maribo

Årsmøde i Lolland-Falsters
Stift (Landemode) lørdag den
14. juni
Årsmøde 2014 indledes med
gudstjeneste i Maribo Domkirke
kl. 12.30. Under gudstjenesten foretages provstecreation af provst
Michael Fagerlund fra Falsters
Provsti. Gudstjenesten er åben
for alle. Der fortsættes kl. 13.45 i
Bangs Have, hvor biskop og
stiftsrådsformand aflægger beretninger. Herefter fortæller Nils
Malmros om sit liv og sine film
under foredragstitlen "At kende
sandheden". Der serveres kaffe/te
og kage. Deltagerpris: 100 kr. pr.
person. Begrænset mulighed for
køb af billetter ved indgang. Kontakt Lisbeth Jensen senest d. 1.6.
på tlf 24 82 94 97 eller mail: lis-

beth@live.dk for billetreservation
og evt. samkørsel.
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Gudstjeneste på Kramnitze
havn.
I forbindelse med Hornfiskefestivalen vil søndagsgudstjenesten
igen i år være flyttet fra kirken og
ud i sommerlandet på havnen i
Kramnitse. Det er den 20. juli kl.
11.00, sognepræst Janne Svensson står klar sammen med organist og kirkesanger til festivalens
telt-gudstjeneste. Fra kl. 12 sælges stegt flæsk og persillesovs,
ligesom festpladsens øvrige aktiviteter er åbne. Arrangør: Rudbjerg håndboldklub. Husk kirkebilen kører også til friluftsgudstjenester.

Vil du også konfirmeres?
Så skal du kontakte sognepræsten
sammen med dine forældre.
Undervisningen foregår (som noget nyt) primært sammen med din
skoleklasse, som flere præster
samarbejder om at undervise.
Datoerne i 2015 er:
Dannemare: 26. april,
Vestenskov og Kappel: 1. maj
Arninge og Langø: 3. maj.
Se også side 8.

personer, som dækkede 6 sogne.
Vi manglede indsamlere til Gloslunde og Græshave. Har du lyst
til at være med næste år, så send
besked til præsterne. Det foregår
søndag den 8. marts 2015.
Det ville være rart med flere indsamlere til næste års indsamling i
Gloslunde pastorat. Vi organiserer det i forbindelse med en gudstjeneste i marts 2015.
Og meget flot at der kunne samles
så mange penge ind i forhold til
vores befolkning her i Rudbjerg.

Sogneindsamlingen
Ved sogne-indsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp den 9. marts Tak til alle der gav et bidrag.
2014 blev der samlet 8.916,50
kr. ind i Rudbjerg til verdens fat- Indsamlingsleder
tige "Slut Sult Nu".
Inge Johansen
Det var et flot resultat af kun 11
HUSK!
27. maj/17. juni - Kristen Meditation—se side 6
3. juni/27. august - Hverdagsgudstjeneste i Gloslunde kirke se side 7
9. juni - Pinsegudstjeneste i Reventlowparken—se side 6
10. juni/8. juli - Spaghetti-gudstjeneste i Vestenskov kirke—se side
14
14. juni - Årsmøde i Lolland-Falsters Stift—se side 4
15. juni - Mølledag i Kappel—se side 14
21. juni - Energidag ved Dagli`Brugen—se side 16
26. juni - Sommerkoncert med Sydhavsøernes Promenadeork. i Tillitze kirke - se side 7.
13. juli - Strandgudstjeneste ved Albuen strand—se side 14
20. juli - Hornfiske festival, Gudstjeneste på Kramnitze
havn– se side 4 og 19.
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10. august - Brunch i Gloslunde kirke—se
side 7
3. august - Strandgudstjeneste ved Hummingen—se side 8
13. august - Sangaften i Græshave kirke—se side 7

Lokalstof - Gloslunde pastorat
Kristen Meditation
Græshave Kirke
tirsdag. d. 27. maj kl. 19-21 og
tirsdag d. 17. juni kl. 19-21.
I vores hektiske og fortravlede
hverdag kan det ofte være svært
at overskue livet. Stress og udbrændthed er begreber, som mange desværre kender til. Kirkerummet giver plads til ro og fordybelse, og en mulighed for at finde
den indre ro og styrke.
Med kyndig vejledning af retræteog pilgrimspræst Elizabeth KnoxSeith vil vi to gange her inden
sommerferien øve os i kristen meditation. Det er vort håb, at vi kan
fortsætte til efteråret, hvis der er
interesse for det.
Alle kan deltage og alle er velkomne!

Udendørs Pinsegudstjeneste
2. pinsedag er der som sædvanlig
fælles friluftsgudstjeneste i Reventlowparken søndag den 9. juni
kl. 11.00 for hele Lolland Vestre
Provsti med deltagelse af alle
præster. Prædikant er Kasper Høyer fra Vesterborg og Sydhavsøernes Promenadeorkester medvirker sammen med lokale kor.
Vi mødes i parken ved Pederstrup. Husk at medbringe stole eller tæppe at sidde på. Præsterne
sørger for godt vejr.
Smør en madpakke til bagefter,
find campingsættet frem og sammen nyder vi frokosten under
Guds klare og forhåbentligt skyfri
himmel i Reventlowparken. Det
plejer at være hyggeligt.

Hyggelig gudstjeneste 2. pinsedag.et
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larme lidt undervejs eller spille
fodbold i våbenhuset, dog hellere
i præstegårdshaven.
I juni har vi det tirsdag den 3. juni 2014 og i august bliver det onsdag den 27. august 2014.
Tilmelding til præsten et par dage
før, hjg@km.dk eller 54944180.

Brunch i Gloslunde kirke
I sensommeren, når ferierne er
forbi, har vi brunch i Gloslunde
kirke 10. august kl. 9.30. Først
har vi gudstjenesten, jeg skal prøve at gøre prædikenen kort, bagefter er der for alle interesserede
brunch, dvs. kaffe/te med lidt
brød og ost og pålæg, og hvad vi
ellers kan finde på af lækkerier.

Sommerkoncert
Torsdag 26. juni kl. 19.00, Tillitze
kirke: Sydhavsøernes Promenadeorkester med dirigent Frantz Rácz
spiller wienermusik, bl.a. kendte
valse- og operettetoner.
Franz Rácz er Danmarks sidste
Stehgeiger, hvilket betyder, at han
står foran orkestret og spiller violin, ligesom den berømte valsekomponist Johann Strauss.

Sangaften i Græshave kirke
Onsdag den 13. august 2014 kl.
19.00 synger vi sammen, årstidens sange og også lidt om kærlighed og fædrelandet fra Højskolesangbogen.
Henrik Gade fortæller lidt om de
enkelte sang og Ulla akkompagnerer.
Bagefter er der en lille forfriskning til de syngende ganer eller
struber.
Hverdagsgudstjenester
Vi prøver med en månedlig hverdagsgudstjeneste. De foregår i
Gloslunde kirke kl. 17.00, og bagefter er der spisning i præstegården ca. kl. 17.45. Pris 25 kr.
Her er en fin mulighed for travle
børnefamilier til at få lidt aflastning i dagligdagen, så man både
kan nå lidt kirke og lidt mad—og
så forhåbentligt afstresse lidt.
Kom og vær med. Børn må gerne

Frantz Rácz spiller op!
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strikke for at være med.
Sæt X i kalenderen lørdag den 15.
november kl. 13-16, hvor julebasaren finder sted i præstegården.

Strandgudstjeneste
Sidste år glemte jeg det, men i år
har vi igen strandgudstjeneste.
Det bliver søndag den 3. august
2014 kl. 14.00 ved Hummingen.
Tag et tæppe med, stråhat eller
parasol, måske en udflugtstol, og
vær med til at synge lidt salmer
og deltage i gudstjenesten.
Kom og vær med under afslappende forhold.

Konfirmationsforberedelse 2014-15
Konfirmationsforberedelsen kommer til at foregå i Gloslunde kirke
og præstegård. Tidspunkter meddeles konfirmanderne. Som noget nyt afholdes der to temadage i
efteråret og foråret, kl. 8-15, hvor
der bliver mere tid til udflugter og
lignende.
Konfirmationen finder sted søndag den 26. april 2015. Alt efter
konfirmandernes ønsker kan vi
afholde konfirmationer i de kirker, som ønskes på denne dag.

Basarkredsen
Basarkredsen har sluttet forårssæsonen og holder ferie over sommeren.
Vi begynder igen den onsdag 3.
september 2014 kl. 13-16 i præstegården. Vi modtager gerne
garn og ser også gerne nye deltagere. Man behøver ikke at være
verdensmester i at hækle eller

Præstens ferie er i ugerne 28-30.
Embedet passes af Janne Svensson, Kappel pastorat.

Korskolen sang til familiegudstjenesten i
Græshave kirke den 23. marts 2014
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Årets konfirmander i Gloslunde pastorat

Konfirmanderne fra Dannemare kirke den 27. maj 2014. Forreste række
fra venstre: Sofie Funch Skov, Emilie Sandau Jespersen, Anna Rantzau
Pugerup Rasmussen, Line Fiirgaard Olsen. Bagerste række fra venstre:
Præsten, Anton Brun Nielsen, Peter Brun Nielsen, Benjamin Schwartz
Madsen, Noah Sværke Pedersen.

Få kirkebladet til døren
Kirkebladet postomdeles ikke
mere, så alle husstande automatisk modtager det. Det ligger til
afhentning i Dagli’ Brugsen Dannemare og i kirkerne. (også hos
købmanden i Vestenskov og i
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Rudbjerg-hallen). Men vi vil gerne sikre, at alle der ønsker det,
kan modtage et eksemplar. Så
mail (hgj@km.dk) eller ring (tlf:
5494 4180) navn og adresse til
præsten, så skal jeg sørge for at
det nye kirkeblad kommer.

Gudstjenesteliste
Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst
Kirke

1. juni 6 s.e.påske

Henrik Gade Jensen (HGJ)
Dannemare

Pinsedag

15. juni Trinitatis

11.00

11.00

9.30

11.00 Gudstjeneste i Reventlowparken
14.00

11.00
19.00 Meditationsguds.

(tirsdag)

22. juni 1. s.e.trin.

11.00

9.30

26. juni (torsdag)
29. juni 2. s.e.trin.
6. juli

Tillitze

17.00 Hverd

9. juni 2. pinsedag

17.juni

Græshave

9.30

3. juni
8. juni

Gloslunde

3. s.e.trin.

19.00 Konc
11.00

14.00

9.30 JS

13. juli 4. s.e.trin.

11.00 dåb

20. juli 5. s.e.trin. 11.00 Hornfiskefestival Gudstj. Kramnitze Havn
27. juli 6. s.e.trin.
3. aug. 7. s.e.trin.
10. aug. 8. s.e.trin.

19.00

11.00 dåb

14.00 Strandgudstjeneste Hummingen
16.00

9.30 brunch

13. aug. (onsdag)
17. aug. 9. s.e.trin.

19.00 Sangaft

11.00

9.30

24. aug. 10. s.e.trin.

11.00 (NN)

27. aug. (onsdag)

17.00 Hverd

31. aug. 11. s.e.trin.

11.00

7. sep. 12. s.e.trin.

16.00
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9.30
11.00

Gudstjenesteliste
Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst
Kirke

1. juni

6 s.e.påske

8. juni

Pinsedag

9. juni

2. pinsdag

10.juni

(tirsdag)

15. juni

Trinitatis

22. juni

1. s.e.trin.

29. juni

2. s.e.trin.

6. juli

3. s.e.trin.

8. juli

(tirsdag)

13. juli

4. s.e.trin.

20. juli

5. s.e.trin.

27. juli

6. s.e.trin.

3. aug.

7. s.e.trin.

10. aug.

8. s.e.trin.

13. aug.

(onsdag)

17. aug.

9. s.e.trin.

Janne Svensson (JS)
Arninge

Vestenskov

Kappel

12.00 konfir. 10.00 konfir.
11.00

9.30

1100 Gudstjeneste i Reventlowparken
17.00 Spaghetti
11.00 Møllegudst.
11.00

9.30
11.00

9.30
11.00
17.00 Spagetti

9.30

19.00 Albuen
9.30

11.00

9.30
9.30

11.00

9.30

11.00

11.00

9.30

24. aug. 10. s.e.trin.
31. aug. 11. s.e.trin.
7. sep.

12. s.e.trin.

Langø

9.30
11

9.30

11.00
11.00 Fjorddag

Lokalstof - Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge

Janne Svensson
Afsked med Elizabeth
Knox-Seith og goddag
til Janne Svensson.

Elizabeth Knox-Seith
velkomne til at gøre brug af mig,
for eksempel som medspiller,
hvis I har lyst til at arrangere pilgrimsvandringer. I de kommende
tre måneder, fra 1. maj til 31. juli, har jeg studieorlov, med henblik på at udvikle Klosterruten,
som skal gå igennem hele Lolland-Falster stift. Det er et større
arbejde, som sikkert ikke bliver
færdigt her i sommer – og det vil
derfor også være en del af indsatsen, i løbet af efteråret og vinteren. Derudover har vi mange andre ting i støbeskeen, og I vil
komme til at høre mere, inden
længe. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde, vi allerede har udviklet i Rudbjergområdet. Så jeg siger ikke farvel,
men på gensyn!

Jeg takker for den tid, jeg har været i menighederne, og for den
gode samarbejdsvilje, jeg har oplevet mellem alle. Jeg har sat stor
pris på arbejdet som sognepræst i
Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge, og for det fine samarbejde
på tværs af pastoraterne. Da arbejdet med pilgrims- og retræteaktiviteterne er kommet til at fylde en stadigt større del af min tid,
har jeg valgt at tage konsekvensen, og flytte til Maribo, for herfra at kunne videreføre dette engagement, blandt andet i samspil
med Refugiet Lolland-Falster og
Søstrene på Maribo Kloster. Men
det betyder også, at jeg ikke flyt- 12
ter så langt væk, så I er meget Fred og alt godt fra Elizabeth

. Så det ser jeg meget frem til og
håber at se en masse glade mennesker, små såvel som store.
Jeg kommer oprindeligt fra Rønne på Bornholm, hvor jeg er født
og opvokset. Jeg flyttede dog derfra som syttenårig for at uddanne
mig til industrilaborant, men
vendte efter min uddannelse tilbage igen i nogle år.
Da jeg erfarede at mit store kald
og ønske i livet var at være præst,
flyttede min familie og jeg til Farum. Da jeg nåede kandidaten besluttede vi at flytte til Sjunkeby
da jeg savnede ø-livet fra Bornholm.
Min mand fik hurtigt arbejde som
skolelærer i Horslunde og vi er
alle faldet rigtig godt til hernede.
Jeg håber at lære en masse af Jer
meget bedre at kende under mit
vikariat og vi tilsammen kan få
nogle rigtige gode måneder!

Janne Svensson præsenterer sig
selv:
Som den nye vikar i KappelLangø-Vestenskov og Arninge, er
jeg blevet bedt om at skrive et par
ord om mig selv, så I på en måde
kan lære mig lidt at kende.
Man plejer ikke at spørge om en
dames alder og jeg vil helst beskrive mig selv, som en kvinde i
min bedste alder. Jeg er gift og vi
har tilsammen 5 børn, hvor det
kun er de to mindste på henholdsvis 15 år og 9 år der nu bor hjemme.
Jeg blev færdig på pastoralseminariet sidste år i december, og fik
glædeligvis et vikariat i Skt. Nikolai. Under mit vikariat var jeg
så heldig at få mulighed for at afholde spaghetti-gudstjenester,
som er noget, jeg medvirker til
også her i jeres sogne under mit
vikariat i Kappel-Langø-Vestenskov og Arninge.
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Janne Svensson med unge nadvergæster i Nikolai kirke

Spaghetti-gudstjeneste 10. juni i
Vestenskov kirke kl. 17.00 og 8.
juli i Kappel kirke.

Møllegudstjeneste i Kappel Søndag, den 15. juni kl. 11.00
Kappel Stubmøllelaug arrangerer
igen i år Mølledag
ved den gamle
stubmølle. Møllen
vil være åben kl.
10-16. Der er fri
adgang. Såfremt
vejret tillader det, vil møllelauget
køre med møllen. Friluftsgudstjenesten forestås af Janne Svensson. Kl. 12 åbner lauget boder
med bl. a. salg af øl, vand, halmsild, kaffe og nybagte vafler. Mød
op til en dejlig dag på denne
skønne plet, hvor historisk vingesus og givende fællesskab kan
mærkes. Husk kirkebilen kører
også til udendørsarrangementerne

Så er det tid til gudstjenester i
børnehøjde! Her er alle børn og
barnlige sjæle velkomne.
Der skal hygges om børnene med
en bibelfortælling og sange.
Hver børnegudstjeneste er bygget
op over en bibeltekst og et tema
der passer til. Der vil derfor være
lege der har sammenhæng med
temaet. Derefter er der lækker
mad, og selvom gudstjenesten
hedder spaghetti-gudstjeneste, har
vi valgt at glæde både børn og
voksne med andre børnevenlige
retter.
Så kom og vær med og hjælp os
med at forvandle en helt almindelig tirsdag til en helt igennem
festlig og fantastisk tirsdag. Første gang bliver den 10 juni i Ve- Strandgudstjeneste på Albuen stenskov kirke kl 17.00 med efter- Søndag, den 13. juli kl. 19.00
følgende spisning i Vestenskov Traditionen tro afholdes der friSognegård.
luftsgudstjeneste i de smukke omDen næste bliver den 8 juli i Kap- givelser ved Albuen strand. At
pel kirke med efterfølgende som- høre Guds ord her, hvor himmel
mergrill og hygge i Kappel præ- og hav mødes, er noget ganstegårdshave. Voksne giver 25 kr. ske særligt, og alle - turister som
som bidrag til maden, børn spiser lokale - er hjertelig velkomgratis!
men. Efterfølgende serverer meVi glæder os til at se Jer!
nighedsrådene kaffe/te og kage.
Janne Svensson
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Forsidebilledet viser et vue over
området på Albuen, hvor middelalderens sildemarkeder foregik.
Det er svært at forestille sig, at
Albuen i 1400- og 1500-tallet var
et blomstrende samfund med store sildemarkeder, kirkegård og et
kapel, der blev nedlagt i 1450, da
kirkeværgen pantsatte kapellets
klokke. I al beskedenhed genopliver vi den gamle gudstjeneste tradition ved Albuen camping.
Husk at medbringe noget at sidde
på og evt. også et tæppe!

Afslutning i strikkeklubben Vestenskov

Konfirmander 2014:
Kappel Kirke (1. juni):
Amalie Henriette W. Møller
Amalie Jensen
Jacqueline Diana Houe
Laura Molter Porse
Marcus Patrik Nielsen
Marie Løve Romanko
Patricia Jeanett Malling Jensen
Rasmus Vaaben
Vestenskov Kirke (1. juni):
Casper Balsfeldt Clausen
Lukas Bach Christiansen
Mads Lintrup Jeppesen
Morten Bek Nielsen
Simon Robbers Rasmussen

undertøj og et baby tæppe) og 7
par baby under bukser.
Vi ses igen mandag den 1. september 2014. Alle der har lyst til
en hyggelig eftermiddag er meget
velkomne kl. 13 til 16.
Billedet viser de flittige deltagere
med det flotte resultat.

I vinteren 2013/2014 blev der
strikket 58 tæpper, 151 par baby/
børne sokker, 3 baby vanter, 43
børne huer, 240 baby huer, 2 halstørklæder, 96 børne bluser med
lange/korte ærmer, 14 baby tæp- 15
per, 38 baby pakker (2 sæt baby God Sommer Inge/ Elin

Energidag ved Dagli’Brugsen
energi i forbindelse med transport, og der vil bl.a. blive mulighed for at se nærmere på elcykler.
Vi arbejder også på at kunne
fremvise biler med et lavt energiforbrug. Vi synes selv at energidagen for 2 år siden var en succes, det store samtale emne den
gang var jo solceller, og der blev
skabt mange kontakter på Dagli'
Brugsens P-plads. Vi har bestilt
det gode vejr, skaffet tilsagn fra
en række firmaer, så er det op til
alle jer der læser dette at komme
til energidagen og fuldende successen.

Dannemare landsbylaug og
Dagli'Brugsen Dannemare inviterer igen til Energidag. Som for
2 år siden afholdes den på
Dagli'Brugsens p-plads. Det foregår lørdag den 21 juni kl. 10 - 14.
Som for 2 år siden sætter vi igen
fokus på den energi vi bruger i
vores huse, men vi har også planer om at tiltrække firmaer der
kan hjælpe med rådgivning omkring energi investeringer, kan
det betale sig ?.
Vi håber også at tiltrække ejendomsmæglere, de har fingeren på
pulsen med hensyn til køb/salg.
Vi har tilsagn fra en række firmaer, og arbejder på at få de aftaler i
hus. Vi vil også sætte fokus på

På arbejdsgruppens vegne Finn
Andersen uddeler Dagli'Brugsen
Dannemare.

Glimt fra energidagen 2012
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tidligere køre cyklerne også udEl-cykler
I en verden hvor der er mere og mærket selv hvis motoren bliver
mere fokus på miljø og grøn ener- slået fra. Der er selvfølgelig mugi, er der de senere år også kom- lighed for at vælge forskellige nimet fokus på el-cykler. Cyklerne veauer af hvor meget cyklens moer nu ikke kun ”forbeholdt” æl- tor skal hjælpe, hvilket gør det
dre, de ses i stigende grad som et muligt at tilpasse cyklen til ens
alternativ til bil nr.2, hvorfor kø- behov. Slutteligt bør siges at cykbernes alder også bliver lavere. ling jo i det hele taget gavner folDette er også ensbetydende med kesundheden. Aktive personer har
at de har fået et designløft, så de ofte et sundere liv, og belaster
appellere mere til denne målgrup- derfor det offentlige sundhedssype. I lighed med den teknologiske stem mindre til gavn for os alle.
udvikling er cyklerne også blevet Så der er vist ikke andet tilbage at
bedre og bedre. Der er på nogle sige end:
modeller indbygget forskellige Tag cyklen med eller uden el - det
sensorer der udover pedalrotation er der god økonomi i - for dig,
også måler hvor hårdt man træder samfundet og miljøet.
i pedalerne og regulerer motor- Peter Storgaard Kristensen, Storhjælpen derefter. Der er også gaard Cykler-Nakskov
kommet bedre systemer til opgradering og fejlfinding på cyklerne. Peter viser et udvalg af el-cykler
På de bedste mærker er der mu- frem på energidagen den 21. juni
lighed for, i lighed med biler, at 2014 v. Dagli` Brugsen Dannesætte dem til en computer. Her mare.
kan der laves software-opdatering
og fejlfinding, hvilket letter den
efterfølgende service. Fordelene
ved el-cyklen er klart at man har
en større aktionsradius end på en
almindelig cykel, så selvom man
har lidt længere på arbejde, stadig
har mulighed for at tage cyklen,
selv hvis kondien ikke er i top.
Cyklerne forurener selvsagt langt 17
mindre end biler, og i dag modsat

Energi
Brint i Vestenskov lukker ned!
Mange spørger: Hvad er nu det der
sker, hvorfor lukker det?
Først et par faktuelle oplysninger:
Brint i Vestenskov er et forsøg på
at teste muligheden i at lagre overskudsstrøm fra vindmøller i blæsende perioder til brug i vindstille
perioder. Dette sker ved at bruge
overskudsstrøm til at lave brint via
elektrolyse, og efterfølgende lave
strøm af denne brint i et brændselscelleanlæg (omvendt proces).
Beregning og forsøg var tidligere
lavet i et laboratorium, men man
ville teste ideen og brændselscellemodulet i den virkelige verden.
Dette skulle ske ved produktion af
brint i et fælles elektrolyseanlæg og
distribution via rørledning til de
individuelle brændselscelleanlæg i
private boliger.
I brændselscellen sker den kemiske
proces ved omkring 80 grader. Processen køles ned til ca. 58 grader,
denne varme udnyttes til opvarmning af boligen, derfor skulle der
være et vandbåret anlæg i huset.

I de første 5 år forsøget har kørt,
har man (IRD, Svendborg) haft forskellige udfordringer med de fem
anlæg, som blev installeret. Her på
6 år er man nu på fjerde generation
af brændselscelleanlægget og oppe
på ca. 30 anlæg.
Disse anlæg kører tilfredsstillende,
men der er stadig plads til forbedring, men projektpengene er brugt,
hvorfor der ikke er mulighed for at
fortsætte.
Det man foreløbig har lært er, at
man nu har et brugbart brændselscelleanlæg til i en bolig at producere el (og varme) via brint, men det
er måske ikke den rigtige model at
distribuere via rørledning og i øjeblikket er brændselscelleanlæggene
for dyre at producere (ej konkurrencedygtig ifh. til anden varmekilde).
Foreløbig end of story, men det har
været en fornøjelse at være en del
af forsøget.
Britta og Kurt, Vestenskov

Forsøget startede tilbage i 2008,
hvor vi fik anden generation af
brændselscelleanlægget installeret,
første generation havde været opstillet på genbrugspladsen i Nak- 18
skov kommune.
Brintlager ved Vestenskov

Hornfiskefestival 2014
Fra den 17. - 20. juli 2014 afholder Rudbjerg Håndboldklub Hornfiskefestival på Kramnitze havn. Traditionen tro med masser
af nyrøgede hornfisk - læs hele programmet i dagspressen.

Nyt fra foreninger og Lokalråd
Rudbjerg Håndboldklub: Træningsstart i Rudbjerghallen i uge
34.

2014 på kr. 150,00, som venligst
bedes betalt inden 1. juni 2014.
Da det er Lokalrådet, som betaler
trykningen af de 4 foreningssider
Opkrævning af kontingent til i dette blad ser vi med glæde frem
til din foreningsindbetaling.
Rudbjerg Lokalråd for 2014.
19
I løbet af maj måned udsender
Bestyrelsen
Lokalrådet opkrævning for året

Opslagstavlen - gudstjenester på plejehjem
Fredsholmsparken:
tirsdag den 24. juni kl. 14.30
tirsdag den 29. juli kl. 14.30
tirsdag den 26. august kl. 14.30
Alle dage kl. 14.30 . Efterfølgende er der
eftermiddagskaffe og et par fælles sange
fra seniorsangbogen. Alle er velkommen
til at komme og deltage.
Gudstjenester på Rønnebærparken
Alle dage er det kl. 10.15 og med efterfølgende kaffe og kage. Gudstjenesten er
åben for alle pårørende og andre interesserede ældre borgere. Frivillige hjælper med
både til gudstjeneste og kaffebord.
Onsdag den 11. juni
Onsdag den 25. juni
Onsdag den 9. juli (Janne Svensson)
Onsdag den 23. juli (Janne Svensson)

Onsdag den 6. august
Onsdag den 13. august
Onsdag den 3. september
Kommende menighedsrådsmøder Kappel pastorat:
tirsdag den 27. maj kl. 19.00 VestenskovArninge sogne i Vestenskov Sognegård
torsdag d. 11. sept. kl. 19.00 fælles menighedsrådsmøde Vestenskov-ArningeKappel-Langø sogne i Vestenskov Sognegård
Kommende menighedsrådsmøder i
Gloslunde pastorat:
torsdag 22. maj kl. 19.00,
onsdag 4. juni kl. 19.00.
Læs referater og videre mødedatoer på
gloslundepastorat.dk.

Adresseliste
Sognepræst for Gloslunde-Græshavevestenskov kirke@mail.dk
Dannemare-Tillitze: Henrik Gade Jensen,
Arninge: Per Bugajski
Gloslunde præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 Tlf. 5494 8512
Dannemare, 54944180, hgj@km.dk.
Hjemmeside for Kappel-Langø Graverteam: Tlf. 5494 4790
Vestenskov-Arninge pastorat:
E-mail: graverne@tillitze.dk
www.vestenskov.dk
Hjemmeside for Gloslunde-GræshaveDannemare-Tillitze pastorat:
Rudbjergposten, kirke-og foreningsblad,
www.gloslundepastorat.dk
udgives af menighedsrådet for sognene i
Vikarierende sognepræst for KappelGloslunde, Græshave, Dannemare og TilLangø-Vestenskov-Arninge i måneder maj, litze og menighedsrådene for Kappeljuni, juli: Janne Svensson, Sjunkebyvej 6, Langø og Vestenskov-Arninge og Rud4900 Nakskov, Tlf. 42763881 mail:
bjerg Lokalråd.
jacs@km.dk
Gravere:
Ansvarshavende redaktør: Henrik Gade
Langø: Anne Petersen
Jensen, tlf. 54944180
Tlf. 2082 5972
Grafisk tilrettelægger: Hans-Henrik TaarnKappel: Gert Larsen
by, tlf. 54943232
20Oplag: 750 eks.
Tlf. 2991 6881
Vestenskov: Per Bugajski
Deadline for næste nr: 23. juli 2014
Tlf. 5494 8512
Tryk: LF-trykteam, Rødby.

