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Nordsiden af Vestenskov
kirke med 3 spidsbuede vinduer og et fladbuet vindue fra
endnu ældre tid. Det lille
nåede aldrig at blive gjort
større, hvilket blev forhindret
af, at kirken indenfor fik
hvælvinger i stedet for fladt
loft. (foto: HT)
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Præsentation af Benedikte Brisson
Vikar i Gloslunde pastorat!
Så lander der en ny vikar i Gloslunde pastorat – indtil 1. maj er
det mig, der passer gudstjenester,
konfirmander og alt det andet,
mens Henrik har orlov. Jeg har
lånt et værelse at bo i hos venner
i nabolaget, så jeg kan være til
rådighed, når I har brug for mig.
Jeg er 53, mor til to drenge og
farmor til Laurits på 3 år og Martin på ½ år. For mig er kristendom noget, der har med praksis
at gøre. Gudstjenesten om søndagen, som præst, sanger eller bænkevarmer – det er det, mit liv er
orienteret om.
En gang imellem er jeg frivillig i
Sct Nicolaitjenesten i København, for diakoni er også en del
af den praktiske måde, jeg synes,
vi skal være kirke på. Og så elsker jeg salmer, skriver dem selv
og er i gang med at udgive min
salmesamling nummer to.

I efteråret var jeg præstevikar i
Døllefjelde. Det var mit første
møde med Lolland, og jeg nåede
at falde pladask for den høje himmel, de flade marker og alt det
andet dejlige på øen. Jeg engagerer mig gerne lokalt, synger i
Sakskøbing kammerkor en gang
om ugen, er vild med dyr, og botanisering efter især spiselige
blomster og vækster er lige mig.
Og så synes jeg, historie er rasende spændende, både den store og
min egen families.
Tre måneder er ikke lang tid i et
sogns liv. Men jeg ser frem for
alt til at møde jer, både om søndagen til gudstjenester og hele
ugen igennem.
Benedikte Brisson

Studieorlov
Sognepræst Henrik Gade Jensen
har studieorlov fra 1. februar til
31. april 2015. Henrik er ved at
skrive en bog om D. G. Monrad
(1811-1887), som skal færdiggøres i orlovsperioden. Embedet
passes af cand. theol. Benedikte
Brisson.
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Årsberetning 2014 Gloslunde pastorats menighedsråd
under stiftet, som skulle munde
ud i tiltag der skulle få flere til at
bruge vores kirker. I arbejdsgrupper deltog både præst, menighedsrådsmedlemmer og personalerepræsentanter. Der har været
mange gode ideer på bordene, og
et par initiativer er da også blevet
sat i gang i vores kirker. Bl.a. kan
nævnes familiegudstjenester,
hverdagsgudstjenester med spisning bagefter, cykelgudstjeneste –
hvor gudstjenesten var delt på alle
4 kirker og så cyklede præst og
menighed fra det ene til det andet.

Godt nytår ønskes alle!
Atter et år er svundet, og det er
atter tid til årsberetning. I menighedsrådet har vi stadigvæk vores
udfordringer med at få budgettet
til at hænge sammen. Vi prøver
efter bedste evne, men nogen nem
opgave er det ikke.
Alligevel foregår der en masse
ting omkring os. Atter et hold
konfirmander fik afsluttet undervisningen, og havde forhåbentlig
en dejlige og minderig dag.
Pastoratet har deltaget i et projekt

HUSK!
19. feb. (s.12): Foredrag v. Søren Karlsson i Vestenskov Sognegård.
2. marts (s. 13): Strikkeklubben strikker/hygger i V.skov Sognegård.
4. marts (s. 9): Basarkredsen byder velkommen!
8. marts (s. 14): Gratis morgenmad og efterflg. gudstj. i Vestenskov.
8. marts (s. 8 og 14): Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
18. marts (s. 12): Kristen meditation i Græshave kirke.
24. marts (s. 13): Årsmøde i Rudbjerg Menighedspleje.
2. april (s. 9): Lam i Græshave kirke - tilmelding.
21. april og 21. maj(s. 14-15): Spaghettigudstjenester
26. april (s. 9): Konfirmation i Gloslunde og Tillitze kirker.
1. og 3. maj (s. 15): Konfirmation. i Kappel, Vestenskov og Langø k.
4. maj (s. 14): Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke.
5. maj (s. 15): Menighedsudflugt i Kappel pastorat til Gloslunde.
5. maj (s. 12): Højrebykoret synger foråret ind i Dannemare kirke.
9. maj (s. 13): 10-årsjubilæum i Rudbjerg Menighedspleje.
20. maj (s. 12): Hverdagsgudstjeneste i Gloslude m. spisning.
25. maj (s. 8): Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Reventlowparken.
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Kor og organist musicerer ved nylig afholdte bispevisitats - Børn
og unge - fra 4. klasse og opefter, som har lyst til at synge med i
vores Kirkekor i Dannemare, er velkommen til at kontakte Ulla
på 25 15 98 13.
Et nyt tiltag er også meditationsgudstjenester v/Elizabeth KnoxSeith. Som en del af projektet
havde vi 1. september en sogneaften, hvor biskop Steen Skovsgaard lagde vejen forbi en fyldt
Græshave kirke. Der var en god
debat om, hvordan fremtiden kan
se ud for vores kirker, og især
hvad vi kan/skal bruge dem til.
Igen i år har Basarkredsen været
flittige, og de fik lavet så mange
rigtig flotte ting, der blev solgt på
den årlige basar, og på julemarkedet, der denne gang blev holdt i
Rudbjerghallen. Overskuddet fra
Basarkredsen sendes til Kirkens
Korshær.
Musikalske oplevelser er heldigvis en god tradition i vores kirker.
Vi har igen i år haft besøg af de
Hvide kor fra Nakskov og Maribo. Der var besøg i maj måned af
”Onsdagsgruppen”, hvor vi blev

beriget med Folkemusik og fortællinger, blandet med lidt fælles
salmesang. I juni måned havde vi
besøg i Tillitze kirke til vores
sommerkoncert. Denne gang var
det Sydhavsøernes Promenadeorkester, der fremtryllede skønne
wiener-melodier. I december fik
Tillitze kirke besøg af gospel koret ”Rainbow Gospel” der gav
koncert. Man må sige at udbuddet af musikoplevelser i 2014 har
været yderst varieret.
I maj måned var der indgået aftale
med DR om transmission af en
radiogudstjeneste fra Dannemare
Kirke. Det krævede store forberedelser, og det blev en vellykket
transmission. Alle havde gjort
deres ypperste for at det skulle
blive en god oplevelse.
Kirkekoret kunne i 2014 fejre 15års fødselsdag. I den anledning
samledes rigtig mange af tidligere
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og nuværende korsangere til 2
øvedage i efteråret, og det hele
blev afrundet ved at koret deltog i
gudstjenesten 4. søndag i advent.
Her gav koret alle tilstedeværende

en dejlig oplevelse.
En stor tak til vores personale for
det store engagement i hverdagen.
Keth Taarnby, menighedsrådsformand i Gloslunde pastorat.

Årsberetning 2014 Kappel-Langø menighedsråd
Endnu et begivenhedsrigt år er
gået alt for hurtigt og dette er min
sidste beretning om menighedsrådets arbejde og begivenheder i
Kappel-Langø menighed.
Den største opgave var endnu en
gang valg af ny præst, da Elizabeth Knox-Seith valgte at koncentrere sig om opgaven som pilgrimspræst og flyttede til Maribo,
hvor der skal opbygges et pilgrimscenter, hvilket med købet af
en ejendom tæt på domkirken allerede er godt i gang. Held og
lykke til Elizabeth med projektet.
Fra 1. maj fik vi Janne Svensson
som vikar, og efter den sædvanlige procedure med prøveprædikener og samtaler med ansøgere
blev Janne valgt og indsat som
sognepræst i Kappel-Langø og
Vestenskov-Arninge søndag den
10. august i Kappel kirke med efterfølgende hyggeligt samvær i
Kappel Forsamlingshus.
Velkommen til Janne.

I løbet af året har vi som sædvanligt haft Store-G dag, Diakoniens
Dag, Mølledag i Kappel, Strandgudstjeneste ved Ydø og gudstjeneste på Langø havn i forbindelse
med fjorddagene. Derudover har
der været afholdt flere hverdagsgudstjenester med efterfølgende
spisning i hhv. Kappel og Vestenskov, hvilket hver gang har haft
stor tilslutning.
I Kappel Kirke er det dårlige træværk ved vinduerne og en dør udskiftet og vinduerne er derefter
malet. Taget er blevet overstrøget
og graverhuset har fået udskiftet
brædder, hvor det var nødvenligt.
På redskabsrummet er rygningsstenene lagt i mørtel. Inden december fik vi sat lys på Kappel
Kirke, til stor glæde for alle. Ved
præstegården blev laden revet ned
i oktober og der er nu frit udsyn
til præstegården.
I Langø Kirke blev der konstateret fugt under prædikestolen, hvil5

ket stammede udefra, hvor nogle
fuger trængte til reparation, hvilket nu er ordnet.
Til slut vil jeg rette en stor tak til
personalet ved Langø og Kappel

Kirker. Tak for jeres altid gode
samarbejde og fleksibilitet.
Jeg ønsker det nye menighedsråd
held og lykke i det fremtidige arbejde.
Bodil Munksgaard

Årsberetning 2014 Vestenskov-Arninge menighedsråd
i Kappel d. 10.august. Endnu en
gang; Hjertelig velkommen her.
Jule- og nytårsfesten 2014 ligger
nogle uger bag os. Der lovede jeg
at finde ud af, af hvem og hvornår
denne traditionelle fest startede.
Hjælpen fik jeg fra kompetent
side i tidligere skoleinspektør Aa.
Lund, Vestenskov. Han inviterede
mig venligt ind, tak for dét, hr.
Lund.
Aage Røgind var præst i Vesten-

Kære Menigheder. Januar 2015
Ja - så måtte vi ”på dén igen”. Efter Villadsen flyttede til Radsted,
blev Jim Christensen valgt, han
rejste nogle år senere til Jylland.
Elizabeth Knox-Seith var vor foretrukne kandidat, men hun skulle
”bruges” som pilgrimspræst i Maribo. Heldigvis havde vi et godt
alternativ i Janne Svensson, vor
vikarpræst, hun er vellidt i menighederne, og blev behørigt indviet

Janne Svensson indsættes af provst Bjarne Madsen sønd.ag 1+.
aug. i Kappel kirke sidste år.
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skov fra 1935 til 1974, og Aage
Lund skoleinspektør i Vestenskov
i 1963, da den nye skole skulle
indvies. De to herrer lagde sammen med menighedsrådet grundstenen til ”vores” Jule/Nytårsfest.
Menighedsrådet afleverede personligt invitationer til ældre sognebørn, og tilbød kørsel til dem
uden kørelejlighed. Opholdslokalet var festligt dækket, med kringle, lagkager, kaffe/te og slik. Kirsebærvin var der også. Juletræet
var tændt, og man lyttede til foredragsholder og sang salmer Det samme gøres her 52 år efter.
Arninge Kirke / Præstegård
Kirken klarede vinderstormene
uden skader. Kirkegårdsmuren:
(se beretning 2013). Provstiet tiltrådte Arne Larsens ide om dræning langs kirkegårdsmuren. Det
blev gjort, og murens tagpotter
delvis fornyet. Kalkning udskydes
til 2015. Vi manglede urnegravsteder. Ved en bisættelse ytrede
en familie ønske om en lille urnegrav, og Per Bugajski fandt placering hertil samt af yderligere 9
urnegravsteder. Præstegården er
ikke solgt, da de mange henvendelser er strandet på overholdelse
af nyeste bygningsstandarder.
Mægleren er endnu optimistisk.
Vi efterkommer ønsker om at holde Gudstjenester i Arninge måne-

dens første søndag kl. 11, og håber flere kommer i kirken.
Vestenskov Kirke / Sognegården / Forpagterbolig
De få tagpotter på kirken, der gav
efter i vinterstormen, blev sat på
plads. Fællesgraven er udvidet, og
vel modtaget af kirkegårdsgængerne. Parkeringspladsen ved
Sognegården er udvidet på bekostning af dele af bøgehækken.
Forpagterboligen; Svensens er
flyttet, kommunen ansøgt om
nedrivningstilladelse. Den kom
hurtigt. Graverne har fældet, og
når vejret tillader det, opgraves
stubbene. Huset fjernes lige nu.
Udsynet er forbedret, og til efteråret fornyes beplantning, til en
helhedsharmoni.
Jeg vil bede Jer komme til Mindegudstjeneste i Arninge d. 4. maj
2015 i anledningen af 2. verdenskrig afslutning for 70 år siden.
Det bliver sidste gang, idet Hjemmeværnet flyttes til Sakskøbing,
og dermed stopper traditionen.
Ingen ændringer af i årets traditioner er besluttet, så alt er ”ved det
gamle” og læses i Kirkebladet;
Rudbjerg Posten.
Refleksion;
Når vi går til Nadver - og det skal
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vi helst gøre så ofte som mulig siger Jesus (Math. kap.26, v. 2628), men hvad foregår egentlig i
vores hjerne - tænker vi på Jesus
lidelse - eller er vore tanker optaget af meget andet; besøg hos familien, køb af gaver, sygebesøg
hos naboen, kæresten, morgendagens håndværker, madlavning,
etc. Er det dét, Jesus, mener med

nadver, eller tænk over, om skal
vi være koncentreret om det, der
skete for 2000 år siden.
Menighedsrådet og kirkens personale ønsker alle et velsignet år
2015. Klaus Heun, VestenskovArninge MR formand
Beretningen kan ses i sin fulde
længde på www.vestenskov.dk

Fælles stof for sognene
i provstiet.
Det er 2. pinsedag, den 25. maj,
og det foregår som sidst i Reventlowparken kl. 11.00.
Bagefter er der tradition for at vi
spiser vores medbragte mad sammen i haven. Se mere om arrangementet i dagspressen !

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
Søndag den 8. marts 2015 er der
sogneindsamling i alle 8 sogne i
gamle Rudbjerg kommune.
Er der nogen der har tid og lyst til
at bruge et par timer i den gode
sags tjeneste, kan man henvende
sig til indsamlingsleder Inge Johansen tlf. 54 94 85 54 eller møde
op i Vestenskov Sognegård,
Læsøvej 8, på dagen kl. 10.00.
Vi mangler især indsamlere til
Dannemare, Tillitze og Gloslunde, så hvis du har tid til overs til
at hjælpe verdens nødlidende, så
meld dig.
Vi begynder med gudstjeneste i
Vestenskov kirke ved Janne
Svensson kl. 9.00.
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Traditionen tro indbydes der til
fælles friluftsgudstjeneste for alle

Kom til gudstjeneste i Reventlowparken!
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Skærtorsdag med lam i Græshave kirke

Menigheden forsamlet til påskenadver i Græshave kirke.
Skærtorsdag aften var den sidste
aften, hvor Jesus spiste med disciplene. Jesus vidste, at morgendagen ville bringe døden, og derfor indstiftede Jesus nadveren til
disciplene og således også til os.
Det mindes vi Skærtorsdag ved
at spise lam, kartofler, flüte, og
drikke et glas vin.
Vi dækker op til spisning i Græshave kirke og alle er velkomne.

2. april 2015 kl. 18.00
Pris: 100 kr. inkl. drikkevarer.
Børn under 12 år halv pris.Efter
spisningen er der en kort nadvergudstjeneste.
Tilmelding er nødvendig og først
til mølle, da der er begrænset
plads, til menighedsrådsformand
Keth Taarnby, tlf. 54 94 32 32
eller mail keth63@hotmail.com
Senest palmesøndag (29. marts).

Lokalstof - Gloslunde pastorat
Sarah Sværke Pedersen
Simone Slot Kristiansen
Andy Uhrskov-Hansen
Mathias Bundgaard
Katrine Mejer Skafte
Flot resultat af Basarkredsen
Der var stor tilstrømning til julebasaren i november 2014 og resultatet blev et overskud på kr.
9000 kr. som er sendt til Kirkens
Korshær. I foråret er der møder

Konfirmander i 2015
Tillitze kirke kl. 9.30 (26. april)
Valdemar Hansen
Oliver Sønderhøj Jensen
Milla Langstrup Pedersen
Mikkel Isak Nielsen
Christine Pedersen
Gloslunde kirke kl. 11.00
Zilla Hildebrand Jørgensen
Sebastian E. Jensen
Signe Rosdahl
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst
Kirke

Benedikte Brisson - fra 1. maj HGJ
Dannemare Gloslunde

1. marts
8. marts
15. marts
18. marts
22. marts
29. marts
2. april
3. april
5. april
6. april
12. april
15. april
19. april

2. sø i fasten
3. sø i fasten
Midfaste
(onsdag)
Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. sø eft påske
(onsdag)
2. sø eft påske

19.00
11.00 (dåb)
9.30

26. april

3. sø eft påske

1. maj

Bededag

9.30

3. maj

4. sø eft påske

11.00

10. maj
14. maj
17. maj
20. maj
24. maj
25. maj
31. maj

5. sø eft påske
Kr. Himmelfart
6. sø eft påske
(onsdag)
pinsedag
2. pinsedag
trinitatis

Græshave

Tillitze

11.00
11.00
19.00 medit
9.30

11.00
11.00

11.00
9.30
18.00 (lam)

11.00

9.30

11.00
19.00 (JS)
11.00 (dåb)
19.00 medit
9.30 (JS)
11.00 konf

9.30 konf
11.00 (dåb)
9.30

9.30

11.00

11.00
11.00
9.30
17.00(hverd) 19.00 medit
11.00
9.30
Fælles provstigudstj. i Reventlowparken 11.00
9.30
11.00

Møder i Gloslunde menighedsråd: 19.feb, 19.mar, 22.apr, 19.maj, 9.
jun, 5.aug—alle dage kl. 19 i Gloslunde præstegård.
Menighedsrådsmøder i Kappel pastorat: Vestenskov/Arninge: 24. feb.
19.00 i Vestenskov sognegård, (fortsættes næste side)
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst
Kirke

Janne Svensson (JS)
Arninge

Vestenskov

Kappel

11.00

1.marts.

2.s. i fasten

9.30

8.marts

3.s. i fasten

9.00

15.marts Midfaste søn.
22. marts Mariæ bebud.
29.marts Palme-søndag
2.april
3.april
5.april
6.april
12.april
19.april

Skær-torsdag
Lang-fredag
Påskedag
Anden påsked.
1.s.e. påske
2.s.e. påske

11.00

9.30

11.00

11.00
9.30

9.30

Langø

9.30
11.00

11.00
9.30 (B.B)
11.00
9.30 (B.B)
11.00

23. april

17.00 Spag

26.april
1.maj
3.maj

3.s.e. påske

4. maj

(mandag)

10.maj

4.s.e. påske

14.maj

Kristi. Him.

17.maj
21. maj
24.maj

6.s.e. påske

25.maj

2. pinsedag

31.maj

Trinitatis

7.juni

1.s.e. trinitatis

11.00

Bededag

4.s.e. påske

12.00 konf

9.30

10.00 konf

12.00

10.00 konf

Befrielsesgudstjeneste i Arninge kl. 19.00
11.00

9.30

Pinsedag

11.00

9.30

9.30

11.00
17.00 Spag.
11.00

9.30

Fælles provstigudstj. i Reventlowparken 11.00
11.00
11.00

9.30
9.30

5. marts. kl. 19.00 i Kappel præstegård og 17. marts. kl. 19.00 i Vestenskov sognegård Kappel/Langø: 16. februar kl. 18.30 i Kappel præstegård og 5. marts 2015 kl. 19.00 i Kappel præstegård (fælles med
Vestenskov)
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Lokalstof - Gloslunde pastorat - fortsat
hver anden onsdag i Gloslunde
præstegård kl. 13-16. Nye er meget velkomne!
Datoerne er : 4. marts, 18. marts,
1. apil, 15. april, 29. april.
Højrebykoret synger i Dannemare kirke
Tirsdag den 5. maj kl. 19.00 synger Højrebykoret i Dannemare
kirke under ledelse af vores organist Ulla Schwartz foråret ind.
Kom og lyt.
Hverdagsgudstjeneste med
spisning
Onsdag den 20. maj er der hverdagsgudstjeneste kl. 17.00 i
Gloslunde med spisning bagefter
i præstegården. Præsten laver
maden, men man må gerne sige
til præsten (hgj@km.dk eller
5494 4180), om man kommer, så
vi undgår madspild og alle munde bliver mætte. Pris 30 kr. og
børn er gratis.

Kristen Meditation
Kristen meditation i Græshave
Kirke er blevet rigtig godt modtaget. Nogle deltager næsten hver
gang, og nye kommer til. Alle kan
deltage, og det kræver ingen særlige forudsætninger.
Vi synger lidt og beder en bøn og
lader roen falde på. Aftenen afsluttes med en kop kaffe/te.
Velkommen i Græshave Kirke
ons. d. 18. marts, ons.d. 22. apr.
og ons. d. 20. maj – alle dage kl.
19.00.
Bispevisitats med Steen Skovsgaard.
Lynskudt i
talen til
menigheden 25.jan
2015 i
Gloslunde
kirke!

Lokalstof - Kappel pastorat
og lysbilleder fra studietur til Nepal ved Søren Karlsson fra Køge,
der kommer og fortælles om sine
oplevelser i en anden kultur end
vores. Der er også kaffe og kage.
Afslutning kl. 21.15.

Foredrag fra Nepal
Som optakt til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling er der
torsdag den 19. februar kl. 19.00
i Vestenskov sognegård foredrag
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Efter foredraget er der kaffebord,
hvorunder der er mulighed for
spørgsmål og drøftelse omkring
aftenens emne.
Kl. ca. 20.30 – 21.45 er der generalforsamling med aflæggelse af
beretning, regnskab, - og valg efter vedtægterne.
Alle er meget velkomne til denne
spændende aften, og de der eventuelt ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen er velkommen
til at gå forinden.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Enemark.

Strikkeklubben
Strikkeklubben
i Vestenskov
sognegård er igen i gang, der
strikkes og hygges mandag den 2.
marts, mandag den 30. marts,
mandag den 27. april, og der
sluttes af tirsdag den
26.
maj, alle dage fra kl. 13.00 til kl.
16.00. Alle er velkommen, man
kan ringe på tlf. 54 94 85 54, hvis
man ikke har køre lejlighed, helst
fredagen før. På gensyn, hilsen
Inge og Elin.
Årsmøde i Rudbjerg Menighedspleje:
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i
Vestenskov Sognegård.
Aftenens foredrag: Hvad vil du
bruge dine penge på?
Sammen med Thomas Nedergaard fra DRs program SpareXperimentet kommer vi på en rejse
ind i privatforbruget. For hvad er
det du faktisk bruger dine penge
på og endnu vigtigere, hvad vil du
gerne bruge dine penge på?
Thomas, der er ungdomspræst på
Vesterbro, vil fortælle om en fantastisk rejse ind i snakken om det
unævnelige... penge og med humor fortælle om ændringer i hans
private økonomi, der til sidst gav
et resultat på kr. 60.000,- sparet
efter 9 måneder.

Rudbjerg Menighedspleje fejrer sit 10 års jubilæum
lørdag den 9. maj 2015
Program for dagen:
Kl. 14.00: Vestenskov kirke Forskellige aktiviteter og indslag
for børn og voksne.
Kl. 15.00: Kaffebord i sognegården.
Kl. 15.45: Generalsekretær i samvirkende Menighedsplejer, Kirsten
R. Laursen fortæller ud fra sin bog,
KIRKEN AF LEVENDE STEN.
Bogen er en håndbog og inspirationsbog om sognediakoni, og der
vil efter foredraget blive mulighed
for at drøfte, hvilke ideer og tanker
vi her hos os kan have glæde af at
arbejde videre med.
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Lokalstof - Kappel pastorat, fortsat
Kl. 17.00: Vi skal være sammen
omkring forskellige aktiviteter i
sognegårdshaven.
Kl. 17.30: Spisning.
Kl. 19.00: Tak for i dag.
Alle er Hjertelig Velkommen!
Et mere detaljeret program vil blive annonceret i dagspressen og på
opslag i sognene sidst i april måned.

re befrielsen med Hjemmeværnet
i Arninge, da Hjemmeværnsgården er flyttet til Sakskøbing, men
kom og vær med til den stemningsfulde aften.
Søndag den 8. marts er der indsamling til folkekirkens nødhjælp. Vi starter med en gudstjeneste kl. 9.00 og efter gudstjenesten vil der være gratis morgenmad i sognegården.
Mandag den 6. april Anden påskedag, vil der være gratis morgenmad i Vestenskov sognegård
kl. 9.30 og efterfølgende gudstjeneste i Vestenskov kirke kl.
11.00.

Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke
I år er det 70-året for befrielsen.
Det fejrer vi traditionen tro med
en gudstjeneste sammen med
hjemmeværnet i Arninge kirke
mandag den 4. maj
kl. 19.00. Sognepræsterne Janne
Svensson og Henrik Gade Jensen
deler gudstjenesten
og et kor synger
sange til dagen og
årstiden.
Bagefter inviterer
Hjemmeværnet på
kaffe i Dalvang i
Arninge, hvor alle
er velkomne. Det Mindesten for allierede
bliver måske sidste flyvere på Dannemare
gang, at vi kan fej- kirkegård
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Torsdag den 23.
april starter vi igen op
med spaghetti-gudstjenester. Den første
bliver i Vestenskov
kirke kl. 17.00 og efter en hygge familie
gudstjeneste, går vi
over i sognegården og
spiser lækker mad.
Der er ingen tilmelding til dette arrangement. Det koster 25
kr. for voksne at spise
med og børn de spiser
gratis.

starter med en kort familie gudstjeneste og fortsætter over i Kappel forsamlingshus, hvor det er
muligt at spise for 25 kr. pr. voksen og gratis for børn. Der er ikke
tilmelding, så mød glad op og
vær med.
Ønsker: Hvad du ønsker skal du
få…. sådan synger vi til jul. I julen 2014 var vi glade for, at kunne glæde familier med lidt julehjælp. Men vi kan sagtens gøre
mere, for hvilket lille barn ønsker
sig ikke en pakkekalender til jul.
At opleve glæden af, at åbne en
lille pakke hver dag i december.
Mit ønske er, at kunne glæde
nogle børn i vores pastorat, så
derfor har jeg brug for hjælp. Så
hvis nogen kunne tænke sig, at
være med til at glæde nogle børn
i december og har en lille ting de
vil give til et barn, så tager jeg
glædeligt imod.
Med ønsket om, at vi sammen
kan gøre en forskel, håber jeg,
Janne Christine Funch Svensson,
I vil støtte op om denne ide

Konfirmander 1. og 3. maj:
Kappel kirke 1. maj kl.10.00
Zelia Pallisgaard Iversen
Oliver Niklas Grænge
Oliver Sloth Schlander
Vestenskov kirke 1. maj kl.12.00
Lucas Paulsen
Marie Kristine Strange
Laura Yasmin With
Langø Kirke 3. maj kl.10.00
Karoline Bøcker
Emilie S. Eriksen
Der er menighedsudflugt til
Gloslunde kirke og andre seværdigheder i området tirsdag den 5.
maj fra kl. 14.00.
Undervejs nyder vi en kop kaffe
og lidt godt til ganen. Deltagelse
koster ikke noget. Tilmelding og
nærmere information hos IngeLise Palm tlf. 54 94 84 52, senest
30. april. Bussen starter fra Langø
kl. 12.00, med opsamling flere
steder - og vi er hjemme ca. kl.
18.00.
Torsdag den 21. maj er det så
blevet tid til at afholde spaghettigudstjeneste i Kappel kirke. Vi

Opslagstavlen
Gudstjenester på Rønnebærparken : Onsdage: 11. marts, 8. april,
22. april, 6. maj, 20. maj, Bemærk,
der er ingen gudstjeneste den 25.
marts. Bagefter er der kaffe og kage.

Gudstjenester på Fredsholmparken: 24. marts, 28. april og 26.
maj kl. 14.30 på tirsdage. Kaffe
bagefter. Alle er velkommne.
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Bylauget for Langø og Omegn—v. Ole Pedersen
holdes på et prisniveau, så det bare kan løbe rundt, Bylauget betaler maden til grillaftenerne, og
”gæsterne” betaler for drikkevarerne. Vi har en gåtursklub, og
en sangklub, vi betaler for lokalet
til sangklubben, vi har haft virksomhedsbesøg, og forårsarrangement i Peter Hansen’s have hvert
forår.
Lolland Kommune har et areal på
ca. 8.500m2, som vi har fået råderet over i 2012 i 5 år, den råderet
har vi i år fået forlænget til 10 år,
så vi har godt 9 år tilbage. Det er
en cykelcampingplads, som vi
skal passe, græsslåning og klipning samt beskæring af buske,
samt vedligeholde shelter,
bord og bænke, multoilet,
krolfbane
samt petanquebane, grill
og bålpladser
og vore nye gynger, alt er gravet
ud af frivillige fra byen, lokalt
transportfirma har doneret biltransport, hvis vi kunne få en af
deres chauffører til at køre, osv.,
vi har også en ansvarsforsikring
for arealet, gyngerne skal en gang
om året godkendes, og en rapport

Bylauget blev dannet i efteråret
2008, de første 1½ år var mest
snak om hvad Bylauget skulle
foretage sig, jeg blev formand for
Bylauget i juli 2010.
Jeg vil prøve, i korte træk, at fortælle hvad vi har opnået i de godt
4 år jeg har været formand, det er
en meget hjælpsom bestyrelse
som også står bag de resultater vi
har opnået.
Flagallé etableret med støtte fra
lokale sponsorer, vi har en stålcontainer hvor flagstængerne,
som ligger på en specialfremstillet vogn lige kan køres ind i,
stænger med flag og vogn repræsenterer en værdi på kr. ca.
125.000,-, og er derfor forsikret.
Flagene er oppe på flagdagene, og
kan lejes af private til de mærkedage der er. Hjertestarter sat op,
tilgængelig døgnet rundt, uddannelse af 12 personer til livreddende førstehjælp. Ved indkørslen til
Langø, lagt godt 600 tulipanløg
og 1500 påskeliljer, for at forskønne Langø. Førstehjælpskursus for 32 personer. Etablering af
”barkegryde” som grill, som
bruges af både lokale som af turister. Pinsefest i 2012 og 2013 –
høstfest i 2014, grillaftener ved
barkegryden. Disse arrangementer
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tilsendes Lolland Kommune, Bylauget skal betale for rapporten.
Velux-Fonden har doneret en
stor græsslåmaskine og en hækkeklipper. Alt ”Havearbejde” udføres af frivillige.
I foråret 2014 spurgte Lolland
Kommune om vi kunne hjælpe
dem med at festligholde indvielsen af 6 stk. handicapvenlige anløbssteder i Nakskov Fjord, og
det blev en rigtig god dag, hvor
der var tændt op i Barkegrydegrillen, ca. 80 personer deltog i indvielsen.
Vi har den 25. oktober afholdt
”Rudbjerg-Festen”, et samarbejde mellem Dannemare og omegns
landsbylaug, Vestenskov og omegns landsbylaug samt Bylauget
for Langø og omegn, der var 421
deltagere, kr. 250,- pr. person for

mad, Fede Finn & Funny Boyz,
samt en lokal musikker, der spillede før og efter Fede Finn, et
prisniveau for at få så mange med
som muligt, for at få et så godt
sammenhold som muligt.
Hvert forår har vi i samarbejde
med Refa om affaldsindsamling
på Langø og i naturen omkring
Langø, vi er ca. 15-20 personer en
søndag formiddag.
Vi deltager også som hjælpere i
den årlige havnefest, den sidste
weekend i juli, der er rengøring i
den hal der skal være bal i, oprydning i og omkring hallen, borddækning, servering og alm oprydning, indsamling af sponsorpræmier til deltagerne i pålidelighedssejladsen.
Hvordan har vi skaffet midler til
alt dette: Lokale fonde og penge-

Flagkonurence
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institutter har hjulpet os, vi har
fået fremstillet postkort (10 forskellige) som vi sælger sammen
med medlemskort hvert år i januar
og februar måned, vi er nogle
stykker, der har delt byen op, og
alle bliver besøgt, der var pr. 1.
januar 2014 321 beboere på Langø, heraf ca. 25 børn, og vi er oppe på 289 medlemmer, så det er
næsten alle, det er vi lidt stolte af.
Medlemskontingentet er kr. 75,pr. person.
De sidste nye planer er etablering
af 6 stk. bord og bænksæt, placeret rundt om byen, med en informationstavle hvert sted, som forklarer lidt om stedet, og den natur
man kan se det pågældende sted.
Der bor flere ældre på Langø end
gennemsnitligt, og der er et ønske

om at når der går ture ville det
være dejligt hvis der var bænke
så man lige kunne hvile sig lidt,
inden man evt. går videre, eller
måske går hjem, der bliver ca. 500
meter mellem den enkelte bordbænksæt. Opsætning og vedligeholdelse af disse er frivilligt arbejde.
Ole Pedersen er formand for Langø Bylaug

Der har været gang i Langø siden stenalderen…...

Rudbjerg Lokalhistoriske arkiv skal flytte
en elevator. Lokalhistorisk arkiv
er meget glade for deres nuværende hus på 168 m2, men er godt
med på den politiske beslutning.
Hallen er i dag presset på bæredygtighed dvs. et tilstrækkeligt
antal aktiviteter/brugere.
Kultur og Fritid fremlagde 2 placeringsmuligheder for arkivet:
- på 1 sal i den bagerste ende af
det nuværende cafeteria.
- i tilbygningen som på nuværen-

I Lolland kommunes masterplanen for kultur og fritidsfaciliteter
er det vedtaget, at Rudbjerghallen
skal være den samlende facilitet i
Gl. Rudbjerg Kommune for alle
kultur og fritidsaktiviteter.
Det blev i den forbindelse (2013)
vedtaget at Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv skulle flyttes til Rudbjerghallen, så snart der var etableret handicapvenlige adgangsforhold til 1.sal. Der er nu etableret
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de tidspunkt rummer mødelokale,
kontor og motionsrum i alt 78 m2
og motionsrum lukkes.
Efter drøftelse og gennemgang af
lokaler, besluttede arkivleder, halinspektør, samt sektorchef for
kultur og fritid, at arbejde videre
med, at arkivet flyttes , om mu-

ligt til tilbygningen, træningscenteret skal så rykke ind i cafeteriets
bagerste del, med etablering af
fornødne adskillelse. En endelig
beslutning er dog stadig åben.
Ebbe Edvardsen, halinspektør og
medlem af Rudbjerg Lokalråd.

Borgerinddragelse
På lokalrådsmødet11. november
sidste år besøgte kommunalpolitiker Heino Knudsen og orienterede om borgerinddragelse og hvilken rolle, Rudbjerg Lokalråd kan
spille i den forbindelse. Kommunen har nedsat et udvalg til belysning af dette. Udvalg kommer til

at arbejde mere end et år. Målet er
at opnå en forbedret borgerinddragelse - det gælder borgermøder, medier (internet), høringer og her skulle lokalrådets rolle også blive overvejet.
Hans-Henrik Taarnby, lokalrådet

Nyt fra foreninger
Rudbjerg GF: Gymnastik opvisning lørdag 7. marts kl.15.00 med
fest i cafeteria om aftenen.
Rudbjerg HKs Venner: Loppemarkeder 2015 lørdag
d. 7 marts kl. 10.00-12.00, efterfølgende den første onsdag i hver
måned kl. 18.00-19.30.
Rudbjerg HK afholder generalforsamling 24. marts kl. 19.00 i
Rudbjerghallens mødelokale.
Rudbjerg lokalråd: afholder repræsentantskabsmøde onsdag 18.
marts i Rudbjerghallens mødelokale kl. 19.00. Indkomne forslag

afleveres senest onsdag 11. marts.
Rudbjerg Amartørscene: opfører forstillingen ”I grevens fodspor kommer arvinger” fredag 27.
og lørdag 28. feb. i Dannemare
forsamlingshus.
Rudbjerg Pensionistforening
holder generalforsamling torsdag
13. marts kl. 14.00. Mødested
bringes i Extraposten.
Rudbjerg Pensionistforenings
sommertur går 7. maj til frilandsmuseet. Se mere i Extraposten i
slutningen af april.
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Adresseliste
Sognepræst for Kappel-Langø-VestenskovArninge: Sognepræst for Kappel-Langø-VestenskovArninge: Janne Svensson, Kappelvej 1 4900 Nakskov,
tlf: 54948019 / 42763881 mail: jacs@km.dk
Kappel-Langø menighedsråd:
Formand, kontaktperson:
Henrik Prins,Vesternæsvej 60,
4900 Nakskov, tlf. 3059 1324,
e-mail: kappelkirke@gmail.com
Næstformand, Pernille Jensen,
Havnevej 5C, 1. 4900 Nakskov,
tlf. 6022 1557,
e-mail: pernillesjensen88@gmail.com
Kirkeværge, Langø: Ib Walbum,
Tranevej 15, 4900 Nakskov, 54948427 / 24224999.
Kirkeværge, Kappel : Rigmor Hansen,
Sjunkebyvej 25, 4900 Nakskov, tlf. 5494 8417, email: rigmor.hansen@mail.dk
Kasserer og underskriftsberettiget:
Rigmor Hansen, Sjunkebyvej 25, 4900 Nakskov, tlf.
5494 8417,
e-mail: rigmor.hansen@mail.dk
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet:
Tom Blak Nielsen, Bregnevej 5, 4900 Nakskov, tlf.
6072 3307, e-mail: badmintom@hotmail.com
Graver, medarb.repræsentant, Kappel, Gert Larsen, Bogøvej 2, 4900 Nakskov, 2991 6881
Graver, Langø, Anne Petersen, Bygaden 35,
4983 Dannemare, 2082 5972
Vestenskov-Arninge menighedsråd:
Formand: Klaus R. Heun, Tryghusvej 7, 4900 Nakskov, 54950091/21787989,
e-mail:kheun@mail.dk
Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig,
Arne Larsen, Svanekærvej 5, 4900 Nakskov,
54948011/30324023.
Sekretær, Lisbeth Jensen, Rudbjergvej 69,
4900 Nakskov, 54948120 / 2482 9497,
lis-beth@live.dk
Kirkeværge, Vestenskov - ikke medlem af menighedsrådet, Børge Sørensen, Vestenskovvej 46, 4900
Nakskov, 5494 8051.
Kasserer, Bøje Andersen, Rudbjergvej 65, 4900
Nakskov, 54948410 / 61349793.
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet,
Hans Erik Thorsen, Tinghusvej 2,4900 Nakskov,
54923781 / 2341 9281.
Kirkeværge, Arninge, Karl Hansen, Hvidstensmarken 2, 4900 Nakskov, 5496 6100 / 21787910.
Graver, Vestenskov - Arninge, Per Bugajski, Maglehøjvej 218, 4983 Dannemare, 5494 8512 / 5494 4910/
2343 5145.
Organist, Vestenskov-Arninge og
Kappel-Langø, Tatiana Volgina, Ringsebøllevej 27,

4970 Rødby, 2236 1495
Kirkesanger, Kirsten Semstad, Syrenvej 17, 4900
Nakskov, 6199 8461
Kirkesanger, Jane Hansen, Bregnevej 20,
4900 Nakskov,5492 3959
Hjemmeside for Kappel-Langø -Vestenskov-Arninge
pastorat: www.vestenskov.dk
Sognepræst for Gloslunde-Græshave-DannemareTillitze: Benedikte Brisson, Stenvadsvej 4, 4983
Dannemare, 5494 4180/2032 0492, bebr@km.dk.
Gloslunde pastorats menighedsråd:
Formand og kontaktperson for musikpersonale,
Keth Taarnby, Bygaden 9, 4983 Dannemare, 5494
3232.
Næstformand, Hanne Juul Christoffersen, Stenvadsvej 15, 4983 Dannemare, 2238 4978.
Kasserer og kontaktperson for gravere,
Jørn Petersen, Vindeholmevej 4, 4900 Nakskov, 54 94
88 68.
Regnskabsfører - Skovbo Data
Kirkeværge, Gloslunde, Karsten Olsen, Bygaden 92,
4983 Dannemare, 5494 3575.
Kirkeværge, Græshave,
Gitte Theil, Kristinefeltvej 6, 4983 Dannemare, 54 94
41 16.
Kirkeværge, Dannemare,
Mona Nielsen, Bygaden 48, 4983 Dannemare, 54 94
41 27.
Kirkeværge, Tillitze, Henrik Christensen, Klønge
Byvej 2, 4983 Dannemare, 2157 3011.
Sekretær, Hans-Henrik Taarnby, Bygaden 9, 4983
Dannemare, 5494 3232.
Menigt medlem, Susan Rasmussen, Maglehøjvej 194,
4983 Dannemare, 5494 5095.
Menigt medlem, Inga Hansen, Stationsvej 18, 4983
Dannemare, tlf: 5194 6310.
Organist, Ulla Schwartz, Grønningen 13, 4920 Søllested, 2515 9813
Kirkesanger, Aase Dyreborg Henriksen, Bellisvej 2,
4920 Søllested, 5194 2040.
Graver, medarbejderrepræsentant,
Jesper Fog, Tillitzevej 6, 4983 Dannemare.
5494 4790 (graverteam)
Graver, Morten Carlsen, Kuditsevej 6, 4983 Dannemare. 5494 4790 (graverteam)
Graverteam mail: graverne@tillitze.dk
Hjemmeside for Gloslunde pastorat:
www.gloslundepastorat.dk.
Deadline for sommernummer af Rudbjergposten
onsdag 30. april. Trykkes af LF-trykteam i 800 ex.
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