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Tvivl og tro er tvillinger
intriger.
Det prædiker vi om hver søndag i
kirken: se på Jesus, hans liv var
frit for alt det som plager vores
liv, smålighed, gengældelse og
pedanteri. Og som igen viser hen
til det afgørende: at Jesus er Guds
søn og som trodser døden og er
opstandelsen og livet.
Troen er ikke en præstation eller
en opgave. Da tro er tillid, er troen også at slippe for selv at skulle
regne alting ud. Der er mange forklaringer på Jesu mirakler og på
opstandelsen, men tro er at skippe
bortforklaringerne og så lytte til
evangeliet, ligefremt og simpelt.
Tro og tvivl hører sammen, man
kan ikke have den ene uden at
den anden automatisk følger med.
Det lyder bare aldrig nær så godt,
at man tvivler på Gud, som det
gør at man tror på Gud. Men idet
vi tvivler på Gud, så erkender vi
samtidig hans eksistens og derved
også, at vi tror på ham.
Og selvom tvivlen altid kan være
en ledsager, kan den aldrig stå
alene som troen kan.
Troen kommer først.
På samme måde som det lille barn
har en ufattelig tro og tillid til den
verden, det er født ud i. Og mor

I disse år stilles der mange
spørgsmål til præsters tro. Det er
godt stof i medierne, men det er
ikke altid let at debattere disse
spørgsmål i den korte plads, der
gives i aviser og TV.
Tro er tillid og tillid til at livet har
mening. Vi lever livet i tillid og
tro, fordi vi kan ikke andet. Som
udgangspunkt tror vi på andre
mennesker, og smilet kommer
næsten altid før mistroen. Når vi
sætter børn i verden, tror vi på, at
de vil leve og få et godt liv.
Vi kan ikke leve i mistillid. Så
bliver livet koldt, kynisk og beregnende. Noget af arbejdslivet
kan måske være præget af dette,
men det kan vi heller ikke udholde, hvis vi ikke har tillidssfæren:
familien, vennerne, naboerne.
Vi er alle sat i verden som en
Guds skabning, hvert menneske
på hele jordkloden er et Guds
barn og er derfor en del af den
godhed og kærlighed, vi er født
med. Vores liv bør vi leve i tillid
til, at der er noget større over os,
og som tager hånd om os og bekymrer sig, også når livet ser sort
ud. Når Gud er med os, et sted
derude, så bliver hverdagen også
tit nemmere at klare, med al dens
sladder og snak og småkævl og
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og far har tro og tillid til barnet.
Vi kan ikke leve i tvivl og i frygt,
og når vi i livets svære stunder
tvinges til det, ved sygdom, krig
og ulykke, så er det forfærdeligt.
Uden tro forliser livet.
I gudstjenesten dyrker og plejer vi
troen, ikke på os selv eller hinanden, men på den treenige Gud,

der både er Faderen der skabte
jord og himmel, sønnen der blev
menneske og åbenbarede sig for
os, og endelig den hellige ånd der
i det daglige giver liv og lyst og
rundhåndethed i hverdagen.
Janne Svensson og Henrik Gade Jensen

HUSK!
3. juni Rudbjerg HKs venner afholder Loppemarked s.18
10. juni Landemode 2015 i Maribo - s. 4
10. juni Kristen Meditation Græshave kirke s. 5
14. juni Familiegudstjeneste i Græshave kirke s. 5
19. juni Sommerfest i Kappel kirke m. sommerkoncert s. 12
21. juni Møllegudstjeneste i Kappel kirke s. 12
24. juni Sommerkoncert i Gloslunde kirke s. 5
27. juni Ny Kappel B. afholder Fair Play stævne på Kappel stadion s. 18
11. juli Gamle korister i Gloslunde præstegård s. 6
16.—19. juli Hornfiskefestival på Kramnitze havn s. 18
19. juli Gudstjeneste på Hornfiskefestivalen s. 5
4. aug. Strandgudstjeneste ved Digegården ved Hummingen s. 5
13. aug Spaghettigudstjeneste i Vestenskov kirke s. 13
26. aug. Hverdagsgudstjeneste i Gloslunde kirke m/ spisning efterflg. s. 6
23. aug. Fælles Kirkedag i Rødby Fjord Mindepark s. 7
31. aug. Strikkeklubben i Vestenskov begynder igen s.13
2. sep. Basarkredsen begynder igen i præstegården s. 7
6. sep. Fjorddag med Gudstjeneste i Langø
14. sep. Nørkleklub begynder s. 13
20. sep. Høstgudstjeneste i Gloslunde kirke med høst-kor s. 7
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Fælles for sognene
Landemode 2015
Onsdag den 10. juni i Maribo
Program:
13.00 Gudstjeneste i Maribo
Domkirke
14.00 Foredrag ved Massoud
Fouroosandeh i Bangs Have
Herunder serveres kaffe/te og kage. Pris kr. 100,00
Tilmelding via
WWW.LFSTIFT.DK eller på tlf.

54 85 02 11. Betaling til konto nr.
0216-4069023584 med angivelse
af navn + ”Landemode”.
Fremvisning af kvittering for indbetaling fungerer som billet.
Begrænset mulighed for kontant
betaling ved indgangen.
Menighedsrådsmedlemmer tilmeldes fra menighedsrådet via
WWW.LFSTIFT.DK.

Foredragsholderen MASSOUD
FOUROOZANDEH er født i
Teheran i Iran i 1970 og er tidligere muslim. Efter studentereksamen
gik han i gang med international
markedsøkonomi og startede egen
virksomhed, indtil Jesus kaldte
ham til tjeneste.
I 1997 blev missionsbevægelsen
"Mohabat" - eller Church of Love
en realitet.
Massoud har været daglig leder for
de farsi-talende menigheder i
Danmark siden da.
I september 2011 blev han ordineret som sognepræst i Den Danske
Folkekirke og migrantpræst på
landsplan. I dag er han valgmenighedspræst i Danmarks første migrantvalgmenighed Church of Love med afdelinger i Odense, København og Århus.

Massoud Fouroozandeh har vundet en række priser for sit integrations- og missionsarbejde i Danmark.
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Gloslunde pastorat
Årets sommerkoncert - Gloslunde kirke onsdag den 24. juni
kl. 19.00.
Vi får besøg af duoen Deux Femmes – oboist Sanne Damore og
harpenist Berit Spælling. De er
begge uddannet på Det kgl. Danske Musikkonservatorium.
Deux Femmes spiller, udover
klassiske værker, musik indenfor
genrerne jazz, highlights, tango
og filmmusik.
Stemningsfuld og smuk musik for
to instrumenter, der klæ´r hinanden.
Hornfiskefestival
Kom og hør Guds ord i det store
telt til Hornfiskefestivalen, søndag den 19. juli kl. 11.00. Janne
Svensson har gudstjenesten. Bagefter er der mulighed for at købe
den traditionsrige stegt flæsk med
persillesovs.
Strandgudstjeneste
Ud for Digegården ved Hummingen mødes vi tirsdag den 4. august kl. 19.00 ved stranden, tag et
tæppe med, stråhat eller parasol,
måske en udflugtsstol, og vær
med til at synge lidt salmer og
deltage i gudstjenesten. Kom og
vær med under afslappende forhold i klitten. Regner det finder vi
ud af noget andet.

Kristen Meditation i Græshave
Kirke
Sidste meditationsaften inden
sommerferien er onsdag d. 10.
juni kl. 19.00. Vi genoptager rækken af meditationsaftener efter
ferien. Datoerne er endnu ikke
fastlagt, men kan ses i næste
nummer af Rudbjergposten, som
udkommer i midten af august.
Familiegudstjeneste
Kom med børn og familie til hyggelig gudstjeneste i Græshave den
14. juni kl. 15.00. De yngste korsangere medvirker og vi synger,
så alle kan være med. Bagefter er
der kage og en kop kaffe/te.

Kom til alsidig koncert i Gloslunde
kirke den 24. juni kl. 19.00. Gratis
adgang
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Fortsat Gloslunde pastorat
Invitation til nuværende og tidligere korister
Alle der gennem årene har sunget
med i Ullas kirkekor er velkommen til en lørdag med sang og
gensyn. Det er lørdag den 11. juli
kl. 10-16 i Gloslunde præstegård.
Hvis der kan blive øvet godt nok,
håber det udvidede kor også at
medvirke til gudstjenesten om
søndagen den 12. juli kl. 11.00 i
Dannemare kirke. Tilmelding til
Ulla, tlf.: 25 15 98 13 eller mail:

ullaschwartz@hotmail.com
Hverdagsgudstjeneste
Onsdag den 26. august kl. 17.00
har vi hverdagsgudstjeneste i
Gloslunde kirke og bagefter er
der spisning og hygge i præstegården. Kom og vær med og slip
for at lave aftensmaden. Det koster kun 30 kr. pr. voksen og børn
gratis. Ring eller send en sms hvis
I kommer til spisning til præsten,
mob. 30585700.

Årets hornfiskefestival 2015 løber af stablen fra torsdag 16. juli til søndag
den 19. juli. Se side 5. Hele fesivalens program annonceres som vanligt i lokale aviser og opslag.
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Organist Ulla
Schwartz med spirekoret i Græshave
kirke.

Fælles Kirkedag i Rødby Fjord
Mindepark
Søndag den 23. august 2015 afholdes den traditionsrige kirkedag
i Mindeparken i Rødby Fjord. Kl.
11.00 er der gudstjeneste under
åben himmel eller teltdug. Bagefter spiser vi sammen den medbragte frokost, som man selv skal
medbringe, og så er der korsang
og så en spændende foredragsholder i skikkelse af præst, teolog og
forfatter Katrine Winkel Holm.
Kom ud på fjordbunden og få en
dag på toppen!

Basar-kredsen
Onsdag den 2. september begynder Basarkredsen igen i efteråret i
præstegården. Og fortsætter så
hver onsdag kl. 13-16. Der er altid plads til flere omkring bordet
med strikketøj, syting eller hækleri. Den årlige basar finder sted
lørdag den 14. november kl. 1316, så sæt allerede X i kalenderen.
Høst-kor
Til vores høstgudstjeneste i Gloslunde kirke den 20. september vil
vi – ligesom sidste år – gerne have et lille høst-kor, som er med til
at gøre gudstjenesten festlig.
I år vil jeg samle børnene og øve
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Fortsat Gloslunde pastorat
nogle gode sange til dagen. Det
bliver i Dannemare kirke om onsdagen kl. 15.30 – 16.15 fra den
19. august.

til organist Ulla Schwartz tlf.: 25
15 98 13 eller mail:
ullaschwartz@hotmail.com
Mere om høst-gudstjeneste og
marked i næste nummer af Rudbjergposten, men sæt X den 20.
september.

Alle børn fra 0. klasse og opefter
fra både Kappel og Gloslunde pastorat er velkomne til vores fælles
arrangement.Tilmelding kan ske

Konfirmation i Gloslunde og Tillitze kirker

Konfirmanderne i Tillitze sammen med sognepræst Benedikte Brisson.
Fra venstre ses: Christine Pedersen, Valdemar Hansen, Milla Langstrup Pedersen, Mikkel Isak Nielsen, Oliver Sønderhøj Jensen, Andy UhrskovHansen
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Konfirmationsundervisningen i
2015-16
Så snart konfirmationsundervisningen ligger fast fra efteråret
2015, får konfirmander og foræl-

dre besked. Vi håber at kunne gøre som sidste år, hvor vi hele tiden var i Gloslunde kirke og præstegård.

Konfirmanderne i Gloslunde sammen sognepræst Benedikte Brisson.
Fra venstre ses: Sebastian E. Jensen, Sarah Sværke Pedersen, Signe Rosdahl,
Zilla Hildebrand Jørgensen, Mathias Bundgaard og Simone Slot Kristiansen
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst
Kirke

Henrik Gade Jensen (HGJ)
Dannemare

9.30

Gloslunde

Græshave

Tillitze

7. juni

1.s.e. trin.

11.00 (dåb)

10. juni

onsdag

19.00 Meditationsgudstj

14. juni

2.s.e. trin.

15.00 Fami11.00
liegudstj.

20. juni

lørdag

21. juni

3.s.e. trin.

28. juni

4.s.e. trin.

5. juli

5.s.e. trin.

9.30

12. juli

6.s.e. trin.

11.00 JS

19. juli

7.s.e. trin.

26. juli

8.s.e. trin.

2. august

9.s.e. trin.

9.30

4. august

tirsdag

Strand-gudstjeneste 19.00

9. august

10.s.e. trin. 11.00

16. august

11. s.e. trin. 9.30

23. august

12.s.e. trin. 14.00 (Dåb)

26. august

onsdag

30. august

13. s.e. trin.

11.00 Dåb
11.00
11.00

Hornfiske-festival 11.00 JS
9.30 JS

9.30
11.00
11.00 Rødby Fjord
Hverdagsgudstj.17.00
+ spisning
11.00
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst
Kirke

7. juni
14. Juni

1.s.e.trin
2.s.e. trin.

Janne Svensson (JS)
Arninge

Vestenskov

11.00

Langø

9.30
9.00

11.00
17.00 Sommer-koncert

19. Juni

21. Juni

3.s.e. trin.

28. Juni

4.s.e. trin.

5. Juli

5.s.e. trin.

12. Juli

6.s.e. trin.

19. Juli

7.s.e. trin.

26. Juli

8.s.e. trin.

2. August

9.s.e. trin.

9. August

10.s.e. trin.

13. August

11.00 Mølle
gudstjeneste
9.00
11.00 H.G.J
9.00
19.00 Strand
-gudstjeneste
11.00
11.00 H.G.J
11.00

9.00

9.00

11.00

17.00 Spag.

16. August 11.s.e. trin.
23. August 12.s.e. trin.

9.00

30. August 13.s.e. trin.
6. Sept.

Kappel

11.00
9.00 H.G.J
11.00 Fjorddag

14.s.e. trin.
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Kappel pastorat

Hør Pia Faurby Stengaard og Kirsten Semstad give sommerkoncert i Kappel
kirke fredag den 19. juni.

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 er ved Janne Svensson.
Kl. 12 åbner lauget boder med
bl.a. salg af øl, vand, hal,sild, 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

Sommerfest i Kappel
Den 19. juni kl. 17.00 holder vi
sommerkoncert i Kappel kirke.
Det er Kirsten Semstad og Pia
Faurby Stengaard, der spiller og
synger, gode velkendte sange,
som vi alle kan synge med på. Efter koncerten, er der gratis grill i
præstegårdshaven. Der er ingen
tilmelding.
Møllegudstjeneste i Kappel
Søndag, den 21. juni kl. 11.00.
Kappel Stubmøllelaug arrangerer
12

udendørsarrangementerne.
Strandgudstjeneste på Albuen
Søndag, den 19. juli kl. 19.00.
Traditionen tro afholdes der friluftsgudstjeneste i de smukke omgivelser ved Albuen strand. At
høre Guds ord her, hvor himmel
og hav mødes, er noget ganske
særligt, og alle – turister som lokale- er hjertelig velkomne. Efterfølgende serverer menighedsrådene kaffe/te og kage.
Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 13. august starter
spaghettigudstjeneste op igen.
Her er alle børn og barnlige sjæle
velkomne, der afholdes en kort
børnevenlig gudstjeneste, hvorefter vi går over i sognegården og
spiser noget spændende mad. Alle
er velkomne og der er ingen tilmelding. Børn op til 18 år spiser
gratis, barnelige sjæle over 18 år
giver 25 kr. pr. person for at spise.
Information om sommerferie
Der vil i sommerperioden, være
dækning af præster indbyrdes,
mellem Gloslunde-, Søllestedog Kappel Pastorat. Henrik Gade
Jensen, sognepræst i Gloslunde
pastorat afholder sommerferie i
perioden 11. juli til og med den
31. juli. Pia Hjort Nielsen, sognepræst i Søllested afholder sommerferie i perioden 6. juli til og

med 26. juli. I perioden 11. juli til
31. juli er det sognepræst
Janne Svensson der dækker de
kirkelige handlinger.
Strikkeklubben i Vestenskov
starter mandag den 31. august
2015 kl. 13.00 i Vestenskov Sognegård. Vil man med kirkebil, bedes man ringe til Inge på tlf.
54948554 fredagen før. Alle er
velkommen også selv om man
ikke strikker. Hygge er vigtigt, og
det er vi gode til.
Nørkleklub:
Nørkleklubben holder sommerferie frem til 14. september.
Ændring vedrørende nadver i
Kappel/Langø
En forsøgsordning har kørt med
nadver, også til den tidlige gudstjeneste. Ordningen bortfalder fra
1. juni, og fremover vil kun kl.
11.00-gudstjenester indeholde
nadver, undtagen søndage, hvor
der kun er en gudstjeneste i pastoratet. Her vil denne—uanset tidspunkt—indeholde nadver.
Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 10. marts
2015 gav et flot resultat i de 8.
sogne i Rudbjerg kr. 9.141 er en
fremgang på 400 kr. fra sidste år.
Tak til alle indsamlere, og stort
tak til dem, der støtter. På indsamlernes vegne, tak. Inge Johansen
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Tillykke til årets konfirmander i Kappel Pastorat
I år fejrede vi konfirmationerne i Kappel og Vestenskov kirker den 1.
maj og i Langø kirke den 3. maj.

På billedet fra Vestenskov kirke ses fra venstre: Niklas Ploug Jensen,
Laura Yasmin With, Sognepræst Janne Svensson, Marie Kristine Strange og Lucas Poulsen.
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På billedet fra
Kappel kirke ses
fra venstre: Zelia
Pallisgaard Iversen, Tobias Krüger Kristensen,
Oliver Niklas
Grænge, Oliver
Sloth Schlander,
Sabrina Andreasen og sognepræst Janne
Svensson bagved.

På billedet fra
Langø kirke ses
fra venstre:
sognepræst
Janne Svensson, Malou Hegelund Carlsen,
Karoline Bøcker Due, Emilie
Steenholt.
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Kalenderen på rudbjerg.dk
Rudbjerg lokalråd vil gerne slå et
slag for at bruge kalenderen på
vores hjemmeside Rudbjerg.dk
Alle foreninger der er medlem af
lokalrådet har adgang til at bruge
den. Lokalrådet kunne godt tænke
sig at kalenderen blev en slags
central kalender for vores område,
så man kan tjekke for begivenheder der.Hvis din forening ikke er
medlem, kan I rette henvendelse

til Elly Olsen
eholsen@live.dk) eller HansHenrik Taarnby
(taarnby@mail.dk). Medlemskab
koster 150 kr. pr. år.
Det er vigtigt at så mange foreninger som muligt bakker op om
os, da trykningen af foreningssiderne i Rudbjergposten betales af
Lokalrådet. Opkrævning udsendes i den kommende tid.

Støtteforeningen til bevarelse af Vestenskov skole
de derfor et læserbrev til kulturudvalgsformand Heino Knudsen,
kopi til Økonomiudvalget. Heino
vasker sine hænder og fedter den
af på ØK. Her får jeg arrangeret
møde med borgmester og viceborgmester den 8. september. Her
deltog spejderne og jagtforeningen også.
Kommunen skal nedbringe deres
driftsudgifter, hvorfor udgifter til
drift af Vestenskov skole ikke er
med i deres planer, men Landsbylauget kunne overtage skolen for
1 kr. Vi får frist til omkring 1. november til at melde, om vi var
interesseret, ellers vil man i januar rive skolen ned. Landsbylauget
afholder derfor et åbent hus arrangement for at høre om interessen.
Der var pæn interesse, ca. 100

Støtteforeningen tager hånd om et af
områdets samlingspunkter

Det startede før sommerferien i
Landsbylauget, hvor flere spurgte
mig, om jeg havde hørt – fået at
vide, at skolen skulle rives ned.
Jeg havde intet hørt, men fik undersøgt Øks dagsordner. Her
fremgik det af mødet den 16. april
2014, at man havde besluttet at
rive Vestenskov skole ned. Sidst i
juni får Landsbylauget besked om
at fraflytte vores lokaler. Jeg lave16

personer. Derfor etableres en arbejdsgruppe, som skal se på skolens tilstand og om det er det hele
som skal bevares, og hvilke muligheder der er for at drive skolen
fremad rettet.
Arbejdsgruppen gennemser hele
skolen, får diverse papirer, og bliver enig i, at det er et forsøg
værd.
Der arrangeres igen åbent hus den
15. november 2014 med henblik
på at lave en ny forening, som
skal overtage og drive skolen, da
det ikke er Landsbylaugets formål.
Der er et pænt fremmøde, og der
vedtages et sæt vedtægter, og
vælges en bestyrelse.
Vi giver efterfølgende kommunen
besked om, at foreningen er stiftet
og vil overtage skolen.
Foreningen får da at vide, at den
ikke bare lige kan overtage skolen, men skolen skal sendes i udbud, dvs. sættes til salg.
Dette afventes, og imens er der
ligesom et tomrum. Vi kan ikke
gå ud og ”sælge” noget, som vi
ikke har. Dog har vi flere antenner ude, bl.a. laves der støttemedlemmer a 100 kr., eventuelle
sponsorer kontaktes m.m.
27. januar 2015 har jeg møde med
borgmesteren, som vil høre hvad
der sker. Hans opfattelse er, at

sagen bare syltes. Jeg oplyser
ham om, at vi afventer udbuddet.
Dette er ikke lavet, og borgmesteren vil gerne se nogle aftaler, som
økonomiske grundlag for vores
overtagelse. Laver frist til ca. 1.
april.
29. marts bliver der sendt et budget til borgmesteren på 234.000
kr. . Det ser ud til, at aktiviteter/
udlejning er i denne størrelsesorden.
7. april er jeg igen til møde med
borgmesteren, som foreslår at
støtteforeningen i første omgang
kan leje skolen for et år ud fra
driftsudgifterne med kompensation for at vedligeholde hele matriklen.
Var den 22. april til møde med
bygningschef og jurist for at
snakke om indhold i lejeaftalen.
De mener, vi skal leje for 0 kr. og
så overtage alle driftsudgifterne.
Vi måtte så søge om kompensation ved siden af.
Efterfølgende har jeg fået besked
om, at leje ikke kan lade sig gøre,
hvis vi udlejer kommercielt
(konkurrenceforvridende).
Det er så her vi står i dag. Stadig
et stykke arbejde der skal gøres.
Formand for ”støtteforeningen til
bevarelse af Vestenskov skole”
Kurt Hansen
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Nyt fra foreninger
Rudbjerg HKs venner afholder Loppemarked på følgende onsdage: 3. juni, 1.
juli, 5. august, kl. 18.00—19.30, Bygaden
63.
Ny Kappel afholder Fair Play stævne på
Kappel stadion lørdag den 27. juni.

Rudbjerg HK afholder Hornfiskefestival
16.—19. juli på Kramnitze Havn.

Blomsterkummer i Dannemare
Her er billeder fra arbejdsdagen
med opsætning af kummer gennem Bygaden i Dannemare. Der
var højt humør - solskin og ca.
20 fremmødte. Arbejdsfolket blev

bespist med pizza fra det nystartede Dannemare Pizzeria og fik kaffe om morgenen med brød fra
Dagli Brugsen.

Fra Lolas besøg på Dannelunde skole
Lola Jensen fortalte kort om sig
selv, inden hun gik i gang med at
fortælle om Familien Danmark.
Hun fortalte om, hvor mange input, de små børn får blot ved en
18

indkøbstur i Bilka en lørdag. Så
når de begynder, at græde kan det
være fordi de er mættet af indtryk.

Drenge bliver hurtigere fyldt op,
og kan ikke rumme nær så meget
som piger.
Lola snakkede også om, at der i
dag ofte er meget uro i de små
hjem - samtalekøkkener, tv, iPad,
mobiltelefoner mv. Før hen havde
man køkken for sig, spisestuen
for sig og stue for sig. Det gav
større mulighed for, at børnene
kunne f.eks. bygge huler og samle
store puslespil og bare lade det
ligge så der kunne leges videre
senere eller næste dag. Alle de
forstyrrende ting i hjemmet stresser både børn og voksne.
Hun fortalte om at hun havde været ude og spise med hendes datter og 2 børnebørn i Jylland. Begge børn fik en ballon af tjeneren,
men det ene barn fortryder valget

af ballon og vil have en anden
farve.
Lola ser først alt for sent, at alle
andre gæsters øjne er rettet mod
hende og hendes familie, og sidder og venter på hvordan Lola
Jensen vil klare den situation.
Hun vælger at tage det andet barnebarn med lidt væk, og lade datteren forklare barnet, at nu har nu
valgt den farve ballon, og næste
gang skal hun nok hjælpe hende
med at huske, at hun hellere vil
have en anden farve ballon.
Bagefter roser Lola hendes datter
for den måde hun klarede det hele
på.
Lola fortalte om masse om forskellige problemstillinger i de
danske hjem
Vivi Hanne Hansen

Lolas Jensens bøgers studeres (Lola i Midten)
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Opslagstavlen
Andagt på Rønnebærparken
Onsdag den 3. juni kl. 10.15
Onsdag den 17. juni kl. 10.15
Onsdag den 1. juli kl. 10.15
Onsdag den 15. juli kl. 10.15(JS)
Onsdag den 5. august kl. 10.15
Onsdag den 26. august kl. 10.15
Onsdag den 9. sept. kl. 10.15

Gudstjenester på Fredsholmparken:
Tirsdag den 26. maj kl. 14.30
Tirsdag den 30 juni, kl. 14.30
Tirsdag den 28 juli kl. 14.30
Tirsdag den 25 august kl. 14.30
Kaffe bagefter. Alle er velkomne.

Adresseliste
Sognepræst for GloslundeGræshave-Dannemare-Tillitze:
Henrik Gade Jensen, Gloslunde
præstegård, Stenvadsvej 4, 4983
Dannemare, 54944180,
hgj@km.dk.
Graverteam: Tlf. 5494 4790
E-mail: graverne@tillitze.dk
Hjemmeside for GloslundeGræshave-Dannemare-Tillitze pastorat:
www.gloslundepastorat.dk
Sognepræst for Kappel-LangøVestenskov-Arninge: Janne
Svensson, Kappelvej 1, 4900 Nakskov, tlf. 54948019
mail: jacs@km.dk
Gravere:
Langø: Anne Petersen
Tlf. 2082 5972
Kappel: Gert Larsen
Tlf. 2991 6881

Vestenskov-Arninge: Per Bugajski
Tlf. 5494 8512/21787910
Hjemmeside for Kappel-Langø Vestenskov-Arninge pastorat:
www.vestenskov.dk
Rudbjergposten, kirke-og foreningsblad, udgives af menighedsrådet for sognene i Gloslunde,
Græshave, Dannemare og Tillitze
og menighedsrådene for KappelLangø og Vestenskov-Arninge og
Rudbjerg Lokalråd.
Ansvarshavende redaktør: Henrik
Gade Jensen, tlf. 54944180
Grafisk tilrettelægger: HansHenrik Taarnby, tlf. 54943232
Oplag: 800 eks.
Deadline for næste nr: 30. juli
2015
Tryk: LF-trykteam, Rødby.
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