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Kære menigheder
År 2015 bød på en del forandrin-
ger, for såvel menighedsrådet som 
aktiviteter.
Henrik Prins blev valgt som for-
mand i efteråret 2014, men grun-
det forskellige forhold stoppede 
han som formand og jeg blev valgt 
i september 2015. Dette er derfor 
min første årsberetning, men for-
håbentlig ikke den sidste.
2015 var året hvor vi fejrede to 
runde fødselsdage. Store G-Dag 
blev afholdt for 20. gang i januar 
og i maj kunne Rudbjerg Menig-
hedspleje fejre 10 år.
2015 er for mig et år som har været 
fyldt med spændende, glædelige 
og nye arrangementer. Spaghet-
tigudstjenesterne har været godt 
besøgt og med en positiv stemning. 
KFUM Spejderne har lavet bål til 
glæde for store og små skumfidus 
elskere. Alle har hjulpet til. Som-
merfesten var desværre ramt af lidt 
kedeligt sommervejr, men alt i alt 
hyggede folk sig, som det var til-
tænkt. Nakskov Fjorddage sprang 
alle rammer, da det store telt på 
Langø havn blev fyldt godt og vel 
op. Der var mange udensogns gæ-
ster og det glædede mig meget at 
de alligevel kom til gudstjenesten. 
I efteråret og starten af vintermå-
neder blev der tænkt anderledes i 
forbindelse med arrangementerne. 

Der blev afholdt Halloween med 
lys, lyd og røg. Der var blevet stil-
let en kiste i kirken og til sidst blev 
låget løftet – og her lå der såmænd 
en sprællevende mand. Langø Bør-
ne- og Ungdomshus deltog med 
deres børnehavebørn til Lucia. 
Ved De 9 Læsninger læste sogne-
børn og de kommende konfirman-
der op, smukt akkompagneret af 
De2. Sidst, men ikke mindst, blev 
julen fejret og på en lidt utraditio-
nel måde med midnatsgudstjene-
ste som kun indeholdte engelske 
sange og salmer, ligesom de gør i 
England hvor traditionen for mid-
natsgudstjenesten stammer fra.
Det har været et godt år. Jeg ser 
tilbage på et år hvor vi i menig-
hedsrådet virkelig har fået stablet 
et samarbejde med de få lokale for-
eninger på benene.
Vores præst, Janne, arbejder hårdt 
for at udfylde de rammer som vi 
skaber for hende og jeg synes at 
hun gør et flot stykke arbejde.
Rent bygningsmæssigt er der ikke 
sket de store ændringer i år. Gårds-
pladsen ved Kappel præstegård er 
ved at blive sat i stand, hvilket den 
absolut også har trængt til. Efter 
laden blev revet ned har præstefa-
milien manglet et ”overvintrings-
sted” til deres biler. Der er på bag-
grund at dette ved at blive opført 
en carport i forbindelse med den 

Årsberetning 2015 fra Kappel-Langø MR af Pernille Jensen
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nuværende bygning. På medarbej-
derfronten har vi sagt farvel til Ta-
tiana og goddag til Henrik. Henrik 
vil fremover være vores organist 
og på sigt også starte et børnekor 
som vil synge ved særlige lejlig-
heder. Tag godt imod ham. Jeg ser 
frem til et nyt år, 2016, hvor vi til 
stadighed skal udvikle vores land-
kirker i stedet for at afvikle. Vi skal 
se på mulighederne frem for be-
grænsningerne. Hvordan kan I som 
brugere godt tænke jer at kirken ser 
ud for fremtiden? Hvad mangler I? 
Skal vi arbejde på at få lavet rock 
gudstjenester, jagt gudstjenester, 

babysalmesang, ungdomsmøder? 
Inden næste årsberetning er der 
valg til menighedsrådet og det er 
her hvor I som sognebørn i Kappel 
og Langø har en helt unik mulig-
hed for at få indflydelse på arbejdet 
omkring kirken.
Til sidst vil jeg takke kirkens an-
satte og andre aktive for et godt år, 
og menighedsrådet i Vestenskov-
Arninge. I har alle gjort arbejdet i 
og omkring kirken nemmere ved 
at bibringe med netop jeres kom-
petencer.
              Pernille Jensen
        Menighedsrådsformand

HUSK
24. feb. (s.14): Mediationsgudstjeneste i Græshave Kirke.
28. feb. Det Hvide Kor fra Nakskov synger i Dannemare kirke kl. 19.00.
3.  marts. Torsdagcafé kl. 19.00 i Vestenskov Sognegård - fortælling fra Svalbard.
13. marts.  (s.12 ): Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling startende fra Vestenskov kirke / sogme   
      gård.
17. marts. (s. 11): Årsmøde i Rudbjerg Menighedspleje i Vestenskov Sognegård.
20. marts. (s.11): Familie gudstjeneste i Tilitze kirke. 
23. marts. s(14): Mediatationsgudtjeneste i Græshave kirke. 
24. marts s(.14): Spisning / nadvergudstjeneste i Græshave kirke. 
24. marts. (s.16): Alternativ nadver i Langø Børne-og ungdomshus. 
25. marts. (s.16): Gravøl i Kappel kirke.
27. marts. (s.16): Opstandelsesgudstjeneste inkl. koncert i Kappel kirke.
28. marts. (s.17): Morgenmad og gudstjeneste i Vestenskov kirke og sognegård.
30. marts. (s.15): Spisning og sogneaften i Gloslunde konfirmandstue.
31. marts. (s.17): Torsdagcafé i Vestenskov sognegård.
3.  april. (s.17): Øl/vand efter gudstjeneste i Arninge Kirke.
6.  april. (s.14): Konfirmandgudstjeneste i Gloslunde kirke.
17. april. (s. 17): Danmarks Naturfredningsforenings af  faldsinsamling 2016 i Langø kirke og Langø      
      Børne-og ungdomshus.
20. april. (s.14): Mediatonsgudstjeneste i Græshavekirke.
22. april. (s.18): Konfirmation i Vestenskov kirke.
24. april. (s.11): Konfirmation I Dannemare kirke. 
4.  maj. (s.17): Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke og Dalvang selvskabslokaler.
7.  maj. (s.14): Kortræf i Gloslunde.
12. maj. (s.17): Torsdagscafé Vestenskov Sognegård.
15. maj. (s.18): Konfirmation i Kappel kirke.
16. maj (s.10): Friluftsgudstjeneste i Reventlowparken kl. 11.00.
22. maj.(s.17): Indvielse af Hellig Trefoldigheds Kilde i Kappel kirke / v. Stubmøllen.
31. maj.(s. 18): Forårstur 60+ Kappel Pastorat - HUSK Tilmelding!
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Kære Menighed,
når I læser disse linjer, så håber jeg 
for os alle, at vinteren ligger langt 
bag os, solens stråler varmer den 
kolde jord, dagene er blevet væ-
sentlig længere, og i slutning af 
marts måned skruer vi uret en time 
frem – et tegn på at sommeren er 
kommet tætter på os. Men lige nu, 
hvor jeg sidder ved min computer 
og skriver disse ord til Jer, nøjagtig 
onsdag den 5.januar 2016 – er det 
hundekoldt – udenfor, med minus 
5° C – men solen skinner hele da-
gen, dog blæser vinden koldt fra 
øst. 
Jeg har tænkt mig, at ændre lidt på 
årsberetning, det er jo ikke nød-
vendigt at gentage alt dét, som har 
været nævnt i årets løb i Rudbjerg 
Posten.
Vi har glædet os over, at I er kom-
met frem med ideer og forslag om 
forandring. Det er endnu »spæde« 
skridt fra Jer, men vi håber, at I vil 
kontakte os hyppigere med gode 
ideer. Vi kan ikke garantere, at alt 
vil blive sat i gang – men ideen om 
udendørs belysning til Vestenskov 
Kirke var et særdeles fint forslag, 
der blev vel modtaget og etableret. 
Et andet godt ændringsforslag der 
har vakt vores interesse: Nemlig, 
at opstille et hegn på vest siden,
nær Fællesgraven, på Vestenskovs 
kirkegård. Kirkegårdsbesøgende 

har klaget over den kraftige »træk«, 
som forårsagede, at blomsterne fra 
Fællesgraven blev blæst væk. Vo-
res graver Per Bugajski og hans 
team fandt en hurtig og effektiv 
løsning på problemet og plantede 
3 Ligusterespalier, der blev plantet 
forskudt og på tværs over stien på 
kirkegårdens nordvest side. Resul-
tatet: Ingen, eller kun lidt vind og 
de nedlagte blomster flyver nu ikke 
længere omkring. De smykker nu 
i stedet for gravstedet. Vi har flyt-
tet en bænk til denne side, så I kan 
sidde ned og nyde stilheden, el-
ler fuglesangen – eller bare sidde 
og reflektere over livets gang. Så, 
kom endelig frem med ris, ros og 
ideer – vi modtager gerne alt hvad 
I kommer med.
Lidt skal jeg dog fortælle, om hvad 
vi beskæftiger os med. Vores nye 
organist Henrik Skouenborg vil 
gerne give orgelkoncerter, sam-
men med 2-3 andre virtuoser. Ikke 
noget tungt Beethoven, men kend-
te musikstykker fra Carl Nielsen, 
Vivaldi, Mozart, Mahler og andre. 
I pausen serverer vi gerne nog-
le snacks, vin etc., som I er godt 
kendt med, fra tidligere arrange-
menter. Det er også meningen, at 
Henrik vil forsøge at starte et bør-
nekor. Vi har lagt opgaven i hans 
hænder. Når ideen er blevet til en 
realitet, så annoncerer vi koncerten 

Årsberetning 2015 fra Vestenskov-Arninge MR af Klaus Heun
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i dagspressen. Det er jo ikke en ny-
hed, at nogle præster her i landet 
»serverer« øl efter Gudstjenesten, 
og vi har haft nogle gode diskussi-
oner om emnet – og er kommet til 
den erkendelse, at vi vil forsøge os 
med ideen, og håber vi kan »dra-
ge« nogle mandlige medlemmer 
af folkekirken til vores Gudstje-
nester, som er meget interessante, 
oplysende og inspirerende med vor 
unge præst Janne Svensson, og det 
er absolut ikke kedeligt, at lytte til 
hendes prædiken.

Huset på Læsøvej 10 – eksisterer 
ikke længere – området er sået til – 
træer og buske plantet, så vi håber, 
at det hele kommer til at stå pænt, 
når foråret kommer. Som I sikkert 
har bemærket, har Vestenskovs 
klokkestabel gennemgået en stor 
restaurering og står nu som næsten 

ny. Murbier – et kolossalt angreb 
på Vestenskov kirke – vi håber, at 
have gennemført reparationen af 
kirken, når I læser disse linjer, og 
inden bierne kommer i gang igen 
efter vinterhi. For meget admini-
strations bøvl – for mange »kloge 
hoveder« er involveret og forsin-
ker unødvendigt og bevirker der-
med højere omkostninger.
Arninge Kirke og Præstegården – 
tager vi Præstegården først, så er 
situation status quo. I skal vide, at 
det er ikke helt så simpelt, at sælge 
bygningen. Vi skal have et større 
beløb for kunne bygge et graver-
hus, med toiletfaciliteter – det 
foreskriver loven – og det koster 
lidt under en million kroner. Hvad 
er så alternativet: Riv den smukke 
præstegård ned og beplant haven 
med træer. Vi bevarer »forpagter-
bygningen«, hvor der i dag er of-
fentligt toilet med graverfaciliteter. 
Hvad siger I så, kom frem med 
nogle gode ideer. Tak.
Vi har nu fastansat vores hjælpe-
graver Hanne Johansen. Det er 
vores indtryk, at I er tilfredse med 
Hannes arbejde – vi har modtaget 
mange positive tilkendegivelser fra 
jer. Også Arninges kirke og klok-
kestabel er kalket og tjæret i 2015. 
Kirkegårdsmuren langs Arninge-
vej skal gennemgå et større repara-
tionsarbejde, ligeså kirkegårdsmu-
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ren på vest siden i Vestenskov. Det 
bliver sikkert lidt »rodet«, mens 
reparationen står på, men vi beder 
om jeres forståelse.
Og så kom der en mail fra Flyver-
hjemmeværnet, Christian Skov 
– han meddelte os: at Flyverhjem-
meværnet vil fortsætte med 4.maj 
arrangement i Arninge Kirke kl. 
19:00, med efterfølgende lille 
forfriskning hos Dalvang. Mere 
herom kan læses i dagspressen. Vi 
håber, at I vil slutte op om denne 
tradition.
Til slut en lille anekdote fra det 
»virkelig liv….,« Man skulle tro 
det var løgn – og det var dét i hvert 
fald ikke !!! Det kunne have fået 
fatale følger – vores kære præst, 
Janne, var måske faldet besvimet 

om – under nadveren – kan I se 
scenariet ….? Per Bugajski ringe-
de – og kunne berette, at han havde 
observeret jord, spredt ud under al-
teret i Vestenskov Kirke. Det kan 
ikke være rigtigt! Jo, det var sandt. 
En fælde blev sat op – og dagen 
derpå havde musen udåndet! Der 
er kun en vej ind i kirken også for 
mus, og det er – gennem hoveddø-
ren.
Så det var det fra os til jer – vi hå-
ber, at den ændrede facon falder i 
»god jord« hos jer – ellers hører vi 
gerne fra jer.
Menighedsråd og kirkens ansatte 
ønsker alle et velsignet 2016
 

Klaus Heun
  Formand for V-A MR

Med ønsket om et godt nytår til 
alle indledes denne årsberetning 
for det forgangne år!
Vi startede året med bispevisitats 
den 25. januar 2015, hvor Steen 
Skovsgaard deltog i en højmesse i 
Gloslunde kirke. Efter højmessen 
blev der serveret en forfriskning i 
våbenhuset, og menigheden havde 
mulighed for at veksle et par ord 
med biskoppen. Bagefter havde 
biskoppen og menighedsrådet et 
møde, hvor det blev drøftet hvad 

der rørte sig i sognet. 
Henrik Gade Jensen var blevet be-
vilget studieorlov fra 1. februar til 
31. april 2015. Det mundede ud i 
en bog om D. G. Monrad. 1. maj 
genoptog Henrik sit arbejde i sog-
net.
Efterhånden er det blevet en tra-
dition, at der holdes forskellige 
former for anderledes gudtjenester 
og samvær i vores kirker. Der er 
jævnligt hverdagsgudstjenester i 
Gloslunde kirke, hvor der bagefter 

Gloslunde pastorats menighedsråd af Keth Taarnby
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er mulighed for at nyde et måltid 
sammen bagefter i Præstegårdens 
konfirmandstue.
I Græshave afholdes der meditati-
onsgudstjenester v/Elizabeth Kn-
ox-Seith. 
Udbuddet af musikoplevelser i 
2015 har atter været varieret. Kir-
kekoret deltager jævnligt i guds-
tjenesterne, og der har været en 
lørdag hvor ”gamle” korister har 
været på besøg for at øve, og der-
efter deltage i søndagens gudstje-
neste. Det er dejligt at så mange af 
de unge mennesker har lyst til at 
komme tilbage til sognet. 
Sommerkoncerten var i 2015 beri-
get med duoen Deux Femmes, der 
spillede på obo og harpe. En meget 
smuk oplevelse, som vi fik denne 
aften. I december havde vi også det 
traditionelle Lucia-optog i en fyldt 
Tillitze kirke, sammen med de ni 
læsninger som konfirmanderne ak-
tivt tog del i.
Høstmarkedet var godt besøgt, og 
der blev lidt overskud til Rudbjerg 
Menighedspleje. Vejret var med 
os, og der var heldigvis mange der 
havde lyst til at bruge en eftermid-
dag i præstegårdshaven med kyl-
linger og en kop kaffe med dejlig 
kage.
Basarkredsen er fortsat flittige, og 
de fik lavet så mange rigtig flotte 
ting, der bliver solgt på den år-

lige basar, og på julemarkedet i 
Rudbjerghallen. Overskuddet fra 
Basarkredsen sendes til Kirkens 
Korshær.
Som nogen måske har bemærket 
sker der også lidt på kirkegårdene. 
Buske der breder sig og træer der 
får rådne grene fjernes, så der kan 
blive lys og luft.
I menighedsrådet prøver vi stadig 
efter bedste evne, at holde os inden 
for de økonomiske rammer, men 
nogen nem opgave er det ikke. Al-
ligevel foregår der en masse ting 
omkring os hele tiden.
Menighedsrådet skal hvert år i no-
vember måned konstituere sig, og 
her var der genvalg til alle poster.
Igen i år skal der lyde en velment 
og stor tak til vores personale for 
det store engagement i hverdagen.       

Keth Taarnby, menighedsråds      
formand i Gloslunde Pastorat.

Gloslunde Kirke
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Påsken er den vigtigste højtid i vo-
res kirke. Mange tror måske, det er 
julen, men påske og pinse er langt 
ældre højtider.
Påsken er op og ned, det store håb 
og den bitre død. Påskeugen kaldes 
i ældre tid passionsugen, og man 
fejrede i stilhed den uge, hvor Jesu 
blev korsfæstet. Lad os gennemgå 
den her:
Palmesøndag. Det er Jesu indtog 
i Jerusalem. Befolkningen tager 
imod Jesus som en superstar, de 
råber halleluja og lægger palme-
grene ud på hans vej. Der er store 
forventninger. Jesus har dog mar-
keret stemningen ved at ride på et 
æsel frem for en hest. Han vil ikke 
komme til påskefesten som tri-
umfator og hersker, men i ydmyg 
skikkelse.
Skærtorsdag. Det er Jesu sidste 
aften sammen med disciplene. Det 
foregår i Getsemane have og kun 
Jesus ved, hvad der skal ske. Her 

indstifter Jesus nadveren, som vi 
har til hver højmesse, hvor vi kan 
indoptage Jesu legeme og blod i 
form af brød og vin. Judas forråder 
derefter Jesus, men alle de øvrige 
disciple svigtede også Jesus ved 
ikke at ville kendes ved ham. De 
var alle bange for at blive henrettet 
som Jesus.
Langfredag. Jesus blev forhørt 
af ypperstepræsterne og ført til 
Pilatus og Herodes, og han ender 
med at blive dømt til døden ved 
korsfæstelse. En vaneforbryder, 
Barabbas, bliver frigivet. Det sam-
me folk, der søndagen forinden 
råbte ”halleluja”, råbte nu ”kors-
fæst ham”. Jesus blev korsfæstet 
på Golgata. Langfredag slutter i 
mørke, der kommer torden, alle 
tror at der var den bitre og endelige 
afslutning på et par år med triumf-
tog for Jesu disciple og tilhængere. 
Var han ikke mere end bare en død 
mand, troede mange.

Leonardo da Vincis berømte maleri af den sidste nadver på Skærtorsdag

Påske
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Påskedag. Efter at have været død 
i to dage genopstod Jesus på tredje-
dagen, på påskesøndag. Det er den 
vigtigste dag i hele året for kristne. 
For her viser Jesus sig at være, 
hvad han sagde, han var: guddom-
melig. Han trodsede døden. Der-
efter kom disciplene aldrig i tvivl 
mere. Hvad der er sket med Jesus, 
har man diskuteret lige siden. Ny 
Testamente siger, at han genopstod 
fra døden. I hvert fald ved vi, at di-
sciplene troede fuldt og fast på det, 
for de svigtede aldrig mere og de 
fleste endte som Jesus med at dø 
for troen.

Befrielsesgudstjeneste Arninge 
kirke
Traditionen tro fejrer vi befrielsen 
efter Anden Verdenskrig med en 
gudstjeneste sammen med hjem-
meværnet i Arninge kirke onsdag 
den 4. maj kl. 19.00. Sognepræ-
sterne Janne Svensson og Henrik 
Gade Jensen forestår gudstjenesten 
og Nakskov Herrekor kor synger 
sange til dagen og årstiden. Bag-
efter er Hjemmeværnet vært for 
kaffe/te og kage på Dalvang i Ar-
ninge, hvor alle er velkomne. Tak 
til Hjemmeværnet at de fortsat vil 
være med til at festligholde befriel-
sen, selvom Hjemmeværnsgården 
er flyttet til Sakskøbing.

Danmarks befrielse set fra Born-
holm
Rundt om i landets kirker fejres 
der hvert år Danmarks befrielse 
den 4. Maj.
Fejrer tyskerne måtte overgive sig 
og Danmark igen var frit, efter 5 
års besættelse.
Men det er ikke i hele Danmark, 
at befrielsen bliver fejret. På Born-
holm, Østersøens perle, er der in-
gen kirker der ringer den 5. maj, 
der er ingen gudstjenester og øens 
beboere tænder ikke lys og sætter 
i vinduet.
For det, de færreste nok ved eller 
har glemt, så blev Bornholm ikke 
befriet den 5. maj, sammen med 
resten af Danmark.
For mens tyskerne blev smidt på 
porten, og de fleste danskere fejre-
de deres nyvundne frihed, så næg-
tede den tyske kommandant Ger-
hard von Kamptz nemlig at forlade 
Bornholm og overgive sig til andre 
end briterne.
Samtidig forsømte den danske re-
gering at bede amerikanerne og 
briterne om hjælp til at befri Born-
holm, og dermed var vejen banet 
for de sovjetiske tropper, der havde 
åbenlyse interesser i at kontrollere 
strategisk velplacerede Bornholm.
Mens resten af landet befandt sig i 
en lykkerus, blev Nexø og Rønne 
den 7. maj uden varsel bombar-
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Fælles for sognene

Gospel- og friluftsgudstjeneste 2. 
pinsedag i Reventlowparken
Som sædvanligt holder alle sogne 
i Vestre provsti fælles friluftsguds-
tjeneste 
2. pinsedag, mandag den 16. maj 
kl. 11.00. I år bliver det sammen 
med Lollands største gospelkor, 
Rainbow Gospel. 

                Årets prædikant: Pia Pape

         Tag madkurven med 
              og få en dejlig 
            skovtur ud af det!

De sovjetiske styrker gik i land den 
9. maj i fem store torpedobåde med 
100 mand. Bornholm blev således 
besat af Sovjetunionen, og gik der-
med fra den ene besættelsesmagt 
til den anden, hvorved bornhol-
merne følte sig glemt af resten af 
Danmark. 
Først 11 måneder senere, den 5. 
april 1946, forlod de sovjetiske 
tropper Bornholm og er, som born-
holmerne kalder den, den "ende-
lige befrielse".
        
        SP Janne Christine Funch 
                      Svensson

deret af sovjetiske fl y. Angrebene 
forsatte til ud på aftenen, med ned-
kastede fl yveblade, der opfordrede 
Gerhard von Kamptz til at over-
give sig. Men Kamptz havde fået 
ordre til kun at overgive sig til de 
britiske styrker. Ti bornholmere og 
langt fl ere tyskere mistede livet un-
der bombardementerne.
Den 8. maj blev Nexø og Rønne 
igen udsat for bombardementer fra 
sovjetiske fl y. Denne gang var de 
to byer evakueret, og ikke nær så 
mange kom til skade. Men byernes 
bygninger og infrastruktur blev 
stærkt medtaget. 3.000 stod uden 
hjem i Rønne og omtrent lige så 
mange i Nexø.

Husk Kirkebil kan bestilles 
på tlf. 54 95 11 11 dagen før.
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Årsmøde i Rudbjerg Menigheds-
pleje
torsdag den 17. marts kl 19.00 i 
Vestenskov Sognegård.
Mødet indledes med foredraget: 
”Flygtninge i Mellemøsten og på 
Lolland”. 
Hvordan agerer vi som medmenne-
sker i mødet med den fremmede?
Aftenens foredragsholder er af-
delingsleder Signe Skovgaard, 
Lolland- Asylcenter Holmegaard, 
Langeland kommune.
Efter foredraget er der kaffebord, 

hvorunder der er mulighed for 
spørgsmål og drøftelse omkring 
aftenens emne.
Kl. ca. 20.15 – 21.30 er der gene-
ralforsamling med aflæggelse af 
beretning, regnskab, - og valg efter 
vedtægterne.
Alle er meget velkomne til denne 
spændende aften, hvor det er mu-
ligt at fravælge generalforsamlin-
gen. 
          På bestyrelsens vegne
               Bjarne Enemark 

Gloslunde Pastorat

Konfirmander
Søndag den 24. april 2016 kl. 11.00 
konfirmeres i Dannemare kirke:
- Maria Clausen
- Amalie Sandau Jensen
- Christopher Nuka Jensen
- Mads Rudy Biel Klattrup
- Melanie Valentin Eggertsen 
- Josephine Marie Kjæp Berglit      
  Jensen
- Mads Sunddal 
- Simone Budek
Familiegudstjeneste palmesøn-
dag kl. 15.00
Hvad skete der egentlig i påsken? 
Og hvorfor er påske den vigtigste 
højtid i kirkeåret? Det snakker vi 
om denne eftermiddag i Tillitze 
kirke, og i et sprog så børn kan for-
stå det. Det kan være svært nok for 

voksen at forstå, hvad der skete, og 
hvad det betyder for os.
Kom og vær med til at opleve på-
sken i roehøjde. Vi har en 22 meter 
lang dug lagt ud i kirken, som be-
skriver påskens begivenheder.
Spisning Skærtorsdag i Græs-
have 
”Styrk os i det indre menneske” 
siger præsten før hver nadver i 
kirken, altså at vi ikke bliver store 
og stærke i det ydre, men bliver 
indrestyrede og ansvarlige menne-
sker. Skærtorsdag aften indstiftede 
Jesus nadveren med disciplene og 
således også til os. Jesus vidste, at 
hans tid sammen med disciplene 
og her på jorden var kort og nad-
veren er til ”ihukommelse og stad-
fæstelse”, altså for at holde os fast 
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Gudstjenesteliste                                                                                                                          
Kirkebilen kører, bestilles  senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst Henrik Gade Jensen (HGJ)
Kirke Dannemare Gloslunde Græshave Tillitze

28. feb. 3. s.e. fasten 19.00 11.00
6. marts Midfaste 11.00 15.00
13. marts Mariæ 

Bebudelse
11.00 Dåb 9.30

20. marts Palmesøndag 11.00 Dåb 15.00 
Familiegudstje

neste
23. marts Meditation 

19.00
24. marts Skærtorsdag 11.00 18.00 Spisning
25. marts Langfredag 19.00 Liturgisk
27. marts Påskesøndag 11.00 Dåb 9.30 Dåb
28. marts 2. påskedag 11.00

3. april 1. s.e.påske 9.30
6. april Konf.gudstjeneste

10. april 2. s.e. påske 11.00 (JS)
17. april 3. s.e. påske 9.30 11.00
20. april Meditation 19.00
22. april St. Bededag 11.00

24. april 4. s.e. påske
11.00 

konfirmation
1. maj 5. s.e. påske 9.30 11.00
4. maj Befrielsen Arninge befrielsesgudstjeneste kl. 19.00
5. maj Kr. Himmelfart 11.00
8. maj 6. s.e. påske 15.00 (kortræf) 11.00
15. maj Pinsedag 11.00
16. maj 2. pinsedag Fælles gudstjeneste i Reventlowparken kl. 11.00
22. maj Trinitatis 11.00 (JS)
29. maj 1. e.f. trin 9.30

1
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           Gudstjenesteliste                                                                                                                             
Kirkebilen kører, bestilles  senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst Janne Svensson (JS)
Kirke Arninge Vestenskov Kappel Langø

28. feb. 3. s.e. fasten 11.00 9.30
6.marts. Midfaste 11.00 9.30

13.marts.

Maria 
bebudelses 
dag

9.00 
Indsamling

20.marts.
Palme 
søndag 9.30 11.00

24.marts. Skærtorsdag 11.00 + dåb
25.marts. Langfredag 13.00 gravøl

27.marts. Påskedag

16.00 
Opstandelses
gudstjeneste/
koncert 11.00

28.marts. 2. Påskedag

9.30 
morgenmad 
og 11.00 
gudstjeneste

3. april. 1.s.e. Påske 11.00 HGJ
10. april. 2.s.e. Påske 9.30
17. april. 3.s.e. Påske 9.30 11.00 

22. april.
Store 
Bededag 11.00 Konf.

24. april. 4.s.e. Påske 12.00 Konf. 10.00 Konf.
1.maj. 5.s.e. Påske 11.00 9.30
4.maj. Befrielse 19.00
5.maj. Kristi.Him. 11.00 9.30
8.maj. 6.s.e. Påske 9.30 11.00
15.maj. Pinsedag 11.00 Konf.

16.maj. 2. Pinsedag Fælles Gudstjeneste i Reventlow parken kl. 11.00

22.maj. Trinitatis

14.00 Hellig 
Trefoldighed
s kilde

29.maj.
1.s.e. 
Trinitatis 11.00 HGJ

1
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Gloslunde Pastorat fortsat

på Jesu budskab,, at vi kan ”vokse 
i kærligheden”. 
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. 24. marts 2016 
kl. 18.00 Pris: 100 kr. inkl. drikke-
varer. 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 sognepræst 
Henrik Gade Jensen, tlf. 30585700 
(gerne en sms) eller mail hgj@
km.dk Senest palmesøndag (20. 
marts).
Langfredag
Jesus blev korsfæstet på langfre-
dag. Selvom disciplene havde spist 
med Jesus aftnen forinden, svig-
tede og fornægtede de ham alle 
dagen efter. Efter korsfæstelsen 
faldt der mørke over hele jorden. 
Jorden skælvede, klipperne revne-
de og grave sprang op. Soldaterne 
på vagt blev rædselsslagne. Det 
er kirkeårets tristeste dag og dens 
farve er sort.
 Derfor afholder vi en stille, kort 
og liturgisk præget gudstjeneste 
uden prædiken i Gloslunde den 25. 
marts kl. 19.00, hvor der bliver tid 
til eftertanke. Bagefter fortsætter 
vi i præstegården til brød og vin 
som på Jesu tid.

Konfirmandgudstjeneste 
Vi mødes i Gloslunde kirke ons-
dag den 6. april kl. 19.00 til en kort 
gudstjeneste med konfirmandernes 
medvirken og så går vi over i præ-
stegården og får kaffe/te og kage. 
Her kan vi snakke praktisk om 
konfirmationen og få de sidste ting 
på plads med hvad der sker i kir-
ken. Til den sidste konfirmations-
forberedelse tirsdag den 19. april 
kl. 8.00-9.30 øver vi konfirmatio-
nen i Dannemare kirke og gennem-
går gudstjenesteforløbet.
Kortræf i maj
Alle tidligere korsister inviteres 
til kortræf lørdag den 7. maj. Der 
øves og synges i konfirmandstuen 
i Gloslunde, og hvis der er god op-
bakning medvirker koret til guds-
tjenesten om søndagen, kl. 15.00 i 
Gloslunde kirke. Kontakt evt. Ulla 
Schwartz for yderligere oplysnin-
ger på mobil 25159813
Meditationsgudstjenester
Vi holder kristne meditations-
gudstjenester under ledelse af 
sognepræst Elizabeth Knox-Seith 
i Græshave kirke den 24. februar, 
den 23. marts og d. 20. april, alle 
dage kl. 19.00. Nye deltagere er 
velkomne, det kræver ingen særli-
ge forudsætninger. Aftenen afslut-
tes med en kop kaffe/te. 
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Basarkredsen 
Julebasaren gav et fint overskud på 
7000 kr., som er sendt til Kirkens 
korshær. Se her på Kirkens Kors-
hærs hjemmeside, hvad pengene 
fra vores pastorat går til: http://
www.kirkenskorshaer.dk 
Desuden leverede Basarkredsen 
også gevinster til julebankoen 
med konfirmanderne, hvor der 
både blev vundet nisser, strømper 
og andet strik. Endelig forærede 
Basarkredsen de sidste produkter, 
som ikke blev solgt, til Kirkens 
Korshærs butik i Søllested, hvor 
det kan købes og også støtte arbej-
det.
I foråret er der møder hver anden 
onsdag kl. 13-16. Nye er meget 
velkomne. Hør mere hos Mona 
Nielsen, 5494 4127.
Spisning og sogneaften 30. marts 
om D.G. Monrad
I 2014 kørte Danmarks Radio dra-
maserien ”1864” i anledning af 
150-året for Danmarks sidste store 
krig. Her blev Danmarks statsmi-
nister D.G. Monrad fremstillet 
som en gal tåbe, det var han ikke, 
og det vil jeg fortælle om. Monrad 
udvandrede til New Zealand og var 
også to gange biskop på Lolland-
Falster. Alt det fortæller jeg om 
onsdag den 30. marts kl. 19.00 i 
Gloslunde konfirmandstue.

Forinden er der spisning kl. 18.00 
for dem, der har lyst til at være 
sammen om et måltid. Det koster 
30 kr. Tilmelding et par dage før til 
sognepræst Henrik Gade Jensen, 
tlf. 30585700 (gerne en sms) eller 
mail hgj@km.dk 
Gudstjenester på Rønnebærpar-
ken 
Onsdage: 2. marts, 16. marts, 30. 
marts, 27. april, 11. maj, 25. maj.
Alle ældre udfra i sognene er altid 
velkommen til gudstjenesten, som 
efterfølges af et hyggeligt kaffe og 
kagebord bagefter. Vi hygger og 
synger sange. Det er frivillige, der 
hjælper til med både med gudstje-
nesten og med kaffe og kage bag-
efter. Tak til alle dem der er med til 
at gøre gudstjenesterne hver anden 
onsdag et godt sted at komme.
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Folkekirkens Nødhjælp lands-
indsamling
Søndag den 13. marts, har Folke-
kirkens Nødhjælp landsindsamling
Dele-filosofien har vundet frem de 
seneste år. Ideen i deleøkonomien 
er at udnytte vores egne - og hin-
andens - ressourcer på en gensidigt 
fordelagtig måde. 
Tankegangen at ’dele med den fat-
tige’ er meget ældre og står som en 
helt central grundpille i både kri-
stendommen og vores kultur. Vi 
finder den i de bibelske historier og 
i den gamle høstsang: ’Rev vi mar-
ken let, det er gammel ret, fuglen 
og den fattige skal også være mæt.’
Derfor er overskriften for årets 
sogneindsamling: ”Del med ver-
dens fattigste kvinder”.
I gammel Rudbjerg kommune 
samler vi ind fra Vestenskov sog-
negård.
Vi starter med gudstjeneste i Ve-
stenskov kirke kl. 9.00 derefter 
samles vi i sognegården, hvor vi 
får lidt at starte på og en bøtte/rute. 
Der samles ind fra kl. 10.00 til kl. 
14.00 hvor vi samles og hører ind-
samlingsresultatet.
Er der nogle der er friske på at bru-
ge et par timer på at hjælpe "fat-
tige kvinder i verden", så kontakt 
Inge Johansen (54948554) senest 
d. 10.marts.
”Når vi hjælper en kvinde, hjælper 

Kappel Pastorat

vi hele hendes familie, så vi synes, 
det giver rigtig god mening at sam-
le ind til kvinderne,” siger Inge Jo-
hansen, indsamlingsleder.
Alternativ nadver
Skærtorsdag, d. 24. marts kl. 17, 
mødes vi til en alternativ nadver i 
gymnastiksalen på Langø Børne- 
og Ungdomshus, V. Oddevej 2a, 
4900 Nakskov.
Vi vil skabe den oprindelige tanke 
omkring nadveren, med at nyde et 
måltid sammen med dem vi har 
kær, ligesom Jesus brød brødet 
blandt sine kære. Der vil derfor 
være en let anretning og drikkelse 
som er mere tidssvarende i dag end 
det oprindelige nadver måltid på 
Jesu tid.
Arrangementet er gratis.
Gravøl
Langfredag, d. 25. marts, vil der 
være gravøl efter gudstjenesten i 
Kappel kl. 13.
I våbenhuset vil der være mulig-
hed for at nyde en øl/vand samt en 
snack. 
Arrangementet er gratis.
Opstandelsesgudstjeneste inkl. 
koncert
Påskesøndag, d. 27. marts kl. 16.00 
i Kappel kirke, kommer Mathias 
Kristoffer Dyhr Johansen og spil-
ler smuk musik over temaet ”op-
standelse”.
Arrangementet er gratis.
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Morgenmad og gudstjeneste
2. påskedag, d. 28. marts, er der 
morgenmad kl. 9.30 i Vestenskov 
Sognegård. Herefter går vi samlet 
over i Vestenskov kirke til gudstje-
neste. Arrangementet er gratis.
Torsdagscafé
Torsdag, d. 31. marts kl. 19 i Ve-
stenskov Sognegård, kommer 
Signe Lund Winther (skoleleder 
på Fjordskolen og byrådsmedlem i 
Lolland Kommune).
Arrangementet er gratis.
Øl/vand efter gudstjenesten
Søndag d. 3. april vil der efter 
gudstjenesten i Arninge kirke kl. 
11, være en øl/vand som kan nydes 
i godt selskab i våbenhuset.
Danmarks Naturfredningsfor-
enings Affaldsindsamling 2016
I forbindelse med affaldsindsam-
lingen søndag d. 17. april, vil der 
i Langø kirke kl. 11 blive afholdt 
affaldsgudstjeneste.
Efterfølgende vil der med ud-
gangspunkt fra Langø Børne- og 
Ungdomshus være affaldsindsam-
ling på Langø og omegn. Alle er 
velkomne.
Tilmelding gør planlægningen af 
ruter nemmest og foregår til Per-
nille Jensen (60221557), senest d. 
11. april.
Befrielsesgudstjeneste
Onsdag d. 4. maj kl. 19, vil der 
igen i år være befrielsesgudstje-

neste i Arninge kirke. ”Det hvide 
kor” medvirker. Efterfølgende vil 
der være kaffe og kage på Dalvang.
Arrangementet er gratis.
Torsdagscafé
Torsdag d. 12. maj kl. 19 i Vesten-
skov Sognegård, vil Pernille Jen-
sen fortælle om en spejderrejse til 
Indien.Som repræsentant for De 
grønne pigespejdere i Danmark 
var Pernille i marts 2012 på et in-
ternationalt spejder seminar på 
verdensspejdercenteret Sangam, 
i Pune v. Mombai. Her lærte Per-
nille om personlig udvikling og 
hvordan man som leder i en pige-
spejder organisation kan være med 
til at fremme piger og kvinders ud-
vikling og bruge deres potentiale.
Pernille vil vise billeder fra sin tur 
og fortælle om de oplevelser og 
erfaringer hun har bragt med sig 
hjem. Arrangementet er gratis.
Indvielse af Hellig Trefoldigheds 
Kilde
Trinitatis søndag, d. 22. maj kl. 14 
i Kappel kirke, er der gudstjene-
ste med prædiken af biskop Steen 
Skovsgaard. Herefter er der offi-
ciel indvielse af Hellig Trefoldig-
heds Kilde v. Kappel Stubmølle. 
Kappel Stubmøllelaug har fået 
opført en brønd oven på det sted 
hvor kilden i sin tid lå. Hvis ikke 
det havde været for kilden, havde 
Kappel kirke nok ikke ligget hvor 
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den ligger i dag. I forbindelse med 
indvielsen, vil Kappel-Langø me-
nighedsråd være vært for en for-
friskning. Arrangementet er gratis.
Forårstur 60+
Tirsdag d. 31. maj afvikles den 
årlige forårstur 60+.  Turen går af 
små veje til Lysemosen, hvor der 
vil være kaffe og kage. Herefter 
køres der til Dodekalitterne v. Kra-
genæs. Turen går derefter til Kra-
genæs havn, enten med bus eller 
som gåtur gennem skoven. Her vil 
der være mulighed for at købe en 
is. Afgang kl. 12.30 fra Langø kir-
ke, 12.45 fra Kappel kirke, 13.00 
fra Vestenskov kirke og kl. 13.15 
fra Arninge kirke.
Tilmelding senest d. 13. maj til 
Lisbeth Stentebjerg (30572725).
Arrangementet er gratis. Man skal 
dog huske penge, hvis man vil 
købe en is på Kragenæs havn.
Konfirmander 2016
Vestenskov 
St. Bededag d. 22. April kl. 11
-  Gustav Tanciula Madsen
- Mie Wael Hansen
-  Caroline Christine Meincke  
 Dam
Kappel 
Pinsedag d. 15. Maj kl. 11
-  Frederikke Reitz Thorsson
-  Mathias Vestergaard Bork
-  Erika Edvardsen
- Cecilie Edvardsen

Kappel Pastorat fortsat

Ny organist i Kappel pastorat
Vores nye organist, Henrik Skou-
enborg, 36 år, fik sit PO-diplom i 
sommeren 2013 – dengang arbej-
dede han i Halsted-Avnede. Det 
meste af 2015 arbejdede han i Ket-
tinge og havde et spirekor med 
20 børn. Ansat hos os i Kappel-
Langø-Vestenskov-Arninge pr. 1. 
december 2015. Her vil Henrik 
Skouenborg opbygge et kor, som 
dukker op i kirkerne på udvalgte 
søndage.
Dåb i Kappel kirke d. 10. januar
Fiona Dorthea Chrilles Walentin 
sammen med sine forældre Peter 
og Sannie Walentin.
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Rudbjerg Posten lige til døren
Husk at hvis du kender nogen el-
ler er en af dem der bor i gammel 
Rudbjerg kommune, og som gerne 
vil have Rudbjerg Posten, men 
ikke lige kan komme til at hente 
det, så kan vi levere det helt gratis 
til døren.
Få bladet som en af de første og se 
alle de spændende ting der sker.
Er du interesseret, så skriv navn og 
adresse, og glæd dig til næste num-
mer. Henvendelse til Henrik Gade 
Jensen 54944180 / HGJ@km.dk
Foreninger og andre aktiviteter 
Kappel Pastorat
Strikkeklubben i Vestenskov sog-
negård
Strikke/hygge dage i foråret: 7. 
marts, 4. april, 2. maj fra kl. 13.00 
til kl. 16.00.
Alle store som små, unge som 
gamle er meget velkomne.
Er der nogle der ligger inde med 

garn rester er vi glade modtagere.
Venlig hilsen 
Elin og Inge
Ps. Ring hvis der mangler kørsel, 
på tlf. 54948554.
KFUM Spejderne Langø
Forårets kommen betyder flere ak-
tiviteter hos Langø Spejderne. Vi 
deltager både ved Folkekirkens 
Nødhjælp landsindsamling samt 
Danmarks Naturfredningsfor-
enings Affaldsindsamling. I starten 
af maj skal vi på Kristianssædelejr 
sammen med mange andre spejde-
re fra hele Lolland.
Mødetider
Familiespejder: Sidste lørdag i må-
neden
Bæver/Ulv: Tirsdag kl. 18-19
Trop: Onsdag 18.30-20
Alle er velkomne. De første 4 gan-
ge er gratis.
Se mere på www.langoekfum.
dk eller vores Facebook gruppe 
”Langø Spejderne”.

     Ordinære Menighedsråds møder i Gloslunde- og Kappel Pastorater               
møderne er alle offentlige, men delpunkter  der behandles v. lukkede døre kan forekomme 

Ugedag Dato kl. 
Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze sogne:                                                                                 
Sted; Gloslunde præstegård, Stengårdsvej 4 , 4983  Dannemare
Torsdag 10. marts 19.00
Tirsdag 26. april 19.00
Torsdag 19. maj 19.00
Kappel-Langø sogne: Sted Kappel præstegårds konfirmandstue,  Kappelvej 1, 4900 Nakskov
Onsdag 2. marts 19.00
Torsdag 14. april 18.30
Vestenskov-Arninge sogne: Sted; Vestenskov sognegård, Læsøvej 8, 4900  Nakskov *) 
fællesmøde med Kappel-Langø sogne i Kappel.
Tirsdag 23. februar 19.00
Onsdag 2. marts *) 19.00
Tirsdag 24. maj 19.00

1
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Interview med Boye Rasmussen fra Støtteforeningen 1872

Hvad er Jeres formål?
At påvirke (styre) udviklingen i  
Kramnitze ved at støtte og iværk-
sætte fornuftige tiltag og tilfø-
re gode faciliteter med respekt for 
ønsket, at bevare de væsentlige 
kvaliteter Kramnitze har og som 
der skal passes godt på. Støttefor-
eningen 1872 er ikke en (slags) 
konkurrent til Grundejerforenin-
gen, men et (nødvendigt) sup-
plement, som bl.a. (i en tid hvor 
det er nødvendigt at "rykke sam-
men"  dette for) at få gennemført 
(nødvendige) genetablering af en 
købmandsbutik med tilhørende 
kulturhus i Kramnitze, som ikke 
henhører under Grundejerfor-
enings hovedformål. Der arbejdes 
hårdt på at få igangsat arbejdet 
med at lave velkomstcenter/spise-
sted. Herudover arbejdes der med 
at skaffe fondsmidler til at gen-
etablere købmandsbutik og kultur-
hus i købmandsbygningen.
Hvordan tænker I at få driften op 
at køre?
Hele projektet kræver grundejer-
nes engagement og fulde opbak-
ning -  ellers er det ikke muligt. 
Man må forstå, at projektet er en 
slags hjælp til selvhjælp. Det er 
nødvendigt vi løfter i samlet flok 
og gensidig forståelse.

Samarbejder i med nogle er-
hvervsdrivende?
Købmandsprojektet og kulturhus 
er opstået ved Henrik Errebo og 
Jens Bay's køb af hele ejendom-
men. De to initiativtagere har givet 
Støtteforeningen 1872 muligheden 
for, at der kan etableres fælles faci-
liteter, her tænker vi købmand og 
kulturhus, hvilket vil medvirke til 
et meget tiltrængt løft .
Hvilke særlige udfordringer har 
I?
At få alle grundejerne til at forstå 
værdien af og det vigtige i, at få 
projekt "Vendepunktet", som gen-
etablering af købmandshandel og 
kulturhus er en det af, op at stå og 
hvor meget det vil betyde for turis-
men i området. 
Det passer perfekt til Lolland 
Kommunes kommende turisme-
strategi og for Lollands sydkyst, 
hvor Kramnitze og Kramnitze 
havn får en hel unik placering . Det 
er  yderst vigtigt, at man som tu-
rist bliver godt modtaget i Kram-
nitze og at folk husker Kramnitze 
positivt.  Støtteforeningen 1872 vil 
bestræbe sig på at lave nogle spæn-
dende ting i og omkring kultur-
huset, som kan skabe kontakt til 
sommerhusejerne, lokale beboere, 
brugskunstnere og kommercielle 
aktører indenfor rammerne i en ny 
forening, der har til opgave at va-
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Har du lyst til at følge med i hvad vi laver i 
Gloslunde og Kappel pastorat!? Find os på 
Facebook og deltag i det lokale fællesskab! 

retage fælles udvikling i lokalom-
rådet.
Hvad er graden af frivilligt ar-
bejde?
Når projektet kører, er der ikke tale 
om frivilligt arbejde. Det er støtte-
forenings helt klare strategi, at der 
skal skabes arbejdspladser.
Kun ildsjæle og bestyrelsen arbej-
der på frivillig basis. 
Hvilken betydning har Jeres pro-
jekt for Kramnitze?
 Der er ingen tvivl om, at projektet 
når det står færdigt vil kunne til-
trække en masse turister og der-
med også give mulighed flere ud-

lejninger af sommerhuse. Det er 
meningen, at projektet skal højne 
hele område og det er vigtigt for 
Kramnitze, at der kommer en po-
sitiv udvikling med at sætte et pro-
jekt igang der resulterer i nogle 
brugbare faciliteter.
Det er vigtigt, at man som grund-
ejer fokusere på projektets mulig-
heder i stedet for kun at kigge på 
en god sags begrænsninger. 
Vi henviser iøvrigt til foreningens 
hjemmeside  www.1872.dk
Venlig hilsen
          
          Boye Rasmussen. (Ht).
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Vi starter kl. 15 og der vil være 
mulighed for at se de små puslin-
ge,   springholdet, all Stars holdet 
og vores folkedansere på gulvet. 
Af gæstehold får vi besøg af Lol-

Gymnastikopvisning lørdag d. 5. marts i Rudbjerg hallen. 

Vestenskov gamle skole

”Støtteforeningen til bevarelse af 
Vestenskov skole” har, siden den 
blev lavet i november 2014, arbej-
det for at overtage skolen for en 
krone, som borgmester og vice-
borgmester på et møde i septem-
ber 2014 tilbød foreningerne, som 
havde aktiviteter i bygningerne.

Det er foreløbig endt med, at sko-
len blev sat til salg, med 23. okto-
ber 2015 som frist for indgivelse af 
tilbud.
Støtteforeningen var den eneste 
budgiver, dvs. den gav ikke et bud, 
men man accepterede det tilbud, 
som borgmester og viceborgme-

land juniors fælleshold og rytme-
damerne fra NIMF. Opvisningen 
slutter ca kl 17 og for dem som har 
lyst er der mulighed for spisning i 
cafeteriet efterfølgende. 
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Dannemare og Omegns Landsbylaug

Nyt fra Dannemare og Omegns 
Landsbylaug - www.dannemarre.
dk. Vil du høre noget om, hvor-
dan man laver kostumer til film 
så mød op på Dannelunde Skole 
torsdag den 3. marts kl. 18.30.
Kostumiér Lotte Dandanell for-
tæller om, hvordan hun laver ko-
stumer til film.
Hun har lavet kostumer til rigtig 
mange  film - heriblandt  filmene 
Olsen Banden og Huset På Christi-
anshavn. Entré kr. 25,-

Husk også vores generalforsam-
ling, som i år afholdes i Danne-
mare Forsamlingshus tirsdag 
den 22. marts kl. 19.
Efter generalforsamlingen holder 
sognepræst Henrik Gade Jensen 
foredrag over emnet: Udkant er 
hvad vi gør den til.
Landsbylauget er vært ved en kop 
kaffe/te med tilbehør.

Repræsentantskabsmøde i Rudbjerg Lokalråd

Repræsentantskabsmøde afholdes 
tirsdag 29. marts i Rudbjerghallens 
cafeteria kl. 19.00. 
På valg er: Vivi Hansen og
Ebbe Edvarsen.
Rudbjerg Lokalråd har ikke den 
politiske betydning, som var ventet 
efter strukturreformen i 00’erne. 
Til gengæld fungerer den som støt-
teforening til Rudbjerg Posten, 

som muliggør at man kan bringe 
foreningsstof mv. i det fælles blad 
for menighedsrådene i Gloslunde, 
Kappel-Langø og Vestenskov-Ar-
ninge og Lokalrådet.
Har du lyst til at medvirke ved
tilrettelæggelsen af de 4 sider, vi 
råder over, da mød op tirsdag 20. 
marts i Rudbjerghallens cafeteria 
kl. 19.00. (Ht)

ster havde givet tilbage i 2014.
Pt. vil kommunen dog ikke god-
kende accepten, men har via et 
møde i november 2015 bedt om et 
større bud, oplyst at der skal beta-
les ca. 80.000 kr. i stempelafgift og 
at støtteforeningen skal dokumen-
tere sine indtægter. Støtteforenin-

gen er så lovet, at ved udførelse af 
renovering af skolen med samme 
udgift som budsummen, vil kom-
munen refundere samme beløb.
Dette er støtteforeningen i øjeblik-
ket ved at forholde sig til.
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Graver, Vestenskov - Arninge: 
Per Bugajski, Maglehøjvej 218, 4983 Dannemare, 5494 
8512 / 5494 4910/ 2343 5145 e-mail: vestenskovkirke@
mail.dk
Gravermedhjælper, Vestenskov - Arninge: Hanne Johan-
sen, Vestre Landevej 137, 4952  Stokkemarke 4237 9494, 
e-mail : hannejohansen23@gmail.com
Kirkesanger Vestenskov: Kirsten Semstad, Syrenvej 17, 
4900 Nakskov, 6199 8461 e-mail: semstad@gmail.com
Kirkesanger Arninge: Jane Hansen, Bregnevej 20, 4900 
Nakskov, 5492 3959 e-mail: janealbuen@hotmail.com
Hjemmeside for Kappel-Langø -Vestenskov-Arninge 
pastorat: www.vestenskov.dk
Sognepræst for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Til-
litze: Henrik Gade Jensen, Stenvedsvej 4, 4983 Danne-
mare, 54944180 / 30585700, e-mail: HGJ@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 Dan-
nemare, 5494 3232. 
Menigt medlem: Susan Rasmussen, Maglehøjvej 194, 
4983 Dannemare, 5494 5095. 
Menigt medlem: Inga Hansen, Stationsvej 18, 4983 Dan-
nemare, 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.gloslundepasto-
rat.dk.
Ansvarshavende redaktør: Henrik Gade Jensen, tlf. 
54944180
Grafisk tilrettelægger: Jonas Toft Sandau, tlf. 28894897, 
e-mail: sandau1988@gmail.com, Oplag: 800 eks. Deadline 
for næste nr. 20. april 2016 Tryk: LF-TrykTeam. 

Rudbjerg Menighedspleje 
Elly Olsen, tlf 54947002, 
Bjarne Enemark, tlf. 45948082
Sognepræst for Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge
Janne Svensson, Kappelvej 1, 4900 Nakskov
tlf: 54948019 
e-mail: jacs@km.dk
Kappel-Langø menighedsråd
Formand, kontaktperson og sekretær:
Pernille Jensen, Tranevej 13, 4900 Nakskov
tlf. 60221557 e-mail: PernilleSJensen88@gmail.com
Næstformand: 
Lisbeth Stentebjerg, Vesternæsvej 62a, 4900 Nakskov 
tlf. 5494 8053 / 3057 2725 e-mail: lisbeths@live.dk
Kirkeværge, Langø: 
Ib Walbum, Tranevej 15, 4900 Nakskov
tlf. 24224999 e-mail: walbum15@gmail.com
Kirkeværge, Kappel:
Rigmor Hansen, Sjunkebyvej 25, 4900 Nakskov 
tlf. 5494 8417 / 2091 8417 
e-mail: rigmor.hansen@mail.dk 
Kasserer og underskriftsberettiget:
Inge Lise Palm, Rosmarksvej 2, 4900 Nakskov
tlf. 54948452 / 29923014
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet:
Tom Blak Nielsen, Bregnevej 5, 4900 Nakskov 
tlf. 6072 3307 e-mail: badmintom@hotmail.com  
Graver og medarb. repræsentant, Kappel:
Gert Larsen, Bogøvej 2, 4900 Nakskov tlf. 2991 6881
Graver, Langø:
Anne Pedersen, Bygaden 35, 4983 Dannemare, tlf. 2082 
5972
Organist, Vestenskov-Arninge og Kappel-Langø: 
Henrik Skouenborg, Rosnæsvej 56, 4900 Nakskov
e-mail: hskouenborg@outlook.com
Vestenskov-Arninge menighedsråd:
Formand: Klaus R. Heun, Tryghusvej 7, 4900 Nakskov, 
54950091/21787989, e-mail:kheun@mail.dk
Næstformand, kontaktperson, bygningskyn-
dig: Arne Larsen, Svanekærvej 5, 4900 Nakskov, 
54948011/30324023 e-mail: smalbyvej3@live.dk
Sekretær: Lisbeth Jensen, Rudbjergvej 69,4900 Nak-
skov, 54948120 / 2482 9497,  e-mail: lis-beth@live.dk 
Kasserer, underskriftberettiget: 
Bøje Andersen, Rudbjergvej 65, 4900 Nakskov, 
54948410 / 61349793. e-mail bpa@dlgtele.dk
Kirkeværge, Arninge: Karl Hansen, Hvidstensmar-
ken 2, 4900 Nakskov, 5496 6100 / 21787910 e-mal 
karlphansen@live.dk
Vestenskov-Arninge sognes medarbejdere:
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet: 
Hans Erik Thorsen, Tinghusvej 27,4900 Nakskov, 
54923781 / 2341 9281 e-mail: hethorsen@mail.dk
Kirkeværge, Vestenskov - ikke medlem af menig-
hedsrådet: Børge Sørensen, Vestenskovvej 46, 4900 
Nakskov, 5494 8051 e-mail: grete.sorensen@mail.dk


