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500 års reformation
Der har været kristne i 2000 år og vi
har i Danmark haft kirker og gudstjenester i små 1000 år. Så hvorfor
fejrer vi så et 500 års jubilæum?
Det gør vi, fordi for 500 år siden fik
kristendommen i Danmark den retning og vinkel, som vi har fastholdt
til i dag.
Folkekirken er ”evangelisk-luthersk”,
det står der også i Grundloven, og
det lutherske stammer fra Martin
Luther (1483-1546). Med Luther
skete et brud med den hidtidige katolske kirke og meget blev forandret.
Reformationen blev sat i gang af, at
paven i Rom ville bygge en ny stor
Peterskirke og behøvede penge. Og
som enhver snedig skatteminister
fandt pavens folk på at liste penge
ud af folk ved at love dem en plads
i himmerig mod kontant betaling –
meget kort sagt. Pavekirken gjorde
en forretning ud af folks frygt for
helvedet og skærsilden.
Det var dette misbrug af kirkens
magt som provokerede Martin Luther til i 1517 at formulere 95 teser
som udfordrede kirkens berettigelse
til at sælge afladsbreve. At være kristen er ikke at betale penge til kirken,
men at tro og være tro. Mennesket
frelses ikke ved gode gerninger, men
ved tro. Sådan lyder slagordet.
Luther havde ikke en stor reformation i tankerne. Han ville kun rette et
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misbrug. Men han opdagede, at opgøret med afladen førte en lang række andre opgør med sig, som til sidst
betød et brud med den almindelige
katolske kirke (katolsk kommer af
græsk ”katholikos” som betyder almindelig eller universel).
Reformationen er eksempel på, hvordan en mindre ansats kan få store
konsekvenser. For det endte med at
den katolske kirke brækkede over og
en protestantisk kirke skilte sig ud.
Det er ligesom Christopher Columbus´ opdagelse af Amerika 25 år før,
en vigtig og dygtig sørejse i ukendt
farvand, men at det skulle forandre
verden så meget, vidste hverken Columbus eller samtiden. Columbus –
opdagelsernes Martin Luther - døede i troen på, at Amerika stadig bare
var bagsiden af Asien.
Luthers tændsats udviklede sig hurtigt til et generelt opgør med den katolske kirke og vi fik dermed en ny
måde at være kristen på. Hvor den
katolske kirke havde syv sakramenter, blev det ”hellige” reduceret til
vore to sakramenter: dåb og nadver.
Gudstjenesten ændrede sig og vi
fik en mere aktiv menighed og salmesang, som der er et foredrag om
onsdag den 8. november i Græshave
kirke. Luther forargede mange ved
at gifte sig og brød cølibatet (et af de
katolske sakramenter), og så fik vi en

præstestand med familier og liv og Kirkens magt blev mindre og til genkultur i præstegårdene. Bibelen blev gæld voksede statens og kongens
også gjort mere tilgængelige på mo- magt. Kirkens gods blev inddraget
dersmålet, Luther oversatte den til og overdraget til kronen.
tysk og vi fik også hurtigt en bibel på Det danske samfund blev mere natiodansk (selvom der var oversatte bib- nalt, og staten overtog ad åre mange
ler også før reformationen).
af kirkens funktioner. Velfærdsstaten
Men vigtigst af alt ændrede det også er også et produkt af Luthers reforpersonligheden. Mennesker blev mation, så vi bærer frugterne med os
mere indadvendte, mere karaktersty- ad kringlede veje lige til i dag.
rede, mere ansvars- og skyldbetynge- Vi fejrer reformationen i Rudbjerg
de og mere frie. Det moderne sam- ved en flot koncert med fortælling
fund blev skabt af reformationen, i Tillitze kirke den 22. oktober kl.
men det var ikke Luthers hensigt, 19.00 med Dorthe Zielke på trompet
men blev den utilsigtede virkning af og Søren Johannsen, orgel. Se omtale
den sprængning, som hans tændsats inde i bladet. Desuden kommer der 3
forårsagede.
foredrag i Søllested Bio den 25. oktoI Danmark betød reformationen, at ber, 8. og 22. november med skarpe
kirkens magt blev overtaget af kon- vinkler på 500 års reformation. Mere
gen og staten. Mange klostre blev omtale i bladet.
også nedlagt og dermed også den Henrik Gade Jensen
social forsorg, som udgik fra klostrene. Kirkerne fik også
ændret
udseende
og kalkmalerier og
anden udsmykning
blev nu ilde set.
Retssystemet
ændredes også, da den
katolske ret nu ikke
skulle bruges og man
ikke havde så meget
at sætte i stedet, og
faldt tilbage til Det
Gamle
Testamen- Luther giftede sig med en nonne, Katharian von Bora,
tes primitive straf- og grundlagde dermed den protestantiske præstegårdssystem.
kultur.
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Martin Luthers tid, liv, tanker og
500 års musik på en time
Tillitze Kirke søndag den 22. oktober 2017 kl. 19.00
Bliv klogere på reformationshistorien og få svar på hvorfor den historie er så vigtig for os i dag, mens du
hører en times musik arrangeret for
trompet og orgel.
For at fejre reformationsåret indbyder vore to pastorater til Luther-koncert i Tillitze kirke. En koncert der med en visuel fortælling på
storskærm går rundt om både mennesket Martin Luther, reformatoren
og reformationen. Historien bliver
fortalt med billeder, citater og film,
mens man hører levende musik i
kirken. Musikken der spilles, på forskellige trompeter og orgel, er helt
fra renæssancen til nutidig musik
komponeret af kendte komponister som Telemann, Bach, Mozart,
Dvorák, Carl Nielsen og Bent Fabricius-Bjerre.
”Næst efter Gud er musikken det,
som mest fortjener at fejres” – Martin Luther
Medvirkende er Dorthe Zielke,
trompet, og Søren Johannsen, or4

gel.
Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen har spillet
sammen siden 1998, da de mødtes
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Siden har de spillet
over 300 kirkekoncerter i Danmark
og har optrådt i Europa, USA, Asien
og Australien.
Dorthe Zielke er orkestermusiker
og har vikarieret i orkestre lige fra
DR Big Bandet og Det Kgl. Kapel til
det berømte Mahler Chamber Orchestra. Hun spiller ofte ved begivenheder i kirken.
Søren Johannsen er organist i Christians Kirke, København. Han har
opført J.S. Bachs samlede orgelværker otte gange i koncertrækker og en
gang over 22 timer i samme døgn,
hvilket man kan finde i Guiness
Book of Records 2001.

LUTHER MUSIK
Reformationshistorien og
500 års musik
på en time

Trompetist
Dorthe Zielke
Organist
Søren Johannsen

MUSIK
i

KIRKEN
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Tre skarpe vinkler på 500-året for
reformationen
oktober - november 2017

onsdag den 25. oktober: Frederik A. Vandrup
onsdag den 8. november: Eberhard Harbsmeier
onsdag den 22. november: Lars K. Christensen

alle dage kl. 19 – ca. 21
i Søllested Bio og Kulturhus
Fri entré
- Den er betalt af kirkekasserne i: Søllested-Skovlænge-Gurreby,
Vesterborg-Landet-Ryde, Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze,
Halsted-Aunede, Horslunde-Nordlunde-Nøbbet og Fejø
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Ny biskop i Lolland-Falster
Steen Skovsgaard forlader bispeembedet den 1. september og den 10.
september 2017 kl. 14.00 bispevies
Marianne Gaarden til stiftet nye biskop.

ning og vejledning af menighedsråd. Hun har en Ph.d., hvor hun har
undersøgt, hvordan mennesker på
kirkebænken oplever en gudstjeneste og lytter til prædikenen, og hun
har undervist præster og pastoralMarianne Gaarden kommer fra en seminariestuderende her om. Forstilling som Teologisk konsulent i inden da var Gaarden sognepræst i
Helsingør Stift med ansvar for præ- Præstø-Skibinge Pastorat og ved Fresternes efteruddannelse og rådgiv- deriksborg Slotskirke i Hillerød.

Ny biskop i Lolland-Falster - Marianne Gaarden.
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TEOLOGIHØJSKOLEN LOLLAND
PROGRAM 2017-2018
Teologihøjskolen begynder sin undervisning i efteråret 2017 onsdag
den 1. november og frem til 21.
marts 2018. Det foregår enten i Nikolaihuset i Nakskov eller i
Foredragssalen på Svanevig Hospice
i Bandholm
Pris pr. aften: Kr. 75.

Se nærmere om tid og sted og uddybning af emnerne på www.teologihojskolen.dk
Tilmelding til Bente Asschenfeldt
på tlf. 54771620 eller mail beasva@
gmail.com eller via hjemmesiden.

Undervisere og emner:
Sognepræst Henrik Gade Jensen:
Dansk salmehistorie 1-3
Provst Birgitte Villadsen: Dansk salmehistorie 4
Provst Nils Roland: Mystikken i religionerne og kristendommen.
Lektor Tove Niclasen: Bibelreception.
Sognepræst Jesper Bacher: Bliv bekendt med bekendelserne. Gennemgang af folkekirkens bekendelser.
Sognepræst Rebekka Brandt Kristensen: Thyra Jensen, præstekone i
Vigsnæs og Søllested.
Tidligere sognepræst Bente Asschenfeldt:
1. Jehovas vidner og mormonerne.
2. Helligånden. Hvad er Helligånd?
Kan Helligånd forklares? Kan Helligåndens virke spores i dag?
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Gudstjenester på Rønnebærparken
Gudstjenester kl. 10.15-12.00:
20. september
4. oktober
18. oktober
1. november
15. november
29. november

Morgenandagter kl. 10.00-11.00:
6. september
11. oktober
25. oktober
8. november
22. november

Gudstjenesterne er åbne for alle, også ældre og pårørende udefra. Alle er
velkomne.
Efter gudstjenesterne er der kaffe og kage og hygge og sang efter seniorsangbogen. Tak til alle frivillige, som er med til at gøre gudstjenesterne
nærværende og hyggelige. Men der er altid brug for flere frivillige.

Menighedsplejens julehjælp

Der bliver igen i år mulighed for at søge julehjælp fra Rudbjerg Menighedspleje. Blanket til at søge kan fås hos præsterne Janne Svensson
i Kappel præstegård eller Henrik Gade Jensen i Gloslunde præstegård.
Ansøgningsblanketten ligger også på sognenes hjemmesider, hvor den
kan printes ud. Julehjælpen udgør en købmandskurv, evt. kombineret
med et mindre gavekort. Ansøgningsfrist i år er 17. november 2017.
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Høstgudstjeneste og Høstmarked
Søndag den 17. september 2017 i Gloslunde kirke og præstegårdshave har
vi det traditionsrige fælles høstmarked for Rudbjerg. Vi begynder kl. 11.00
med gudstjeneste i Gloslunde kirke og så bagefter er det høstmarked i haven.
Der er:
• kyllinger steges over åbent bål i haven, til billige priser
• cafe med kaffe og kage
• store kagebagekonkurrence
• boder med salg af ting og sager af mange slags
• skattejagt med fine sponsorgavegevinster
• tombola med gevinster
• hoppeborg til de yngre
Man kan også se Ispindehus-udstillingen i stalden, Stormflodsmuseet og
Mindehaven overfor præstegården.
Overskuddet fra årets høstmarked går til Rudbjerg Menighedsplejes julehjælp og hjælp til ferieophold for børnefamilier i vore sogne.
Kom og hyg og støt en god sag.
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Gudstjenesteliste

Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111
Sognepræst
Kirke
3. sep.

Dannemare
12.s.e. trinitatis 11.00

10. sep.
17. sep.

13.s.e. trinitatis
14.s.e. trinitatis

24. sep.
1. oktober
8. oktober
11. oktober
15. oktober
22. oktober
29. oktober

15.s.e. trinitatis
16.s.e. trinitatis
17.s.e. trinitatis 11.00

Henrik Gade Jensen (HGJ)
Gloslunde
Græshave
19.00 konfirmandgudstjeneste
9.30
11.00 Høstgudstjeneste i
Gloslunde

11.00 (JS)
11.00
17.00 + spis

18.s.e. trinitatis
19.s.e. trinitatis 9.30
20.s.e. trinitatis 11.00 Reformationsgudstjeneste

11.00
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9.30
Koncert 19.00

15.00 Familiegudstjeneste

8. nov
5. nov.
12. nov.
19. nov.
26. nov.

Tillitze

Luthersangaften
kl. 19.00
Alle helgens dag 16.00
22.s.e. trinitatis
23.s.e. trinitatis 11.00
Sidste dag i
kirkeåret

19.00
14.00
Stormflodsgudstjeneste på pumpestationen
11.00

Gudstjenesteliste

Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111
Sognepræst
Kirke

Janne Svensson (JS)
Arninge

Vestenskov

Kappel

Langø
11.00
Fjorddag

3. sep.

12.s.e. trinitatis

10. sep.

13.s.e. trinitatis 11.00 (HGJ)

17. sep.

14.s.e. trinitatis

24. sep.

15.s.e. trinitatis

1. oktober

16.s.e. trinitatis 13.00 Høst

8. oktober

17.s.e. trinitatis

15. oktober

18.s.e. trinitatis

22. oktober

19.s.e. trinitatis

29. oktober

20.s.e. trinitatis

5. nov.

Alle helgens dag 11.00

12. nov.

22.s.e. trinitatis 13.00

19. nov.

23.s.e. trinitatis

26. nov.

Sidste dag i
kirkeåret

11.00 HØSTGUDSTJENESTE GLOSLUNDE
13.00 Høst

13.00 Høst
13.00 Høst
11.00 (HGJ)
13.00
16.00

19.00

14.00

13.00
13.00

16.00
De 9 Læsninger
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Kappel pastorat
Søndagsgudstjeneste om
eftermiddagen i Vestenskov/
Arninge/Kappel og Langø.
I juni måned måtte vi tage afsked
med vores organist Henrik Skouenborg, da han fik ny stilling i Jylland.
Imens vi søger efter en ny organist
til vores smukke kirker, kommer
vi til at låne organister fra andre
pastorater.

Dette medvirker at vi i perioden
september/oktober/november kommer til at have flere af søndagens
gudstjenester klokken 13.00.

Konfirmationsundervisning i
Kappel pastorat
For de konfirmander der skal konfirmeres i Arninge, Langø, Vestenskov og Kappel i 2018 vil der den
24. september kl. 17.00 blive afholdt
en konfirmationsgudstjeneste i Skt.
Nikolai kirke af præsterne Lars
Mynster og Janne Christine Funch
Svensson.
Efter gudstjenesten går vi over i
Nikolai huset, hvor tørst og sult kan
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stilles, mens præsterne informerer
om undervisningens forløb.
Hvis der er konfirmandelever, der
ikke har modtaget en tilmeldingsblanket med posten, da kontakt
venligst sognepræst Janne Christine
Funch Svensson på Jacs@km.dk
eller på tlf. 54 94 80 19/30 71 80 19.

Fjorddag den 3. september kl. 11.00
på Langø havn
honning samt pærer og frugt. Langø
spejderne står for krabbefiskeri og
båltænding. Dansk Amatør Fisker
forening fortæller om udsætning af
åleyngel, der vil være gymnastikEfter den officielle åbning kl. 10.45
opvisning, NH1 holder åbent skib,
bliver der i teltet havnegudstjeneste
efterfulgt af gratis sildebord, hvor
billedudstilling om barkegrydens
Rødby Harmonika Klub spiller hele historie. Man kan også komme med
på byvandring rundt i Langø. Kapdagen.
pel Stubmølle holder åbent ligesom
I klubhuset kan man få noget godt at der vil være aktivitet i forsamlingsspise og høre musik lige som Langø huset.
Havne Cafe har åbent hele dagen.
Det hele vil være et besøg værd.
Nakskov Fjorddage 2017 på Langø
søndag den 3. september bliver igen
i år en dag med mange aktiviteter.

Rundt om på havnen vil der hele
dagen ske noget, bl.a. kan nævnes:
ansigtsmaling, bod med håndlavede
kort, halmrøgede sild, boder med

Det endelige program vil foreligge i
starten af August måned.
Tekst og foto: Kirsten Brødholt
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Høstgudstjenester i Kappel
pastorat
Den 17. september afholdes der
fælles høstgudstjeneste kl. 11.00 i
Gloslunde. Men igen i år afholder
vi også i hver af de 4 kirker i Kappel
pastorat en høstgudstjeneste, hvor
kirkerne vil være pyntet med alt godt
fra naturen og vi hører Guds ord om
mennesket og naturen.
Den første høstgudstjeneste afholdes
i Vestenskov kirke den 24. september
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kl. 13.00.
Ved høstgudstjenesten i Kappel kirke
den 8. oktober klokken 13.00 har vi
forhåbentlig igen den glæde at byde
en præstepraktik velkommen, som
vil holde prædikenen. Jeg håber rigtig mange vil komme og bakke op, så
vi kan give en fremtidig præst en god
oplevelse.

Konfirmation Vestenskov
Kirke den 12. maj 2017

Konfirmation Langø Kirke
den 14. maj 2017

Konfirmanderne Fie Terese Knudsen Søndergaard og Tilde Laurentzius Gajda og SP Janne Christine Funch Svensson.

Konfirmand Lucas Laurits Friis Gotfredsen
og SP Janne Christine Funch Svensson.

Konfirmation Kappel Kirke den 12. maj
2017

Konfirmanderne Brian Zinck, Agnete Noble Vaaben, Hannah Schwartz Stentebjerg, Regitze
Frederikke Olsen Møller, Nadia Anne-Sofie Rolighed og SP Janne Christine Funch Svensson
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Allehelgens søndag

Den første søndag i november er Alle Helgens Dag, hvor vi mindes dem, som er gået bort i det forgangne år, og alle dem vi tidligere har mistet. Det er i år søndag den 5. november med liturgiske gudstjenester i Arninge, Langø, Vestenskov og Kappel.

De 9 Læsninger
den 26. november kl. 16
i Kappel kirke
De 9 Læsninger vil blive læst op af årets konfirmander samt sognebørn. Imellem hver læsning vil der være et musikalsk indslag.
Efter arrangementet vil der være et lettere traktement i våbenhuset.
Arrangementet er gratis.

Kappel pastorats
konfirmationsdatoer
for de næste 5 år:

Store Bededag for Kappel og Vestenskov med skiftevis klokken
10 og 12. Og søndagen efter for Langø og Arninge.
27. og 29. april 2018
17. og 19. maj 2019
8. og 10. maj 2020
30. april og 2. maj 2021
13. og 15. maj 2022
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Maddage får et nyt løft!
Der bliver lavet en lille ændring på maddagene som afholdes den sidste torsdag i måneden
kl. 12.00 i Vestenskov sognegård. Før spisningen vil der nu være en kort andagt med salme,
bøn og tekstlæsning før maden. Under maden vil der være mulighed for at organist og kirkesanger synger og spiller til fællessange. Prisen vil fremover blive 50 kr. pr person. Maden
vil stadig være som vor Moder lavede den. Der bliver serveret to retter mad samt drikkevarer, og kaffe med kage. Der bliver også spillet banko, en spilleplade koster 5.00 kr. Har
man ikke selv mulighed for transport, kan man blive hentet ved sin bopæl. Dagen slutter ca.
kl.15.30/16.00. Håber man så har haft en god dag med snak og dejligt samvær.
Der er tilmelding til: Bjarne Enemark på tlf. 54948082/51356070
Ingelise Palm på tlf. 54948452/29923014

Strikkeklub i Vestenskov Sognegård
Strikkeklubben starter igen, med ny ledelse den første mandag i måneden.
Vi starter den 4. september, der efter 2. oktober, 6. november og 4. december 2017. Alle
dage fra kl.13.00 –16.00. Alle er velkomne, også selv om man kun vil snakke og hygge, det
er vi gode til. Klubben modtager gerne garnrester.
Venlig hilsen Ingelise Palm.

Mange kom til Mølledage i Kappel
Årets mølledag var en stor succes. Vejret var godt og menigheden var mødt talstærkt frem til
friluftsgudstjeneste. Prædikant var Birgitte Villadsen. For 8½ år siden tog Birgitte fra Kappel
pastorat til Radsted for at blive provst, og efter i alt 42 år på arbejdsmarkedet kunne hun
slutte ringen på den grønne plæne i læ af liguster hækken ”hjemme” i Kappel. Vi er rigtig
mange der glædede sig over dette gensyn, og Birgitte ønskes alt godt og Guds fred i hendes
otium. Bagefter var der middelaldermad, høstsild, boller og vafler - og skumfiduser over bål
ved Langø spejderne. Senere blev sejlene sat på ”hovedpersonen”, der på trods af at den er på
vej til 300 år stod på denne dejlige søndag måske flottere end nogen sinde.
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Kalender i Gloslunde pastorat
Ny graver

Per Jensen er fra 18. juni ansat som ny graver i Gloslunde
pastorat. Per kommer fra en stilling som traktorfører på
Priorskov-Fuglsang gods. Per bor i Græshave og vi glæder os
til samarbejdet.

Konfirmandgudstjeneste

De kommende konfirmander og forældre og søskende inviteres til gudstjeneste og
efterfølgende orienteringsaften søndag den 3. september i Gloslunde. Vi begynder
i kirken kl. 19.00 og går så over i præstegården til kaffe/te og kage og sodavand og
lærer hinanden at kende og snakker om årets konfirmandundervisning.

Konfirmandundervisningen 2017-2018

Da konfirmanderne i pastoratet går i flere forskellige skoler, bliver det desværre
svært at etablere fælles undervisning i pastoratet i skoletiden sammen med klassen.
Vi vil derfor arrangere konfirmandundervisning på 8 søndage fra efteråret til foråret, hvor vi mødes før og/eller efter gudstjenesten i en af vore kirker. Det giver også
mulighed for at deltage mere i gudstjenesten og at lære alle vore 4 kirker i pastoratet
at kende.
Konfirmationen finder som altid sted den sidste søndag i april, i 2018 bliver det
søndag den 29. april. Man har frit valg til at vælge kirke, men normalt finder konfirmation kun sted i 2 kirker på konfirmationssøndagen.

Basarkredsen

Basarkredsen begynder onsdag den 6. september og så hver onsdag kl. 13-16 frem
til julebasaren den 18. november. Det foregår i præstegården i Gloslunde. Nye er
meget velkomne.

Hverdagsgudstjeneste

Kom og spis sammen og slip for madlavningen! Onsdag den 11. oktober mødes vi i
Gloslunde kirke kl. 17.00 til et par salmer, læsning og bøn, præstesnak, fadervor og
velsignelsen, og så går vi over i præstegården og spiser og hygger sammen. Vi laver
mad til ca. 20 mennesker, bliver vi flere deles vi om maden. Send gerne en sms om I
kommer til præsten på 30585700. Det koster 25. kr. pr. person.
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Familiegudstjeneste

Tag børnene med og kom og syng med spirekoret til en hyggelig familiegudstjeneste
i Græshave kirke søndag den 29. oktober kl. 15.00. Bagefter er der kage, og til de
voksne te eller kaffe og til de yngre en juice eller sodavand eller hvad man ønsker.

Alle Helgens Dag

Vi mindes alle dem af vore kære, som vi har taget afsked med i løbet af det forgangne år eller som vi tidligere har mistet. Det er 5. november og der bliver korte
gudstjenester med sang og læsning i tre af pastoratets kirker uden prædiken. Alle
kan tænde et lys for dem, vi har mistet. Efter den sidste gudstjeneste i Gloslunde kl.
19.00 er der kaffe/te og kage i konfirmandstuen.

Luther sang-aften

Med reformationen fik vi også menighedssangen i kirkerne.
Børge Rossing vil præsentere kirkesangen før Luther, Luthers reformation af den
katolske messe (Deutsche Messe), salmedigtningens betydning for det folkelige
engagement og betydningen for den salmebog, vi har i dag.
Vi vil også synge nogle af Luthers salmer, og der er både kendte og mindre kendte.
Børge Rossing er litterat og mangeårig underviser på Herlufsholm og Stenhus gymnasier. Desuden er han en god kirkegænger i vort pastorat.
Det foregår i Græshave kirke onsdag den 8. november kl. 19.00, hvor vi dækker op
til kaffe/te og Luther lagkage ved borde og bænke. Organist Ulla Schwartz spiller til.

Gudstjeneste på Kramnitze
pumpestation
Søndag den 12. november er der gudstjeneste på
pumpestationen kl. 15.00. Det sker til minde om
stormfloden, som ramte sognene netop den 13. november 1872. Bagefter er der kaffe/te og kage.

Julebasar i præstegården

Kom og vær med til at tyvstarte på julen til julebasaren i Gloslunde præstegård
lørdag den 18 november kl. 13-16. Der vil der kunne købes strik, nisser, juleting,
adventskranse og meget mere. For de spillegale er der tombola med gode gevinster.
Man kan også få en kop kaffe og en småkage eller glögg og æbleskiver. Overskuddet
går igen i år til Kirkens Korshær i København.
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Syng dig glad – syng i kor
Korstævne i Maribo domkirke
Gloslunde pastorats Kirkekor medvirker, når Folkekirkens Ungdomskor
indbyder til et stort korstævne i Maribo Domkirke lørdag den 7. oktober kl.
10 – 16.
Repertoirest vil bestå af salmer af Luther og andre korsatser skrevet i anledning af Luther-året.
Dagen afsluttes med en åben koncert, hvor vi fylder Domkirken med kor og
fællessang. Det bliver en fest!
Kom og hør med!

Lucia

I år begynder vi at øve til Lucia fredag den 17. november kl. 16 – 16.45 i
Dannemare kirke. Piger i alle aldre, som har lyst til at være med, kan tilmelde sig til Ulla: 25 15 98 13.
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Nyt fra Rudbjerg pensionistforening

Onsdag den 27. september går turen til Egeskov slot på Fyn. Der er frokost
- middag- for kr. 250.00 for medlemmer. Tilmelding til Rigmor 20 91 84 17.
Fredag den 29. september kan foreningen fejre sit 50 års jubilæum. Det sker
på Vestenskov skole kl.13-16 og der vil være festtale lidt at spise og drikke.
Hilsen Bestyrelsen

Turen til Nyord Kirke

Tirsdag den 9. maj var vi 35 pensionister fra pastoratet på tur til Nyord. Vi
mødtes ved kirken med menighedsrådsformanden, som bød os velkommen
i deres lille kirke, fortalte levende om kirken og øen (er dog landfast i dag).
Kaffen og lagkagen nød vi i Lolles Gård.
Vores chauffør John var også god til at fortælle hvad vi så undervejs, krydret med små anekdoter, og fik os rundt på små veje, som de fleste af os ikke
havde været før.
Alle havde en dejlig eftermiddag.
Rigmor Hansen
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Adresseliste
Sognepræst for GloslundeGræshave-Dannemare-Tillitze:
Henrik Gade Jensen, Gloslunde
præstegård, Stenvadsvej 4, 4983
Dannemare, 54944180/30585700,
hgj@ km.dk.
Graverteam:
Tlf. 54944790
E-mail: graverne@tillitze.dk
Hjemmeside for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze pastorat
www.gloslundepatorat.dk

Vestenskov-Arninge:
Per Bugajski, tlf. 54948512 /
23435145
Hjemmeside for Kappel-LangøVestenskov-Arninge pastorat:
www.vestenskov.dk
Rudbjerg Menighedspleje:
Bjarne Enemark, tlf. 45948082

Rudbjerg kirkeblad udgives af
menighedsrådet for sognene i
Gloslunde, Græshave, Dannemare
Sognepræst for Kappel-Langøog Tillitze og menighedsrådene
Vestenskov-Arninge:
for Kappel-Langø og VestenskovJanne Svensson, Kappelvej 1, 4900 Arninge.
Nakskov, tlf. 54948019/30718019
E-mail: jacs@km.dk
Ansvarshavende redaktør:
Henrik Gade Jensen, 54944180
Gravere:
Langø: Anne Petersen
Oplag: 800 eks.
Tlf. 20825972
Deadline for næste nr.
Kappel: Gert Larsen
11. oktober 2017
Tlf. 29916881
Sats og tryk:
LF Trykteam, Rødby.
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