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Kan det blive rigtig 
jul i år...?

Jo, da. Det kunne det i 
Betlehem, selvom der 
ikke var plads i herber-
get, og Jesus måtte fødes 
i en stald på marken.

Så kan vi også!

Også selvom det bli-
ver anderledes med 
Corona-pandemiens 
begrænsninger.

Vi har ikke så mange 
aktiviteter op til jul, men 
der er stadig gudstje-
nester HVER SØNDAG i 
to af pastoratets kirker. 
Hele julen. Og hele 2021!

Glædelig jul og godt 
nytår!
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tjeneste i 
Dannemare...



I min barndoms naboby, Fensmark, spiller 
hvert år et juleteaterstykke, der har titlen 
“Hvordan det alligevel blev jul i det gamle 
forsamlingshus”. Gennem 40 år har glade 
børn og voksne gennemspillet det tradi-
tionsrige teaterstykke, der (som enhver 
anden julekalender) viser, hvordan julen, 
på trods af alverdens prøvelser, alligevel 
indfinder sig til sidst.
Og var 2020 en julekalender, så var vi ef-
terhånden nået dertil, hvor det meste er 
gået galt: Coronaen har nu to gange luk-
ket landet ned, nye retningslinjer melder 
sig hver dag, og nu er selve julen i fare. 
Hvem må jeg holde jul med? Hvor mange 
må vi være? Og kan vi komme i kirke ju-
leaften? Det er spørgsmål, der melder sig, 
og som ingen havde forestillet sig, da vi 
glade og forventningsfulde gik ind i det 
nye år. 
Og at årets mest omtalte og indgribende 
begivenhed på den måde skulle komme 
til at kaste skygger over noget af det mest 
hellige, vi har: julen i familiens skød, tror 
jeg, at de færreste havde forestillet sig. 
Selv kan jeg i hvert fald ikke sige mig fri 
for en naiv tro på, at julen på magisk vis 
ville være undtaget fra de retningslinjer 
og regler, som har præget året hidtil. “Rør 
blot ikke ved min gamle jul”, synger vi, og 
mon ikke, vi var mange der var overbev-
iste om, at det også var tilfældet?
Når det ikke var det, og når julen nu alli-
gevel ikke bliver, som vi regnede med, så 
synes jeg, at det er værd at huske på, at 
den første jul heller ikke var, som nogen 
havde regnet med. Maria og Josef var på 

vej mod Betlehem. Hun var højgravid, 
men alligevel måtte de begive sig ud på 
en lang rejse, og da de endelig kommer 
frem, er der ingen steder, de kan over-
natte. Alt er optaget, og intet er som de 
forventede. 
Og så sker det forunderlige: Midt i stalden 
mellem dyrene fødes Guds søn. Der var 
ikke plads til ham i herberget, men han 
kom til verden alligevel. Det allerstørste 
- Gud - kom til verden i det allermindste 
- det lille barn, selvom alle døre var luk- 
kede, og der ikke var plads til ham nogle 
steder.  
På den måde bryder julen med vores for-
ventninger. Hvert år er den anderledes, 
og dog ligner den sig selv. Julen finder 
altid en sprække, hvor lyset kan komme 
ind. En sprække, hvor betlehemsstjernen 
fra den første jul kan kaste nyt lys over os 
og vores liv.
Når der i år ikke er plads til os: Ved kirkens 
julegudstjeneste eller ved julefrokosten, 
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Hvordan det alligevel blev jul...

og når vi møder afstand og lukkede døre, 
så er det vigtigt at huske på, at Gud ikke 
blev født i paladset med det veldækkede 
bord og den festlige musik. Nej, der var 
ikke plads til ham, men det blev jul alli-
gevel.
Grundtvig skriver det samme i en af sine 
kendte julesalmer, som vi synger hvert 
år:  “er kruset af ler og kagen tør, / deri sig 
engle finde”.  Med det mener han, at julen 
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og Guds juleglæde i barnet fra Betlehem 
altid finder en vej ind – også der, hvor der 
ikke er plads.
Jesusbarnet i stalden minder os altså i år 
om, at julen har sit udspring i en situation, 
hvor der ikke var plads til alle – end ikke 
Guds søn. Det kan vi glæde os over, når alt 
i år er anderledes, men det alligevel bliver 
jul – trods alt. Glædelig jul!

Nicolai Røge

“Er kruset af ler og kagen tør, 
/ deri sig engle finde”

Scanning mangler



Kontakt:

UIla Schwartz • 25 15 98 13 • ullaschwartz@hotmail.com
Organist & korleder4
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Efter sommerferien fik organist Ulla 
Schwarz og præst Henrik Gade Jensen 
lov til at komme hver onsdag formiddag 
og afholde gudstjeneste på Rønnebær-
parken. Det foregår med visir og grundig 
afspritning og borgerne sidder med be-
hørig afstand.
Det er ikke på samme måde som i ”de 
gode gamle dage” med frivillige og kaffe 
og kage og hygge og grin og godt sam-
vær. Men det er det, vi kan nu. Og så gør 
vi det.
Så må vi se, hvad fremtiden kan bringe. Og 
glæde os over, at corona-pandemien ikke 
har gjort sit indtog på Rønnebærparken.
Vi fortsætter med onsdags-gudstjenes-

Gudstjenester på Rønnebærparken

terne. Og så må vi se, hvad fremtiden 
bringer.

Sy
ng

 d
ig Glad - Syng i K

or!

Sådan plejer vi at skrive og sige her på korsiden.
Men desværre er korarbejdet også hårdt ramt af restriktionerne i forbindelse med coro-

naen. Vi ved ikke, hvornår vi kan starte igen, men så snart det er muligt, kontakter jeg alle 

interesserede - og så må vi i gang igen!

Netop i denne juletid er det ekstra svært at undvære koret. Vi plejer at synge til Lucia den 

3. søndag i advent.  Og koret plejer at synge til juleaftensgudstjenesten i Dannemare kirke. 

De sidste par år har vi også haft tradition for en stemningsfuld kyndelmisselysgudstje-

neste. Men verden er heldigvis ikke gået i stå - vi kommer igen, og synger jorden 

og samlivet i gang igen.

I koret deler man et hyggelige samvær, f.eks. med 
dejligt hjemmebag.

Dengang julemanden måtte komme på besøg
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Juleaftner i kirkerne i Rudbjerg Pastorat
Juleaften bliver der 8 juleaftensgudstje-
nester. Men i år har vi valgt at holde jule-
aftensgudstjenesterne i de største kirker. 
Det betyder, at der bliver to i både Kappel 
og Vestenskov kirke og to i både Danne-
mare og Gloslunde kirke.
Da der stadig er begrænset adgang.
For at gøre det lettere for alle, har vi der-
for valgt, at der er billetter til gudstjenes-
terne. 
Disse kan afhentes til Kappel og Vesten-
skov kirke i købmanden i Vestenskov.
For Dannemare og Gloslunde kirker i 
Brugsen i Dannemare.
Så behøver ingen gå forgæves.

Billetter vil kunne afhentes fra onsdag den  
9. December kl. 10.00 og så længe billetter 
haves.

Det bliver også jul, selvom man ikke kan 
komme i kirke juleaften. For der er også 
gudstjenester 1. juledag, 2. juledag og ju-
lesøndag. Tre dage i træk efter juleaften.
Hvad kan man så ønske sig mer?
Den rigtige julegudstjeneste er oprin-
deligt juledag. Og der er der altid plads i 
kirken. Og der er også juletræ med lys i og 
vi synger også julesalmer. Ikke de samme 

som juleaften, men så nogle andre og lige 

så gode.

 Juleaften i Græshave kirke 2019

102 - Et lidet barn så lysteligt
120 - Glade jul, dejlige jul
112 - Kom, alle kristne

2. juledag kl. 9.30 i Langø kirke og 
kl. 11.00 i Gloslunde kirke (HGJ)
109 - I denne søde juletid
114 - Hjerte, løft din glædes vinger
119 - Julen har bragt velsignet bud
122 - Den yndigste rose er funden
129 - Julebudet til dem, der bygge

Julesøndag kl. 9.30 i Dannemare og 
kl. 11.00 i Vestenskov kirke (NR)
108 - Lovet være du Jesus Krist 
103 - Barn Jesus i en krybbe lå
115 - Lad det klinge
125 - Mit hjerte altid vanker
121 - Dejlig er jorden

Der er så mange dejlige salmer at synge. 
Det er næsten lutter hits.

Lad mig nævne nogle af dem:

Juledag begynder vi med Grundtvigs 
pragtfulde salme “Velkommen igen, Guds 
engle små”, som han skrev julenat 1824, 
da familien var gået i seng. Hver linje i sal-
men er næsten et kendt udtryk. “Er kruset 
af ler, og kagen tør, deri sig engle finde”. 
Og den smukke salme er skrevet, mens 
Grundtvig selv var i voldsomt oprør og 
opgør i og kort efter blev fyret som præst 
ved Vor Frelsers kirke i København. Og så 
slutter vi juledag med en fordanskning af 
den pompøse engelske Christmas Carol 
“Adeste Fideles”. Slå den op på youtube 
og lyt til Adeste Fideles. Og syng med på 
dansk juledag.

Anden juledag begynder vi med Bror-
sons salme “I denne søde juletid tør man
sig ret fornøje”, og da Brorson er julens 
digter, har vi en mere med ham, nemlig
“Den yndigste rose er funden”, som mange 
finder vammel, men som er smuk poesi. . 
Min farfar gik i Ålborg Katedralskole og 
havde Hans Brix som lærer, der senere 
blev kendt professor og smagsdommer 
i København, og Hans Brix, der var erk-
læret ateist, faldt i svime over poesien 
i Brorsons salme. Den er så smuk. Også 
“Julen har bragt velsignet bud,” synger 
vi igen denne anden juledag. Vi slutter 
med Hostrups salme, som efterhånden er 
blevet en af mine foretrukne julesange, 
den er i hvert fald i Top20: “Julebudet til 
dem, der bygge, her i mørket og dødens 
skygge, det er det lys, som, aldrig slukt, 

”Velkommen igen guds engle små” er en af de dejlige salmer, 
som vi skal synge 1. juledag

Her kan det ses, hvad vi skal synge i kir-
kerne. Så kan man forberede sig og være 
klar. Og man kan altid høre salmerne på 
www.dendanskesalmebogonline.dk
Gå bare ind og lyt!  

Juleaften i Kappel, Vestenskov, Danne-
mare og Gloslunde kirker
 94 - Det kimer nu
119 - Julen har bragt velsignet bud
104 - Et barn er født i Bethlehem
120 - Glade jul, dejlige jul

1. juledag kl. 9.30 i Græshave kirke og 
kl. 11.00 i Arninge kirke (HGJ)
 99 - Velkommen igen, Guds engle små
118 - Julen har englelyd

Julen varer længe...
- der er gudstjenester tre dage mere
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jager det stigende mulm på flugt”.

Julesøndag synger vi den eneste julesal-
me af H.C. Andersen, nemlig “Barn Jesus i 
en krybbe lå”. Det er jo egentlig mærkeligt 
at H.C. Andersen er verdensberømt, men 
kun har to salmer med i salmebogen. 
Ligesom Kaj Munk også kun er repræsen-
teret med én salme. Mange synes vi skulle 
synge “Lad det klinge sødt i sky” juleaften, 
men man må vente til julesøndag for at 
synge den. Den er smuk og melodien vi-
dunderlig. Julesøndag slutter vi juleda-
gene i kirken af med “Dejlig er jorden”, 

som vi tit synger til bisættelser, men som 
oprindelig er en julesalme, og som også 
er vidunderlig skøn at slutte fire dejlige 
julehellige dage med. 

De 4 juledage byder altså på en eksplo-
sion af den bedste danske poesi, og gud-
dommelig og paradisisk musik og sang.

Det kan næsten ikke blive mere sublimt og 
ekstatisk. 
                                                            Henrik Gade Jensen

Vestenskov

Strikkeklub i Vestenskov 
Sognegård 2020/2021
Vi strikker med behørig Corona-afstand i 
Sognegården, Læsøvej 8, de følgende 
mandage kl. 13.00 til 16.00: 

Kalender - fælles for pastoraterne

Dec., Jan. og februar

Lucia i Dannemare kirke

Lucia og 3. søndag i 
advent... 

- afholder vi år med en musikgudstje-
neste i Dannemare kirke den 13. de-
cember kl. 19.00. Desværre kan koret 
ikke synge Lucia i år, men så kommer 
Clara Nkunkununu og synger nogle 
sange, og vi har også fællessang, 

Clara har sunget de sidste juleaftener 
i Langø kirke, hvor hendes morfar bor. 
Clara bor på Møn og blev i efteråret, 
som en af de yngste i Danmark, valgt til 
menighedsrådet ved Stege kirke (hvor 
Elizabeth Knox-Seith nu er præst). 
Vi glæder os til at høre Clara og er glade 
for at hun vil komme til Dannemare 
kirke.

December Konfirmationsgudstjeneste 
i Gloslunde kirke

Alle konfirmander med forældre (og even-
tuelle søskende), der skal konfirmeres i 
2021, indbydes til gudstjeneste onsdag 
den 9. december kl. 19.00 i Gloslunde 
kirke. Så kan vi snakke om forårets kon-
firmationer og finde ud af, hvor man vil 
konfirmeres. Alle har ret til at blive kon-
firmeret i sin sognekirke, men konfir-
manderne plejer at blive konfirmeret lidt 
sammen, så det er sjældent, at vi har i alle 
kirker. Måske går vi over i konfirmand-
stuen bagefter, men det afhænger af, hvor 
mange vi bliver. Ellers serverer vi lidt kaffe 
og kage i kirken efter gudstjenesten.

Julegudstjeneste på 
Rønnebærparken

Lillejuleaften den 23. december 
kl. 15.00.
Med organist og præst.
Desværre kun for beboere.

Fredag den 18. december kl. 19.00

Kom i julestemning med Vibeke Hoby og 
Kristian Rusbjerg.

Med autencitet, kærlighed til musikken 
og et lunt glimt i øjnene, kommer Vibeke 
ud over scenekanten og nogle gange helt 
op og danse på bordene, hvis sammen-
hængen tillader det.

Kristian er en af Danmarks absolut bedste 
harmonikaspillere, der med charme, jysk 
lune og stor sikkerhed leverer varen hver 
gang.

Vibeke er sjov, charmerende, grov og 
kærlig, et sandt energibundt, der med sin 
hjertelige tilgang til gæsterne får alle i 
dejligt julehumør.

Repertoiret er primært de gamle tradi-
tionelle julesange, på dansk, og måske 
endda en enkelt eller to på tysk og en-
gelsk, hvis publikum ønsker det.

Kombinationen af Vibekes naive, lumre 
og glade Lollandske tilgang til tingene 
og Kristians jyske lumre, fornuftige lune 
skaber en helt særlig stemning der skal 
opleves.

Koncerten foregår i en uformel stemning 
med en skøn Ping-Pong mellem de to, der 
nok skal få smilet frem.

Julekoncert i Vestenskov Kirke

Vibeke og Kristian er kendt sammen og hver for sig fra Dansktoppen på 
P5, DK4 , Fra Syng med og tip et Hit, samt Sommersang i Mariehaven.



aflyst pga. Corona restriktionerne. Vi har 
dog den almindelige gudstjeneste i kir-
ken den 24. januar kl. 11.

Det er Nicolai Røge der i år prædiker til 
gudstjenesten.
Vel mødt!
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Vestenskov kirke

Nytårsgudstjeneste søndag 
den 3. januar kl. 14.00
Den traditionelle nytårsgudstjeneste i 
Vestenskov kirke foregår på Helligtre-
kongers søndag, den 3. januar. 
Normalt fortsætter vi bagefter med kaffe 
og kage, men i år er det kun i kirken. Men 
måske kan der blive en lille forfriskning 
bagefter. Man har altid lov at håbe.

Maddag/Fællesspisning 
i Vestenskov sognegård, 
Læsøvej 8, 2020/2021
De er aflyst resten af 2020, men hvis alt går 
som vi ønsker og håber, vil vi begynde igen 
i 2021.

Det bliver på følgende datoer
den 28. januar
den 25. februar

Det hører I mere om - de faste bliver kon-
taktet.
Nye kan tilmelde sig  til Ingelise Palm 
tel. 42 19 13 95 senest to dage før.
Vi mødes kl. 11.30 til andagt og sang, 
derefter serveres lidt godt til ganen og 
halsen, samt en kop kaffe med kage.
Om der spilles banko tager vi til den tid.
Mvh. Madholdet

Tilmelding til Bjarne Enemark på 
tel. 54 94 80 82/ 51 35 60 70 eller 
Ingelise Palm på tel. 42 19 13 95.

17. marts 2021

Gloslunde

Dagplejebørn med ledsa-
ger i kirken
Vi håber at kunne se alle dagplejebørn 
med en forældre i Gloslunde kirke før jul.  
I får datoen af jeres dagplejemødre.
Vi plejer at fortsætte i præstegården 
bagefter med æbleskiver og kaffe, men i 
år må vi se, hvad der bliver muligt.
Ellers serverer vi kaffen, sodavanden og 
æbleskiverne i kirken.

• 7. december 2020
• 4. januar 2021
• 1. februar 2021

Der serveres en kop kaffe/ the med kage til 
en pris af 10.00 kr. 
Har du bare lyst til en snak er der også tid 
til det.

Med venlig hilsen 
Ingelise Palm  tel. 42 19 13 95.

Langø

Store G-Dag er aflyst i år!
For 26. gang skulle vi have  inviteret til 
store G-dag på Langø.

Men i år bliver arrangementet desværre 

Søndag d. 24. januar 2021 Julehilsen fra Vestenskov-
Arninge menighedsrådKære Menigheder,Vestenskov-Arninge Menig-

hedsråd og personale ønsker jer og fami-lien en hyggelig adventstid og velsig-nede juledage, med håbet 
om et lykkebringende Nyt År.

Med de hjerteligste julehilsner
Klaus Heun Afgående menighedsrådsmand

Årsmøde i Rudbjerg Menig-
hedspleje

Onsdag den 17. marts i Vesten-
skov Forsamlingshus

Årsmødet indledes med spisning fra 
kl. 18.00. Dette måltid består af sild og 
snitter/smørrebrød. Bestyrelsen håber spe-
cielt at de mange frivillige, der er tilknyttet 

Menighedsplejen, vil slutte op omkring 
samværet ved spisningen, men alle inte-
resserede er naturligvis velkommen.

Kl. 19.00. Mødet videreføres med et fore-
drag. Læs mere herom i forårsnummeret.

Efter foredraget er der kaffebord, hvor- 
under der er mulighed for spørgsmål og 
drøftelse omkring aftenens emne.

Kl. ca. 20.30 – 21.30 er der generalfor-
samling med aflæggelse af beretning, 
regnskab, - og valg efter vedtægterne.

OBS! 
Alle der ønsker at deltage i spisnin-
gen bedes tilmelde sig til Bjarne Ene-
mark senest mandag den 9. marts 
på: 
e-mail:  bjenemark@gmail.com eller 
sms på tel. 51 35 60 70.
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Vi har haft valg til begge menighedsråd 
i pastoratet. Det gav følgende sammen-
sætning og konstituering...

Menighedsrådet i Gloslunde 

Medlemmer: 
Finn Olsen (Dannemare), Johny Jensen 
(Tillitze), Frank Jørgensen (Gloslunde), 
Morten Duncan Steen (medarbejder-
repræsentant), Henrik Hansen (Gloslunde), 
Anne Hopkins (Græshave), Miccie Thor-
vald (Dannemare), Henrik Gade Jensen 
(født medlem). 
Suppleanter: 
Karin Pagter Duparc (Græshave), Tine 
Christiansen (Græshave), Annelise Bej-
legaard (Dannemare) og Lene Eriksen 
(Dannemare). 

14 15
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...7.000 stykker nye egetræsspån, 
alle håndmonterede, skulle der til!

Behandlet som de er, med finsk trætjære 
og linolie, tog det 3 mand fra det lokale 
tømrerfirma Langholm Byg, henved 3 uger 
at beklæde alle Klokkestablens 4 sider. 

Det har været menighedsrådets største 
renoveringsopgave i 2020, og har været 
planlagt og budgetteret med i flere år. Nu 
følger varmeforsyningen i TIllitze, som skal 
på plads i 2021. 
Det er ikke altid så nemt og hurtigt med de 
gamle kirker - men det er nødvendigt for 
at bevare de gamle bygningsværker.

Græshave Kirke kan dateres tilbage 
til år 1.200-1.250.

Klokkestablen i Græshave Kirke 
er blevet renoveret... Konstituering: 

Formand: Finn Olsen
Næstformand: Anne Hopkins
Kirkeværge i Dannemare: Miccie Thorvald
Kirkeværge i Gloslunde: Henrik Hansen
Kirkeværge i Græshave: Karin Pagter 
Duparc
Kirkeværge i Tillitze: Johny Jensen
Kasserer: Frank Jørgensen
Sekretær: Henrik Gade Jensen
Kontaktperson: Henrik Hansen
Byggesagkyndig: Morten Murer
Underskriftsberettiget: Frank Rasmus-
sen og formanden
Præstegårdsudvalg: Finn Olsen, Henrik 
Gade, Henrik Hansen   
Kirkegårdsudvalg: Miccie, Karin, Johny og 
Henrik Hansen og graverrepræsentant
Aktivitetsudvalg: Anne Hopkins, Anne-
lise Bejlegaard og Henrik Gade Jensen. 
Ulla Schwartz og Aase Dyreborg som 
medarbejdere
Kirkebladsudvalg (sammen med Kappel-
Vestenskov): Karin Pagter, Anne Hopkins 
og Henrik Gade Jensen
Repræsentanter til Rudbjerg Me-
nighedsplejes bestyrelse: Miccie Thor-
vald og Anne Hopkins
Medlem af Mindehavens bestyrelse: 
Kirkeværgen i Gloslunde (Henrik Hansen)

Menighedsrådet i Kappel-
Vestenskov

Medlemmer: 
Rigmor Hansen (Kappel), Kirsten Vaaben 
(Kappel), Inge Rasmussen (Langø), Ole 

Sådan gik menighedsrådsvalgene

Bemærk at for fremtiden hedder 
det samlede område med fælles 
præst Rudbjerg Pastorat, og som så 
består af to menighedsråd, der offi-
cielt hedder henholdsvis Gloslunde 
menighedsråd og Kappel-Vesten-
skov menighedsråd. Herunder er der 
8 sogne.  
Så vi har tre forskellige enheder: pas-
torat (som ledes af præsten som kun 
bestemmer i kirken), menighedsråd 
(som sidder på pengekassen og har 
stor magt og ansvar for bygninger og 
kirkegårde) og sogn (der hvor der er 
en kirke, og som har egen kirkebog der 
føres af præsten).
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Det spørgsmål har mange i og uden for 

folkekirken stillet utallige gange, men 

få har endnu formået at besvare det. For 

folkekirken er på mange måder en utrolig 

konstruktion, der burde være dømt til un-

dergang. Men som humlebien flyver den 

alligevel, og det er det, jeg gennem de 

næste år skal dykke nærmere ned i.

Ved siden af min præstegerning her i 

Rudbjerg Pastorat er jeg nemlig ansat 

som ph.d.-studerende ved Københavns 

Universitet. Mit projekt skal undersøge, 

hvordan tre kirkelige sager har ført til, at 

der er blevet sat spørgsmålstegn ved for-

holdet mellem kirke og stat.

Det forunderlige ved folkekirken er nem-

lig, at den ikke har sin egen forfatning 

eller vedtægter. Det betyder, at opgave-

fordelingen mellem kirkeminister, folket-

ing, biskopper, præster, menighedsråd 

mv. i høj grad er bestemt af traditionen: 

Hvem bestemmer i 
folkekirken?

“vi plejer at gøre sådan, derfor gør vi det”. 

Min påstand er, at den handlemåde fun-

gerer fint i det daglige, når alle har tillid til, 

at hver gør, som man bør. Men hvad sker 

der, når en af parterne gør noget uventet?

Hvad betyder det eksempelvis, når 

Kirkeministeren nægter at godkende en 

ny salmebog, selvom der er tradition for 

det? Har det betydning for magtforde-

lingen mellem folkekirken og staten? Og 

hvilke argumenter medfører sådan en 

sag i den offentlige debat? Det er noget 

af det, jeg skal undersøge.

Om mit projekt kan afklare, hvem der 

bestemmer i folkekirken, tror jeg ikke, 

men jeg håber, at det kan kaste lys over, 

hvad der gør, at vi har en velfungerende 

folkekirke. I mellemtiden håber jeg, at I vil 

spørge ind til mit arbejde – og at I vil lytte, 

når jeg nok en gang fortæller om det!

Nicolai Røge

Munksgaard (Langø), Klaus Heun (Arninge), 

Karl Hansen (Vestenskov), Lone Jensen 

(Vestenskov) og Henrik Gade Jensen 

(født medlem som præst).

Suppleanter: 

Bjarne Enemark (Langø), Ib Walbum 

(Langø), Christian Jensen (Kappel), Karin 

Jensen (Vestenskov).

Konstituering: 

Formand: Ole Munksgaard

Næstformand: Klaus Heun

Kirkeværge i Langø: Birgitte Enemark 

(ikke medlem af MR)

Kirkeværge i Kappel: Rigmor Hansen 

Kirkeværge i Vestenskov: Karl Hansen

Kirkeværge i Arninge: Klaus Heun 

Kasserer: Inge Rasmussen 

Sekretær: Henrik Gade Jensen

Kontaktperson: Ole Munksgaard 

Byggesagkyndig: Arne Larsen 

Underskriftsberettiget: Inge Rasmus-

sen og formanden

Kirkegårdsudvalg: Inge Rasmussen, 

Kirsten Vaaben, Lone Jensen og Klaus 

Heun

Sognegårdsudvalg: Alle menigheds-

rådsmedlemmer

Valgbestyrelsen: Kirsten Vaaben og Ole 

Munksgaard  

Formand for valgbestyrelsen: Ole 

Munksgaard

Aktivitetsudvalg: Rigmor Hansen, Lone 

Jensen, Karl Hansen og Bjarne Enemark

Kirkebladsudvalg (sammen med Glos-

lunde): Lone Jensen, Rigmor Hansen og 

Bjarne Enemark og Karl Hansen.

Tidl. formand Klaus Heun inspicerer kirken i 
Arninges klokkestabel
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Konfirmander 2020

Lørdag den 6. september

Nicole Lea Grænge er 
konfirmeret i Kappel kirke 

den 6. september

Kappel Kirke

Lørdag den 5. september

Anna Charmette Faltz Olsen er
konfirmeret i Dannemare kirke

den 5. september

Dannemare Kirke

Jeg tilbragte min barndom på Fyn og 
som jeg husker julen, var den altid med 
hvid sne og frost. Vi stod altid på ski 
eller skøjter og kørte kælk. Og det er jo 
godt at have en sådan erindring.

Som barn er juletiden altid en glædens 
og forventningens tid. Fra jeg åbnede den 
første låge i mine 6-7 julekalendere, og til 
den sidste låge den 24. december kunne 
åbnes, gik der alt for lang tid. Den første ju-
lekalender i fjernsynet, som jeg kan huske, 
er Magnus Tagmus fra 1967. De kendte fra 
70erne så vi også, Ingrid og Lillebror, Jul-
lerup Færgeby og Vinterbyøster, selv når 
vi blev for store til dem. Det samlede fami-
lien.
Stor var glæden, når pakken fra Amerika 
ankom. Pakkerne duftede helt anderledes 
end vore egne. Min moster i USA var 

meget generøs med gaver, og vi fik altid al 
slags legetøj, som vi ikke kunne få i Dan-
mark. Et år fik jeg et cowboysæt med hat 
og 2 skydere og bælte. Det var jeg meget 
stolt af. Jeg kunne alle USA´s præsidenter, 
fordi jeg et år fik et penalhus med deres 
navne og tal på. Og et puslespil med alle 
USA´s stater – så lærte vi hvor Vermont 
og Utah og Idaho ligger. Det var altid de 
bedste gaver. Da vi blev større, fik vi bøger 
om USA. 
Juletræet købte far og mor vist altid i 
Brugsen. Vi var ikke ude selv og fælde 
det, som mange gør i dag. Og julemaden 
var altid flæskesteg. En and kunne ikke 
række til to voksne og fire børn. Far og 
mor tændte altid juletræet og det var de 
bedste minutter, før vi fik lov at komme 
ind i stuen. Gaverne lå selvfølgelig under 
træet. Men så skulle vi synge en masse ju-

Min barndoms jul

Her er jeg i sneen som 3-4 årig. 
Dengang var der altid sne! 
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lesalmer og sange, mens vi gik rundt om 
træet. Tålmodighed er sjældent en barn-
lig dyd. 

Ofte var enten farmor eller mormor hos 
os i julen. Især elskede vi mormors besøg, 
for så var det altid sjovt og vi spillede kort 
hver aften. Hendes julegaver var derimod 
forudsigelige: strikkede sokker. Det kan 
man naturligvis altid bruge. Da jeg flyt-

tede hjemmefra som 19-årig, havde jeg 
kun sokker og træsko til fødderne.

Da jeg så blev ung og voksen, var julen 
mest ferie og fred og ro hjemme hos far 
og mor. Senere blev de skilt og så blev ju-
len lidt hjemløs, indtil jeg selv fik familie, 
og på ny kunne fejre barndommens jul 
med Agnete og vores to drenge.

Henrik Gade Jensen

På Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv har 
vi mange beretninger om kirkerne i det 
tidligere Rudbjerg kommune, både de 
historiske beskrivelser af kirkerne, men 
også nogle ”spøjse” om præsterne.

Her kommer en af dem:
Tage Schack Schrader var sognepræst i 
Dannemare-Tillitse sogne fra 19. oktober 
1891 til 22. oktober 1921. Født 22. maj 
1847 i København.

Pastor Schrader mistede sin moder, da 
han var 5 år gammel, og hans fader for-
liste med briggen ”Hiron” på en rejse fra 
Kina til Australien, da han var 7 år gammel.
Han og hans 4 søskende blev så opdraget 
hos hans moders faster, frk. Bruun.
Den levende og begavede dreng blev sat 
til studierne, og han blev en virksom og 
flittig præst.
Han var optaget af sygeplejesagen og 
regnskabsfører for sygeplejeforeningen. 
Børnesagen optog ham også. Han var 
bestyrelsesmedlem i Plejehjemsforenin-
gen for Lolland-Falster og formand for 
værgerådet.
Han skrev en del, prædikener og artikler 
i Indremissionsk- og teologisk Tidsskrift, 
Christelig samler, Berlingske Tidende og i 
de lokale blade, og havde i det hele taget 
mange interesser.
Kirkeligt stod han uden for partierne.

Han oplevede flere uheld:

Alterpartiet i Tillitse kirke havde nogle 

Pastor Tage Schack Schrader

fritstående apostelfigurer. En søndag un-
der Gudstjenesten faldt figuren af apost-
len Paulus ned og ramte pastor Schrader. 
Præsten faldt om og lægen blev tilkaldt 
med denne oplysning: ”Apostlen Paulus 
er faldet ned i hovedet på pastor Schra-
der”. Præsten kom dog ikke særligt til 
skade.
Han oplevede også den frygtelige dag, da 
præstegård og kirke brændte under en 
voldsom storm i april 1895.

Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv
November 2020

PS fra præsten!

I sommers kom en familie fra Jylland i 

kirke i Arninge - det viste sig at være 

pastor Tage Schraders oldebarn og 

tipoldebørn. Sammen kørte vi til Dan-

nemare og de så kirken og de kendte 

jo godt historien om præstegården, 

der brændte i 1895 og som tog kirken 

med... 
Henrik Gade Jensen

Fra livet i Dannemare 
præstegård omkring år 1900



Vestenskov

Margrethe Hansen
Herdis Jensen
Birte Gajda
Sylvia Wagner
Jørgen Rasmussen

Langø

Jesper Jespersen

Tillitze

John Christensen 

Græshave

Benny Sørensen

Arninge

Ruth Larsen
Jim Olsen-Kludt 

Kappel

Ellen (Stentebjerg) Hansen
Jørgen Hansen

Dannemare Kirke

Kirsti Blume
Grethe Knudsen
Claus Michaelsen (fra kapellet)
Karl Henning Rode
Myrna Olsen

Afdøde i Pastoraterne siden sidst
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Gloslunde menighedsråd søger 
frivillige hjælpere
Tidligere var vi et større menighedsråd, 
- nu er vi færre, men opgaverne bliver 
desværre ikke mindre. 

Så jeg ville gerne, hvis nogle ville hjælpe 
lidt til med praktiske opgaver. Jeg tænk-
te først og fremmest på kirkekaffe efter 
gudstjenester og kaffe efter visse ar-
rangementer i præstegården i Gloslunde. 
Det er ikke store opgaver, men hjælpen er 
velkommen. Vi har en hurtigbryggende 
og effektiv kaffemaskine i konfirmand-
stuen.                                              Henrik Gade Jensen

Jeg fortsætter foredragene om Europas 
ideers historie fra efteråret, og vi er 
nu kommet frem til middelalderen. De 
foregår alle i Gloslunde kirke.

u 1. Onsdag den 13. januar kl. 19.00: 
Middelalderen

Mange tror at middelalderen er mørk, 
men den er fyldt med eksplosive ideer på 
kryds og tværs som er med til at skabe det 
moderne Europa. Samtidigt var middelal-
deren international, latin var fællessprog, 
og universiteterne blev skabt og støbte 
de nye ideer. Kunstnerisk er middelal-
deren også et sublimt højdepunkt med 

kirke- og katedralbyggeriet. 

u 2. Onsdag den 27. januar kl. 19.00: 
Reformationen

Reformationen er mere en konsekvens 
af middelalderen end et brud og Luthers 
tanker er allerede tænkt før ham, men 
får først virkninger med bogtrykkerkun-
sten og den katolske kirkes selvmål med 
afladshandlen. Luther diskuterer med Er-
asmus af Rotterdam om karakteren af den 
menneskelige vilje – hvor fri eller træl-
bunden er den? Reformationen skaber 
delvis utilsigtet den moderne udvikling: 
en grænsesprængende mentalitet, natio-

nalsprog, alfabetisering og begyndende 
kapitalisme. Den reformerte del af prot-
estantismen danner selvstyrende kirke-
samfund (i Frankrig), der bereder vejen til 
demokratiet.

u 3. Onsdag den 10. februar kl. 19.00: 
Naturvidenskab og oplysning

Det naturvidenskabelige gennembrud
markerer tydeligst bruddet med antikken
med navne som Kopernikus, Kepler og 
Galilei. Den mekaniske naturopfattelse 
slår også igennem i samfundet, hvor 
statsræson begrunder staten. Hobbes og 
Machiavelli forviser moralen fra politik-
ken, men også naturretten og frihedsret-
tighederne formuleres for første gang. 
Det moderne har mange ansigter.

u 4. Onsdag den 24. februar kl. 19.00: 
Det moderne samfund

Den moderne mentalitet til at overskride 
grænser har accelereret betragteligt, hvil-
ket i det 19. og 20. århundrede mest kan 
aflæses inden for kunsten og kulturen. Fra 
at være præget af et skønhedsideal bliver 
kravet om originalitet bestemmende, 
hvilket ender i provokationer, tabuned-
brydning og revolutionsmentalitet. Det 
kulturelt moderne omkalfatrer alt og 
fungerer som et syrebad, hvor alt helligt 
krænkes. Samtidigt præges politikken af 
sækulariseret kristendom med sindelags-
politik.                                      Henrik Gade Jensen

Europas idéer fra Antikken til 
den moderne tid

Frivillige hygger sig også, - her fra 2019 da dagplejebørn 
og familier var på besøg i præstegården op til jul.


