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Når egene knoppes,
og granerne duppes,
og skræpperne kante
den støvede vej;
når frøen fortæller,
mens guldregnen 		
hælder sig
over syrenen i
hviskende leg,
da dages, da kommer
den danske skær-		
sommer,
farvel og på gensyn,
du liflige maj!
Christian Richardt
“Sommervise”
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Lidt er bedre end ingenting
Denne overskrift er blevet mit valgsprog - det er både god kristendom og
vigtig livsvisdom.

være ideelt, men hvem har sagt, at der for
os kun er lykke i livet?
Nu glæder jeg mig usigeligt over, at det
overhovedet er blevet dag, for verden og
for mig og for os. Det er ingen selvfølge.
Men en daglig gave. Min Gud er sandelig
langmodig, mild og from.

flod af arternes udvikling, som også var
voldsom og dramatisk. I dag lever kun
få procenter af de arter, som har levet på
jordkloden. Og alt kommer fra få og enkle
former. Og så udvikler de sig – sådan skaber Gud tilsyneladende verden.

Corona-pandemien har hos mig vendt
verden på hovedet. Jeg er blevet mere
bevidst om, at vi skal glæde os over lidt
fremfor at håbe på meget.
Når vi har mødt begrænsninger for gudstjenester, skal vi være glade for det lidet, vi
stadig må. Nogle præster skriger op over,
at de ikke må holde gudstjeneste som de
plejer. Klap hesten! Vi skal være forsigtige
med en smitsom pandemi, som vi end
ikke kender langtidsvirkningerne af endnu. Og så må vi gøre det, vi kan, i små ryk,
pø om pø, langsomt og besindigt. Længe
leve de små successive opsving. Det er
sand opbyggelighed.
Vi skal hele tiden fokusere på, at lidt er
bedre end intet. Og så bliver det dejligt
trods alt at kunne åbne kirkedøre, også
uden sang og med mundbind.
Vi kan aldrig få det hele, og skal ikke forvente alt sammen.
Vi skal glæde os over det små og beskedne,
som altid har fortrin for ingenting.
Det værste er intet. Intethed er helvede.
Som før verdens skabelse eller efter verdens undergang. Eller før Big Bang eller
efter solsystemets endelige eksplosion,
hvis man bedre kan lide det videnskabeligt. Det er det samme.
Intethed og mørke – det er vel det normale. Før lyset og livet blev til.
Og så blev jorden til og udviklede sig
gennem ca. 4 milliarder af år, i en over-

Enhver spire til liv er bedre end ikke-liv.
Og at det mindste kan blive til det største,
viser evolutionen. ”Den mindste orm er
nær”, siger Gud. Derfor er jeg også imod
aktiv dødshjælp, fordi liv altid er bedre
end død. Jeg er ikke imod fri abort, men
synes alligevel - som de fleste vel - at det
altid er problematisk at ødelægge liv, men
på den anden side er naturen et overflod
af liv og historien et mareridt af drab og
udryddelser.
Menneskene, fra forskellige menneskearter til homo sapiens, har også udviklet
sig fra ganske få til stor mangfoldighed i
antal. Men stor homogenitet i væsen.
I hver af vores eget liv gælder det også om
at holde øje på det vi har og kan under
forholdene, og ikke forvente det ideelle
og perfekte. Vi skal ikke stille ideelle
fordringer til livet eller tænke i utopier.
Alt for mange måler verden ud fra høje
idealer: Det perfekte menneske, menneskerettigheder og ingen klimaforandring.
Med den nye karakterskala, 12-skalaen,
vurderes eleven ud fra den perfekte
præstation og så trækkes der fra ved
fejl og mangler. Som udgangspunkt begynder alle med 12. Den gamle 13-skala
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“Den er rig, som kan nøjes”, lyder et gammelt ordsprog. Det er også rigtigt. Men
det at nøjes er ikke et nederlag, men skal
forvandles til en daglig hverdagssejr.
Derfor skal vi også passe på med hensigtserklæringer. De ender tit som luftigt mundsvejr og farisæisme. En fugl
i hånden er bedre end ti på taget. Lidt
bedre end intet. Liv bedre end ord. Fromhed styrker rigerne.
Tit kan vi ikke glædes over det beskedne,
fordi så mange har mere og det udstilles i
TV. Det gør det også svært. Men når vi får
vendt verden på hovedet, så hjælper det,
og så skal vi øve os i at lukke øjne og sind
for hvad vi ser i TV og læser på sociale medier. Det meste er, målt på vores eget livs
beskedenhed, løgn eller latin.
Eksistensen kommer før essensen, sagde
Jean-Paul Sartre, og det betyder, at det
at være til og kunne ånde og være i live
altid har forrang for vores identitetsforestillinger og formeninger om det rette
og sande liv. “Den, der skal dø, har ingen
ideologi”, sagde ateisten I.P. Jacobsen og
udtrykte her en kristelig grundtanke.

var bedre, fordi den byggede op nedefra,
hvad eleven og den studerende kunne og
lidt til og så måske lidt mere. Eksaminanden begyndte fra 0 og så blev der lagt til.
Vi skal tage udgangspunkt i lidt og ikke i
meget. Det er bedre at bygge op end at
bryde ned. Se verden som proces og ikke
som tilstand. Glæde os over kim og krummer, og ikke forvente alverden.
Nu er det gået mig til hovedet.
Hver dag ser jeg på det, vi kan og må:
Glædes når noget lykkes og at vi kommer lidt videre, fremfor at måle os på livet
før coronaen. Så selvom vi ikke kan holde
store fester med mad og sang og dans, og
vi savner det og længes efter det, så skal
vi alligevel finde fryd og velsignelse i, at
vi får lov at være sammen. At være sammen med få frem for ingen - mange ville

Glæden ved at være til, for de fleste også
med nogle omkring sig, skal vi dyrke, opdyrke, og forvandle til daglig glæde og
jubel, taknemmelighed og gudfrygtighed.
Henrik Gade Jensen
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Lignelserne i Trinitatis-tiden
Rønnebærparken

Perioden fra pinsen til 1. søndag i
advent kaldes for trinitatis-tiden

Fra maj måned har vi (præst og kirkemusikken), igen fået lov at komme på
Rønnebærparken med gudstjeneste.
Foreløbig holder vi gudstjeneste hver
onsdag formiddag. Hvornår der igen bliver adgang for frivillige og vi kan få kaffe
sammen, ved vi endnu ikke.

Nicolai Røges afgang
Vores halvtidspræst Nicolai Røge blev så
glad ved at være præst, at han fra 1. maj
valgte at ville være heltids- og fuldtidsog 24/7-præst på Fyn. Han bliver præst i
Vissenbjerg sogn på Vestfyn. Samtidigt
er han ikke mere ph.d.-studerende ved
Københavns Universitet.
Det er med vemod at vi siger farvel til
Nicolai, men også med glæde at han hos
os har fundet ud af, at det er præst han vil
være, og ikke forsker eller professor.
Vi ønsker Nicolai al glæde og held og
Guds velsignelse i hans nye præstejob.

at afspille Elvis Presleys “Bosom of Abraham”, som handler om denne tekst. Og så
synger vi 614 “Far verden, far vel”.

For skolebørnene er det en hård tid, fordi der ikke er nogle hellig- og dermed
fri-dage udover søndagen. De kirkelige
højtider samler sig fra jul til forår: julen,
påsken, pinsen, og så imellem dér St. Bededag og Kr. Himmelfart. Derfor handler tiden
fra juleaften til pinsen også om de store
begivenheder i kristendommen, fra Jesu
fødsel til død og opstandelse og himmelfart. Til gengæld hører vi i trinitatis-tiden
om Jesu mange lignelser og gerninger,
hver søndag.
Trinitatis-tidens liturgiske farve er grøn,
da det er sommerens og høstens tid.

Søndag den 13. juni:
Lignelsen om det store festmåltid
En mand ville hold stor fest og indbød
vennerne, men de takkede alle af. Så indbød han de fattige, blinde og lamme. Skal
forstås som et billede på Guds ord, der
siges til os, men vi har som oftes for travlt
med andre gøremål.

Her er hurtig gennemgang af, hvad vi skal
høre om de næste tre måneder i kirken:

Søndag den 20. juni:
Lignelsen om det mistede får og
den tabte mønt
Hvis man har 100 får og mister et enkelt,
så er det Guds vilje at gå ud og finde det
fortabte får fremfor at afskrive det i regnskabet. For Gud er der mere glæde over
én synder, der omvender sig, end over
99 rettroende. Men betyder det, at det er
bedre at være en omvendt synder end
blot at holde fast i barnetroen?

Søndag den 6. juli:
Den rige mand og Lazarus
En fattig mand Lazarus levede elendigt
af rester fra den rige mand, men efter
døden kom Lazarus i himlen, i Abrahams
skød, og rigmanden i helvedet og fortrød
sit vellevned, men Gud sagde til ham, at
han burde have vidst det i levende live.
Jeg plejer at begynde prædikenen med

Her indsættes Nicolai i sit nye embede
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Søndag den 18. juli:
Om overtolderen Zakæus
I Jeriko ville en lille mand, Zakæus, gerne
se Jesus, og klatrede op i et træ. Men Jesus
sagde, at han gerne ville besøge ham. Det
blev mange fortørnede over, for Zakæus
var en rig skatteinddriver, og ingen kunne
lide ham. Jesus sagde, at han ville frelse
det fortabte.

Søndag den 27. juni:
Om at dømme andre
Vi ser gerne splinten i andres øjne, men
ikke bjælken i eget øje. Vi ser alle på verden ud fra vores eget perspektiv, og den
skævhed dominerer verden. Derfor har
vi alle behov for Guds tilgivelse for at
komme ud af vores små huler med fordomme og snæversyn. Kun med Guds
hjælp kan vi se næsten i den anden.

Søndag den 25. juli:
Om falske profeter
Jesus advarer mod de falske profeter, som
er ulve i fåreklæder. Men hvem er vor tids
falske profeter? Og er vi ikke alle falske og
forløjede med vores rigtige meninger?

Søndag den 4. juli:
Peters fiskefangst
Jesu disciple var simple fiskere og ikke
kvotekonger, og havde svært ved at fange
noget i Genesarat sø, men Jesus sagde, de
skulle prøve engang til, og nettene blev
fulde af fisk. Derefter droppede disciplene
fiskeriet og fulgte Jesus.

Søndag den 1. august:
Lignelsen om den uærlige
godsforvalter
Denne søndag kaldes præsters foretrukne
feriedag, fordi teksten er så svær at forsvare og give mening. Nogle mener, at Jesus var på stoffer da han fortalte lignelsen.
For Jesus roser tilsyneladende en uærlig
forvalter, som rager til sig og bliver rig ved
hjælp af uærlig mammon. Eller gør han?

Søndag den 11. juli:
Om vrede i familien
Vi må ikke gå i templet og ofre før vi har
forliget os med vores broder, siger Jesus.
Det vigtigste er ikke at være from og
hellig, men at få det til at fungere i familien og med sine nære.

Søndag den 15. august:
Lignelsen om farisæeren og tolderen
Jesus fortæller om to persontyper: ham
der viser sig frem for alle og erklærer
sine gode gerninger (farisæeren) og den
beskedne der ikke gør sig til (tolderen).
Og lignelsen slutter med, at enhver som
ophøjer sig selv skal ydmyges, og den der
ydmyger sig selv, skal ophøjes.
Søndag den 22. august:
Helbredelsen af den døve og stumme
Jesus helbreder en døv og stum person,
der hverken kan høre eller tale. De døve
skal høre og de stumme skal tale.

Søndag den 29. august:
Den barmhjertige samaritaner
Den berømteste lignelse er nok denne
søndag, om en rig samaritaner der hjælper en nødstedt. Forinden er to hellige
tempelfolk gået forbi den nødstedte
uden at hjælpe, fordi deres renlighedsforskrifter forbyder dem at røre ved en andens blod. Det er blevet til den klassiske
fortælling om næstekærlighed, men indeholder mere end det.

Søndag den 8. august:
Jesus græder over Jerusalem
Jesus kommer til Tempelpladsen i Jerusalem og ser en masse handlende, der
driver forretninger. Mit hus skal være et
bedehus og ikke en røverkule, siger han.
Jesus renser templet.

Sådan ser hvælvingerne i Vestenskov kirke
ud fra loftet
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Bendix Castle flytter ind

Salg af Kappel
præstegård

21-årige tømrermester Bendix Castle,
der er opvokset på Ydø. Bendix og
hans kæreste Fie Vinther er flyttet ind i
præstegården og er gået i gang med at
renovere huset, der sidst blev grundigt
renoveret midt i 70´erne. Bendix vil bo og
drive sin tømrervirksomhed fra ejendommen.

Kappel præstegård blev solgt i 2020.
Beslutningen om at sætte præstegården
til salg blev truffet, efter at Janne Svensson sagde sin stilling op, og det derefter
blev klart for menighedsrådet, at der ikke
længere var grundlag for at have en præst
boende i præstegården.
VKST stod for salget af præstegården, og
der indkom 3 bud. Menighedsrådet er
forpligtet til at sælge til højst bydende
og pengene fra salget af præstegården
går på en spærret konto, hvorefter menighedsrådet kan søge pengene tilbage
igen til diverse projekter, man ønsker at
realisere.

Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand - Kappel-Vestenskov

Varmeanlægget
i Tillitze kirke
Rom blev ikke bygget på én dag, og det
samme gælder varmen i Tillitze kirke.
Men nu ser det ud til, at der kommer en
varig og gedigen (og dyr!) løsning på varmen.
Det bliver elvarme under bænkene og
med varmeriste i gulvet i koret, så der
bliver en ligelig varme i hele den store og
lange kirke.
Men så er det en langtidsholdbar løsning,
som vil kunne holde Tillitze kirke varm i
mange årtier frem.

I koret vil der blive varmeriste

Menighedsrådet regner med at arbejdet
kan påbegyndes efter sommerferien og
arkitekten har lovet, at kirken vil være klar
til december 2021.

Kirsten Vaaben købte præstegården og
solgte straks stuehuset videre til den

Alrum, køkken og stue er nu lagt sammen og klar
til at blive bygget op igen.
8

Prisen vil blive på den dyre side af millionen.

Hver af bænkene forsynes med et elvarmepanel
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Kalender - fælles for hele Pastoratet
Selvom restriktionerne lempes,
ved vi aldrig helt, hvad vi kan og
må. Hold derfor altid øje med:

Med venlig hilsen og på gensyn,
på vegne af madholdet,
Ingelise Palm tel. 42 19 13 95.

Kirkeblad

Hornfiskefestival

mange år spillet kirkekoncerter i hele
Danmark. Duoen består af Sanne Damore
på obo og Berit Spælling på harpe. Obo og
harpe er to instrumenter, der klæder hinanden, og som på smukkeste vis fylder
et kirkerum med vellyd.

I skrivende stund ved vi endnu ikke, om vi
kan afholde gudstjeneste ved Hornfiskefestivalen ved Western Camp i Kramnitze i
år, da vi har konfirmation samme søndag i
Dannemare kirke.
Men vi prøver på det - følg med på
hjemmesiden og/eller på facebook (se evt.
s. 23).

Rudbjerg Pastorat på facebook eller hjemmesiden www.rudbjergpastorat.dk vil
altid informere om, hvad der sker i pastoratet, også om eventuelle ændringer.

Maj, juni, juli, august

Præstens ferie
Præsten holder ferie fra
17. juli til og med 8. august.

Fællesspisning i
Vestenskov sognegård
Nu prøver vi at starte vores spisedag/andagt og det bliver som vanligt den sidste
torsdag i måneden.
Første gang bliver torsdag den 27. maj, og
jeg håber der er stemning for at vi fortsætter hele sommeren, da vi jo ikke har været
samlet et helt år. Der er nok mange som
længes efter samværet.

Møllen i Kappel

Det bliver så følgende dage:

Vi holder gudstjeneste ved Kappel Stubmølle kl. 11.00.

Der er mølledag i Kappel søndag
den 20. juni.

Torsdag den 27. maj
Torsdage den 24. juni
Torsdag den 29. juli
Torsdag den 26. august

29. juni

Sommerkoncert i Gloslunde
kirke tirsdag d. 29. juni
kl. 19.00

Vi starter med andagt kl. 11.30. Derefter
serveres en to retters menu med tilhørende drikkevare. Senere er der kaffe/
te med kage. Om vi spiller banko tager
vi til den tid. Der er mulighed for at blive
hentet, hvis man ikke selv kan køre.
Jeg håber vi ses.

Vi får besøg af duoen DEUX FEMMES, som
har sammensat et spændende koncertprogram, som passer til vores landsbykirke en sommeraften.
DEUX FEMMES har gennem de sidste
10

DEUX FEMMES spiller de klassiske komponister som bl.a. Bach, Händel, Fauré,
Satie, Strauss samt de mere populære
komponister som Piazzolla, Chaplin, Morricone og The Beatles. Musikken er valgt
specifikt til kirkekoncerter, idet duoen
ønsker at skabe en rolig, indadvendt og
reflekterende stemning.

Det vides endnu ikke, hvem der afløser som præst, men bare rolig, der vil
altid være kirkelig betjening. Der er
- desværre - både dåb og konfirmationer, som jeg ikke kan varetage.

Der er gratis adgang.

11. juli
Strandgudstjeneste på Albuen
Vi holder strandgudstjeneste på Albuen,
hvor vi plejer.

Det er den 11. juli kl. 19.30

Foto: Agnete Vistar

Vi håber på godt vejr og lidt vindstille. Det
er lige over diget efter Albuen Camping
ved begyndelsen af Albuen. Tag et tæppe
eller en stol med og nyd aftensolen.

Vi skal 14 dage til Blåvand ved Vesterhavet, hvor vi altid er i sommerferien.
Henrik Gade Jensen
11
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Gudstjenesteoversigt • Sommer 2021
Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11
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18. august

Sogneudflugt til Engestofte

Strandgudstjeneste ved
Hummingen kl. 19.00

Turen går til Engestofte kirke, en meget
smuk kirke, og så kører vi tilbage mod
Maribo for at nyde kaffen i Bangs have.

I Danmark afgør vejret tit, om vi kan gennemføre vores udendørs arrangementer. Det gælder også strandgudstjenesterne. Vi planlægger i år at holder gudstjeneste ved stranden ved Hummingen ud
for Digegården. Tag tæppe eller stol med
eller sid i klitten eller på sandet. Lars Boye
og Finn kommer med harmonikaerne og
spiller til.

29. august

Vi starter fra Langø kl.12.00 - Kappel kirke
- Vestenskov kirke - Rudbjerghallen og
Brugsen Dannemare.

Onsdag den 18. august
Tilmelding til RIGMOR HANSEN, mobil 20 91 84 17, inden den 9. august.

Fjorddag i Langø
Vi holder gudstjeneste på fjorddagen
i Langø, enten i kirken eller på havnen.
Det finder vi ud af, når vi nærmer os.

Vi synger altid ”Der står et slot i vesterled,
tækket med gyldne skjolde”, og det passer
så smukt.

Hold øje med Rudbjerg Pastorat på
Facebook eller hjemmesiden.

Solenglen svinger lysets flag,
vandrer til fjerne lande;
ham følger liv og lys og dag
bag nattens brusende vande.
Bagefter er der mulighed for at gå i Digegården til kaffe og kage (selvbetaling).
Det plejer altid at være hyggeligt.

17. august
Andagt i Peter Hansens Have
Vi mødes igen i år til andagt.

Det bliver tirsdag den 17. august
kl. 16.00.
Vi synger salmer og nyder Guds (og Peter Hansens) smukke natur i haven. Kom!
Tag stol eller tæppe med. Der serveres
kaffe/te og kage efter andagten.

Langø havn, maj 2021
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Krucifikset i Arninge kirke
Vi har mange spændende og gamle
ting i vore kirker, men det vist ældste
inventar i Rudbjerg pastorat er trækrucifikset i Arninge kirke.

optimistiske fortælling om kristendommen, der bredte sig og sejrede. Sådan er
Jesus også hugget ind i Jellingestenen,
ingen lidelse, men triumferende magt.
Jeg er i en fase i mit liv, hvor jeg bedst kan
lide fremstillingen af Jesus som verdenshersker. I mit præsteværelse har jeg flere
krucifikser, men størst er Kristus-mosaikken fra Hagia Sofia (se foto).

Det stammer fra begyndelsen af 1300-tallet og er i gotisk stil med den lidende Kristus. Det er kun 85 cm højt og i gamle dage
hang det i korbuen. På et tidspunkt efter
reformationen røg det ud i kølvandet på
billedstormeriet og lagt op på loftet, men
det blev fundet og istandsat og nu hængt
op til højre for korbuen.

Senere i middelalderen, med gotikken,
bliver Jesus fremstillet som lidende og
med smerter. Jesus som konge har abdiceret og er blevet forsoner. Det er Arninge
et tidligt eksempel på, men mange senere
krucifikser er langt mere udpenslede med
sår og blod. I Arninge har han dog haft en
tornekrone på, men den er forsvundet.

Tidligere i middelalderen og i store dele
af Oldkirken, blev Kristus på korset afbildet som den sejrende Herre, pantokratoren, herskeren over al ting. Det var den

I stiftsmuseet i Maribo er der en unik
samling af træ-krucifikser fra 1250-1350,
fra samme tid som Arninge-krucifikset.
Skønt at vi har fået lov at beholde det.
Hver gang jeg kommer ind i Arninge
kirke, kigger jeg op til Jesus på korset.
Uden ham var der intet her. Og jeg tænker
også på, at det krucifiks har beboerne i Arninge set på i 700 år. Hvilke tanker er der
ikke tænkt af sognets folk, når de i middelalderen har stået og gået rundt til
messe og siden reformationen siddet
bænket til gudstjeneste?
Henrik Gade Jensen
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Årets konfirmander 2021
Kappel-Vestenskov Pastorat
Søndag d. 4. juli kl. 12.00
i Arninge kirke:
Anna Olsen-Kludt

Søndag d. 15. august
i Langø kirke:
Oliver Damkjær
Isabella Fugl Donsbak

Lørdag d. 31. juli kl. 14.00
i Vestenskov kirke:
Jakob Juszczyk

Lørdag d. 21. august kl. 11.00 i
Kappel kirke:
Sigrid Stentebjerg

u

Gloslunde Pastorat
Søndag d. 25. juli kl. 11.00
i Dannemare kirke:
Oscar Lantz

Søndag d. 22. august kl. 11.00
i Dannemare kirke:
Viktoria Budek
Nikita Liv Madsen
Ida Mathilde Rosenkvist Larsen

Søndag d. 15. august kl. 10.30
i Dannemare kirke:
Oliver Malthe Hansen

Søndag d. 5. september kl. 11.00
i Tillitze kirke:
Clara Lehrmann Nielsen

Søndag d. 22. august kl. 9.30
i Tillitze kirke:
Isaac Lauritz Jensen

”Deraf kan alle vide,
at I er mine disciple:
hvis I har kærlighed
til hinanden.”
Johannesevangeliet 13:35
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Sognenes genkomst
Kommune er latin og lugter af kommunarder og kommunisme, region kommer
også af latin, beslægtet med at regere, og
betegner et område som regeres.

I kølvandet på corona-pandemien er sognene dukket op igen. Smittetal er blevet
gjort op sognevis og ikke kun kommunalt
og regionalt.
Så pludselig optræder vore otte sogne
som officielle betegnelser i Statens Serum Instituts statusopgørelse over smitteniveauet. Vi hører i radio og TV sognene
nævnt.
Godt at folkekirken har holdt fast i de oprindelige opdelinger af Danmark. Et sogn
er nemlig defineret ved, at der er en kirke.

Sogn er nordisk og er beslægtet med at
søge og søge sammen, forklaret i Den
Danske Ordbog som ”folk der søger
samme kirke eller retsområde”.
Så vi er her endnu, sagde sognene!
Og folkekirken holder dem i live.

Græshave Kirke
Søndag den 25. april kl. 11.00 blev
Mathilde Dyrløv Hansen konfirmeret
i Græshave kirke
20
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Følg med...

Lokalnyt

Fra Dannemare Landsbylaug

Rovfugleshow i September
Det traditionsrige arrangement med
“Børnenes Dag” i Parken ved Brugsen,
er desværre aflyst igen i år på grund af
Corona.

Sæt i stedet X i kalenderen hér:

Lørdag den 7. august 2021
til et arrangement i Parken i Dannemare.
Nærmere detaljer om arrangementet
følger senere. Hold øje med Landsbylaugets hjemmeside
www.dannemare.info
og facebook.

Kirkeblad

Rudbjerg Pastorats Facebook

Husk at du altid kan blive opdateret og
læse om, hvad der sker med gudstjenester og aktiviteter, enten på Facebook eller
på vor hjemmeside.

eller hjemmesiden:

www.rudbjergpastorat.dk

Afdøde i Pastoratet siden sidst
Vestenskov

Gloslunde Sogn

Agga Raahauge
Gert Preben Clausen
Per John Danielsen
Bente Thorn

Elinor Thygesen (bosat i Nykøbing)
Hans Christian Herskind

Tillitze sogn

Annelise Linders
Evelyn Bøckhaus (Fra Sankt Nikolai)
Poul Kaj Petersen (fra Vindeby kirke)
Georg Johansen

Dannemare Kirke

Andry Mittelstrass (kapellet)
Anne-Lise Poulsen
Græshave Kirke
Georg Olsen

Og glæd jer så til september, til et stort
rovfugleshow i hundeparken.
Nærmere info om dato og tidspunkt følger senere - det er altid rart at have noget
at glæde sig til...
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