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Mørk er november og
løvfaldet slut,
vandet begynder at
fryse, lyset fra solen
og blomsterne brudt da må vort hjerte selv
lyse. Synge vil vi,
legen er magt,
mer end beregning,
forstand og foragt
værn mod det sorte
og tomme.
Om der svæver
dødelig dræ, vil vi
dog elske - og plante
et træ: frugter kan
uspået komme.
Thorkild Bjørnvig
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Kirkeskibets historie
Kirkeskibe plejer altid at være gaver fra
oftest søens folk, der måske på den måde
udtrykker glæde over ikke at være blevet
fisks føde i det store hav.
Forsiden forestiller kirkeskibet i Vestenskov kirke. Det er bygget af og foræret
til Vestenskov kirke af Otto Skrædderdal.
Det forestiller en firmastet fuldrigger, som
blev brugt til at fragte hvede over oceanerne, fra USA og Australien og til Europa.
En sådan fuldrigger kunne laste 4-5000

I Danmark er der lang tradition for at
hænge en model af et skib op i kirken.
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ton korn, de var meget højt og slankt
riggede med et stort sejlareal, og pløjede
verdenshavene fra 1920erne og til Anden
Verdenskrig. Otto Skrædderdal, der aldrig
selv havde været sømand, har selv beskrevet skibet: ”Den omtalte Model hedder
’Passat’, og jeg har ikke bygget den efter
en tegning, men udelukkende efter fotografier, og stor interesse for de gamle
sejlskibe.”

Det er en speciel skandinavisk og nordtysk tradition, selvom den også findes
i områder tæt på havet. Man kender
kirkeskibe tilbage til 1400-tallet, men de
ældste i Danmark er fra 1600-tallet. I gamle søfartsbyer som på Fanø og Ærø er der
ofte mange kirkeskibe.
Hvorfor man har hængt skibe op i kirken,
vides ikke præcist. I dag, og især i vore
sogne med den bedste landbrugsjord,
burde vi måske hellere hænge en model
af en traktor eller roeoptager op under
hvælvingerne.
Men skibet har nok været symbol på livets
fare og usikkerhed. Kan man komme sikker i havn? Er der en storm under vejs?
Kommer vi hjem med livet i behold?
Havet er lunefuldt som livet kan være det.

Kirkeskibe sejler altid under Dannebrog.

Kirkeskibet i Gloslunde Kirke
”Jørgen og Anton” hedder kirkeskibet i Gloslunde kirke.
Det er opkaldt efter to unge fiskere fra Kramnitze,
som druknede. Det er dog ikke en fiskerbåd, men en
tremastet fuldrigger. Det er bygget af en Fritz Surk
fra Rødby, som sammen med fiskere fra Kramnitze
forærede skibet til Gloslunde kirke.
Her kan man få øje på de mange fine detaljer, som
kirkegængere ikke kan se
2

Henrik Gade Jensen
3

Rudbjerg

Kirkeblad

Hvad skal præsten tale om
på søndag?
Trinitatis-tidens tekster
frelse og helbredelse for Jesus var to sider
af samme sag. I dag er det helt forskelligt.
Hver søndag har sin tekst fra Det Ny
Testamente, som alle præster i Danmark skal prædike over samme søndag. På gudstjenestelisten står i fjerde
linje fra oven, hvad teksten handler
om. Og i tredje linje hvor i Det Ny Testamente det står.

Søndag den 12. september:

Om bekymringer
Jesus formaner os om ikke at være
bekymrede for vores liv. Heller ikke
hvordan vi får noget at spise og drikke
eller får tøj på kroppen. Og så sammenligner Jesus med fuglene, som ikke sår og
høster og samler til lade, men alligevel får
føden. Vi må ikke bekymre os, om vi får
noget at spise. Det gør hedninger. Hvis
vi bare søger Guds rige, vil vi få, hvad vi
behøver.
Er Jesus her en naiv og tåbelig hippie?
Hvad skal der menes med Jesu ord? Kom
og hør det denne søndag

Her er en meget kort gennemgang af de
kommende søndages tekster:
Søndag den 5. september:

Helbredelsen af de ti spedalske
Jesus møder ti spedalske, som bad om at
blive helbredt. Jesus sagde, at de skulle
gå hjem og blive undersøgt af præsterne.
Og det viste sig de alle var rene. Kun en
af dem, en samaritaner, vendte tilbage til
Jesus og kastede sig for hans fødder og
takkede ham. Men var der ikke 10 som
blev rene, spurgte Jesus. Lignelsen handler om taknemmelighed, men også at

Søndag den 19. september:

Opvækkelsen af enkens søn i Nain
I byen Nain var der lige død en ung mand,
en mors eneste søn, og byen sørgede. Jesus rørte ved båren og manden blev levende og rejste sig op. Var sådan et mirakel
muligt? Hvordan skal vi forstå det? Kan vi
selv tro på mirakler i vores liv?
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Søndag den 26. september:

Søndag den 10. oktober:

Lignelsen om pladserne ved bordet

Helbredelsen af den lamme i
Kapernaum

Når vi bliver budt til fest, skal vi ikke søge
de bedste pladser, men tag den nederste plads. Så kan man måske altid blive
inviteret højere op. Jesus sammenfatter
det: enhver, som ophøjer sig selv, skal
ydmyges, og den, der ydmyger sig selv,
skal ophøjes. Jesu ord er nok ikke kun
gode råd om bordskik, men et billede på
tilværelsen og at det er i vores egen interesse at vise ydmyghed.

I et hus fyldt af mennesker helbreder Jesus en lam med ordene: dine synder er
dig forladt. Dengang var det kun Gud,
der kunne tilgive synd, så det religiøse
politi fangede Jesus i at spotte Gud ved at
handle på hans vegne. Endnu opfattede
mange kun Jesus som profet. Men den
dag i Kapernaum begynder han at træde
i karakter som Guds søn. Men hvad betyder for os i dag, om Jesus er en profet eller
Guds søn? Det betyder alt. Hvis Jesus kun
var en profet, skulle vi lukke alle kirkerne
og sende dem til nedrivning.
Søndag den 17. oktober

Søndag den 3. oktober:

Kongesønnens bryllup

Det største bud i loven

Ikke alle Jesu fortællinger er lige forståelige og fornuftige, og historien om
kongesønnens bryllup hører til disse. Ingen vil komme, når der inviteres. Og da så
endelig en gæst ikke har bryllupsklæder
på, forfølger og binder kongen ham, og
kaster ham ud i mørket. Mange er kaldet,
men få er udvalgt, lyder moralen. Og hvad
betyder det så?

Jesus blev tit sat på prøve af det religiøse
politi i samtiden, farisæere og skriftkloge,
som hvis de kunne fange ham i et forkert
svar, kunne anklage ham for vranglære
og blasfemi. En dag blev han spurgt om,
hvad der er det vigtigste bud i loven. Jesus svarede først korrekt: At elske Herren
din Gud af hele dit hjerte. Men så tilføjede
han som lige så vigtigt, at du skal elske
din næste som dig selv. Altså kærlighed
til Gud og til næsten er lige vigtige. Eller
som moderne teologer ville sige: vores
Gudsforhold bestemmes af vores forhold
til medmenneskene. Man kan ikke elske
Gud og ignorere sin nabo.

Søndag den 24. oktober

Den kongelige embedsmand i
Kapernaum
Igen handler lignelsen om et mirakel:
en faders søn var dødeligt syg, men hel-
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bredes af Jesu. Og tilsyneladende fordi
faderen troede fuldt og fast på Jesus,
uden at forlange beviser eller tegn. Kan
vi også håbe på mirakler i vores liv? Eller
sker de uden vi mærker dem?

som en triumfmarch. Vi hører altid om
store skarer, der flokkes om ham. Men
også om mirakler og underværker. Denne
søndag hører vi, at Jesus opvækker en
ung pige fra de døde. Og en ældre kvinde
trænger sig på for at røre ved hans kappe,
det troede hun var nok til at blive helbredt eller frelst. Og det var det. Din tro
har frelst dig, siger Jesus.

Søndag den 31. oktober

Den gældbundne tjener
En konge tilgav en tjeners gæld, men tjeneren ville ikke selv tilgive andres gæld til
ham. Kongen bliv vred på tjeneren over,
at han ikke gengældte hans godhed mod
ham med godhed mod dem, der skyldte
ham penge. Lignelsen handler om at
tilgive hinanden. Vi skal ikke tilgive syv
gange, men 77 gange, siger Jesus.

Søndag den 21. november

Verdensdommen
Alle har hørt om at skille får fra bukke, og
udtrykket stammer fra denne søndags
tekst. Når Gud gør sit endelige regnskab
op, vil han nemlig sortere menneskene i
får og bukke. Det er meget dramatisk, for
Jesus holder dom over verden og nogle
mennesker, bukkene, forbandes til den
evige ild, mens fårene kommer i himmerig. Med nutidens relativisme, hvor alt
er lige godt eller lige ondt, er det nonsens
at fastholde en dom over vore handlinger.
Hvordan skal vi forstå det i dag?

Søndag den 7. november

Saligprisningerne
Det er Alle Helgens søndag, og her læser
vi altid op af saligprisningerne, som de
kaldes, hvor Jesus i Bjergprædikenen taler
om de mange salige: Salige er de fattige,
de som sørger, de sagtmodige. De hungrende og tørstende, de barmhjertige, de
som stifter fred osv. Og det slutter med, at
lønnen skal være stor i himlen. Men kan
vi håbe på en himmelsk lykke midt i en
jordisk ulykke?
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Kulturroen - en ny start
Siden 1985 har Kulturroen været et
solidt lokalt indslag, med studiekredse
og fælles spisning på Dannelunde
skole. Efter lukningen af Dannelunde
skole har Kulturroen været hjemløs.

eksisterende interessegrupper kan finde
lokaler og muligheder for at fortsætte arbejdet (kirken, graverhuset, konfirmandlokalet, præstegårdens stue m.v.).
Efter generalforsamling er der fællesspisning i præstegården. Tilmelding til Thomas på tlf. 29 84 23 08.
Brian Friis har tilbudt at levere mad til fællesspisninger til en favorabel kuvertpris
på 50 kr.

Nu skal Kulturroen genoplives! Der indkaldes derfor til en ordinær generalforsamling

Torsdag den 26. august 2021
kl. 19.00
i Gloslunde præstegård

Hvis der ikke er tilstrækkeligt fremmøde
(mindst 19 medlemmer) eller 2/3-dels flertal for vedtægtsændring, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse
med fællesspisning den 30. september 2021.

Her håber man at få skabt opbakning til
en ny start i præstegården med de muligheder og begrænsninger, det indebærer. Her vil vi også drøfte, hvordan de

Søndag den 28. november

Jesus i Nazareths synagoge
At Jesus også var en provokatør og aldrig bange for at sige sin mening, viser
episoden i hans hjembys synagoge. Han
taler synagogens præster stik imod og de
vil kaste ham ud over en kløft. Men Jesus
vikler sig fri. Ingen er profet i sin hjemby,
siger Jesus.

Søndag den 14. november

Helbredelsen af synagogeforstanderens datter
Jesus’ rundrejse i Galilæa må have været

Sådan ser hvælvingerne i Vestenskov kirke
ud fra loftet
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Møde i Kulturroen på Dannelunde Skole engang i 1990erne. Ved døren sidder Lars Boye og til højre for ham Svend
Møller Hansen.
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Europas ideer fra Antikken til den
moderne tid... -ved Henrik Gade Jensen
Vi blev afbrudt af pandemien i foredragene om Europas ideers historie. De første
fire foredrag om antikken og kristendommens fødsel blev holdt i efteråret 2020,
men de fire sidste blev aflyst i foråret 2021,
men nu tager vi turen fra middelalderen
til moderne tid på fire aftner. Hold på hat
og briller og de små grå. Det foregår i
konfirmandstuen i Gloslunde præstegård.
Kaffe og måske kage i pausen.

en grænsesprængende mentalitet, nationalsprog, alfabetisering og begyndende kapitalisme. Den reformerte del
af protestantismen danner selvstyrende
kirkesamfund (i Frankrig), der bereder vejen til demokratiet.
3. Onsdag den 10. november kl. 19.00
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Gudstjenester på Rønnebærparken
Vi har fortsat gudstjeneste hver onsdag
formiddag på Rønnebærparken. Ulla,
Aase og præsten kommer og vi synger og
hører et godt Guds ord. I sommerperioden
erstattede vi lidt salmerne med gode
sommersange, men vi er stadig sammen
om et Fadervor og Guds velsignelse.
Der er endnu ikke åbnet op for frivillige til
gudstjenesten.

Naturvidenskab og oplysning
Det naturvidenskabelige gennembrud
markerer tydeligst bruddet med antikken med navne som Kopernikus og Kepler, tildels Tycho Brahe, Galilei og senere
Newton og Leibniz. Der var lige så meget
vilje som fornuft i gennembruddet og det
indvarsler den moderne mentalitet til at
overskride grænser og prøve nyt. Plus Ultra, der er altid mere hinsides grænsen,
bliver det moderne slagord.

1. Onsdag den 22. september 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 middelalderen international, latin var fællessprog, og universiteterne blev skabt og
støbte de nye ideer. Kunstnerisk er middelalderen også et sublimt højdepunkt
med kirke- og katedralbyggeriet.

Siden corona-tiden trykker præsten salmehæfter til
hver gang og med friske illustrationer. Guds ord er også
for øjet.

Korset på Rønnebærparken er lavet af Mette Green,
Lalandia Glas.

4. Onsdag den 17. november kl. 19.00

Det moderne samfund
Den moderne mentalitet til at overskride
grænser har accelereret betragteligt,
hvilket 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,
tabunedbrydning 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.

2. Onsdag den 13. oktober 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 bogtrykkerkunsten
og den katolske kirkes selvmål med afladshandlen. Luther diskuterer med Erasmus af Rotterdam om karakteren af den
menneskelige vilje – hvor fri eller trælbunden er den? Reformationen skaber
delvis utilsigtet den moderne udvikling:
8

Så må der synges igen!
Lørdag d. 14. august blev “Sang-restriktionerne” ophævet, og netop den dag mødtes Kirkekoret! Vi
genoptager korsangen i første uge af september. Nye sangere kan tilmelde sig til Ulla tlf. 25 15 98 13.
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Kalender - fælles for hele Pastoratet
Hansen og Birgitte Hartmann synger for
og Lars Boye fortæller lidt om de enkelte
sange. Gratis adgang.

6. september

Gloslunde kirke kl. 19.00

“Forbudte sange”

Kirkeblad

arter sig. Og stole og borde. Og der bliver
rig lejlighed til at glædes over den store
præstegårdshave. Måske bliver der også
lidt tombola eller skattejagt, men det afhænger af sponsorer og frivillighed.
Kirken og kaffen og kagen er gratis, så det
er bare om at komme.

Sept., okt. og november

Vestenskov
Maddage i sognegården
Torsdag d. 30. september
Torsdag d. 28. oktober
Torsdag d. 25. november

Sådan så den
forbudte
sangbog ud.
Den blev
genudgivet
i 2020.

Da Sønderjylland var en del af Tyskland
frem til 1920, blev de dansksindede undertrykt. De måtte ikke bare samles og
synge, hvad de havde lyst til. Tysk var
officielt sprog og skulle bruges i kirke
og skole. Men alligevel sang de dansksprogede, selvom sangene var forbudte.
Lars Boye og Finn Ibsen spiller, Lise-Lotte

Vi starter som altid kl. 11.30 med en andagt med præsten og derefter serveres
der en god middag med øl/ vand/vin til
og også dessert. Derefter er der bankospil. Til sidst er der kaffe/ te med kage. Det
koster kun kr. 50,00 og en bankoplade
koster kr. 5,00.
Tilmelding til
Ingelise Palm på tlf. 4219 1395 eller
Bjarne Enemark tlf. 5494 8082 / 5135
6070.
Hvis du har svært ved selv at køre, kan du
også blive hentet. Sig det ved tilmelding.

Høstgudstjeneste er altid en festlig og glædelig
begivenhed

12. september

Gloslunde
“Høstgudstjeneste”
Søndag den 12. september kl. 14.00
holder vi den traditionsrige Høstgudstjeneste i Gloslunde kirke med efterfølgende
arrangement i præstegårdshaven.
I år er gudstjenesten kl. 14.00 i kirken og
det efterfølgende traktement i haven
består i år af kaffebord med kage til. Der
sættes teltpavilloner op, hvis vejret ikke

Afstemningsplakat for at stemme dansk i 1920
10

Høstgudstjeneste var i tidligere tider
den store takkefest, hvor man udtrykte
sin taknemmelighed for at kunne gå vinteren i møde uden sult og afsavn. Den
mentalitet er ikke udpræget i dag, men
det er alligevel godt at mødes til en meditativ stund og tænke lidt over, at hverken
vores liv eller sundhed er givne og evige,
men at vi alle engang skal herfra og inden
da tænker vi vel alle på, at vi må bevare
vort helbred mest muligt intakt til glæde
for os selv og ikke mindst for vore nære
pårørende.
Jo, der er sandelig stadig grund til at takke,
synge og bede.

Maddagen i Vestenskov sognegård er altid en
hyggelig eftermiddag.
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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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21.
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Kirkeåret

14.s.e. trinit

15.s.e. trinit

16.s.e. trinit

17.s.e. trinit

18.se.e. trinit

19.s.e. trinit

20.s.e. trinit

21.s.e. trinit

22.s.e. trinit

Alle Helgen

24.s.e. trinit

Tirsdag

Sidste s. i kirkeåret

1.s.i advent

Prædiketekst

Luk 17, 11-19

Matt 6, 24-34

Luk 7, 11-17

Luk 14, 1-11

Matt 22, 34-46

Matt 2, 1-12

Matt 22, 1-14

Joh 4, 46-53

Matt 18, 21.35

Luk 16, 1-9

Matt 9, 18-26		

Matt 25, 31-46

Luk 4, 16-30
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Strikkedamer i Gloslunde
præstegård

Sept., okt. og november

Så begynder strikningen igen i Gloslunde.
Hver onsdag kl. 13-16 går det løs med
strikkepindene og snakken i konfirmandstuen i Gloslunde. Og så fortsætter det
hver onsdag frem til basaren i november.

Strik og sy – kom og vær med
Mange er begyndt at finde de gamle
sysler frem igen under corona-pandemien. Isolationen i hjemmet har givet
grobund for hjemmesysler og hobbies og
derfor får syning og strikning en genopblomstring. Det er dejligt.

Yderligere oplysninger fra Mona Nielsen,
tel. 4026 0129

Det er også dejligt, at vi i vores Rudbjerg Pastorat i forvejen har to strikkeforeninger, i Vestenskov Sognegård og
i Gloslunde præstegård. Her kan man
møde andre med samme interesse. Og
også få hjælp til at komme lidt videre
med sine sy- og strikkeopgaver.

Sept., nov., jan., marts
Sangaftner
Nu genoptager vi traditionen med sangaftner. Vi planlægger en sangaften hver
anden måned, som så går på tur mellem
alle kirkerne i pastoratet. Vi synger normalt fra Højskolesangbogen, den tredje
sidste udgave som vi har, men vil nok supplere med nyere sange, som vi trykker i
kopi. Men sangene vil selvfølgelig rette
ind efter årstiden. Ulla Schwartz spiller
til og Henrik Gade Jensen fortæller om
de enkelte sange, der altid har en historie som rækker bagud. Hver af vore gode

Nye er altid velkomne. Også bare til at
prøve at komme og se, om det er noget.
Se datoer og kontaktoplysninger nedenfor.

Strikkeklubben i Vestenskov
sognegård
Vi strikker i sognegården, Vestenskov, den
første mandag i måneden.
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kolde novembernætter i 1872.
Der er kaffe/te og kage bagefter.

fædrelands- eller årstidssange er som et
isbjerg, hvor der gemmer sig så meget
bag ved. Også melodierne er ofte tilpasset digtets stemning.
I forbindelse med corona-pandemien
blev fællessang populært gennem DR,
og mange opdagede eller genopdagede
vores gode gedigne danske sange. Men vi
har altid haft sangaftner i pastoratet og
de har altid været populære, så vi fortsætter blot, hvor vi slap. Og nu prøver vi at
komme rundt til alle kirker.
Især i den mørke tid er det godt at synge
sindet lyst.

16. november

29. september kl. 19.00
i Kappel Kirke

Jagtgudstjeneste
i Vestenskov kl. 19.00

24. november kl. 19.00
i Græshave Kirke

Jagthornene gjalder foran kirken tirsdag den 16. november kl. 19.00, når der
blæses til Jagtgudstjeneste i Vestenskov
kirke. Fra Bibelen er der mange temaer
omkring jagt, men også stor
respekt for dyrelivet og Guds
skaberværk. Gudstjenesten
er ikke kun for jægere, men for
alle, fordi vi alle indgår i
Guds natur og i naturens
mange usentimentale
fødekæder.

26. januar kl. 19.00
i Langø kirke
30. marts kl. 19.00
i Dannemare kirke

14. november

Det bliver følgende datoer i efteråret:

Pumpestationsgudstjeneste

Mandag den 6. september
Mandag den 4. oktober
Mandag den 1. november

Den årlige gudstjeneste til minde om
Stormfloden i 1872 bliver i år

Søndag d. 14. november kl. 14.00

Alle dage er det kl. 13.00-16.00.
Der serveres kaffe/te med kage og det
koster kr. 10.
Med venlig hilsen
Ingelise Palm, tel. 4219 1395

Danmark har en kæmpe sangskat, som ikke slides af
at bruges.
14

Det foregår på Kramnitze pumpestation
- så kom og oplev den stemningsfulde
begivenhed, mens vi synger og beder i ro
for pumpernes larm og mindes de triste
skæbner, der omkom i stormfloden i de
15
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20. november

Julebasar i Gloslunde
præstegård
Lørdag d. 20. november kl. 13-15
Sidste år blev julebasaren aflyst, men i år
gennemføres den traditionen tro. Konfirmandstuen og præstens stue fyldes
med masser af hjemmestrik fra huer og
vanter til grydelapper og slumretæpper.
Desuden en masse juleting med nisser
og juledekorationer. Alt sammen til gode
priser, og overskuddet går til Kirkens Korshærs arbejde. Der er også mulighed for
at købe gløgg eller kaffe og æbleskiver
med sukker og syltetøj. Tombolaen ruller
også med numre på gevinster.
Men mest af alt er der lejlighed til at have
en hyggelig stund, og til at komme julen
lidt i møde.

Tombolaen er altid populær med mange gevinster

I juni måned hvilede Tillitze Kirke roligt i solen
- men den 6. august slog lynet ned og forårsagede omfattende
skader på den gamle kirke...

Ildsjælene bag julebasaren

Julehjælp

med et mindre gavekort.

Ansøgningsfrist er søndag d. 21. nov.

Der kan søges julehjælp fra Rudbjerg
Menighedspleje. Blanket fås hos sognepræst Henrik Gade Jensen i Gloslunde
præstegård eller formand for menighedsplejen i Rudbjerg Bjarne Enemark i Langø, tel. 45 94 80 82.
Ansøgningsblanketten vil også ligge på
pastoratets hjemmeside. Julehjælpen
udgør en købmandskurv, evt. kombineret
16

Da lynet ramte...
Som mange i Tillitze og de omkringliggende sogne kunne høre, slog lynet
ned i TIllitze fredag den 6. august ved aftentide. Det ramte kirken med stor voldsomhed.
Hurtigt tilkaldte menighedsrådet Effektiv Skades-Service, som arbejdede med
mange mand hele lørdagen for at få styr
på ødelæggelserne og begrænse skaderne yderligere.
Senere er Folkekirkens Forsikringsenhed sammen med arkitektfirmaet Arp &
Nielsen i gang med kortlægge skaderne
og udarbejde plan for renovering.

Hvor omfattende skaderne er, ved vi endnu ikke, men det er sagkyndige folk som
arbejder med sagen.
Vi kan heller ikke sige noget om, hvornår
kirken kan være klar igen.
Da Folkekirken er selvforsikret, dækkes
alle udgifter til at renovere kirken efter
lynnedslaget af forsikringen.
Der kan ikke være kirkelige handlinger i
lang tid fremover. De planlagte konfirmationer, dåbshandlinger og vielser flyttes til
andre kirker. Og det er da trods alt glædeligt, at vi har 7 andre kirker i pastoratet,
så Guds ord vil fortsat lyde i sognene.
17
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Teologi
Højskolen Lolland
Hvad er sorg?
Oktober
Sorg er den reaktion
vi har, når vi2021 - Marts 2022
mister
nogetfra
elsket,
noget
Onsdage
kl. 19 eller
til 22.00.
Sted:viForedragssalen på Svanevig Hospice i Bandholm.
har væretHver
knyttet
til.har
Deteternyt
enindhold
men- i relation til emnet. Pris pr. gang: kr. 75,00
aften
neskelig reaktion, som opstår når vi
bliver adskilt fra en person eller noget som har betydning for vores liv,
identitet og forståelse af os selv.
Dato
Emne
Underviser
Sorgreaktioner
forekommer
derfor
ikke kun ved dødsfald men eksem2021
Alle dage er onsdage fra kl. 19.00 - 22.00
pelvis også ved skilsmisse, når der er
alvorlig
sygdom i familien
eller når op til og med
27. oktober
Tysk protestantisme
man mister et job. 1. og 2. verdenskrig
Henrik Gade Jensen
Sorgreaktionen
er
den
proces
vi
3. november
I dette tegn skal du sejre - om Kristendommens
gennemgår, når vi tegn
skalogvænne
symboleros
Tove Niclasen
til at have mistet, og vi går i gang
10. november
Johannes Åbenbaring - 1
Bente Asschenfeldt
med at omstille vores liv til de foran24. november
Johannes
Åbenbaring
Bente Asschenfeldt
dringer
som tabet har
sat i gang.
(Af - 2
1. december
Billedrejse
de 7 menigheder i
Mai-Britt
Guldin, cand.
psych,til ph.d,
Johannes Åbenbaring
Birgitte Villadsen
specialist i psykoterapi).ationen
siddet bænket
til
gudstjeneste?
2022

2021/2022 - Datoer og emner

5. januar

Dantes Guddommelige komedie -1

Jesper Bacher

12. januar

Gudsbilleder

Birgitte Flensburg

19. januar

Den lyse middelalder

Henrik Gade Jensen

26. januar

Fra salmeværkstedet - 1

Merete Bandak

2. februar

Fra salmeværkstedet -2

Merete Bandak

9. februar

Det Gamle Testamentes tilblivelse

Tove Niclasen

23. februar

Niels Skovgårds religiøse kunst

Bente Asschenfeldt

2. marts

Gennemgang af lidelseshistorien

Birgitte Flensburg

9. marts

Dantes Guddommelige komedie - 2

Jesper Bacher

16. marts

Reinhold Niebuhr - mellem næstekærlighed
og ondskab

Henrik Gade Jensen

23. marts

Afslutning

Strandparken 21

Se flere oplysninger på www.teologihojskolen.dk
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Konfirmationer
Dannemare Kirke

Søndag d. 15. august kl. 10.30
Oliver Malthe Hansen

Søndag d. 25. juli kl. 11.00
Oscar Lantz

Kirkeblad

Konfirmationer
Arninge Kirke

Langø Kirke

Søndag d. 4. juli kl. 12.00

Søndag d. 15. august

Anna Olsen-Kludt

Isabella F. Donsbak • Oliver Damkjær

u

u

Vestenskov Kirke

Kappel Kirke

Søndag d. 22. august kl. 11.00

Lørdag d. 31. juli kl. 14.00

Lørdag d. 21. august kl. 11.00

Nikita Liv Madsen, Issac Lauritz Jensen, Viktoria Budek og præsten

Jakob Juszczyk

Sigrid Schwartz Stentebjerg

20
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Graver Anne Pedersen stopper i Langø
samtidig bevidste om, at
det kan være
vanskeligt, da
stillingen for
tiden kun er
normeret til
13 timer.

Anne L. Petersen har med udgangen af
august måned dette år, beklageligvis opsagt sin deltidsstilling som graver i Langø
og afløser i Kappel. Anne har fået fuldtidsarbejde andetsteds, og det ønsker menighedsrådet hende selvfølgelig til lykke
med.
Anne blev ansat i Langø den 1. september
2009 og har gennem årene udført sit arbejde på bedste måde og til alles tilfredshed, hvilket vi er hende taknemmelig for.
Menighedsrådet arbejder derfor på at få
besat stillingen snarest muligt, men vi er

Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand Kappel-Vestenskov
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Rudbjerg pensionistforening

Julemarked i Rudbjerghallen søndag den
21. nov. kl. 10-16

Så er vi i gang igen og lægger ud med
en efterårstur til Møn Mandag den 20.
september. Vi skal besøge samlermuseet THORSVANG, og opleve en ”verden
af i går” og spise middag samme sted.
Medlemspris kr. 250,00

Så er der mulighed for at købe adventskransen eller juledekorationen til det
store julemarked i Rudbjerghallen. Også
adventsgaver kan der sikkert erhverves
eller måske vinde gevinster til tombolaen.
Og ellers få æbleskiver med syltetøj eller
en øl for de ældre.
Sæt eftermiddagen af
til det store
julemarked!

Lørdag den 6. november er der sangeftermiddag med Lise Ness på Vestenskov skole kl.13.30.
Der serveres kaffe & kage.
Entre kr. 50,00. Alle er velkomne.
Lørdag den 27. november: JULEFROKOST
Pris kr. 200,00 for medlemmer.
Nye medlemmer er velkomne.
Kontakt Rigmor på 20 91 84 17 eller
Britt 21 48 33 75.

Lokalnyt
Rovfugleshow i parken
d. 11. sept. kl. 14.00

Juletræet tændes i
Dannemare
Fredag d. 26. november i Parken kl. 17.00.
Kom og vær med til at tænde lys i den mørke
tid og bære blus med glæde. Det er altid så
dejligt, når vi nærmer os december og adventen, og vi kan lægge den tunge, lange
og mørke november måned bag os. Og
tænde lys i mørket. Og glæde i hjerterne.
Kom og vær med.

Afdøde i Pastoratet siden sidst
Vestenskov

Kappel

Inger Søndergaard

Arne Andreasen
Andreas Andersen

Langø

Dannemare Kirke

Lars Ivar Stengaard Jensen
Helge Erik Samuelsen

Maud Amkell
Birgit Olsen
Preben Møller

Tillitze
Jørgen Nielsen

På hundelufterpladsen bag ved Rønnebærparken finder det spændende og
imponerende show med rovfugle sted.
Kom og kig med og oplev de store flyvende dyr. Måske kan man også få lov at
holde en ørn eller grib.
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