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Rudbjergposten - fra bladudvalget:
Menighedsrådene for Gloslunde,
Vestenskov-Arninge og KappelLangø sogne, samt Rudbjerg Lokalråd har virkeliggjort et længe næret
ønske om at få lokal- og foreningsstof i et fælles blad sammen med
det kirkelige stof.
Ansvarlig redaktør er nu sognepræst Henrik Gade Jensen og grafisk tilrettelæggelse tager HansHenrik Taarnby sig af.

I den forbindelse vil vi takke de
afgående redaktører, Britt og Ib
Walbum, for deres store indsats
med det hidtidige kirkeblad.
Bladet ligger til afhentning i Dannemare Brugs og i kirkerne, samt
købmanden i Vestenskov.
Læs mere side 9 om levering af kirkebladet

Årsberetning 2013 Vestenskov-Arninge menighedsråd
Kære sogneborger:
Det nye menighedsråd stod overfor
store udfordringer just efter valget.
Vi skulle finde vore egne ben, vi
skulle finde en ny præst - det blev
som bekendt Elizabeth KnoxSeith. Den 7. april blev Elizabeth
indsat i Vestenskov kirke, og et
glædeligt problem dukkede op; den
enorme interesse fra menigheden
(TAK). Kirken var fyldt til sidste
plads (275 med Nakskov Herrekor)
og til kaffe og kage i Dalvang, kunne vi ”bænke” 146. En fantastisk
oplevelse for alle - ikke mindst for
Elizabeth. En STOR tak til alle
præster, der trofast forsørgede vores menighed med Guds ord i den
tid, hvor vi var (næsten) ”alene”.
Nu er ”vejen banet for Jer”, kære
menighed, til at besøge vores kir-

ker. To eminent kompetente, vellidte præster, forkynder Guds ord på
en spændende måde. Nu er også
Arninge kirke blevet udstyret med
teleslynge. Organist, Tatiana Volgina, suppleret af og til af vikar
Kirsten Kristensen gør sammen
med korsangerne lyddelen til en
fryd for sjælen. Hvad kan vi gøre
bedre, for at I besøger vore gudstjenester hyppigere? Send os en mail
eller et almindelig brev, gerne anonymt, skulle I føle trang til det.
Siden sidst:
Arninge Kirke/Arninge Præstegård: Kirkens gamle varmeanlæg
blev skiftet ud med et nyt varmeaggregat. Stormene har gjort lidt tagunderstrygning nødvendig for at
holde kirkerummet tørt. Våbenhuset har fået en gevaldig omgang.
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Interesserede har besigtiget Præste- og Sogneindsamling til Folkekirgården, men indtil nu er der des- kens Nødhjælp.
værre intet nyt at berette om salg. Munkevejen og Klosterruten er to
Kirkens jord har fået en ny forpag- forskellige projekter, som I vil høre
ter for de næste 5 år. Vor Fælles- om i ’14. Menighedsrådsmøder
grav har fået en ”ansigtsløfting”, offentlige og annoncerede - kom og
om det er endeligt, kan kun fremti- lyt, det er jo jeres kirker, vi adminiden vise. Har I nogle gode ideer? strerer. Blandt de mange aktiviteter
Kirkegårds muren er vores nævnes her årets Høstgudstjeneste
”smertebarn”, og for tiden er en i Gloslunde kirke og den hyggelige
projekteret istandsættelse under mulighed for bagefter at mødes i
overvejelse hos Provstiet. Erik Præstegårdshaven.
Larsen har ønsket at gå på nedsat Dette er mit første spæde forsøg på
tid, så Hanne Maybritt Johansen at skrive en årsberetning, men jeg
har overtaget hvervet som hjælpe- er indstillet på, at det bliver mere
graver under graver Per Bugajski’s fyldestgørende til næste år. Har jeg
ledelse.
overset noget, så lover jeg bedring.
Vestenskov Kirke/Vestenskov Jeg skal hilse fra MR medlemmer,
Sognegård.
samt kirkens personale og ønsker
Også her er kirkens jorder blevet alle, at 2014 må blive et velsignet
forpagtet ud i 5 år. Informations- år for Jer.
tavlen er blevet flyttet til et mere Venlig hilsen, Klaus Heun
synlig sted. I forbindelse med kloa- Vestenskov-Arninge MR formand kering i Vestenskov, kom turen læs en ikke forkortet udgave på
også til Sognegården. Vedr. Kirke- www.vestenskov.dk
bladet er der indgået aftale med Rudbjerg Posten om et konstruktivt
samarbejde til gavn for
vore menigheder i Gloslunde / Kappel - Langø /
Vestenskov og Arninge
sogne. Salmebøgerne fra
begge vore kirke har været en tur på Fyn og blevet repareret i ryggen.
Inge Lise Johansen fortsætter med strikkeklub
Gudstjeneste i Fredsholmparken
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Årsberetning 2013 Kappel-Langø menighedsråd
I sne står urt og busk i skjul, og jeg
sidder inde ved brændeovnen og
skriver min første beretning efter et
år, som igen er gået alt for hurtigt.
Endnu inden det nye menighedsråd
trådte til, meddelte Jim Sander
Christensen, at han havde fået et
nyt embede i Jylland, og vi skulle
så som den første opgave i gang
med at ansætte en ny præst. Det tog
sin tid. Men efter flere møder med
både provsten, biskoppen og menighedsrådet for Vestenskov-Arninge og samtaler med ansøgerne
kunne vi endelig den 7. april holde
indsættelsesgudstjeneste for Elizabeth Knox-Seith. Det blev et tilløbsstykke og en dejlig dag for alle
parter med gudstjeneste i Vestenskov Kirke og efterfølgende traktement i Arninge.
Velkommen til Elizabeth. Vi startede 2013 med Store-G dagen som
altid med gudstjeneste i Langø Kirke, derefter gå- eller køretur til Store Riddersborg og så de gule ærter.
Endnu engang tak til Ulla og Jens
Bay for deres store gæstfrihed på
denne traditionsrige dag. I 2015 er
det 20. gang vi afholder store Gdag, og jeg er sikker på at aktivitetsudvalget så vil gøre lidt ekstra
ud af dagen.
Vi har i årets løb også haft Mølle-

dagsgudstjeneste i Kappel, denne
gang med ekstra deltagelse, da Elizabeth netop denne dag havde besøg af en hel busfuld fra sin gamle
menighed fra Helligåndskirken i
København.
Derudover har vi selvfølgelig haft
Strandgudstjeneste ved Ydø og
Havnegudstjeneste ved Fjorddagene i Langø; men denne gang endda
med barnedåb.
Kappel Kirke blev kalket udvendigt og kirkegårdsmuren blev i
samme omgang renoveret. Kappel
Kirkegård har fået 16 nye urnegravsteder omkranset af lave takshække. I centrum af anlægget er
plantet en pyramideavnbøg.
Langø Kirke har fået repareret vinduerne.
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Nadver i Kappel kirke

I forbindelse med projektet Munkevejen har Kappel og Langø Kirker
modtaget hver et borde-bænkesæt,
som er opstillet til fri afbenyttelse
ved indgangen til kirkegårdene.
De to storme, vi havde i oktober og
december, forårsagede heldigvis
kun mindre skader på vore 2 kirker
og på præstegården.
Til sidst vil jeg rette en tak til Hen-

rik Gade Jensen og Peter Moesgaard, som beredvilligt trådte til i
de måneder, vi var uden præst. Også tak til de øvrige præster, der afløste. Tak til personalet ved begge
kirker og menighedsrådet for Vestenskov-Arninge for et godt samarbejde.
Bodil Munksgaard, formand
Vestenkov-Arninge menighedsråd.

Årsberetning 2013 Gloslunde pastorats menighedsråd
I det forgangne år har det det nyvalgte menighedsråd brugt en del
tid på at sætte sig ind i de mange
forhold, der er når man skal bestyre
4 kirker og tilhørende sogne.
Der er mange ting at sætte sig ind i.
Det der fylder mest, er nok økonomien. Vi skal på bedste vis overholde budgettet, og det kan være
lidt af en udfordring, når man ikke
er regnskabskyndig. Der er mange
nye udtryk og begreber, der skal
læres. Efterhånden er vi kommet
godt efter det.
Udover budgettet, sker der også
mange andre ting i et menighedsråd. Der skal planlægges forskellige aktiviteter - både i kirken og i
præstegården.
I året, der er gået, har pastoratet
summet af liv. Henrik Gade Jensen
er kommet godt i gang med sin
præstegerning, og fundet sig til rette i lokalområdet.

Der foregår rigtig mange ting i vores område. Basarkredsen er flittige, og laver så mange rigtig flotte
ting, der sælges på den årlige basar
og på julemarkedet i forsamlingshuset. Overskuddet fra Basarkredsen sendes til Kirkens Korshær.
I årets løb har vi haft besøg af Det
Hvide Kor fra Maribo og Nakskov.
De giver os hver gang en dejlig oplevelse med deres smukke sange.
Vi har haft en skøn sommerkoncert
med Michael Abel, der berigede os
med viser fra den nordiske visetradition.
Det årlige høstmarked, der traditionen tro blev afholdt i fællesskab
med Vestenskov-Arninge og Kappel-Langø sogne, blev afviklet i
Gloslunde. Høstmarkedet blev godt
besøgt og gav et pænt overskud til
arbejdet i menighedsplejen.
Også vores egne kor med børn og
unge har ved flere lejligheder sun5

get deres smukke sange. Ulla
Schwartz yder et stort arbejde med
korene, og det er dejligt at høre, at
det bærer frugt.
Henrik Gade Jensen har holdt studiekreds om Søren Kierkegaard.
Det har været en velbesøgt og interessant studiekreds.
I efteråret har der været en enkelt
sogneaften, hvor temaet var ”Min
fars flugt”, hvor historikeren Bent
Blüdnikow fortalte om sin fars
flugt over Øresund i 1943.
Der har været afholdt sangaftener i
Græshave kirke. Henrik Gade Jensen havde udvalgt forskellige sange, og bandt sangene sammen med
historier om forfatterne og fortalte
om sangene.
For et par år siden blev lamperne i
Græshave kirke som bekendt stjålet
ved et indbrud. Efter noget tid
fandt politiet lamperne sammen
med andre tyvekoster. Lamperne er
blevet sat i stand igen, og i december måned blev de atter hængt op i
Græshave kirke. Desværre har der i
januar måned været tyve på spil

igen, og lamperne er atter stjålet.
Der er rigtig ærgerligt, at kirkerne
ikke kan have sine ting i fred. I
dagspressen har vi kunnet læse om
en del indbrud på det sidste.
Menighedsrådet skal hvert år konstituere sig inden kirkeåret slutter
ved udgangen af november. Susan
Rasmussen ønskede ikke at genopstille som formand, herefter konstituerede menighedsrådet sig således:
Formand Keth Taarnby
Næstformand Hanne Christoffersen
Kasserer Jørn Petersen
Sekretær Hans-Henrik Taarnby
Kirkeværge Gloslunde Karsten Olsen
Kirkeværge Græshave Gitte Theil
Kirkeværge Dannemare Mona Nielsen
Kirkeværge Tillitze Henrik Christensen.
Til sidst skal lyde en stor tak til vores personale for vel udført gerning
i det forgangne år.
Keth Taarnby, formand Gloslunde
pastorats menighedsråd.

Lokalstof - Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge
Da Hamborg blev bombarderet.
Sted: Vestenskov Sognegård
Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19:00
til kl. 21.15
Klaus Heun fortæller om sin barndomsby og erindringer fra 2. verdenskrig. Kaffe og kage Alle er velkomne.
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Keltisk folkemusik
Den 10. april kl. 19 får Kappel kirke
besøg af en trio bestående af Helene
Holm Nielsen, sang, Torsten Borbye
Nielsen, guitar og Johan Holm Nielsen, mandolin.
Trioen vil synge salmer og sange på
dansk, inspireret af den keltiske tra-

Lokalstof, fortsat
gitta-klostret i Maribo torsdag den 8.
maj fra kl. 14.00. Søstrene på klostret vil fortælle om livet på klostret.
Elizabeth Knox-Seith vil supplere
med fortællinger om klostertraditionen, som igen er kommet til Maribo
her i stiftet. Der vil blive mulighed
for at drikke en kop kaffe. Deltagelse
koster ikke noget, men søstrene tager
gerne imod bidrag for kaffe og besøg.
Tilmelding og nærmere information
hos sognepræsten eller Inge-Lise
Palm tlf. 54 94 84 52, senest 30.
april.
Bussen starter fra Langø kl. 12.00,
med opsamling flere steder - og vi er
hjemme ca. kl. 18.00
Se også turdetaljerne på hjemmesider og opslag hos vore lokale handlende!
Menighedsrådene har besluttet at
betænke Rudbjerg Menighedspleje
med søndagskollekterne
Elizabeth Knox-Seith

Trioens medlemmer:
dition, bl.a. irske og skotske folkemelodier og sange, de selv har komponeret. Koncerten vil være krydret
med instrumentalmuSsik, syng-mednumre, korte introduktioner og små
historier, der belyser nogle af de
spændende temaer, som er karakteristiske for keltisk spiritualitet. De tre
musikere er en del af gruppen Vindens Vej, som har indspillet CDerne
”Må din vej gå dig i møde” og
”Dagen vækkes”. Anmelderne skrev
bl.a.: ”Fyldt med vidunderlige sange
- musikken minder om Ringenes
Herre".
Kom og lyt med til dejlig musik i
Kappel kirke.

Strikkeklubben
Vestenskov sognegård
mandag 3. marts,
mandag 7. april,
mandag 28. april.
Strikkeklubben holder møder i Vestenskov Sognegård kl. 13 – 16. Alle
er velkomne – ring til Inge Johansen
5092 1508.

Klosterudflugt til Maribo 8. maj
Der er menighedsudflugt til Skt. Bir7

Lokalstof - Gloslunde pastorat
de Jensen hgj@km.dk eller på
54944180 inden den 13. april.

Familiegudstjeneste
Græshave kirke danner igen ramme for en familie- og børnegudstjeneste.
Kom hele familien og med børnene søndag den 23. marts kl. 15.00.
Vi synger lidt let og præsten prøver at tale forståeligt.
Korskolen medvirker med sang –
kom og hør de mindste korister
synge.
Bagefter er der en kaffetår til de
ældre og lidt juice til de mindre.

Langfredag i Gloslunde
Jesus blev korsfæstet på langfredag. Selvom disciplene havde
spist med Jesus aftnen forinden,
svigtede og fornægtede de ham
alle dagen efter. Efter korsfæstelsen faldt der mørke over hele jorden. Jorden skælvede, klipperne
revnede og grave sprang op. Soldaterne på vagt blev rædselsslagne og sagde: ”Sandelig var han
Guds søn”.
Derfor afholder vi en stille, kort
og liturgisk præget gudstjeneste
uden prædiken i Gloslunde den
17. april kl. 19.00, hvor der bliver
tid til eftertanke og meditation.
Bagefter fortsætter vi i præstegården til lidt græsk brød og vin og
præsten vil fortælle om påskens
begivenheder og betydning og
sætte dagen i perspektiv.

Lam i Græshave Kirke
Torsdag aften før langfredag var
den sidste aften, hvor Jesus spiste
med disciplene. Jesus vidste, at
morgendagen ville bringe døden,
og derfor indstiftede Jesus nadveren til disciplene og således også
til os.
Det fejrer vi Skærtorsdag ved at
spise lam, kartofler og flûtes, som
det er blevet en tradition i pastoratet.
Vi dækker op til spisning i kirken
og alle er velkomne.
Pris: 75 kr. inkl. drikkevarer.
Børn under 12 år halv pris.
Efter spisningen er der en kort
nadvergudstjeneste.
Tilmelding er nødvendig og først
til mølle, da der er begrænset
plads. Til sognepræst Henrik Ga-

Det hvide kor
Det hvide kor fra Maribo kommer
til vores gudstjeneste 2. påskedag
den 21. april kl. 19.00. Kom og
hør dejlige sange, danske og
udenlandske, til en stemningsfuld
aftengudstjeneste. Bagefter er der
kaffe og kage i våbenhuset.
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Det hvide kor i Maribo
Folkemusik-cafe-aften i Græshave Kirke
Onsdag den 7. maj kl. 19.00
”Onsdagsgruppen” – et sammenrend af spillefolk fra hele Lolland
– fortæller om dansk folkemusik
og spiller en række eksempler.
Ved du f.eks. hvem Mallebrok er
– eller hvordan Thorvald blev
skæv?
Vi synger også et par salmer med
folkelige melodier – og så drikker
vi selvfølgelig kaffe-the med lidt
kage til.
Entre er gratis, kaffe-the koster 10
kr.

Radiogudstjeneste
fra Dannemare kirke
Kristi Himmelfartsdag den 29.
maj håber vi at se mange til højmesse i Dannemare kl. 10.00, da
Danmarks Radio transmitterer
gudstjenesten direkte til P1. Mød
talstærkt op, så vi kan vise lytterne, at der er liv og stemmer også
her på Lolland. Kirkekoret medvirker også ved gudstjenesten.
Bemærk: det er kl. 10.00. Transmissionen begynder 9.55 og slutter 11.05, så der kan blive
lydstemninger fra klokkerne og
journalisten fortæller om vores
lokalitet inden gudstjenesten .

Frihedskæmper
91-årige Søren Hoff var med i
modstandskampen under WWII.
Hør hans beretning til sogneaften
den 13. maj 2014 kl. 19.00 i Gloslunde præstegård.

Få kirkebladet til døren
Kirkebladet postomdeles ikke
mere, så alle husstande automatisk modtager det. Det ligger til
afhentning i Dannemare Brugs og
i kirkerne, samt købmanden i Vestenskov. Men vi vil gerne sikre,
9

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

Sognepræst
Kirke

2. marts

Henrik Gade Jensen (HGJ)
Dannemare

9. marts
16. marts

11.00
11.00 Dåb
1. s. i fasten (kor)
2. s. i fasten

23. marts

3. s. i fasten 11.00

Græshave

Tillitze

Fastelavn

Tor 27. mar. Hverdag
30. marts
Midfaste
6. april

Gloslunde

11.00
15.00 Familie - læs s. 8

11.00

Mariæ bebu- 11.00

Tor 10. apr. Hverdag
Palmesøn13. april
dag

14.00

14.00
9.30

16.00
18.00 spisning - læs s.
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17. april

Skærtorsdag 11.00

18. april
20. april

Langfredag
Påskedag
11.00

21. april

2. Påskedag

19.00 Hvide
kor - læs s. 8

27. april

1. s. e. påske 11.00 Konf

9.30

4. maj
11. maj
16. maj
18. maj
25. maj

2. s.e. påske
3. s. e. påske
St. Bededag
4. s. e.påske
5. s. e. påske
Kristi Himmelfart
6. s. e. påske

29. maj
1. juni

11.00
14.00
11.00

19.00 læs s.
8

11.00
9.30
19.00

11.00
11.00 EKS

10.00 DR læs s.9 (kor)
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst
Kirke

Elizabeth Knox-Seith (EKS)
Arninge

2. marts
9. marts
16. marts

Fastelavn
11.00
1. s. i fasten
2. s. i fasten 9.30

23. marts

3. s. i fasten

21. april
27. april

2. Påskedag
1. s. e. påske

Langø

9.30
9.00
14.00

17.30 - læs
s. 13 fælles
11.00

9.30
9.30
19.00 - Keltisk folkem.
koncert

Tor 10. apr. Hverdag
Palmesøn13. april
dag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Kappel

9.30 HGJ

Tor 27. mar. Hverdag
30. marts
Midfaste
Mariæ bebu6. april
delse
11.00

17. april
18. april
20. april

Vestenskov

11.00 Fælles
- læs s. 14
19.00 agape
9.30

11.00

9.30

11.00

11.00

14.00
19.00 Be-

4. maj
11. maj
16. maj
18. maj
25. maj
29. maj
1. juni

frielses-

2. s.e. påske gudstjen.
3. s. e. påske
St. Bededag
4. s. e.påske
5. s. e. påske
Kristi Himmelfart
11.00
6. s. e. påske

9.30 HGJ
9.30 HGJ
11.00
9.30 HGJ
9.30
9.30
12.00 konf. 10.00 konf.
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Lokalstof - Gloslunde pastorat

Basarkredsens flittige hold!

Søren Kierkegaard-studiekreds
Fortsætter i foråret med to møder,
nemlig den 20. marts og 3. april.

at alle der ønsker det, kan modtage
et eksemplar. Så mail (hgj@km.dk)
eller ring (54944180) navn og
adresse til præsten, så skal jeg sørge for at det nye kirkeblad kommer.

Basarkredsen i Gloslunde
Der er møder hver anden onsdag
kl. 13-16 i Gloslunde præstegård.
Datoerne er: 5. marts, 19. marts, 2.
april, 16. april, 30. april.
Hvis nogle skulle ligge ind
med garnrester, er de meget velkomne i Nørkleklubben. Resultatet af basaren i november 2013
blev, at der var et overskud
på kr. 7000, som går til
Kirkens Korshær.
Henrik Gade Jensen
Husk! Præsten er altid parat til en samtale.

Nu går det mod lysere tider! Luciabrude fra Dannemare kirke.
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Fælles for sognene
lingshus kl. 18.15. Efter middagen
vil konfirmandholdet underholde
med et utraditionelt Påske-teater, så
der er lagt op til en rigtig hyggelig
og meningsfyldt familiedag, hvor
vi alle sammen kan blive lidt klogere på, hvad Påsken er. Vi slutter
kl. ca. 20.45. Alle er rigtig hjerteligt velkomne. Prisen for mad + 1
øl/vand er kr. 50,- for voksne, børn
og unge; gratis. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. Lisbeth Jensen tager imod, gerne på email: lis-beth@live.dk eller telefon
54948120/ 24829497 senest 20.
marts.
Henrik Gade Jensen

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
Der er indsamling i sognene til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 9.
marts 2014
Vi begynder med gudstjeneste i
Vestenskov kirke ved Elizabeth
Knox-Seith kl. 9.00.
Bagefter er der en kop kaffe i sognegården og der udleveres bøtter til
indsamling.
Indsamlingen slutter kl. 14.30.
Der er altid brug for indsamlere, så
har du mod på en rute og lidt tid til
overs til at hjælpe verdens nødlidende, så meld sig som indsamler
til Inge Johansen. Tlf. 54948554
eller på mail:
Inge-Johansen @hotmail.com
Man kan også komme på dagen,
for der er altid brug for flere folk.

Årsmøde i
Rudbjerg Menighedspleje:
Mandag den 31. marts kl. 19.00 i
Vestenskov Sognegård.
Elizabeth Knox-Seith vil holde aftenens foredrag over emnet:
OMSORGEN FOR
SKABERVÆRKET.
Efter foredraget er der kaffebord,
hvorunder der er mulighed for
spørgsmål og drøftelse omkring
aftenens emne.
Kl. ca. 20.15 – 21.30 er der generalforsamling med aflæggelse af
beretning, regnskab, - og valg efter
vedtægterne.
Alle er meget velkomne til denne
spændende aften, og de der eventu-

Perspektiv – påske - præsten
Menighedsrådene i Kappel-LangøVestenskov-Arninge inviterer i
samarbejde med de kommende
konfirmander fra begge pastorater
til et spændende fællesarrangement, som har fået titlen: Perspektiv – Påske – Præsten.
Det sker torsdag den
27. marts 2014 kl. 17.30.
Vi starter med en stemningsfyldt
aftenandagt i Langø kirke ved Elizabeth Knox-Seith. Derefter er der
fællesspisning i Langø forsam13

Fælles for sognene - fortsat
elt ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen er velkommen til at
gå forinden.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Enemark

kunststrikkeprojekt, et vægtæppe,
som afsløres i Maribo Domkirke
samme dag og vil hænge i domkirken henover påsken. Følg med i
dagspressen vedr. omtale at de
mange andre forskellige tiltag,
hvortil alle er velkomne. Folketidende udkommer også med et særtillæg om kirkedagen.
Sidste nyt: Alle de gratis billetter til
Rockgudstjenesten er revet væk.
De flotte kunststrikkesprojekter
fejres med fernisering den 25/ 3. kl.
19.30 samt forudgående gudstjeneste i domkirken. Tilmelding til evt.
samkørsel til fernisering kan ske til
Lisbeth tlf 54948120/24829497

Kirkedag
Den 2. april 2014 fejrer hele Lolland-Falster Stift sin første Fælles
Kirkedag, hvor øjnene er rettet
mod Påsken. Dagen er en fejring af
det liv, der bobler i sognene og
som får sin næring i påskens
betydning. Institutioner, skoler,
klubber, museer
og mange flere
er inviteret med
til at forberede
og tale om påsken. Kirkens liv er
kendetegnet ved en mangfoldighed
af fællesskaber om strikketøj, undervisning, gudstjenester og meget
mere. Det sættes der fokus på denne Fælles Kirkedag, som afsluttes
med et brag af en Rockgudstjeneste
kl. 20.00 i Maribo Domkirke med
bandet Die Herren.
Konfirmanderne deltager i Rockgudstjenesten, men den er åben for
alle.
Strikkeklubben i Vestenskov og
Basarkredsen i Dannemare har
begge leveret bidrag til det store

Konfirmandgudstjeneste
Palmesøndag den 13. april fejrer vi
Jesu indtog i Jerusalem og påskens
begyndelse. Og det gør vi i år ved
en konfirmandgudstjeneste, hvor
konfirmanderne i begge pastorater
medvirker til gudstjenesten. Det
foregår i Vestenskov kirke kl.
11.00.
Bagefter er der kaffe/te eller sodavand i Vestenskov sognegård for
konfirmander og forældre, hvor vi
kan snakke om de praktiske ting
omkring konfirmationerne.
Konfirmander i 2014
Følgende skal konfirmeres i Dannemare kirke den 27. april 2014:
Benjamin Schwartz Madsen
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Noah Sværke Pedersen
Anton Brun Nielsen
Peter Brun Nielsen
Anna Rantzau Pugerup Rasmussen
Lina Fiirgaard Olsen
Sofie Funch Skov
Følgende konfirmeres i Kappel eller Vestenskov kirke den 1. juni
2014:
Amalie Møller
Amalie Jensen
Patricia Jensen
Laura Porse
Morten Bek Nielsen
Lukas Bach Christiansen
Mads Lintrup Jeppesen
Casper Balsfeldt Clausen

Simon Robbers Rasmussen
Rasmus Vaaben
Befrielsesgudstjeneste 4. maj
Igen i år fejrer vi befrielsen den 4.
maj 1945 ved en gudstjeneste i Arninge kirke kl. 19.00. Hjemmeværnet medvirker og det er altid stemningsfuldt at mindes denne aften,
da fem års besættelse blev afløst af
glæde og over at blive fri for undertrykkerne. Begge præster medvirker ved gudstjenesten.
Efterfølgende er der kaffe i Hjemmeværnsgården, hvor vi også vil
høre befrielsesbudskabet og synge
lidt sange.

Opslagstavlen - gudstjenester på plejehjem
Fredsholmparken:
tirsdag 25. marts, 14.30 tirsdag 29. april, 14.30 tirsdag 27. maj, 14.30.
Det er altid fast den sidste tirsdag i
måneden der er gudstjeneste på
plejehjemmet Fredsholmparken.
2. tirsdag i måneden er der sangeftermiddag v. menighedsplejen kl.
14.30. Alle er meget velkomne.
Elizabeth Knox-Seith.

Rønnebærparken:
onsdag den 12. marts, 10.15 onsdag den 26. marts, 10.15 onsdag den 9. april, 10.15 onsdag den 23. april, 10.15 onsdag den 14. maj, 10.15 onsdag den 28. maj, 10.15.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
kage. Pårørende og andre interesserede ældre borgere er altid velkomne til at deltage.

HUSK! 4. marts - Da Hamborg blev bombarderet - læs side 6
9. marts - Sogneindsamling - læs side 13
27. marts - ”Perspektiv – Påske – Præsten” - læs side 13.
31. marts - Årsmøde i Rudbjerg Menighedspleje, læs side 13
2. april - Fælles kirkedag i stiftet - læs modsat side
4. maj - Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke 19.00 - læs ovenfor
13. maj - 91-årige Søren Hoff om modstandskampen - læs side 9
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Foreninger - interview med Finn Andersen
Interviewet med Dagli’Brugsens
leder, Finn Andersen er forfattet
på ferie langt væk fra Danmark.
Rudbjergposten opsøgte vores
aktive uddeler, som meddelte, at
han var på vej på ferie, men beredvilligt lovede at svare på tilsendte spørgsmål derude fra via
mail! Tak for det!

dre lokale aktører?
Jeg tror at det er vigtigt at vi får
synlig gjort alle de muligheder
som foreninger m.m. tilbyder i
vores område, derudover synes
jeg også, at et samarbejde, der
bla. udmønter sig i at arrangementer ikke "kolliderer" med hinanden, er vigtigt. Jeg tror, at det
er vigtigt med tilbud til alle grupper, man kunne sagtens fokusere
på børnene, men vi bør ikke
glemme hverken teenagere, voksne eller de ældre.

Hvilke opgaver mener du, er de
mest nødvendige i vores område –
med henblik på foreninger og anFinn lynskudt i administrative pligter!
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Hvilke muligheder for samarbejde mellem forskellige aktører i
lokalområdet ser du?

mangler fornyelse.
Hvordan styrker man foreningslivet?

Først og fremmest synes jeg, at vi
skal være bedre til at hjælpe hinanden med at "annoncere” de aktiviter, der foregår - mange foreninger har et netværk, som jeg
tror, kunne bruges bedre, jeg gør
det en vis grad med tilbudsklubben i brugsen, men jeg tror også
at mange foreninger har en form
for nyhedsmail til deres medlemmer, der kunne sagtens annonceres for andre foreningers arrangementer.

Det er svært, fordi alle har så
travlt i dagens Danmark, man kan
se, at det er de samme personer,
der tit er aktive i flere sammenhænge. Jeg tror at det er nødvendigt med mere samarbejde og måske endda "fusioner". Det kunne
måske frigøre nogle ressourcer,
blandt alle de personer der i dag
bruger tid og kræfter på bestyrelsesmøder i alle de små foreninger,
vores område er præget af.

Hvordan tror du udviklingen af
gymnastik og motionsløb vil gå i
fremtiden?

Er der nogle barrierer i samarbejdet foreninger i mellem?
Der er ingen tvivl om at hver forening mener, at det fungerer bedst
uden indblanding fra andre, og at
en fusion vil "ødelægge" klubånden. Jeg tror bare, at der i fremtiden er brug for mere samarbejde.
Inden for løb begynder vi nu et
samarbejde i første omgang med
Østofte løbeklub, og det sker netop for at vi kan tilbyde vores løbere flere aktiviteter uden at bruge mere tid.

Jeg har naturligvis en tro på at der
er en fin fremtid for både gymnastik og løb, det er 2 idrætsgrene
hvor der hele tiden sker en udvikling, så der stort set hvert år kommer nye måder at være aktiv på.
eks. Zumba som har været meget
populært i et par år, nu er der så
diskofitness, på løbesiden kommer der også nye input hele tiden,
det nyeste, jeg har set, er hvordan
Yoga kan forbedre dit løb. Her
tror jeg at idrætsgrene som håndbold, fodbold, badminton m.m.

Hvad kan de enkelte foreninger
gøre selv?
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Foreninger, fortsat
Jeg mener at foreningerne bør
sætte fremtiden på dagsordenen
og herunder at diskutere et samarbejde/sammenlægning med andre
foreninger.

kring information vi kan gøre
bedre?
Jeg har nævnt det tidligere, at jeg
mener at vi skal være bedre til at
synliggøre andre foreningers aktiviteter, og så håber jeg også at det
nye tiltag med et husstandsomdelt
blad er en styrkelse.

Hvordan ser du på Rudbjerghallens betydning fremover?
Jeg mener naturligvis at Rudbjerghallen er vigtig i hele denne
diskussion, den har en central beliggenhed i området, den har de
nødvendige faciliteter, og foreningslivet vil få det svært i området uden den. Selvfølgelig mest
indenfor idrættens område.

Hvordan støtter vi lokale ildsjæle
bedst muligt i en tid, der bliver
mere og mere bureaukratisk og
centraliseret?
Her henviser jeg til mine tidligere
udtalelser om, at færre foreninger
i området, kan frigøre tid og kræfter blandt ildsjælene så de i stedet
kan bruge deres tid på aktiviteter.
f.eks sidder der jo i dag en person
i hver forening og indberetter
medlemstal til kommune m.m.

Hvilke fælles aktiviteter ser du i
fremtiden mellem lokale aktører?
Først og fremmest et samarbejde
om at synliggøre de aktiviteter
der tilbydes, men jeg tror også at
et samarbejde om aktivitetsdage/
fester/festivaller m.m. vil styrke
området. Der er andre steder, hvor
flere foreninger går sammen om
at tilbyde en aktivitetsdag for hele
familien med bla. forskellige
idrætsgrene på programmet.

Har du nogle ønsker for fremtiden?
- et ønske om via samarbejde at
styrke foreningslivet i området, så
vi bliver et attraktivt område at
bosætte sig i.

Hvordan bliver vi bedre til at
kommunikere - er der ting om-

Ebbe Edv. og Hans-Henrik T.
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Medlemsliste—Rudbjerg Lokalråd
Dannemare Amatørscene, Knud Erik Siersen, 54924073.
Dannemare og Omegns Landsbylaug, Hans Madsen, 51946310.
Gloslunde Pastorats Menighedsråd, Keth Taarnby, 54943232.
Jyske Bank, Benno Høegh Hansen, 89891600.
Kappel Stubmøllelaug, Hans Blegmand, 20124695.
Kappel-Langø Menighedsråd, Bodil Munksgaard, 54948143.
Kulturroen, Dannelunde skole, Lars Boye Petersen, 54944736.
Lollands Kommune, 54676767
Mindehaven Gloslunde, Lars Boye Petersen, 54944736.
Ny Kappel Boldklub, Rickey Thøgersen, 23954907.
Rudbjerg Forenede Boldklubber, Michael Hansen, 24985528.
Rudbjerg Gymnastikforening, Benthe Juszczyk, 54944289.
Rudbjerg Håndboldklub, Ebbe Edvardsen, 54948120.
Rudbjerg Lokalhistorisk Arkiv, Britt Walbum, 54948427.
Rudbjerg Menighedspleje, Elly Olsen, 54947002.
Rudbjerg Pensionistforening, Sessa Spuur, 54948284.
Vestenskov & Omegns Landsbylaug, Kurt Hansen, 54948712.
Vestenskov-Arninge Menighedsråd, Klaus Heun, 54950015.

Nyt fra foreninger
Dannemare Amatørscene har forestillinger med spisning i forsamlinghuset 28. februar og 1. marts.
Kriminalfarcen hedder ”Sol, sand
og palmer”. Bestil billet i forsamlinghuset.
Rudbjerg Lokalråd: Repræsentantskabsmøde iflg. vedtægter afholdes mandag 17. marts i mødelokalet kl. 19.00 i Rudbjerghallen.
Forslag til behandling indleveres
senest fredag 7. marts til Elly Olsen, formand.
Dannemare og Omegns Landsbylaug har generalforsamling på
Dannelunde Skole onsdag 2. april

kl. 19.00 - forslag senest 26. mar.
Rudbjerg Gymnastikforening
afholder fastelavnsfest 2. marts i
Rudbjerghallen om eftermiddagen
og inviterer til forårsfest i Rudbjerghallen efter gymnastikopvisningen lørdag 8. marts 18-24 i
Rudbjerghallens Cafeteria.
Rudbjerg Lokalhistorisk Arkiv,
Rudbjergvej 16, har åbent: Mandag 10-16 og tirsdag 10-16. Se
http://www.rudbjergarkiv.dk/.
Rudbjerg lokalråd vedligeholder
hjemmesiden rudbjerg.dk og giver foreninger adgang til siden.
Kontakt: taarnby@mail.dk
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Adresseliste
Sognepræst for Kappel-Langø-VestenskovArninge: Elizabeth Knox-Seith, Kappel præstegård, Kappelvej 1, 4900 Nakskov
Tlf. 5494 8019, elkn@km.dk.
Elizabeth er sekretær for Kappel-Langø menigh.
Kappel-Langø menighedsråd:
Formand, kontaktperson: Bodil Munksgaard,
Mågevej 8, Langø, 4900 Nakskov, 5494 8143 eller
2382 8143.
Næstformand, Inge Lise Palm, Rosmarksvej 2,
4900 Nakskov, 5494 8452 / 29923014.
Kirkeværge, Langø: Ib Walbum,
Tranevej 15, 4900 Nakskov, 54948427 / 24224999.
Kirkeværge, Kappel : Mariane Fibell,
Sjunkebyvej 59, 4900 Nakskov, 2513 5610.
Kasserer og underskriftsberettiget:
Elly Olsen, Havnevej 38, Langø, 4900 Nakskov,
54947002 / 2382 8204.
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet: John Hansen, Græshavevej 60, 4983 Dannemare, 5494 4105.
Graver, medarb.repræsentant, Kappel, Gert
Larsen, Bogøvej 2, 4900 Nakskov, 2991 6881
Graver, Langø, Anne Petersen, Bygaden 35,
4983 Dannemare, 2082 5972
Vestenskov-Arninge menighedsråd:
Formand
Klaus R. Heun, Tryghusvej 7, 4900 Nakskov
54950091 / 2178 7989
Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig,
Arne Larsen, Svanekærvej 5, 4900 Nakskov,
54948011/30324023.
Sekretær, Lisbeth Jensen, Rudbjergvej 69,
4900 Nakskov, 54948120 / 2482 9497,
lis-beth@live.dk
Kirkeværge, Vestenskov - ikke medlem af menighedsrådet, Børge Sørensen, Vestenskovvej 46,
4900 Nakskov, 5494 8051.
Kasserer, Bøje Andersen, Rudbjergvej 65, 4900
Nakskov, 54948410 / 61349793.
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet, Hans Erik Thorsen, Tinghusvej 2,4900 Nakskov, 54923781 / 2341 9281.
Kirkeværge, Arninge, Karl Hansen, Hvidstensmarken 2, 4900 Nakskov, 5496 6100 / 21787910.
Graver, Vestenskov - Arninge, Per Bugajski,
Maglehøjvej 218, 4983 Dannemare, 5494 8512 /
5494 4910/ 2343 5145.
Organist, Vestenskov-Arninge og
Kappel-Langø, Tatiana Volgina, Ringsebøllevej
27, 4970 Rødby, 2236 1495
Kirkesanger, Kirsten Semstad, Syrenvej 17,

4900 Nakskov, 6199 8461
Kirkesanger, Jane Hansen, Bregnevej 20,
4900 Nakskov,5492 3959
Hjemmeside for Kappel-Langø -VestenskovArninge pastorat: www.vestenskov.dk
Sognepræst for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze: Henrik Gade Jensen, Gloslunde
præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare,
54944180, hgj@km.dk.
Gloslunde pastorats menighedsråd:
Formand og kontaktperson for musikpersonale,
Keth Taarnby, Bygaden 9, 4983 Dannemare, 5494
3232.
Næstformand, Hanne Juul Christoffersen, Stenvadsvej 15, 4983 Dannemare, 2238 4978.
Kasserer og kontaktperson for gravere,
Jørn Petersen, Vindeholmevej 4, 4900 Nakskov, 54
94 88 68.
Regnskabsfører - Skovbo Data (v/ Diana Thomsen)
Kirkeværge, Gloslunde, Karsten Olsen, Bygaden
92, 4983 Dannemare, 5494 3575.
Kirkeværge, Græshave,
Gitte Theil, Kristinefeltvej 6, 4983 Dannemare, 54
94 41 16.
Kirkeværge, Dannemare,
Mona Nielsen, Bygaden 48, 4983 Dannemare, 54
94 41 27.
Kirkeværge, Tillitze, Henrik Christensen, Klønge
Byvej 2, 4983 Dannemare, 2157 3011.
Sekretær, Hans-Henrik Taarnby, Bygaden 9,
4983 Dannemare, 5494 3232.
Menigt medlem, Susan Rasmussen, Maglehøjvej
194, 4983 Dannemare, 5494 5095.
Menigt medlem, Inga Hansen, Stationsvej 18,
4983 Dannemare, tlf: 5194 6310.
Organist, Ulla Schwartz, Grønningen 13, 4920
Søllested, 5494 1926 - 2515 9813
Kirkesanger, Aase Dyreborg Henriksen, Bellisvej
2, 4920 Søllested, 5194 2040.
Graver, medarbejderrepræsentant,
Jesper Fog, Tillitzevej 6, 4983 Dannemare.
5494 4790 (graverteam)
Graver, Morten Carlsen, Tillitzevej 6, 4983 Dannemare. 5494 4790 (graverteam)
Graverteam mail: graverne@tillitze.dk
Hjemmeside for Gloslunde pastorat:
www.gloslundepastorat.dk.
Deadline for sommernummer af Rudbjergposten onsdag 30. april. Trykkes af LF-trykteam.
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Torsdag 6. marts 19.00 fælles menighedsrådsmøde
Vestenskov-Arninge, ledet af Kappel-Langø Mandag 24.marts menighedsrådsmøde 19.00 Vestenskov-Arninge Torsdag 20. februar,
onsdag 19. marts,
tirsdag 22. april menighedsrådsmøder kl. 19.00 i Gloslunde præstegård for Gloslunde pastorat (Dannemare-TillitzeGloslunde-Græshave)
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