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”Jeg trives bedst ved åbent land-
skab”, synger den svenske visesanger 
Ulf Lundell, og man skulle tro, han 
havde boet i Rudbjerg. For intet sted 
har vi en så høj himmel, så lange og 
åbne vidder, så flad en horisont så 
langt øjet rækker, med fred og frihed 
i krop og sjæl, kun underlagt jord og 
himmel.

Carpe diem er latin og betyder ”grib 
dagen”. Det betyder, at vi skal gribe 
øjeblikket, det kommer måske ikke 
igen, og leve nærværende og tro mod 
de mennesker, som omgiver os. 

At gribe dagen er en opfordring til at 
glædes i nuet. Glædes når vi vågner 
om morgenen til en ny dag og glæ-
des, når dagen er til ende og vi kan 
falde søvn og sove trygt under dy-
nen.

Når vi sidder ved skrivebordet, skal 

vi ikke glemme at planlægge og kal-
kulere og tænke fremad og tælle ren-
ter på pensionsopsparingen, der skal 
udbetales om 20 eller 30 år. Det er 
den anden side af livet, den kedeli-
ge og beregnende side. Den er også 
nødvendig.

At gribe dagen betyder ikke at tage 
kviklån, feste og så ignorere konse-
kvenserne. Det er dumt.

En af livets fristelser består i at sky-
de tingene ud i fremtiden, det ordner 
jeg i morgen, og så bliver det sjældent 
klaret. Sådan skal dagen også gribes: 
ved at tage fat her og nu! Meget kan 
klares i en håndevending.

En hilsen og et smil er håndeven-
dinger. Mere kræves ikke, og det kan 
varme og glæde.

Henrik Gade Jensen 

Grib dagen
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Den 3. marts, midt om natten, kom 
blishønsene til gadekæret ved præs-
tegården i Gloslunde.
Jeg vågnede ved 3-tiden og hørte 
deres distinkte skræppen; de mar-
kerede, at de nu indtog sivene ved 
kæret, som de betragter som deres. 
Hvert år ankommer blishønsene i 
begyndelsen af marts, og siden vi 
selv ankom for fire år siden har de 
hvert år troligt udruget fem unger, 
hvoraf fire har overlevet.
Præstegårdshaven med den lille skov 
og gadekæret med øen er sin egen lil-
le, fantastisk biotop, hvor mange fug-
learter yngler og hvor foråret genly-
der af fuglestemmer. Blishønsene er 
de mest synlige fugle, da de er meget 
territoriale. Når man går ud på øen 
i søen og dermed nærmer sig deres 
rede i sivene, puster den blishøne, 

der ikke ligger på reden, sig op og går 
på skrømt til angreb med baskende 
vinger gennem vandet. Vi går altid 
høfligt igen – og venter spændt på, at 
æggene klækkes.
I sivene hen mod kirkegården har 
rørhønsene deres to-tre kvadratme-
ter, hvor de yngler. De er overmå-
de sky og klarer sig med meget lidt 
plads, og det er kun fordi, de er så 
usynlige, at de tolereres af blishønse-
ne. Vi har flere gange set dem gå oppe 
på vejen og fouragere – blishønsene 

Fuglene i Gloslunde præstegårdshave
Af Agnete Vistar, præstekone
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tåler dem ikke ude på vandet, når de 
selv er derude.
De fleste fugle lever i de op til 30 
meter høje asketræer ved præstegår-
den og kan være svære at få øje på; 
til gengæld kan de høres. Jeg ærgrer 
mig stadig over, at jeg ikke havde et 
fotoapparat ved hånden, da 18-20 
stillitser i flok landede på terrassen 
sidste forår under højlydt palaver. De 
farvestrålende små kompakte fugle 
forsvandt siden, bortset fra to, der 
fortsatte som par og ynglede i haven.
Mange sangere, musvitter, skovspur-
ve og bogfinker flokkes i den lille 
skov ved kirken, men min yndling er 
den lille bitte gærdesmutte, der med 
sin korte hale som en lodret antenne 
nogle gange følger mig, når jeg går 
langs stien gennem skoven ved kir-
kegården. Ganske lydløst, men for-
bløffende nysgerrig. Henrik og jeg 
tror, vi ved, hvor den har sin rede, 

men det holder vi for os selv…
Skovduerne yngler her, og underti-
den kommer rødkælke og forskel-
lige mere sjældne mejsearter forbi. 
Natuglen tuder ofte gennem natten i 
vinterhalvåret. Kun én fugl er uvel-
kommen her, hejren, som skaber 
dødsens tavshed i gadekæret ved sin 
ankomst. Så gemmer blishøns og 
rørhøns sig dybt inde i sivene, og de 
kommer først frem flere timer efter, 
at hejren igen er forsvundet.
Vi har selv jaget den væk, når den 
formastede sig til at lande i gadekæ-
ret, men den flyver blot 100 meter 
væk og opholder sig på marken ved 
Stenvadsvej, mens den holder øje 
med os. Når vi går ind igen, flyver 
den tilbage for at se, om noget er gået 
dens lange næb forbi. Måske er det 
på den måde, at blishønsene mister 
en unge hvert år.
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Gudstjenester på Rønnebærparken
Vi er begyndt på at have gudstjeneste eller morgensang hver uge. Hver anden 
onsdag er det gudstjeneste med kaffe og kage kl. 10.15-12.00, hver anden 
onsdag er der morgensang med saftevand kl. 10-11.

Gudstjenester
7. juni
21. juni
5. juli
26. juli
9. august
30. august

Morgensang
14. juni
28. juni
2. august
16. august

Gudstjenesterne og samværet bagefter (ved gudstjenesten med kaffe og kage) 
er åbent for alle ældre også udefra. Også pårørende til borgerne på Rønne-
bærparken er velkomne.
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Forglemmig ej

På fladskærmen kører en sort hvid 
film med Tove Maes, udenfor er For-
sytia i blomst og Danmark holder 
påskefri.  Kirkebladets udsendte mø-
der Mini Blume mens hun besøger 
sin mor på plejehjemmet, og stem-
ningen er piv hyggelig. ”Denne op-
gave fik en stor betydning for mig” 
fortæller Mini og fortsætter ” Mens 
arbejdet stod på fik min familie brug 
for en plejehjemsplads til vores mor, 
og valget faldt på Dannemare, idet 
jeg fra første kontakt med persona-
let i forbindelse med opgaven med 
væg dekorationen fornemmede en 
rigtig god atmosfære.  Opholdsstu-
ens farver har inspireret mig, billedet 
skulle være stilfærdigt. ”Jeg nærer en 
stor kærlighed til Lollands høje kla-
re horisont og den betagende høje 
himmel” fortæller Mini, og jeg som 
ser maleriet for første gang tænker, at 
de duschblå, grønne og gule nuancer 
minder om et lidt flammet postkort 
fra Østersøen. 
De syv dele er sammensat til en stør-
re fortælling. Minis egne historie 
er blandet med egnshistorier, som 
hun har fundet ved at researche på 
lokalhistorisk arkivs hjemmeside. 
Delene fremstår på maleriet som 
en cyklus, hvor Dannemare kirke 
er malet til syvende og sidst, en lys 
kirke med forbindelse med den lidt 

mørkere jord. ”De personer jeg har 
malet er uklare og anonyme, fordi 
det jeg gerne vil indikere, at det kan 
handle om os alle”, forklarer Mini 
og fortsætter: ”Alle mennesker har 
historier, forskellige historier – men 
ofte med lighedspunkter, som f. eks. 
dåb, skolegang, relationer i familien, 
som enkeltvis er afbilledet. Centrum 
af værket er en illustration af en for-
glemmig ej, og symbolikken med 
denne blå blomst ligger i, at vi alle 
skal værne om at få historien fra hin-
anden, også vore ældre medborgere, 
og dele de gode minder med hinan-
den, så de ikke bliver glemt”.
Kan maleriet minde os om at på-
skønne det nære liv, således at vi 
får lidt hjælp til at hjælpe hinanden 
med at række ud efter historierne, 
minderne, genbruge smilene ved 
erindringen om dåbsdagen, mo-
derkærligheden eller strandturen 
på en varm sommerdag eller noget 
helt fjerde – så lyser det stærkere op 
end et maleri i neonfarver, efter min 
mening.  Mini Blume har med god 
grund, synes jeg, modtaget rigtig 
mange positive tilbagemeldinger på 
sit værk, og det giver mig så meget 
”løn” igen, fortæller hun, mens Mi-
nis mor fortsætter med at sludre med 
sine børnebørn, der har fået hver en 
cola af plejepersonalet. 

- vægdekorationen på Rønnebærparken i Dannemare – malet af Mini Blume
Af Lisbeth Jensen
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Kunstneren Mini Blume og hendes døtre: Nora og Liv. Hele maleriet er ikke 
med på billedet, for I skal gøre jer selv den tjeneste at besøge Rønnebærparken 
og opleve det på stedet -  og jeg lovede Minis mor Kirsti at skrive, at hun ikke 
ønskede at blive fotograferet.
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Landemode og afskedsgudstjeneste
Onsdag den 14. juni kl. 13 afholdes 
den årlige landemodegudstjeneste i 
Maribo Domkirke med efterfølgen-
de åbent landemode i Bangs Have. 
Gudstjenesten og det efterfølgende 
møde er samtidig en mulighed for at 
tage afsked med biskop Steen Skovs-
gaard, som fratræder embedet som 
biskop pr. 1. september. Der er sendt 
invitationer ud til præster, menig-
hedsråd, kolleger og forskellige sam-
arbejdspartnere, og af hensyn til det 
efterfølgende arrangement er tilmel-
ding nødvendig. Pris for deltagelse er 
95 kr.
Det er Steen Skovsgaard, som fo-

restår landemodegudstjenesten, og 
han vil under mødet aflægge en både 
skriftlig og mundtlig beretning over 
de forløbne 12 år i Lolland-Falsters 
Stift. Stiftsrådet har endvidere beslut-
tet at lade Steen Skovsgaard begrun-
de uddelingen af den årlige kirkelige 
initiativpris, der som sædvanlig vil 
blive uddelt under det åbne lande-
mode.
Steen Skovsgaard har været biskop i 
Lolland-Falsters Stift i 12 år og ven-
der tilbage til Aarhus. Her skal han 
påbegynde et Phd studium om islam 
og kristendom, et emnefelt, som han 
har beskæftiget sig med i mange år. 
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HORNFISKEFESTIVAL 
– fra torsdag den 20. juli – søndag den 23. 
juli på havnen i Kramnitse
HORNFISKEFESTIVAL 2017 – fra 
torsdag den 20. juli – søndag den 23. 
juli på havnen i Kramnitse
For 37. gang er alle velkommen til en 
rigtig sommer-havne-folke-by-fest, 
og igen i 2017 holdes de mange tra-
ditioner i hævd, når Rudbjerg Hånd-
boldklub og Nakskov/Rudbjerg Vol-
leyballklub  fyrer op i rygeovnene og 
slår udendørs arealer og telte op for 
såvel lokalbefolkningen som områ-
dets mange sommerturister.
Fra torsdag kl. 18.00 til søndag kl. 
17.00 er der et varieret program af 
aktiviteter. Selvfølgelig er der også i 
år glade kræmmere på festivalplad-
sen alle dage, hvor man kan gøre en 
god handel. De nyrøgede hornfisk 
plus meget andet mad og drikke – 
som er festivalens varemærke – kan 
slet ikke undværes. 
Fredag er dagen for dysten ”Havne-
stafetten”, og lørdag er tradi-
tionelt den dag flest gæster 
besøger Hornfiskefestiva-
len, og kl. 14.00 og igen kl. 
16.30 er den musikalske un-
derholdning lagt i hænderne 
på  BURGERMEISTER , der 
vil få festivalpladsen  til at 
svinge,  så der er liv og glade 
dage– samt forhåbentlig høj 

sol over Kramnitse  - til hen på af-
tenen, hvor festen fortsætter i teltet  
med Anders Brøndholts diskotek.
Søndag sænkes tempoet en anelse, 
når sognepræst fra Kappel pastorat 
Janne Svensson forestår en gudstje-
neste i festival teltet kl. 11.00, efter-
fulgt  af salg af stegt flæsk og persil-
lesovs, så der er ingen, der er sultne 
kl. 13.30, når Leif Kerstein står klar på 
scenen. Leif har været med i en lang 
årrække, og vi ved at den ægte coun-
try stemning er højt værdsat blandt 
festivalens stamgæster, så hyggen er i 
højsædet frem lige til slutfløjtet                                                                                                                   
Der er fri entre alle dage, P-afgift kr. 
25,00 pr. køretøj
Yderligere oplysninger:
Formand for styregruppen.
Ebbe Edvardsen, tlf. 30324020 fra 
Rudbjerg Håndboldklub 
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111

Sognepræst Henrik Gade Jensen (HGJ)
Kirke Dannemare Gloslunde Græshave Tillitze
4. Juni Pinsedag 9.30 11.00
5. Juni 2. pinsedag Reventlow-parken
11. Juni Trinitatis s. 17.00 

Spi re af s lut -
ningsgudstje-
neste

11.00

18. Juni 1.s.e. trinitatis 11.00 9.30
25. Juni 2s.e. trinitatis 11.00
2. Juli 3.s.e. trinitatis 11.00
5. juli Sommer-

koncert
9. Juli 4.s.e. trinitatis 11.00
16. Juli 5.s.e. trinitatis præsten holder ferie
23. Juli 6.s.e. trinitatis Hornfiskefestival Kramnitze 11.00 (JS)
30. Juli 7.s.e. trinitatis 13.00 (JS)
1. august tirsdag Strandgudstjeneste
6. August 8.s.e. trinitatis 9.30
13. August 9.s.e. trinitatis 9.30 11.00
20. August 10.s.e. trinitatis 13.00 (JS)
27. August 11.s.e. trinitatis 11.00
30. august 19.00 

sangaften
3. Sept. 12.s.e. trinitatis 11.00
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111

Sognepræst Janne Svensson (JS)
Kirke Arninge Vestenskov Kappel Langø
4. Juni Pinsedag 11.00 9.30
5. Juni 2. pinsedag Reventlowparken
11. Juni Trinitatis s. 13.00 

Dåbs-
gudstjeneste

11.00

18. Juni 1.s.e. trinitatis 11.00  
Mølleguds-
tjeneste

25. Juni 2s.e. trinitatis 11.00
2. Juli 3.s.e. trinitatis 13.00 (HGJ)
9. Juli 4.s.e. trinitatis 13.00 (HGJ)
16. Juli 5.s.e. trinitatis 19.00 

Strandguds-
tjeneste  (JS)

23. Juli 6.s.e. trinitatis Hornfiskefestival i Kramnitze 11.00 (JS)
30. Juli 7.s.e. trinitatis 11.00
6. August 8.s.e. trinitatis 11.00 (HGJ)
13. August 9.s.e. trinitatis 11.00 13.00 Familie 

gudstjeneste
20. August 10.s.e. trinitatis 11.00
27. August 11.s.e. trinitatis 13.00 (HGJ)
3. Sept. 12.s.e. trinitatis 11.00 

Fjorddag
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Kappel pastorat

Søndag den 11. juni kl. 13 invite-
res tidligere dåbsbørn fra perioden 
01.01.2010-01.01.2016 til Dåbs-kom-
sammen i Vestenskov kirke.
Der vil efter gudstjenesten være hyg-
ge med pandekager og is i sognegår-
den.
Invitationer vil blive udsendt til dåbs-
børn og familie.

Strandgudstjeneste på Albuen
Søndag den 16 juli kl. 19.00
I de smukke omgivelser ved Albuen strand, afholder vi friluftsgudstje-
neste.
Kom og mærk suset og hør Guds ord under åben himmel.
Alle er velkomne og efter gudstjenesten byder menighedsrådene på 
kaffe og kage.
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Søndag den 18. juni kl. 11.00, er der 
traditionen tro Mølledag, ved den 
gamle stubmølle i Kappel.
Møllen vil være åben kl. 10-16. Der 
er fri adgang.
Såfremt vejret tillader det, vil møl-
lelauget køre med møllen.
Friluftsgudstjenesten forestås af Jan-
ne Svensson.

Kl. 12 åbner lauget boder med bl.a. 
salg af øl, vand, halmsild, kaffe og ny-
bagte vafler.
Mød op til en dejlig dag på denne 
skønne plet, hvor historisk vingesus 
og givende fællesskab kan mærkes.
>>Husk kirkebilen kører også til 
udendørsarrangementer <<

Møllegudstjeneste

Salmesang i juli og august
Salmebogen er fyldt med skønne sal-
mer, men vi kender ikke dem alle og 
det kan være svært at synge med på 
nye eller ukendte salmer.
Derfor vil der i Kappel pastorat i juli 
og i august en halv time før gudstje-
nesten, være mulighed for at komme 
og høre og synge søndagens salmer.
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”Jeg holder så meget af de gamle 
salmer!”

Fællesspisning
- maddage i Vestenskov sognegård

Sådan lød ordene i foråret, da ”Langø 
Synger” var samlet til sang-eftermid-
dag i bådelaugets hus på Langø. Det 
affødte ideen om at afholde en sang-
eftermiddag i Langø Kirke og synge 
de salmer, som vi holder allermest 
af. Finn Ibsen, som ledsager os med 
harmonikaspil, var med på ideen.

Menighedsrådet stiller kirken til rå-
dighed, så vi mødes:

Mandag den 19. juni 2017 fra kl. 
14.30-16.00.

Kirken og arrangementet er åben for 
alle interesserede. 

Vi kører videre med Menighedsplejens maddage, og datoerne bliver: 
torsdag d. 29.juni
torsdag d. 27. juli
torsdag d. 31. august

Vi spiser kl. 12.00. Der bliver serveret to retter mad samt drikkevarer, og 
kaffe med kage, alt dette for en beskeden sum af 70.00 kr. Der bliver også 
spillet banko, en spilleplade koster 5.00 kr. Har man ikke selv mulighed 
for transport, kan man blive hentet ved sin bopæl. Dagen slutter ca. kl. 
15.30/16.00.

Håber man så har haft en god dag med snak og dejligt samvær.
Der er tilmelding til:

Bjarne Enemark på tlf. 54948082/51356070
Ingelise Palm på tlf. 54948452/29923014
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Familiegudstjeneste
d. 13. august kl. 13.00 
Den 13. august afholdes der familie gudstjeneste på Langø cykelcamping.
Der vil efter en smuk gudstjeneste under åben himmel, være mulighed for 
at grille medbragt kød og menighedsrådet vil være vært for salat, flutes og 
kartoffelsalat. 
Til børnene vil der være opsat en hoppeborg. 
Der er ingen tilmelding til dette arrangement og deltagelse er gratis. Man 
skal selv medbringe service, bestik og måske et tæppe til at sidde på. 
Vi håber solen vil skinne og at vi får en dejlig dag.
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Kalender i Gloslunde pastorat

Spireafslutning med gudstjeneste og spisning
Søndag den 11. juni kl. 17.00 er der afslutning for spirekoret. Vi 
mødes til en kort gudstjeneste i Gloslunde kirke kl. 17.00 og bagefter 
er der spisning i præstegården. Forældre og bedsteforældre er også 
meget velkomne.

Spisning før sommerkoncerten
Før sommerkoncerten onsdag den 5. juli har vi traditionen tro en 
middag i præstegården kl. 17.30, før vi går over i kirken og hører sang 
musikken. 
Det koster 100 kr. og tilmeldingsfristen er til præsten den 25. juni.

Sangaften 
Vi synger sommeren ud i Græshave kirke den 30. august kl. 19.00. 
Kom og vær med til at synge fra Højskolesangbogen, om årstiden, om 
fædrelandet og historien, og om livets kamp og glæder. Organist Ulla 
Schwartz spiller og Henrik Gade fortæller om sangene. Bagefter er der 
kaffe/te og kage.

Strandgudstjeneste 
Ud for Digegården ved Hummingen mødes vi tirsdag den 1. august 
kl. 19.00 ved stranden, tag et tæppe med, stråhat eller parasol, må-
ske en udflugtsstol, og vær med til at synge lidt salmer og deltage i 
gudstjenesten. Kom og vær med under afslappende forhold i klitten. 
Bagefter kan vi nyde en kop kaffe/te i Digegården. Og måske en kage 
- man betaler selv. 

Basarkredsen
Basarkredsen holder pause over sommeren og begynder så igen til 
september. Se mere i næste nummer.
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SOMMERKONCERT 
Årets sommerkoncert i Gloslunde kirke
er den 5. juli kl. 19.00 - GRATIS adgang 

Koncerten er med Magnus Vigilius, som er sanger, og Alexander 
Noval, som er pianist. Sammen byder de på et repertoire bestående af 
opera, operette, musical og romancer med mere.

Magnus Vigilius er uddannet fra Det Kongelige 
Musikkonservatorium i 2001, uddannet hos 
bl.a. Operaskolen i Rødovre med Lilian Noval 
som sanglærer. Magnus Vigilius har optrådt 
som solist i opera-produktioner i Skandinavien, 
England, Frankrig, Tjekkiet og Tyskland. I april 
2014 sang han i finalen og modtog 2. prisen i 
verdens største Wagner sangerkonkurrence. I 
august 2016 havde han sin debut som Erik i 
”Den Flyvende Hollænder” og til august 2017 
får han sin rolle-debut som Siegmund i “Valky-
rien” for Den Ny Opera i Esbjerg.

Alexander Noval er pianist, 
født i 1971, har Diplomek-
samen fra Det kgl. danske 
Musikkonservatorium i 
1995, hvor han har stude-
ret hos Friedrich Gürtler 
og Karen Lund Christi-
ansen. Han har deltaget i 
flere kurser i udlandet for 
pianister og sangere, bl.a. 
hos prof. Wolfram Rieger. 
Han har været repetitør 
og akkompagnatør på flere 
opera- og lied kurser og har givet koncerter med sangere og instrumen-
talister i Tyskland og Danmark. Alexander er uddannet pianist, sanger, 
kordirigent, har studeret direktion og med organisteksamen i 2011 og er 
ansat som organist i Udby Kirke og Ørslev Kirke.
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Syng dig glad – syng i kor
Kirkekoret og Spirekoret medvirkede ved en dejlig familie-gudstjene-
ste i Vestenskov kirke sidst i marts. Dagen blev kaldt ”spiredag”, og vo-
res søde Spirekor lå under det grønne græsdække og spirede syngende 
op til at blive fine blomster.
Påskedag mødtes nogle tidligere 
og nuværende korpiger, hvor vi 
øvede på tre korsatser, som blev 
opført ved gudstjeneste Påskedag 
i Tillitze kirke.
Tak til pigerne for den sang og 
dejligt samvær!
Næste gang vi holder kortræf bli-
ver lørdag den 8. juli kl. 10-15 i 
Gloslunde præstegård og kirke. 
Tilmelding til Ulla: 25159813

Bagerst fra venstre: Kenni Jan Preben Høj, Elias Schwartz Madsen, Jeppe 
Dyrløv Hansen, Anders Engberg Nielsen, Michael Rasmussen Dyhrberg.
Forrest fra venstre: Organist Ulla Schwartz, Angelica Hillebrand Jørgen-
sen, Laura Elisabeth Pedersen, Julie Emma Larsen, Benjamin Blomqvist 
Bay Eriksen, Præsten Henrik Gade Jensen.

Konfirmation i Dannemare kirke 30. april
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Rudbjerg Pensionistforening
Danske-Seniorer fylder 50 år i september 2017, og er stadig en aktiv forening 
for borgere i gammel-Rudbjerg kommune - samt fraflyttede - vi kan altid bru-
ge flere medlemmer og det koster kun 100 kr. pr.år og så får man Senior-bla-
det 8 gange om året. Vi arrangerer ture -julefrokost, den 24.maj skal vi til Gav-
nø. Ring gerne og hør mere –og bliv medlem- til Rigmor Hansen 20 91 84 17

Spejder loppemarked i Vestenskov skole
De grønne pigespejdere og FDF afholder loppemarked og kom og gør et godt 
køb. Eller kom af med ting du ikke mere bruger og som andre kan have glæ-
de af. Og så støtter du samtidig en god sag. 
Der er loppemarked:
lørdag den 10. juni kl.10.00-12.30
lørdag den 1. juli kl.10.00-12.30 
onsdag den 19. juli kl.18.30-20.30

Kappel Boldklub
Kappel boldklub venner holder keglespil på Kappel stadion følgende lørdage kl. 13.00:
20. maj  - 3. juni - 29. juli 
kom og prøv - alle kan være med.

Ud at cykle
Kappel boldklubs venner cykler hver mandag kl.19.00 fra klubhuset. Find 
cyklen frem og smør kæden. Eller travesko hvis du ikke kan cykle, for alle 
kan være med. Vi slutter med lidt kaffe og hyggesnak.

Fra Dannemare Landsbylaug
Lørdag den 10. juni kl. 14.00 besøger vi godset Øllingsøe.
Kom med og oplev et af vore store lokale godser og hør Helge Danne-
skjold-Samsøe fortælle om bedriften.
Medbring selv siddeplads og forplejning hvis ønskes.

Børnenes Dag
Lørdag den 12. august kl. 11-16 er der hoppeaktiviteter, heste m.m.  i Par-
ken i Dannemare. Sale ag mad og drikkevarer. Alt i øvrigt gratis.

LOKALNYT:
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Adresseliste
Sognepræst for Gloslunde- 
Græshave-Dannemare-Tillitze: 
Henrik Gade Jensen, Gloslunde 
præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 
Dannemare, 54944180/30585700, 
hgj@ km.dk. 

Graverteam: 
Tlf. 54944790
E-mail: graverne@tillitze.dk
Hjemmeside for Gloslunde-Græs-
have-Dannemare-Tillitze pastorat
www.gloslundepatorat.dk

Sognepræst for Kappel-Langø-
Vestenskov-Arninge: 
Janne Svensson, Kappelvej 1, 4900 
Nakskov, tlf. 54948019
E-mail: jacs@km.dk

Gravere:
Langø: Anne Petersen 
Tlf. 20825972
Kappel: Gert Larsen
Tlf. 29916881

Vestenskov-Arninge: 
Per Bugajski, tlf. 54948512 / 
23435145 Hjemmeside for Kap-
pel-Langø-Vestenskov-Arninge 
pastorat:
www.vestenskov.dk

Rudbjerg Menighedspleje: 
Bjarne Enemark, tlf. 45948082

Rudbjerg kirkeblad udgives af 
menighedsrådet for sognene i 
Gloslunde, Græshave, Dannemare 
og Tillitze og menighedsrådene 
for Kappel-Langø og Vestenskov-
Arninge. 

Ansvarshavende redaktør: 
Henrik Gade Jensen, 54944180 

Oplag: 800 eks. 
Deadline for næste nr.
12. juli 2017

Sats og tryk: 
LF Trykteam, Rødby. 
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