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Vi elsker vor land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje.
Når om våren hver fugl,
over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
Vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans,
bli’r dog din Sankte Hans!
Den er bunden af sommerens hjerter,
så varme så glade.

Således skrev Holger Drachmann 
om midsommer og hvert år synger vi 
den til Sankt Hans. For hvad er mere 
dansk end sommeren med sit Sankt 
Hans bål og taler.

Sankt Hans den 24. juni, midsom-

mer, som med bålet og sin heks er en 
del af vort elskede lands historie. 

Men de færreste ved at Sankt Hans 
er Johannes Døberens fødselsdag. 
Johannes blev født præcis et halvt år 
før Jesus. Og hans fødsel havde intet 
med hekse eller dæmoner at gøre.
Johannes Døberen kender vi bedst 
fra biblen som ham, der levede af 
græshopper og vild honning og så 
døbte han folk i Jordanfloden. Je-
sus blev døbt af Johannes og på den 
måde anser vi dåben som et gammelt 
kristent ritual.

Så kan vi undre os over, at en fejring 
af Døberen er blevet til en sammen-

Sankt Hans
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komst om et bål der minder os om 
heksebrændingerne i den tidlige 
protestantiske periode i Danmark. 
For dåben symboliserer vi sjældent 
med onde hekse og
trolddom. Dåben har med spæd-
børn, navngivning og glæde at gøre, 
dåben er et af de to kristne sakra-
menter, som vi har i Den 
Danske Folkekirke. 

Men selv om vi anser dåben for kri-
sten og uden tilknytning til noget 
med dæmoner at gøre, så tager vi 
faktisk fejl.

For dåben var slet ikke en kristen op-
findelse, dåb fandtes lang tid før Jesu 
Kristi fødsel. Faktisk har dåben sine 
rødder tilbage i mysteriereligioner-
ne ud fra Isis-kulten og i den jødiske 
proselytdåb.

Isis-kulten har mange træk som vi 
også finder i kristendommen. Isis er 
den store moder figur, der tager vare 
på sine børn, ligesom vi i kristen-
dommen har en forældrefigur i Gud 
Fader. Begge kulter henvender sig 
mennesker der søger frelse efter li-
vet og ønsker en ændring af deres liv. 
Igennem indvielsen fralægger både 
myster og katekumener deres tidlige-
re liv ved en rituel død og genopstår 
som nye individer. Vi hører at der i 
Isis-kulten forekommer et renselses-
bad ti dage før indvielsen. Efter selve 
indvielsen fejres genfødslen med et 

fællesmåltid, dette kender vi fra nad-
veren, som er vores andet sakramen-
te i folkekirken.
Den kristne dåb var allerede et kendt 
indvielses ritual på Jesu tid og derfor 
ikke en ukendt handling som Johan-
nes praktiserede på Jesu tid

I biblen hører vi, at det først var jø-
der, der blev tilbudt den kristne dåb, 
dåben indebar ikke nødvendigvis 
en omvendelse fra hedenskab til jø-
dedommen, men måske snarere en 
omvendelse i form af anger, beken-
delse af synd, bøn om tilgivelse og 
beslutning om at forbedre sig. Den 
omvendelsesdåb, vi kender fra kri-
stendommen, er et religionsskifte, 
dvs. optagelse i Guds folk med en 
ændring af livsstil og folkeligt til-
hørsforhold. 
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Den jødiske proselytdåb var en dåb 
for hedninger der ville omvende 
sig til jødedommen. En hedning 
var i jødiske øjne uren på grund af 
kontakten med afguder. Derfor var 
det nødvendigt for en hedning, der 
omvendte sig til jødedommen, at 
gennemgå en rituel renselse. Denne 
rituelle renselse foregik ved et ren-
selsesbad og medførte at proselytten 
nu var vasket ren fra sit tidligere liv. 
Ved omvendelsen begyndte proselyt-
ten et nyt liv som jøde, han var ble-
vet nyfødt. Det vil sige, at hele hans 
tidligere liv som hedning, hans fami-
lieforhold og alle hans synder blev 
ophævet. Da hedninger ikke er en 
del af Guds udvalgte folk, kan de i te-
orien ikke blive jøder, men rabbiner-
ne begrundede proselytdåben ud fra 
Torahen, der derved også gav mulig-
hed for ikke fødte jøder at indtræde i 
jødedommen. Idet den renselse som 
proselytterne fik ved proselytdåben, 
var den samme renselse som israelit-
terne fik, da de gik igennem vandet, 
efter at være blevet besmittet af egyp-
terne. 

En proselytdåb var derfor både en 
omvendelse og genfødsel. En gen-
fødsel til liv, lys og frihed, begrundet 
ud fra israelitternes vilkår i Egypten. 
En genfødsel der samtidig betød en 
renselse, en eksorcisme.

I dag forbinder vi ikke dåben med en 
eksorcisme, men der er stadig en ek-
sorcisme indlejret i dåbsritualet.
Vi kender det fra Grundtvigs salme 
674, Sov sødt barnlille:
”Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade”

Korstegnet er en rest af det eksorcis-
me-ritual, som blev anvendt til ind-
vielsesritualer til andre religioner på 
Jesu tid.
Så alt i alt, borttagelse af det onde, 
har sin plads på Sankt. Hans aften. 

Glædelig midsommer
Janne Svensson
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Vi har 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 på Rønnebærparken

 Gudstjenester
13. juni
27. juni (JS)
11. juli (JS)
25. juli (HGJ)
8. august
22. august

Morgensang
20. juni
18. juli
1. august
15. 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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Kappel pastorat
Andagt i Peter 
Hansens have
Den 9. juni kl. 14.00
I denne smukke have med et væld 
af flotte blomster og smuk natur, 
vil vi gå rundt og lade os opfylde af 
Guds ord og skønne dufte.
Man skal selv medbringe et tæppe 
eller andet til at sidde på.
Vi mødes udenfor haven og går 
samlet rundt.

Kristendom og Bevægelse den 16. og 23. juni 
kl. 14.00 i Vestenskov skoles Gymnastiksal
I en travl hverdag kan vi nemt glemme at gøre gode ting for os selv og for 
Gud.
I salmernes bog kap. 150 vers 4 står der at Gud skal lovprises med dans, dette 
vil vi gøre lørdag 16 den juni kl. 14.00 med Zumba i Vestenskov skoles gym-
nastiksal.
Lørdag den 23 juni afholder vi Kristen yoga kl.14.00 i Vestenskov skoles 
gymnastiksal, man skal selv medbringe måtte og tæppe.
Alle er velkomne

Møllegudstjeneste ved 
Kappel Stubmølle 
den 17. juni kl. 11.00
Søndag den 17. 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 ad-
gang.
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Strandgudstjeneste på Albuen - 
Søndag den 22. juli kl. 19.00
I de smukke omgivelser ved 
Albuen strand afholder vi fri-
luftsgudstjeneste ved Henrik 
Gade Jensen og Verner Nico-
let spiller på fløjte.
Kom og mærk suset og hør 
Guds ord under åben him-
mel.
Alle er velkomne, efter guds-
tjenesten er der kaffe og kage.

Familiegudstjeneste på Langø
den 12. august kl. 13.00
Den 12. august afholdes der familie gudstjeneste på Langø cykelcamping.
Der vil efter en kort gudstjeneste under åben himmel, være spisning. 
Menighedsrådet vil være vært for pølser, salat, flutes og kartoffelsalat.
Til børnene vil der være opsat en 
hoppeborg.
Der er tilmelding til Rene Lil-
jedahl på tlf 20 77 95 06 inden den 
6. august. Man skal selv medbrin-
ge service, bestik og måske et tæp-
pe til at sidde på.
Vi håber solen vil skinne og at vi 
får en dejlig dag. 

Såfremt vejret tillader det, vil møllelauget køre med møllen.
Friluftsgudstjenesten forestås af sognepræst Janne Svensson.
Kl. 12 åbner lauget boder med bl.a. salg af øl, vand, halmsild, kaffe og nybagte 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 
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Tilbagemelding om menighedsmødet 
i Kappel-Langø marts 2018
 
Det årligt lovbefalede møde mellem menighedsrådet og menigheden blev 
afholdt den 25. marts i Kappel kirke i forbindelse med gudstjenesten. På mø-
det aflagde formanden beretning om det sidste års kirkelige liv i sognet og 
omtalte herunder årsregnskabet, der viser er pænt resultat, det kommende 
års budget, provstesynet af kirkerne og præstegården samt nogle af de afvik-
lede arrangementer for menigheden.
Efter denne orientering var det muligt for menigheden at komme i dialog 
med menighedsrådet og stille spørgsmål til dets arbejde samt fremkomme 
med ideer til fremme af det kirkelige liv i sognet. Desværre var fremmødet 
begrænset, men der udspandt sig en god dialog. 

Blandt ideer til fremtiden blev følgende nævnte: Bredere samarbejde mellem 
sognene i den tidligere Rudbjerg kommune om arrangementer m.m., ny op-
deling af kirkebladet, salg af sognegården i Vestenskov til fordel for brug af 

den nedlagte skole samme sted, øn-
sker om flere arrangementer med 
fællessang (”Vi synger solen ned”), 
maling af tavlerne med salmenum-
re i hvid farve, så salmenumrene er 
letter at læse og en større og bre-
dere involvering af menighedens 
medlemmer.
Ovenstående forslag vil menig-
hedsrådet derfor arbejde videre 
med i 2018 - ikke blot internt, men 
også i forhold til nabomenigheds-
rådene. 
Med venlig hilsen
Ole Arpe Munksgaard
Formand Kappel-Langø menigheds-
råd  

Foto af Langø altertavle.
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Præstesituationen

Ny besøgskoordinator
i Menighedsplejen

I Lolland Vestre Provsti har vi i det forgangne år taget afsked med præster, 
nogen har fundet andre embeder og en er gået på pension.
Dette har betydet at præsterne på Vestlolland har dækket ind over andre sog-
ne. 
Dette har for Kappel og Gloslunde pastorater betydet, at Sognepræst Janne 
Svensson i Kappel pastorat har haft børnegudstjenester i Skt. Nikolai Kir-
ke og varetaget konfirmandundervisning for Kappel/Gloslunde pastorater i 
samarbejde med Skt. Nikolai kirke.
Dette har betydet at Gloslunde pastorat har varetaget bisættelser/begravelser 
for Kappel pastorat.
Vi håber på forståelse for, at vi som præster hjælper hinanden til størst mulig 
glæde for kirkelivet på Vestlolland. 
Janne Svensson og Henrik Gade Jensen

En vigtig del af Rudbjerg Menighedsplejes arbejde er at besøge enlige ældre 
mennesker i pastoraterne, for hvem et ugentligt besøg og en snak betyder 
meget.
Dette arbejde blev tidligere varetaget af 
Elly Olsen, Langø, men efter hendes død 
har vi manglet en besøgskoordinator.
Nu har Mona Nielsen i Dannemare over-
taget opgaven, og arbejdet er i gang med 
at skaffe flere besøgsvenner og få koordi-
neret arbejdet. 
Henvendelse om ønske om besøg kan ske 
til Mona Nielsen, tlf. 5494 4127.
Husk at præsterne også altid står til rådig-
hed for en samtale eller et besøg.
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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
3. Juni 1.s.e. trinitatis 9.30 (JS)
10. juni 2s.e. trinitatis 11.00

17. Juni 3.s.e. trinitatis 15.00 familie-
gudstjeneste 11.00

19. juni Tirsdag Sommerkoncert
24. Juni 4.s.e. trinitatis 9.30 (JS) 
1. Juli 5.s.e. trinitatis 9.30 (JS)
8. Juli 6.s.e. trinitatis 11.00 (JS)
15. juli 7.s.e. trinitatis 9.30 
22. Juli 8.s.e. trinitatis Gudstjeneste 11.00 i Kramnitze - Hornfiskefestival
29. Juli 9.s.e. trinitatis 11.00

5. August 10.s.e. trinitatis 9.30
7. august Tirsdag Strandgudstjeneste 19.00 ved Hummingen

12. August 11.s.e. trinitatis 11.00

15. august Onsdag 17.00 Hverdags-
gudstjeneste

19. August 12.s.e. trinitatis 11.00
22. august Sangaften 19.00
26. August 13.s.e. trinitatis 9.30 (JS)

2. Sept. 14.s.e. trinitatis Cykelgudstjeneste
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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
3. Juni 1.s.e. trinitatis 11.00

9. Juni Lørdag
14.00     An-
dagt i Peter 

Hansens have
10. juni 2s.e. trinitatis 9.30 (HGJ)

17. Juni 3.s.e. trinitatis
11.00  Møl-
le-gudstje-

neste
24. Juni 4.s.e. trinitatis 11.00
1. Juli 5.s.e. trinitatis 11.00
8. Juli 6.s.e. trinitatis 9.30
15. juli 7.s.e. trinitatis 11.00 (HGJ)
22. Juli 8.s.e. trinitatis Strandgudstjeneste ved Albuen kl. 19.00 (HGJ)
29. Juli 9.s.e. trinitatis 9.30 (HGJ)

5. August 10.s.e. trinitatis 11.00 (HGJ)

12. August 11.s.e. trinitatis 13.00 Familie 
gudstjeneste

19. August 12.s.e. trinitatis 9.30 (HGJ)
26. August 13.s.e. trinitatis 11.00

2. Sept. 14.s.e. trinitatis 11.00 
Fjorddag
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Kalender i Gloslunde pastorat
Familiegudstjeneste
Græshave kirke danner rammen for vores børne- og familiegudstjeneste 
søndag den 17. juni kl. 15.00.
Det er også afslutning for Spirekorets sæson, og de vil synge nogle sange for 
os.  Vi vil også synge alle sammen sammen, som vi plejer til gudstjenesten.
Bagefter er der kaffe/te til far og mor og en juice til børnene. Og kage til alle.

Gudstjeneste ved 
Hornfiskefestival
Søndag den 22. juli kl. 11.00 
er det store telt ved Kramnit-
ze vores kirke i pastoratet. Det 
er under Hornfiskefestivalen 
og traditionen tro samles vi til 
gudstjeneste i teltet.

Basarkredsen
Basarkredsen hviler strikkepindene over sommeren og begynder så igen til 
september. Se mere i næste nummer.

Strandgudstjeneste 
Ud for Digegården ved Hummingen mø-
des vi tirsdag den tirsdag den 7. august kl. 
19.00 ved stranden, tag et tæppe med, strå-
hat eller parasol, måske 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.
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2018

Jeppe	Aakjær	blev	150	år	i	2016.	Der	var	et	særligt,	usynligt,	
men	uløseligt		bånd	til	både	Carl	Nielsen	og	Sophus	Claussen.	
At	give	ord	til	naturens	mysterium,	det	var	den	store	drøm	for	Jeppe	Aakjær.	Han	anså	
symbolisterne	–	og	hermed	Sophus	Claussen	–	for	at	være	poetiske	Ilagermus	der	blot	virrede	
omkring	uden	forbindelse	til	virkeligheden.	Aakjær	og	Claussen	havde	begge	forbindelser	til	
Carl	Nielsen	–	de	var	jævnaldrende	og	døde	også	uhyggeligt	tæt	på	hinanden.	Nielsen	skrev	
musik	til	Aakjærs	sange,	men	identiIicerede	sig	sjovt	nok	mere	med	Claussens	lyrik.	

Den landskendte skuespiller, Nis Bank-Mikkelsen - “The Voice” 
Nis Bank-Mikkelsen læser digte af både Aakjær og Claussen. Carl Nielsens musik understreger 
stemningerne og ordene. Den solistuddannede og CD-aktuelle duo, Villén & Sjølin, spiller 
melodierne til Aakjærs elskede sange og Nielsens mere traditionelle klassiske værker som f.eks “5 

piano pieces”  - musik som emmer af folkelig fædrelandsfølelse.

Litteratur- 
Koncerten 
EN USÆDVANLIG OG 

UUNDVÆRLIG KONCERT 
FOR TEKST-OG 

MUSIKELSKERE

NATURENS MAND 
JEPPE AAKJÆR 

(1866-1930)  

KOMPONISTEN 
CARL NIELSEN 

(1865-1931)

SYMBOLISTEN 
SOPHUS CLAUSSEN             

(1865-1931)


AAKJÆR OG CLAUSSENS FORSKELLIGHEDER     
- AKKOMPAGNERET AF CARL NIELSEN

Sommerkoncert 
Årets sommerkoncert i Gloslunde kirke er tirsdag den 19. juni kl. 19.00. 

Den handler om bl.a. Jeppe Aakjær. Skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen 
læser og duoen Villén & Sjølin spiller musik til.

Efter koncerten et lille traktement.

GRATIS ADGANG GRATIS ADGANG
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Cykelgudstjeneste
Så tager vi cyklerne frem, og kører fra kirke til kirke. Vi har cykel-
gudstjeneste søndag den 2. september. Vi begynder kl. 10.00 i Tillitze 
kirke, hvor vi begynder med en salme og præstens første læsning, så 
går det videre til Dannemare kirke med en salme og en prædiken, så 
til Græshave med nadver, og vi slutter i Gloslunde kirke med velsig-
nelsen. Bagefter er der frokost i konfirmandstuen med hjemmesmurte 
madpakker. Præsten sørger for medvind hele vejen.

Hverdagsgudstjeneste
Onsdag den 15. august er der atter hverdagsgudstjeneste med spisning i præ-
stegården. Vi begynder i Gloslunde kirke kl. 17 og så går vi over i konfir-
mandlokalet. Giv gerne besked til præsten på sms 30585700.

Sangaften 
Vi synger sommeren ud i Græshave kirke onsdag den 22. august kl. 19.00. 
Kom og vær med til at synge fra Højskolesangbogen, om årstiden, om fæd-
relandet 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.
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Syng dig glad – syng i kor
Begge kor fortsætter efter sommerferien sidst i august. 

Spirekoret øver tirsdag eftermiddag.
Kirkekoret øver fredag eftermiddag. 

Begge kor øver i Dannemare kirke, og det er gratis at synge med.

Nye kor-børn er velkomne og kan tilmelde sig hos 
Ulla - tlf. 25 15 98 13.



16

I Tillitze kirke 
29. april 2018:
Filippa Lehrmann 
Nielsen (t.h.)

I Kappel kirke 
den 27. april 
2018: 
Sofie Sandau 
Hansen, præsten 
og  Lucas Tristan 
Grænge.

Konfirmationer
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I Dannemare kirke den 29. april 2018: 
Forrest fra venstre Laura Heidi Sand Lantz, Malou Amalie Hansen, Johanne 
Pugerup Rasmussen, Frederikke Uddberg Madsen, Ida Marie L. Mod. Bagerst 
fra venstre: præsten, Valdemar Jensen, Micki Hansen, Tobias Uhrskov-Hansen, 
Markus Rosenstand Heyn, Magnus Biel Klattrup.

I Langø kirke 29. april Frida Karoli-
ne Høj Jørgensen (t.h.)

I Vestenskov kirke den 27. april:  Emilie 
Dyberg Hansen, Benjamin Jensen og Ja-
nus Tanciula Madsen.
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Vi har i Kappel pastorat 2018 taget afsked med

Kappel:
Gisela Adelheid Elisabeth Baumberger

Erik Bruun

Vestenskov:
Ann Adelstorp

Ester Henny Dupont
Villi Fromberg Nielsen

Aage Dichov Lund

Arninge:
Beth Wivi Andersen

Aase Solveig Fjordfeldt

Langø:
Anna Marie Tancula
Mary Gerda Sylvest

 
Vi har i Gloslunde pastorat taget afsked med

Dannemare kirke:
Gunda Andresen

Svend Georg Madsen
Edvard Otto Pedersen

Eufemia Nielsen

Gloslunde kirke:
Mogens Hansen
Nelly Rasmussen

Bjarne Gundgaard Jensen

Tillitze kirke:
Anna Marie Bugajski

Edith Pedersen

Fra Nakskov kapel
Elinor Jensen

Knud Verner Andersen
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Lokalnyt fra Rudbjerg
Vestenskov & Omegns Landsbylaug
Landsbylauget afholder Sankthansaften den 23. juni kl. 18.00, hvor vi 
starter med fællesspisning. Man kan få grillet sit medbragte kød, tilbe-
hør tager man selv med. Øl/vand el. vin kan/skal købes på stedet. Kl. 
21.00 kommer borgmester Holger Rasmussen og holder båltale.
Der afholdes sommerarrangement lørdag, den 18. august. Vi starter 
med forskellige aktiviteter kl. 15.00 og kl. 18.00 er der fælles grill. Alt 
kød og tilbehør medbringes. Øl/vand el. vin kan/skal købes på stedet. 
Der vil være levende musik om aftenen.
Se mere på vores hjemmeside www.vestenskov.nu

Nyt fra Kappel boldklubs venner
Så er cykelturene hver mandag aften startet. Vi mødes ved klubhuset 
kl.19.00 - alle kan være med, vi slutter med en kop kaffe og hyggesnak.
Keglespil ved klubhuset lørdag kl.13.00 – 19. maj, 9. juni og 28. juli. 
Kom og vær med, det er for alle. 
Med venlig hilsen
Kappel Boldklubs Venner

Loppemarked lørdag den 9. juni kl. 11-16 
By- og landsbyloppe og plantemarked i parken i Dannemare (v/kirken)
(Eller evt. på din bopæl)
Vi opfordrer til, at du så vidt muligt deltager i parken, så vi får en livlig 
aktivitet der - men du har også mulighed for at afholde loppesalg på din 
hjemmeadresse i Dannemare-Tillitze-Gloslunde og Græshave.
Alle former for lopper og planter må sælges - også gerne børnelopper.
Tilmelding nødvendig til Hans Madsen, tlf. 51 94 63 10, mail:stationdan-
nemare@gmail.com 
Eller evt. på Facebooksiden: Styrk Landsbyen Dannemare 
Husk adresse hvis du ønsker at afholde loppemarked på din bopæl.
Dannemare og Omegns Landsbylaug i samarbejde med Dagli Brugsen.
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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. 54948019/30718019
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 Kappel-Langø-
Vestenskov-Arninge pastorat: 
www.vestenskov.dk

Rudbjerg Menighedspleje: 
Bjarne Enemark, tlf. 54948082

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.
11. januar 2018

Sats og tryk: 
LF Trykteam, Rødby. 

Rudbjerg Posten skabelon v0.5.indd   20 05/11/15   22.04


