Adresse og kontakt informationer
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pastorat: www.vestenskov.dk
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tlf. 2238 4978, e-mail: hannechristoffersen@hotmail.com
Kasserer: Vakant
Regnskabsfører: Skovbo Data

Graver i Langø: Anne Pedersen,
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Kirkeværge i Vestenskov:
Karl Hansen, Hvidstensmarken 2, 4900 Nakskov,
tlf. 5496 6100 / 2178 7910, e-mail karlphansen@live.dk
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Nr. 1 • Forår 2020 • Marts, April, Maj
Jeg vælger mig april!
I den det gamle falder,
i den det ny får fæste.
Det volder lidt
rabalder,
dog fred er ej det
bedste,
men at man noget vil!

Når
lyset
fortrænger
mørket...

Sådan skriver Bjørnson, og det passer på
foråret - det blæser og
rusker, men det nye
kommer også, et nyt år
melder sig, måske en
ny tid, det gamle fejes
bort. Og det knytter sig
også til det personlige:
At ville noget nyt og
ikke se fredsommeligheden som målet.
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75 år for befrielsen
“En vinter lang og mørk og hård
på fem forbandede år
har knuget landet i sin favn
med kulde og sult og savn.”

liv om modstandskampen og likvideringen af den danske HIPO-chef. Nu er
de alle døde.

Sådan begynder Danmarks Frihedssang, skrevet under krigen og trykt
i illegale blade, og vist også spillet i
radioen fra BBC. Det var fem forbandede år, og befrielsen var at slippe
ikke bare for tyskerne, men også at
være knuget i sin tilværelse.
Derfor springer den pæne bankmand Hans Chr. Varnæs i Matador også op i vinduerne for at rive
mørklægningsgardinerne ned, symbolet på mørket og frygten og krigen.
I 2020 fejrer vi den 4. maj kl. 19.00 i
Arninge kirke.
Det er nu 75 år siden, at Danmark blev
befriet. Det undrer mange, at vi bliver
ved med i Danmark at markere Anden
Verdenskrig. Nu er der næsten ingen
mere, der kan huske begivenhederne.
Og de sidste frihedskæmpere er vist
alle døde. Jeg nåede at møde og
snakke med Jørgen Kieler og Gunner
Dyrberg og i Gloslunde præstegård
havde vi i 2015 et foredrag af Søren
Hoff, der var tilknyttet Holger Danske,
det eneste foredrag han holdt hele sit

Arninge kirke 4. maj 2019

Men vi mindes indsatsen som modstandsbevægelsen udøvede og som
de allierede soldater kæmpede på
fronterne gennem Europa mod Berlin.
Befrielsen var mest de andres værk,
Storbritannien, USA og Sovjetunionens indsats. Og vi har jo nedskudte flyvere fra disse lande liggende på vore
kirkegårde, som et evigt vidnesbyrd
om deres indsats.
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Og vi bliver med at fejre befrielsen,
fordi besættelse og ufrihed og underkuelse og kujonering altid er et vilkår,
der kan komme igen, ikke på samme
måde, historien gentager sig aldrig
i samme form, men på anden vis og
med andet ansigt. Det onde opdager
vi altid for sent, ja, det kan måske kun
erkendes bagud i historien, og ikke
mens det sker og virker.
Derfor er det også vigtigt at fejre befrielsen i en kirke, fordi vi dér forkynder,
at det onde og gode er kræfter i vores
tilværelse, som altid vil kæmpe med
og mod hinanden, og uden at vi er i
stand til at helt at vide, hvor forskellen
går. Vi kan ofte selv blive kræfter for
dæmonien uden at vide det, fordi vi
i øjeblikket har svært ved at erkende
forskellen på godt og ondt, lys og
mørke. I kirken forkynder og bekender vi som i Trosbekendelsen: Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og
alt hans væsen. Men djævlen kan vi
nogle gange kun få øje på i et spejl,
og ikke ved at pege fingre ad andre.
Og det er det svære.
Henrik Gade Jensen
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Gudstjenester på Rønnebærparken
Hver onsdag er vi til stede på Rønnebærparken. Der er gudstjeneste hver
anden onsdag og andagt (morgensang og oplæsning eller fortælling)
den anden onsdag. Præst-Henrik, organist-Ulla og kirkesanger-Aase prædiker, synger og spiller og mange frivillige hjælper til med kaffe og kage
og med at få det til at fungere. Det er
altid hyggeligt at være sammen.

Gudstjenester
(10.30-12.00)

Andagter
(10.30-11.30)

18. marts
1. april
15. april
29. april
13. maj
27. maj

25. marts
8. april
22. april
6. maj
20. maj

Syng dig glad - syng i kor!
Forårets arrangementer er:

Spiredag i Vestenskov kirke søndag den 29. marts kl. 14
hvor Spirekor og kirkekoret medvirker.

(Der er ikke noget
d. 4. og 11. marts)

Man kan få kirkebil ved at ringe på
54 94 85 54 dagen før senest kl. 16.

Kirkeblad

Konfirmation i Dannemare kirke søndag den 26. april.
Kirkekoret medvirker.
Gunda i sin have,
da hun fyldte 95 år
den 22. april 2017.

Invitation til Alsang i Maribo Domkirke til os alle
søndag den 26. april kl. 14 – 15.
Anledningen er 75-året for befrielsen i 1945.
Jeg håber, at mange familier vil deltage og opleve suset, når mange stemmer
synger fællessang i vores Domkirke.
Jeg vil øve nogle af sangene med de børn og unge, som er i begge vores kor,
så vi alle får en dejlig fællessang sammen.
Nye børn og unge, som har lyst til at synge med i kirkernes kor,
kan tilmelde sig hos Ulla tlf.: 25 15 98 13.

Egen springer ud i
Præstegårdshaven.
Foto: Agnete Vistar
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Spirekoret synger hver onsdag kl. 16 – 16.45.
Kirkekoret synger hver fredag kl. 16 – 17.30.
Begge dage er det i Dannemare kirke.
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Indbydelse

Rudbjerg Menighedspleje
Rudbjerg Menighedspleje indbyder
hermed til Årsmøde.

Korshær, og vil især have sit fokus på det
behov, der er for hjælp på Lolland – Falster,
og hvordan det forsøges at tilgodese dette.

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.00 i
Vestenskov Sognegård.

Efter foredraget er der kaffebord, hvorunder
der er mulighed for spørgsmål og drøftelse
omkring aftenens emne.

Velkomst v/ Bjarne Enemark
Årsmødet indledes med spisning fra kl. 18.00.
Dette måltid består af sild og snitter/smørrebrød.
Bestyrelsen håber specielt at de mange frivillige, der er tilknyttet Menighedsplejen, vil
slutte op omkring samværet ved spisningen, men alle interesserede er naturligvis
velkommen.
Kl. 19.00. Mødet videreføres med et foredrag af Maria Mistarz Benzon, der er leder
af Kirkens Korshær Varmestue i Nykøbing.
Maria vil fortælle om arbejdet i Kirkens

Vestenskov
Fællesspisning i Sognegården.

Vi begynder kl. 13.00 og slutter 15.30. Der
serveres kaffe og kage til den beskedne
sum af 10 kr. og beløbet går til at indkøbe
garn.
Hvis nogen ligger inde med garnrester, som
de ikke selv skal bruge, modtager vi det
gerne.

Vi fortsætter med vore dejlige spisninger i
Vestenskov Sognegård den sidste torsdag i
måneden. I foråret bliver det følgende dage:

Det er i lighed med tidligere år muligt at
fravælge generalforsamlingen.

Vi begynder kl. 11.30 med en lille andagt,
hvor Kirsten Kristensen spiller, Jane Hansen
synger og præsten fortæller. Derefter spiser
vi dejlig mad tilberedt af frivillige og til den
beskedne pris af 50 kr. Det kan alle klare.
Det dækker to retter mad og drikkevarer og
godt socialt samvær.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Det er:
mandag d. 2. marts 2020
mandag d. 6. april 2020
mandag d. 4. maj 2020

Marts, april & maj

torsdag den 26. marts 2020
torsdag den 30. april 2020
torsdag den 28. maj 2020

e-mail. bjenemark@gmail.com
eller sms på tf. 51 35 6070.
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Kalender - fælles for pastoraterne

Kl. ca. 20.30 – 21.30 er der generalforsamling med aflæggelse af beretning, regnskab,
- og valg efter vedtægterne.

OBS! Alle der ønsker at deltage i spisningen
bedes tilmelde sig til Bjarne Enemark senest
mandag den 9. marts på:

Kirkeblad

Venlig Hilsen
Ingelise Palm . Tlf. 54 94 84 52 / 42 19 13 95

Marts og maj kl. 17.00
Gloslunde
Hverdagsgudstjeneste 25. marts
og 20. maj

Efter spisningen synger vi lidt igen og spiller banko. En spilleplade koster 5 kr., men
så kan også vinde. Eftermiddagen sluttes af
med kaffe og kage.
Bedre og billigere mad og samvær fås ikke
på Lolland og har man ikke selv mulighed
for transport, kan man blive hentet ved sin
bopæl. Dagen slutter ca. kl. 15.30/16.00.
Der er tilmelding til:
Bjarne Enemark på tlf. 54948082/51356070
Ingelise Palm på tlf. 54948452/29923014

Så er det atter tid til en hyggelig hverdagsgudstjeneste med spisning bagefter.
Det bliver i Gloslunde kirke til en kort gudstjeneste, og så er der spisning bagefter i
præstegården. Det koster kr. 30 og tilmeldgerne til præsten på sms eller ring på
30585700 eller mail på hgj@km.dk
Alle er velkomne, også fra Kappel pastorat.

29. marts kl. 14.00

Strikkeklub i Vestenskov Sognegård

Vestenskov
Spiredag og spiregudstjeneste

Strikkeklubben fortsætter med at strikke.
Men har du kun lyst til at snakke og socialt
samvær er du også hjertelig velkommen.

Søndag den 29. marts har vi den årlige
spiregudstjeneste i Vestenskov kirke kl.
14.00. Det var hidtil Janne Svensson, der fik
7
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ideerne og skrev drejebogen til spiredagen,
men vi prøver at følge op på bedste vis i år.
Kirkekoret medvirker og der bliver sang og
spil i kirkerummet.
Efterfølgende er der kaffe/te og kage på
Vestenskov skole.

Påske
Påsken er kristendommens vigtigste tid,
hvor de afgørende begivenheder fandt
sted, som danner grundlag for vores kirke
og tro.

Rudbjerg

Vi fejrer påsken med gudstjenester i begge
pastorater på alle helligdage. Langfredag
har vi stemningsfulde liturgiske gudstjenester kl. 15.00 i Kappel kirke og 16.30 i
Gloslunde kirke. I Langø kirke er der gåtur
før højmessen kl. 11.00 ved Birgitte Enemark. Man mødes ved kirken kl. 9.30.

Forinden holder alle menighedsråd et orienteringsmøde den 12. maj, hvor menighedsrådet bl.a. vil orientere om arbejdet i den
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen
og antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet.

2. Påskedag 13. april i Langø kirke kl. 11.00.
Forinden er der gåtur ved Birgitte Enemark.
Man møder kl. 9.30 ved kirken.

Orienteringsmøde i
Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge
pastorat:
Den 12. maj kl. 19.00 i Vestenskov Sognegård.

4. maj kl. 19.00
Arninge
Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke i samarbejde med Flyverhjemmeværnet
I år er 75-året for befrielsen, som vi skal fejre.
Vi mindes Danmarks befrielse med en
guds-tjeneste i Arninge kirke mandag
den 4. maj kl. 19.00. Sognepræst Henrik
Gade Jensen prædiker og Højrebykoret under ledelse af Ulla Schwartz synger.
Efterfølgende er der kaffe og kage på Dalvang i Arninge.

Påskeugen er som en mental rutschetur, en
voldsom rejse mellem glæde og sorg.
Begejstringen begynder med Palmesøndag, hvor Jesus på æselryg indtager Jerusalem og hele befolkningen hylder ham. Han
kommer ikke som en konge eller kejser på
en hvid hest, men på et uagtet trækdyr. Og
så bliver Jesus anholdt og anklaget og til
sidst korsfæstet langfredag, uden at have
gjort noget som helst, som ville kunne give
bødestraf efter den danske straffelov. Det er
en frivillig offerdød.
Og efter Golgatha tror disciplene, at alt er
slut og forbi. De tager dybt deprimerede
hjem til Galilæa, hvor de kom fra. Det var så
det! De havde håbet på meget mere. Han
døde bare! De tror, at historien er forbi med
korsfæstelsen og at Jesus svigtede dem ved
at gå i døden.
Men så kommer Påskesøndag, kvinderne
går ud til graven og finder den tom. Jesus er
der ikke mere. Han er opstanden, har trodset døden og så begynder kristendommen.

12. maj kl. 19.00
Menighedsrådsvalget i 2020
Der skal være menighedsrådsvalg til alle
menighedsråd i Danmark i 2020. I år foregår
de lidt anderledes, idet valget kan ske ved
et valgforsamlingsmøde den 15. september
(ligesom i gamle dage ved fredsvalg). Det
skal foregå på denne dag i alle menighedsråd. Hvis der skulle være utilfredshed med
den valgte liste, kan borgerne altid stille
med alternative lister med stillere, og så vil
der være almindeligt valg (kampvalg). Det
normale i næsten alle menighedsråd er dog
fredsvalg.
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Orienteringsmøde i
Gloslunde pastorat:
Den 12. maj kl. 19.00 i Gloslunde præstegård.
re og de danske regeringers politik overfor
Tyskland (Tyskerkursen) og så dramatikken
med at få den nye grænse i 1920.
Det foregår i Gloslunde Præstegård onsdag den 13. maj kl. 19.00.
Der serveres kaffe og kage, men ikke
sønderjysk kagebord.
Alle er velkomne.

13. maj kl. 19.00
Gloslunde
Foredrag om Genforeningen
I år fejrer vi 100-året for Genforeningen,
det vil sige at det nordlige Slesvig (Sønderjylland) igen blev en del af Kongeriget
Danmark. Der skulle tre blodige krige til
(Treårskrigen 1848-50, 1864 og Første Verdenskrig), før grænsen kunne finde sit nuværende leje. Tabet af Sønderjylland efter
krigen i 1864 betød bl.a., at mange danske
sønderjyder måtte deltage i Første Verdenskrig på tysk side. Op mod 30.000 sønderjyder blev beordret i krig og ca. 6000 faldt,
større tal end for dansk deltagelse i Anden
Verdenskrig.
Men også selve grænsedragningen gav
anledning til vildt politisk postyr, da kong
Christian X gerne så en sydligere grænse, og
afskedigede regeringen (Påskekrisen).
Henrik Gade Jensen fortæller med udgangspunkt i Slesvigs historie om først
Kongeågrænsen, årene under preussisk sty-

29. april kl. 12.00
Kappel-Gloslunde pastorater
Sogneudflugt
Kom med på dejlig udflugt til Sydsjælland.
Onsdag den 29. april er der fælles sogneudflugt for Kappel-Gloslunde pastorater.
Turen går til Snesere kirke på Sydsjælland,
en af Danmarks længste landsbykirker med
sine 52 meter. Derefter kaffe og kage på
Udby kro.
Start i Langø kl.12.00 – derefter Kappel
kirke – Vestenskov kirke – Rudbjerg hallen
og Brugsen Dannemare.
Tilmelding til Rigmor Hansen på 2091 8417
inden 22. april.
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Sognepræst		
Kirke

Sognepræst		

Henrik Gade Jensen (HGJ)

Dannemare

Gloslunde

Græshave

Kirke

Tillitze

Vacant
Arninge

Vestenskov

1. marts

1. søndag i Fasten

11.00 Dåb			

1. marts

1. søndag i Fasten				

8. marts

2. søndag i Fasten

9.30 (BMHL)

8. marts

2. søndag i Fasten

15. marts

3. søndag i Fasten

			

15. marts

3. søndag i Fasten

22. marts

Midfaste

9.30		

25. marts

Onsdag

Spiregudstjeneste i Vestenskov kirke 14.00

29. marts

Mariæ bebudelse

5. april

Palmesøndag 11.00 (BMHL)			

9. april

Skærtorsdag

10. april

Langfredag			

Palmesøndag 		

9. april

Skærtorsdag 11.00		

10. april

Langfredag		

Anden påskedag

9.30 (BMHL)

4. maj

Mandag

8. maj

Bededag		

10. maj

4.s.e. påske

17. maj

5.s.e. påske

20. maj

Onsdag

		11.00

21. maj

Kristi. Him. dag

		

24. maj

6.s.e. påske

4. maj

Mandag

8. maj

Bededag

10. maj

4.s.e. påske

17. maj

5.s.e. påske

20. maj

Onsdag

Pinsedag

11.00 (9.30 gåtur) (BMHL)

3.s.e. påske

Konfirmation 11.00

9.30 (BMHL)
Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke kl. 19.00

Ingen gudstjenenste
14.00 Kaffe præstegård

9.30		
Hverdagsgudstjeneste
17.00 med spisning

11.00		
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9.30 (BMHL)

31. maj

9.30		

Anden påskedag

3. maj

3.s.e. påske

11.00

Liturgisk gudstjeneste
15.00

Påskedag		

2.s.e. påske

3. maj

31. maj

9.30

26. april

2.s.e. påske

6.s.e. påske

13. april

Spiregudstjeneste
14.00

1.s.e. påske		

26. april

24. maj

12. april

11.00

Hverdagsgudstjeneste kl. 17.00 i Gloslunde med spisning

19. april

1.s.e. påske		

Kristi. Him. dag

Liturgisk gudstjeneste
16.30

11.00		

19.april

21. maj

9.30 (BMHL)

Ude af drift på grund af defekt varmeanlæg

25. marts

5. april

13. april

9.30		

Midfaste			

Mariæ Bebudelse

Påskedag

11.00 (BMHL)			

22. marts

29. marts

Langø
9.30

Hverdagsgudstjeneste
17.00 med spisning

Onsdag		

12. april

11.00

Kappel

9.30				
9.30

11.00 (BMHL)			
Befrielsesgudstjeneste
19.00

Gudstjeneste 12.00

Konfirmaton 10.00
Konfirmation 10.00

11.00		
Hverdagsgudstjeneste kl. 17.00 i Gloslunde med spisning
9.30
11.00 (BMHL)
9.30		

Pinsedag		
11

Rudbjerg

Kirkeblad

Rudbjerg

Basarkredsen i Gloslunde præstegård

Konfirmationer
Kappel Kirke

Langø Kirke

Dannemare Kirke

Store Bededag
den 8. maj kl. 10.00
i Kappel kirke:

4.s.e. påske
den 19. maj kl. 10.00
i Langø kirke:

Søndag
den 26. april kl. 11.00
i Dannemare kirke:

Nicole Lea Grænge
Anna Charmette Faltz Olsen

Jonas Damkjær

Simon Ølgaard Vedsted
Sørensen
Mikkel Lund Dalhammer
Sabrina Thomsen
William Chr. Lundhed Mod
Josefine Uddberg Madsen
Nichlas Fornitz Jensen
Janus Holegaard

12
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Vi har begyndt en ny sæson i vores strikkeklub, med megen hygge og socialt
samvær. Vi er 16-18 damer, der mødes
onsdag eftermiddag i præstegården. Vi
strikker, hækler og en enkelt knipler. Der
bliver lavet en masse ting, så som tæpper,
strømper, huer, vanter, halstørklæder, julenisser og juledekorationer. Alt sammen
sælges på vores julebasar i præstegården.
Til julebasaren rydder præsten sin dagligstue, hvor vi arrangerer vores ting til salg. I
konfirmandstuen har vi så cafe med gløgg
og æbleskiver og tombola. Overskuddet
doneres til Kirkens Korshær. Vi har også
skænket tæpper, huer, halstørklæder og
strømper til varmestuen i Nykøbing F.,
gevinster til konfirmandernes julebanko
og en del går til Korshærens butik i Søllested.

Vi har også i årets løb modtaget en del
gaver og Rudbjerg Menighedspleje har
tiltænkt os med et honorar, så hermed tak
til alle.
Sidder der nogle derude, som kunne
tænke sig at være med, så kom, det er
bare hyggeligt.
På basarkredsens vegne
Mona Nielsen
13
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Årsberetninger fra menighedsrådene
Vestenskov-Arninge
Kære Menigheder,			

bestemt med, at vi følger lovgivning
og annoncerer stillinger i udbud.

Vi fra Vestenskov og Arninge Menighedsråd og personalet byder jer velkommen ind i det nye kirkeår og glæder os
at møde jer, til kommende Gudstjenester og diverse arrangementer.

Jagten på en ny organist blev nødvendig, da Søren Johansen fik sig et
job i nærheden af sin bopæl i Maribo,
og det lykkedes at få en ny med organist Ingrid Hansen.

Det obligatoriske valg, i Menighedsrådet i november, forløb uproblematisk, poster i rådet forblev uændret,
men til det kommende valg i november, vil jeg stoppe som formand, så
yngre kan tage over.

Rudbjerg

Kirkeblad
det restaureret. Og så skal vi vide hvad
det kommer til at koste – og så vil Nationalmuseet også have et ord med
på vejen.

bejdet så, vil nogle sikkert spørge; står
det til mig, så bliver startskuddet efter
den 4. maj med Mindegudstjeneste –
idet vi fejrer 75 året for Befrielsen.
Tagstene på Arninges kirkegårdsmur,
på sydsiden, trængte til en udskiftning – og det har pyntet gevaldig på
muren – nu er vi næsten kommet hele
vejen rund. Tidligere murer har åbenbart ment, at kirkeloftet er mægtigt
stort og her kan man ”bare” deponere muraffald i forbindelse med
understrygningsarbejder etc. og det
faldt ikke i god jord hos os, da vi opdagede det. En del er nu fjernet, resten kommer snart væk.
Vores nye borger i Arninge, den norske arkitekt Ola Steen, har været syg
et stykke tid, men er kommet på
benene igen.

Igen måtte der findes en ny præst til
vore sognekirker – idet Janne Svensson har fundet nye arbejdsgivere, i
Sandby–Branderslev og Skt. Nikolai
kirker. Henrik Gade Jensen blev igen
vores vikar, og det har han igen gjort
til alles glæde og tilfredshed, med sin
prædiken og udstråling. Stor tak herfra Henrik, for din medvirken til gnidningsløs opretholdelse af planlagte
gudstjenester i Kappel Pastorat.

Arninge kirkes apsis har i rigtig
mange år set ”mystisk” ud og den trofaste kirkegænger har sikkert konstateret, at vægge og loft med de mange
revner, trænger til gennemgribende
renovering. I mellemtid har specialister besigtiget kirkens apsis. Der bliver
udarbejdet et reparationsprojekt, som
skal godkendes af provstiet og LF
Stift. Og så må vi se i øjnene, at kirken
lukkes i nogle måneder, mens reparationen står på. Og hvornår starter ar-

Hvordan kom vi igennem julemåneden? – det gav (næsten) søvnløse
natter og så fra den ene dag til den
anden startede præst Beth Marie
Larsen Hagemann, 1.søndag i advent,
i Arninge kirke. Foreløbig med regulativ til februar, og derefter regner vi
14

Fællesarrangementer i Kappel og
Gloslunde Pastorater har været godt
besøgt af vore menigheder. Her vil
jeg kort anføre: 4. maj Mindegudstjeneste i Arninge – Høstgudstjeneste i
Gloslunde – Strandgudstjeneste i Albuen – Møllegudstjeneste i Kappel
m.fl., men der er plads til forbedring
og udvidelse.

Vestenskov kirkegårdsmur fik også en
tiltrængt omgang fugning på vestsiden. Operation Murbier er endelig
afsluttet – i denne omgang! Vi regner dog ikke med, at de små insekter
besøger os igen. Depotet er bygget
og godkendt fra kommunens side og
taget i brug.

Da Vestenskov-Arninge sognets personale og ansatte igen har modtaget en personlig jule -og nytårshilsen
hilsen fra mig, med tak for indsatsen i
årets løb, vil jeg slutte med ønsket, for
alle vores menigheder, om et lykkeligt
og velsignet 2020.

Altermaleriet har det ikke så godt, og
ved nærsyn kan man se, at maling
har løsnet sig fra lærredets baggrund
og så er det meget mørkt, forårsaget
fra de mange stearinlys der er blevet
tændt igennem mange årtier. Vi har
kontaktet specialister og afventer
deres svar på, hvordan vi kan få bille-

Klaus Heun
Menighedsrådsformand i Vestenskov-Arninge
15
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Kappel-Langø

os. Det samme gør sig gældende med
henblik på arbejdet som kirkesanger
i Kappel, der blev vakant nogenlunde
på samme tid.

Endnu et år er gået, og vi har taget hul
på et nyt kirkeår. Set i bakspejlet blev
2019 et år, der var præget af en række
ændringer på personalesiden. Vores
daværende sognepræst Janne Svensson og vores organist, Søren Johansen,
valgte begge nye græsgange, hvilket
betød, at sognene pludselig stod uden
en fast tilknyttet præst og en organist.
Men året var også præget af nye fremadrettede initiativer, der forhåbentlig
vil medvirke til at skabe endnu bedre
rammer for menighedslivet. Der er i den
forbindelse blevet afholdt flere fælles
møder med menighedsrådet i Vestenskov-Arninge om en sammenlægning
af de to menighedsråd, og der blev hurtigt opnået enighed om dette.

de to menighedsråd med virkning fra
det kommende menighedsrådsvalg i
efteråret 2020. Det skal her nævnes, at
ansøgningen endnu ikke er færdigbehandlet i Stiftet.

Kirkeblad
med henblik på forkyndelsen af det
kristne budskab og/eller i mere bred
forstand opretholdelsen af fællesskaber i et lokalsamfund under pres og
forandring. Traditionerne er blevet
bibeholdt og nye arrangementer er
kommet til i 2019, hvilket man kan orientere sig om gennem kirkebladet og
sognenes hjemmeside www.vestenskov.dk

Det ledige præstembede førte til
flere møder med biskoppen, hvor menighedsrådene i hele den tidligere
Rudbjerg kommune samt bl.a. Halsted-Avnede deltog således, at
biskoppen kunne blive orienteret om
menighedsrådenes ønsker, behov og
forslag til en kommende og langsigtet
løsning. Der foreligger dog ikke et udspil fra biskoppen endnu, men indtil
nu har Henrik Gade Jensen, diverse vikarer og nu Beth M. L. Hagemann løst
opgaven for os, og det skal der lyde en
meget stor tak for.

Årsagerne til ønsket om en sammenlægning skal ikke mindst findes i det
faktum, at de to menigheder tilsammen har omkring 980 medlemmer, og
at der allerede findes et godt og velfungerende samarbejde menighedsrådene imellem om f.eks. diverse arrangementer. Samfundsudviklingen
på Vestlolland gennem de sidste årtier har været præget af bl.a. en større
fraflytning og en skæv alderssammensætning, så menighedsrådene
valgte derfor - efter afholdelse af menighedsmøder i sognene, hvor alle
medlemmer kunne ytre sig om forslaget - at fremsende en ansøgning
til biskoppen om at sammenlægge

At vores organist Søren Johansen,
Maribo, valgte nye græsgange tættere på sin bopæl, var ligeledes en
udfordring, da organister - populært
sagt - ikke hænger på træerne, men
det lykkedes dog at komme igennem
perioden frem til december ved hjælp
af ikke mindst Ulla Schwartz, Søllested, samt tidligere organister ved
kirkerne i sognene, inden vi pr. 1. december kunne ansætte Ingrid Hansen,
Købelev, som vikar. Der skal ligeledes i
denne forbindelse lyde en meget stor
tak til dem, der hjalp os igennem perioden, og som fremadrettet vil hjælpe
16

Hvad angår kirkebygningerne er der
foretaget løbende istandsættelser,
der udspringer af det årlige besøg af
den bygningssagkyndige, men hvad
angår præstegården i Kappel, er der
kun foretaget de mest nødvendige
vedligeholdelser. Årsagerne til dette
er flere: Præstegårdens fremtid er
uvis ikke mindst set i sammenhæng
med biskoppens planer for en kommende præsteansættelse, men bygningens standard er - alderen taget
i betragtning - utidssvarende, og en
gennemgribende istandsættelse vil
blive ret så omkostningstung.

Graverarbejdet på Kappel kirkegård
har desuden været ramt, idet vores
graver, Gert Larsen, har været sygemeldt, da han skulle have en ny hofte,
men også her lykkedes det ved hjælp
af graveren i Langø og en midlertidig
ansættelse af en gravermedhjælper at
klare de mest nødvendige arbejdsopgaver i Kappel, indtil Gert Larsen igen
kunne vende tilbage med fornyet
kraft efter overstået operation.

Afslutningsvis skal det nævnes, at menighedsrådet genkonstituerede sig i
forbindelse med mødet i november
2019 med samme besætning og arbejdsområder. Desuden skal der her
lyde en meget stor tak til alle ansatte
og frivillige for deres indsats for sognene gennem et noget turbulent år.
Godt nytår!

På trods af de mange personalemæssige udfordringer har der gennem
året været afviklet en række kirkelige handlinger og arrangementer

Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand i Kappel-Langø
17
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Gloslunde Pastorat
Når vi i dag siger ”kirke”, tænker vi på
bygningerne, murstenene, hvælvingerne, kirkeklokkerne der ringer og
kirkegårdene rundt omkring.

– større krav til rummene end i middelalderen. I gamle dage var kirkerne
uopvarmede, ligesom de er i de fleste
af vore nabolande.

Men i Bibelen betyder ”kirke”, at mennesker forsamles for at høre Guds ord.
”Ekklesia” hedder det på græsk, og
betegner en samling af frie borgere.

Danskerne slutter trofast op om kirkerne. 75% er medlem af folkekirken. I
vores pastorat er det 83%, i stiftet er
det 81%.

Derfor har vi kirke i vores pastoratet,
når vi samles for at høre Guds ord fra
Bibelen, synge salmer og lytte til en
prædiken. Det kan ske ved stranden,
på Pumpestationen, Rønnebærparken, på Western Camp eller hvor som
helst.

Men vi er ikke så mange til at bevare
kirkerne som førhen. Vi bliver færre og
færre og pastoratet havde 1657 indbyggere i 2012, da jeg kom som præst
til Gloslunde, og har mistet 20% til i
dag, hvor vi pr. 1. januar 2020 er 1348
indbyggere. Heldigvis kan pastoratet
i kraft af udligning i provsti, stift og
kongerige glæde sig over at have nogenlunde det samme budget. I 2012
havde vi et budget på 2.788.000 kr.
og i 2020 er det på 2.829.000 kr. Og
det er også en solidaritetserklæring,
at folkekirkens øvrige medlemmer
hjælper os med at vedligeholde vore
kirker.

Kirke er dér hvor vi samles for at høre
Guds ord. Det er det vigtige, dét vi aldrig må glemme.
Og så byggede vore forfædre i middelalderen nogle store stenhuse, fordi
de gerne ville have et fast sted at gå
hen og bede og synge til Gud. Og sikkert også for at kunne begrave deres
døde omkring kirkebygningen.

Det er nemt at blive trist til mode,
men jeg synes faktisk folkekirken er
Danmarks største succes. Den er som
humlebien, der ikke burde kunne
flyve, men alligevel flyver og brummer
og er tilstede. Også hos os i Gloslunde
pastorat. Kirkerne ligger som centrale
monumenter i Tillitze og Dannemare
og også som synlige pejlemærker i
Gloslunde og Græshave. Om vinteren

Kirkebygningerne er de absolut ældste bygninger i pastoratet. Og de har
egentlig ikke ændret sig så meget. Jo,
den gamle Dannemare kirke brændte
i 1895, og så opførtes en ny.
I dag fører vi traditionen videre med
at holde tjenester for Gud i vore kirkebygninger, og vi stiller – heldigvis
18
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kan vi glæde os over dem oplyst i projektørlys. Det bringer lys i en mørk tid.
Hver søndag er der gudstjeneste i en
af kirkerne og så er vi (præst, organist og kirkesanger) også næsten hver
onsdag tilstede på Rønnebærparken.
Vi prøver at udnytte kirkernes forskellighed, så der sker noget alle steder.
Jeg prøver som sognepræst at være
så synlig som mulig, og også stå for
forskellige arrangementer, som man
kan komme til. Vores organist Ulla
Schwartz gør et stort arbejde med
kirkekoret, og man kommer nær
himlens englesang ved at høre koret
synge til særlige gudstjenester.

fornys. Det er dyre opgaver, men vi har
råd til det.

Menighedsrådet i pastoratet er ansvarlig for den praktiske opgave med
at holde kirkebygningerne i god form
og være arbejdsgiver for og aflønne
personalet. Der har i 2019 blandt menighedsrådsmedlemmer været stor
fraflytning. Vores formand gennem
mange år, Susan Rasmussen, er flyttet
til Bogø, og kasserer Jørn Pedersen er
flyttet til Sjælland og Inga Hansen til
Fyn. Der skal være valg til menighedsrådet i november 2020, og vi håber
at der melder sig interesserede nye
medlemmer. Mere om det andetsteds.

Og så har vi en stor opgave med vore
kirkegårde, som er meget tomme. Det
meste skyldes jo, at færre begraves eller jordfæstes, men også fraflytningen
sætter spor. Vores ambition er, med
beplantninger, træer, blomsterbede
og bænke, at gøre kirkegårdene mere
park- eller havelignende, men med
stor respekt for deres formål som begravelsesplads.

På den praktiske front er vore fire
kirker i god stand og løbende reparationer og vedligeholdelse gennemføres. To store opgaver forestår: Klokketårnet ved Græshave kirke skal have
fornyet meget af det ydre træværk og
varmeanlægget i Tillitze kirke skal

Jeg bliver tit spurgt om Gloslunde
gamle skole: hvornår bliver den revet
ned? Den er en øjebæ, og dækker for
at kunne se Gloslunde kirke. Den er
desværre privat ejet, og kommunen
siger ærligt, at den ikke står i første
række til at blive revet ned og ned19

Rudbjerg

Kirkeblad

Rudbjerg

Kirkeblad

rivningspuljen gør mere gavn andre
steder. Den skal først købes af ejeren.
Det forgangne år blev trist med kommunens beslutning om at lukke Dannelunde skole. Vi håber meget, at
det lykkes at få gang i Dannemare
Friskole. Skole og kirke har altid været
tvillinger, der betinger hinanden. Menighedsrådet vil gerne, så vidt det er
muligt, støtte og samarbejde om at få
en friskole op at stå.
Vi håber at fortsætte 2020 med de kirkelige aktiviteter, som vi plejer, og ser
frem til et godt år.

”Hav ham i tankerne på alle dine veje,
så vil han jævne dine stier.”

Henrik Gade Jensen
Fungerende menighedsrådsformand

... Ordsprogenes bog 3:6 ...
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Afdøde i Pastoraterne siden sidst
Vestenskov

Græshave

Ruth Carmen Schmidt Hildebrandt

Kaj Jensen

Langø

Dannemare

Gerda Ketty Jessen

Johanne Doll Jensen (Bitten)

Kappel

Tillitze

Elisabeth Palm
Inger Margrethe Porse

Villy Helge Frederiksen
(bisat fra Sankt Nikolai)

Lokalnyt

Rudbjerg pensionistforening
Fredag den 13. marts: Kl. 14.00. Generalforsamling på Vestenskov skole.

Onsdag den 20. maj.
Tur til Thorsvang samlermuseum.
Nye medlemmer er meget velkomne.
Kontakt Rigmor Hansen 20 91 84 17
eller Britt Wallbum 21 48 33 75.

Lørdag den 21. marts.
Besøg af Pisterne med en morsom
teaterforestilling i Kappel forsamlingshus kl.14.00 med kaffe og kage.
Pris: kr. 50.00.
Tilmelding inden den 15. marts til:
Rigmor, tlf. 20 91 84 17

KULTURHUSET VESTENSKOV
Gl. skole
Stort påskebanko afholdes søndag
den 5. april 2020 kl. 14.00 i gymnastiksalen. Dørene åbnes kl. 12.00 (se
annonce).

Fredag den 3. april.
Forårsfest i Højreby hallen kl.16.00
med spisning og underholdning af
De Farende Svende.
Tilmelding inden den 24. marts til :
Rigmor , tlf. 20 91 84 17.

Vi planlægger et åbent hus arrangement, hvor I kan komme og se hele
22
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Lollands ny
friskole...

huset/skolen. Vi er nu kommet rigtig
godt på plads, har genetableret
”skolekøkkenet”, opstillet to sheltere
og vedligeholdt meget af bygningsmassen. Arrangementet bliver formentlig først en gang i maj. Nærmere
vil blive meldt ud.
Vi har gode lokaler til udlejning:
Brinthuset (op til 60 personer) og
”Landsbylaugets” lokaler (op til ca. 80
personer). Den store skole op til 150
personer med mulighed for overnatning.

Der er sket meget siden sidst. Skolens ny
hjemmeside er nu en realitet og dér kan
man læse sig til mange ting om både
skolen og dens værdigrundlag, venneforeningen, SFO’en og fribørnehaven.

Vi afholder Generalforsamling
fredag den 24. april kl. 19.00.
Vi starter med middag kl. 18.00
(tilmelding nødvendig).
  
KULTURHUSET VESTENSKOV
Gl. skole
Vestenskovvej 51
Vestenskov

Der er et fortsat arbejde med at samle
midler ind og selve hvervekampagnen
blev skudt i gang 1. februar. At få kontakt med forældrerne og vinde deres
forståelse for det store projekt, er en
stor udfordring. Også selv om skoleprojektet rækker meget længere ud end
skolen i sig selv - der er jo netop et stort
perspektiv i alle de afledte effekter af at
have en lokal skole. Vi håber det lykkes.
Imens kan man besøge skolens hjemmeside og få svar på mange ting, ligesom
det er muligt at booke tid til et møde og
en fremvisning af skolen m.m....

Dannemare og Omegns
Landsbylaug
Banko i Dannemare forsamlingshus
Søndag den 5. april holder Dannemare Landsbylaug i samarbejde med
Dagli’Brugsen banko i forsamlingshuset kl. 13-16.
Dørene åbnes fra kl. 12.

www.dannemarefriskole.dk

- skolen

Billetter kan købes i Dagli’Brugsen fra
den 20 marts.

i det grønne!

Lollands ny friskole - åbner aug. 2020
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