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Nyt og større Pastorat - nyt bladhoved...
Med dette nummer af
kirkebladet tager vi fat
på et nyt kapitel i Rudbjergs lokale historie, idet
de 8 kirker og sogne bliver til Rudbjerg Pastorat.
Da vi før har haft fælles
kommune og kirkeblad,
er det ingen revolution,
men mere en nødvendig
tilpasning til tiden.
Det nye pastorat ændrer
ikke på menighedsrådene. Vi har fra årsskiftet
to menighedsråd, et på
hver side af Maglehøjvej.
Pastorat betyder kun
fælles præst.
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Det nye Rudbjerg Pastorat
Fra 1. september 2020 bliver sognene i
det gamle Rudbjerg kommune lagt sammen til ét pastorat med navnet Rudbjerg
Pastorat.
Henrik Gade Jensen vil nu være kirkebogsførende sognepræst i alle otte sogne,
og så kommer der en medhjælpende sognepræst, Nicolai Røge, som tager gudstjenesterne hver tredje søndag og bistår
til julen og Alle Helgen. Se portrættet af
ham på næste side.

fortsat bliver synlig og nærværende og
tilstede i lokalsamfundet. Kirkebogsføringen foregår stadig lokalt i Gloslunde
præstegård, hvor der udskrives dåbs- og
vielsesattester, og foretages navneændringer. Og man altid kan henvende sig
og få en dåbsattest. I mange provstier er
kirkebogsføringen centraliseret, men ikke
hos os.
Rudbjerg har pr. 1/1 2020 2504 indbyggere og 2074 er medlemmer af folkekirken.

I gennemsnit betjener en sognepræst i
Danmark 2623 medlemmer, men med
store forskelle mellem stifterne.
Lolland-Falster Stift er bedst stillet med

Vi har hidtil været to sognepræster og totre pastorater. Nu bliver vi 1½ præst og ét
pastorat.
Vi vil gøre alt for at kirken og præsten
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én præst til 1456 medlemmer i snit, mens
Helsingør og København Stift har hhvs.
2304 og 2227 medlemmer pr. præst. De
øvrige stifter ligger imellem (tallene er fra
2017).
Nu bliver vi 1½ præst til 2074 folkekirkemedlemmer i Rudbjerg Pastorat og det er
statistisk set ikke dårligt. Mange sognepræster har flere i deres pastorat.
Sognene med kirkerne er der stadig,

og vil altid være der. De er grundpillen i
folkekirken. Pastoraterne forandrer sig
med befolkningsudviklingen. Måske flytter der engang flere mennesker til vores
smukke område, og så kan der være
grundlag for flere præster og gudstjenester.
Læse også side 20, “Rudbjergs kirkehistorie”,
om Rudbjergs sognes og pastoraters historie.

Nicolai Røge - vores nye hjælpepræst
I efteråret 2017 tilmeldte jeg mig stiftets
præstepraktik for teologistuderende, fordi jeg gerne ville lære præstelivet på Lolland og Falster at kende. Derfor tilbragte
jeg en weekend i Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge pastorat, og om søndagen
havde jeg den glæde at prædike til høstgudstjeneste i Kappel Kirke. Hvad jeg ikke
vidste var, at jeg tre år senere skulle blive
præst samme sted.
Fra 1. september 2020 er jeg, Nicolai Røge,
nemlig ansat som sognepræst i det nye
Rudbjerg Pastorart, hvor jeg sammen
med Henrik Gade Jensen skal betjene
de otte sogne. Henrik bliver pastoratets
primære præst, mens jeg har gudstjenesterne hver tredje søndag. Samtidig er jeg
ansat som ph.d.-studerende på Københavns Universitet, hvor jeg skal forske i de
forhold, som politisk og kirkeligt holder
folkekirken sammen.
Jeg er født og opvokset i Næstved, hvor
jeg også har boet gennem hele min studietid.

I foråret blev jeg kandidat i teologi, og i
juni afsluttede jeg folkekirkens præsteuddannelse, Pastoralseminariet. Gennem
min studietid har jeg bl.a. skrevet afsluttende speciale om D.G. Monrads kirkepolitik i perioden 1842-1863, hvorfor jeg
ofte i tanken fulgte Monrad, når han turnerede rundt på Sydhavsøerne.
Nu er det min egen tur, og jeg glæder mig
dels til samarbejdet med Henrik, dels til at
lære sognene og deres beboere nærmere
at kende. Derfor håber jeg, at I vil tage
godt imod mig som ny og nyuddannet
præst.
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Velkommen til det nye
”Rudbjerg Pastorat”
”Dit initiativ giver Rudbjerg Liv”
Sådan lød sloganet dengang Rudbjerg
var en kommune.
Rudbjerg er et område med utroligt
mange fællesskaber og foreninger af vidt
forskellig karaktér, og herfra skal lyde en
stor velkomst til det nye ”Rudbjerg Pastorat”. Et nyt større Pastorat med et meget
vigtigt afsæt i fællesskabet og i området,
som tidligere var Rudbjerg kommune.
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Syng dig glad - syng i kor!
Desværre ligger korarbejdet også nede for tiden p.g.a. COVID19.
At synge gør os glade, men det kan også være en smittespreder.
I slutningen af august kommer der nye retningslinjer for korarbejdet, og så
håber vi, at vi kan åbne dørene igen og begynde at øve og synge
ved gudstjenester.
Jeg vil kontakte Jer

UIla Schwartz, tlf. 25 15 98 13

Fællesskabet gør det ikke alene: ildsjæle,
driftige menighedsråd/bestyrelser og
præster, som tør tro på tingene og har
gjort det. Tak til alle som har været med
til at skabe rammen og gjort ”Rudbjerg
Pastorat” muligt, hjertelig tillykke til kirkebogsfører og sognepræst Henrik Gade
Jensen som har fået opgaven i alle 8
Sogne i ”Rudbjerg Pastorat”.

Med venlig hilsen

Tom Larsen
Rudbjergs kommunes sidste Borgmester (1998-2007)

Gudstjenester på Rønnebærparken
Vi har ikke haft gudstjeneste på Rønnebærparken siden marts måned, men i
august er vi langsomt begyndt at få lov
at komme onsdag formiddag. Men det
er kun præsten og organisten, Henrik og
Ulla, som kommer og med visir på. De frivillige må vente og kirkesanger Aase, der
synger, må også vente. Der er heller ikke
kaffe og kage.
Foreløbig kommer vi hver onsdag formid-

Kirkekor og spirekor
- oplev sammenholdet og glæden!

dag, men pandemien udvikler sig hele
tiden, så vi må se,
om det kan lade
sig gøre fremover.
Det håber vi
naturligvis.
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Konfirmationsundervisning

2020-2021

Det kommende års konfirmander skal
følge konfirmandundervisningen med
deres skoleklasser i de skoler, de går i.

Så arrangerer vi nogle søndage i efteråret
og foråret, hvor de kommer i kirke her i
vores kirker. På den måde lærer vi også
konfirmanderne at kende og de oplever
gudstjenester i vore kirker.
Præsten skriver til konfirmanderne, når vi
skal mødes i kirkerne.

Konfirmander fra Kappel 1940.
Præsten er Albert Madsen.
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Menighedsrådsvalget 2020
Hvis der i sognene bliver utilfredshed med
det valgte menighedsråd, er der stadig
mulighed for at indgive en alternativ liste
med kandidater, og så skal der være urafstemning blandt alle folkekirkemedlemmer. Men det plejer at kunne ordnes ved
såkaldt fredsvalg.

Det er ikke kun i USA, at befolkningen i år
skal til valgurnerne. Vi skal også vælge nyt
menighedsråd. Vi har skrevet og talt om
det før.
Nu nærmer afgørelserne sig.
Tirsdag den 15. september kl. 19.00
er der Valgforsamlingsmøde, både i
Vestenskov sognegård og i Gloslunde
præstegårds konfirmandstue. Begge
steder kl. 19.00

Og man må meget gerne møde op,
selvom man ikke selv agter at deltage i
menighedsrådsarbejdet.

På gensyn den 15. september i
Vestenskov eller Gloslunde.

På disse møder kan det kommende menighedsrådsmøde vælges. Og der kan
eventuelt afstemmes om kandidater.

Høstgudstjeneste og høstmarked

6. september kl.11.00
AFLYST

I år holder vi høstgudstjenesten i
præstegårdshaven i Gloslunde. Vi sæt- ORONA
A. C
PG
ter stole op med gode mellemrum
og
afholder taksigelsen til årets høst under
Guds frie himmel.
Bagefter steges der kyllinger og der kan
købes et godt måltid mad (kylling og
kartoffelsalat) for kr. 60. Børn under 12 år
er halv pris. Øl/vin koster 10 kr. og sodavand 5 kr. Bagefter er der kaffe/te til 5 kr.
og kage til 5 kr.
Der er også den festlige skatteleg med
præmier. Flag, som kan give gevinst, købes
for 10 kr. Overskuddet går til Rudbjerg
Menighedsplejes julekurve.
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Corona-pandemien - hvor er vi?
Fra sommerlandet har lydt klager over de
mange nye danske turister, der ikke opfører sig så pænt og propert som de tyske
turister, man er vant til. Her har vi måske
også noget at lære.
Og selvom corona-pandemien måske
finder sin lykkelige afslutning med en
vaccine eller en flokimmunitet på et tidspunkt, så kan der komme nye farer også
i fremtiden. Vores samfund er sårbart, ikke
kun vore kroppe, men også den omfattende digitalisering af alle funktioner,
frygter jeg kan kollapse enten ved uheld
eller ondsindede angreb.
Vi skal passe på vore liv, vort eget og andres, og vi passer jo også på andres ved at
passe på vort eget.

Nu troede vi lige, det var ved at være overstået. Og så kommer det igen.
Corona-epidemien er tilsyneladende
kommet for at blive. I sensommeren stiger smittetallet igen, især i visse byer, og
der overvejes obligatorisk mundbind. I
andre lande er det meget værre.
Hvor længe bliver det ved?
Det ved vi ikke. Men vi kan sige, at hvad
vi oplever med corona-pandemien måske
snarere er normaltilstanden for menneskeheden. Der har altid været dødelige
sygdomme i omløb. Mens vores sidste 5060-70 år måske snarere var en glædelig
undtagelse. Og så troede vi, at menneskelivet var sikkert og vi intet havde at
frygte.
Hvad fremtiden bringer, véd vi ikke.
Men vi kommer nok ikke tilbage til verden, som den var før. Med mindre der
opnås en effektiv vaccine uden særlige
bivirkninger.
Vi må lære at leve i en verden med mere
farlighed, og udøve mere påpasselighed
og omhyggelighed. Med vores hygiejne
og med vores omgang indbyrdes.
Det bliver nok permanent.
Store skrydende forsamlinger til sport
eller koncerter, ruskurser og puttefester,
charterture og festivaler må vi foreløbig
undlade. Og det kan vi også godt.
Menneskene må som andre skabninger
lære at indrette sig under forholdene, før
vi bliver i stand til at mestre dem.
Og så må vi også lære at se de gode bivirkninger i det, som sker. At vi måske
bliver mere forsigtige, omsorgsfulde og
ordentlige som mennesker i vores omgang med hinanden.

Henrik Gade Jensen
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Kappel præstegård sættes til salg
Gade Jensen skal være hele pastoratets
præst og fortsat blive boende i Gloslunde
præstegård. Dette indebærer, at menighedsrådet i Kappel-Langø nu er ejere
af en ubenyttet præstegård.
Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet salgsopstillinger på bygningen inkl.
præstegårdsjordene, idet menighedsrådet mener, at den bedste mulighed for
at sælge præstegården også indebærer
salget af jordene. Når salgsopstillingerne
og provstiudvalgets accept foreligger, vil
præstegården og jorderne blive annonceret til salg.
I forbindelse med salget lægger menighedsrådet stor vægt på, at en mulig
køber har fornuftige hensigter med hensyn til bygningens og jordenes fremtidige
brug.

Kappel-Langø menighedsråd har besluttet sig for at sætte præstegården i Kappel
til salg.
Da Janne Svensson fik embede andetsteds på Vestlolland, besluttede biskoppen efter længere tids overvejelser at
oprette et storpastorat, der dækker hele
den tidligere Rudbjerg kommune. I den
forbindelse er det med menigheds-rådets
tilfredshed blevet besluttet, at Henrik

Ole Arpe Munksgaard
Formand for Kappel-Langø menighedsråd

Om varme i Tillitze kirke

Fra den spanske syge 1918.
Omhu og renlighed har altid været værn mod
epidemier
8

Menighedsrådet arbejder stadig på at
finde en økonomisk fornuftig løsning på
varmen i Tillitze kirke. Som de fleste ved
gik varmen sidste år lige op til jul. Og vi
satser alt på at få en varmeordning klar til
vinteren, men vi kan ikke garantere.
Netop indenfor varme og energi er der
mange forskellige muligheder og én som
hænger sammen økonomisk skal findes.
Tillitze kirke har oliefyr, og det vanskeliggør også en fremtidig løsning.
9
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Kalender - aktiviteter i pastoratet
Onsdage i præstegården

Fællespisninger i sognegården i Vestenskov

Basardamerne i Gloslunde
præstegård

torsdag d. 24. september
torsdag d. 29. oktober
torsdag d. 19. november

Strikkedamerne i Gloslunde begyndte
sidste onsdag i august igen at optage aktiviteterne.

Vi starter som altid kl. 11.30 med
en andagt med præsten og derefter
serveres der en god middag med øl/
vand/vin til og også dessert. Derefter
ORONA
er der bankospil.
PGA. CTil sidst er der kaffe/
te med kage.

AFLYST

Jagthornene gjalder foran kirken tirsdag
den 6. oktober kl. 19.00, når der blæses
til Jagtgudstjeneste i Vestenskov kirke.

September

Fra Bibelen er der mange temaer omkring
jagt, men også stor respekt for dyrelivet og
Guds skaberværk.
Gudstjenesten er ikke kun for jægere, men
for alle, fordi vi alle indgår i Guds natur og i
naturens mange usentimentale fødekæder.
Jagt er også erkendelse af og agtelse for
dyrene og skabelsesværkets rigdom og
mangfoldighed

Hvis du selv har svært ved selv at køre,
kan du også blive hentet. Sig det ved
tilmelding.

Strikkeklubben i Vestenskov
sognegård

AFLYST

Orkestret Amazing Grace spiller glad, livsbekræftende, rytmisk musikNmed
solo - og
ORO A
fællessang. PGA. C
Den glade musik har rod i den sorte befolknings gospelrytmer og spirituals fra
USA´s sydstater, omsat til orkestrets egen
spillestil.
Siden 1996 har Amazing Grace afholdt
mange hundrede kirkekoncerter over hele
landet. Musikken henvender sig til alle der
holder af swingende jazzmusik.

Vi strikker i sognegården, Vestenskov:

mandag den 7. september
mandag den 5. oktober
mandag den 2. november
Alle dage er det kl. 13.00-16.00
Der serveres kaffe/te med kage og det
koster 10 kr.
Med venlig hilsen Ingelise Palm, tlf. 42 19 13 95
10

Jagtgudstjeneste i Vestenskov

Der strikkes hver onsdag kl. 13-16 i
præstegården. Nye er velkomne.

Vestenskov
Sommerkoncert i Vestenskov
kirke den 27. september kl. 19.00

Det koster kun kr. 50 og en bankoplade koster 5 kr.
Tilmelding til Ingelise Palm på
tlf. 4219 1395 eller Bjarne Enemark
tlf. 5494 8082 / 5135 6070.

Oktober

Gloslunde
Salmer med lollandsk baggrund
Torsdag den 8. oktober kommer salmedigteren Holger Lissner til Gloslunde
præstegård og fortæller…

AFLYST

En vor tids mest O
RONAsalmedigtere
. C kendte
PGA
Holger Lissner
besøger Gloslunde den 8.
oktober 2020 kl. 19.00. Holger Lissner har
været præst og højskolelærer i Jylland,
men er mest kendt for mange nye salmer,
som vi synger til vore gudstjenester. Og der
kommer stadig nye til. Men Holger Lissner

har også sine rødder på Lolland, oldeforældrene stod bag missionshuset i Avnede og
der er aner i Sæddinge og Holeby. Så vi vil
sammen synge nogle af Holger Lissners
salmer og han vil fortælle fra sin familiehistorie her på Lolland.
Som altid i denne tid tager vi forbehold for
corona-restriktioner, og der bliver måske
begrænset adgang efter først-til-mølle.

Julehjæ

lp

Der kan
sø
Menigh ges julehjælp
edspleje
fra Rud
bjerg
.
Blanke
t fås h
o
ss
Gade Je
nsen i G ognepræst H
e
loslund
eller fo
rmand
e præst nrik
f
e
o
gård
Rudbje
r menig
rg
h
tel. 45 9 Bjarne Enem edsplejen i
ark i L
4 80 82
angø,
.
Ansøgn
ingsbla
nketten
på past
vil
ora
Julehjæ ternes hjemm også ligge
lpen u
esider.
dg
kurv, ev
t. komb ør en købm
an
ineret m
gaveko
rt.
ed et m dsindre
Ansøgn
in
søndag gsfrist i år er
den 22
. novem
ber 202
0
11

Rudbjerg

Kirkeblad

Gudstjenesteoversigt • Efterår 2020
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Dato

6.

13.

20.

27.

4.

6.

11.

18.

25.

1.

Kirkeåret

3. s.e.trin.

14. s.e.trin.

15. s.e.trin.

16. s.e.trin.

17. s.e.trin.

Tirsdag

18. s.e.trin.

19. s.e.trin.

20. s.e.trin.		Alle
Helgens

November		
8.

15.

22.

22. s.e.trin.

23. s.e.trin.		Sidste
søndag

29.
1.s.i
advent

Mark 12,
Matt 18,
Matt 11,
Matt
Joh 5,
Luk 10,
Joh 11,
Mark 2,
Joh 15,
Joh 1,
Matt 21,
Matt 5,
Matt 21,
Prædiketekst														
38-44
1-14
25-30
20,20-28
1-15
38-42
19-45
14-22
1-11
35-51
28-44
13-16
1-9

Arninge					9.30 NR					 11.00 HGJ				

14.00
Vestenskov					
Indsættelse

Kappel		

11.00 HGJ			

11.00 HGJ							

Langø				

Dannemare		

		Jagtgudst.
19.00 HGJ

11.00 NR

13.00 NR		

14.30 NR

11.00 HGJ		

9.30 HGJ		

9.30 HGJ				

9.30 HGJ		

13.00 HGJ			

11.00
9.30 HGJ						
Dåb NR

11.00 HGJ		

16.00 NR			

11.00 HGJ					

9.30 NR

16.00 HGJ		

11.00 NR

11.00 Dåb

9.30 HGJ		

Pumpestationsgudstjeneste 14.00

Høstmar
ked, 11.00
Gloslunde				
HGJ

9.30 HGJ

19.00
Musikgudstjeneste

Græshave			11.00 NR				9.30 HGJ				11.00 HGJ			

Tillitze														
Præst

HGJ

HGJ

NR/HGJ
12

HGJ

NR

HGJ

HGJ

HGJ

NR

NR/HGJ

HGJ

HGJ
13

NR

HGJ
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somme vulkanudbrud af ideer.

Oktober - November

Det foregår i Gloslunde præstegård
kl. 19.00.

Europas vigtigste ideer fra
Antikken til i dag - fortællende foredrag

Rudbjerg
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Sidste år måtte vi aflyse stormflodsgudstjenesten p.g.a. brand, men i år
genoptager vi traditionen.
Vi holder gudstjenesten mellem pumperne og mindes de triste skæbner ved
stormfloden i de kolde novembernætter
i 1872.
Der er kaffe/te og kage bagefter.

Alle Helgens dag

Se gudstjenestelisten
Alle Helgens dag har fra gammel tid
været dagen, hvor mindes de døde, både
dem vi selv har mistet, i familien, sognet, og alle de mennesker som gennem
tiderne har båret den kristne tro videre
gennem ge-nerationer.

I en række levende foredrag fortæller sognepræst Henrik Gade Jensen om Europas
kulturhistorie og den vigtigste filosofi, teologi, kunst og litteratur, som har påvirket
os op til i dag og op gennem historien.
Det drejer sig dog mest om guds- og verdensforestillingen, som så viser sig i kunsten og politikken. Det er svært og tungt
stof, for historien er dyb og kompliceret
og giver flere spørgsmål end svar. Men
det bliver i fortællende og forståelig form,
hvor alle kan være med uden særlige
forudsætninger.

Vi har de fire første foredrag i efteråret
2020 og fortsætter så, hvis der er interesse
for det, i foråret 2021.
1. De 3 epoker: oldtiden, middelalderen og moderne tid.
7. oktober kl. 19.00
		
2. Antikkens verden – Platon og Aristoteles. 21. oktober kl. 19.00

Vi begynder i Antikken, den græske
filosofi, og som senere mødes og integreres med kristendommen, så det er svært
at skille Jesu budskab fra hellenistisk ånd.
Vi skal se på kirkefaderen og afrikaneren
Augustin, der satte kristendommen på
nye latinske skinner. Efter Roms fald
mistede Europa sit centrum, og folkevandringerne miksede folkene ind til middelalderen med en europæisk, katolsk
enhedskultur med en stærkt pavemagt.
Samtidigt eksploderer middelalderen
med nye ideer, som skaber den moderne
videnskab. Og de moderne sprog og nationaliteter begynder at fortætte sig.

3. Kristendommen og dens møde
med græsk kultur.
4. november kl. 19.00
				
4. Kirkefaderen Augustin og Roms
fald. 18. november kl. 19.00

1. Søndag i Advent

Gudstjenesten Alle Helgensdag præges
af bønner, læsninger, salmer og musik
og mulighed for at mindes og sørge
over dem, vi har mistet. Vi læser navnene
op på dem, som i årets løb er døde. Og
pårørende kan tænde et lys. Vi har alle
nogle, som vi kan tænde lys for og mindes
denne dag.

Trio Enna i Gloslunde
Søndag den 29. november kl. 19.00
kan man høre den lokale, vestlollandske Trio Enna i Gloslunde kirke.

Se i gudstjenestelisten hvor der er
gudstjeneste.

November

Stormflodsgudstjeneste
den 22. november kl. 14.00

Trioen består af sangerinden Annette
Creutzberg, Kgl. Kapelmusikus, fløjtenist
Verner Nicolet og pianist og organist Erik
Lauge Mikkelsen.
Trio Enna spiller et bredt repertoire.

Foredragene er
inspireret af og også
svar på den tidl. pave
Benedikt XVIs forståelse
af kristendommens
placering i Europa

Der er gratis adgang.

Mere når vi næppe i efteråret, men så
i foråret ser vi på Luther, renæssancen,
oplysningstiden og 1800-tallets vold14
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Teologihøjskolen Lolland
En ny sæson står for døren, og Teologihøjskolen Lolland har igen et nyt og
spændende program over vinteren. Det
er båret af lokale kræfter. Undervisningen
foregår kl. 19.00-22.00 på de nævnte
dage. Hvert foredrag koster kr. 75, men

”Brødre,
I skal kun regne det for glæde,
når I kommer ud for prøvelser
af forskellige slags.”

så er der også kaffe og kage i pausen og
hyggelig passiar. Og man bliver klogere.
Det fås ikke bedre.
Se mere på www.teologihojskolen.dk
Der findes også en større omtale af de enkelte aftner.

Dato

Emne

2020

Alle dage er onsdage fra kl. 19.00-22.00

21 oktober
28. oktober

Jakobsbrevet 1:2

Underviser

Sted

Apostlenes liv efter Jesu død

Tove Niclasen

Bandholm

Hvad gik der galt i Tyskland? - Tysk
protestantisme op til og under 1. og 2.
verdenskrig

Henrik Gade Jensen

Nakskov

4. november

Kaj Munk – skuespil og prædikener - 1

Bente Asschenfeldt

18. november

Træk af Det Danske Missionsselskabs
historie
Dantes guddommelige komedie - 1

Birgitte Villadsen

Nakskov

25. november

Jesper Bacher

Bandholm

2. december

Kaj Munk – skuespil og prædikener - 2

Bente Asschenfeldt

Nakskov

6. januar

Tysk protestantisme op til og under 1. og
2. verdenskrig

Henrik Gade Jensen

Bandholm

13. januar

Dantes guddommelige komedie - 2

Jesper Bacher

Nakskov

20. januar

Gudsbilleder

Birgitte Flensburg

Bandholm

27. januar

I dette tegn skal du sejre - Om
kristendommens tegn og symboler

Tove Niclasen

Nakskov

3. februar

Johannes Åbenbaring - kap. 1-11

Bente Asschenfeldt

Nakskov

10. februar

Fra salmeværkstedet - 1

Merete Bandak

Bandholm

24. februar

Fra salmeværkstedet - 2

Merete Bandak

Nakskov

3. marts

Johannes Åbenbaring - kap. 12-22

Bente Asschenfeldt

Bandholm

17. marts

Billedrejse til de 7 menigheder i Johannes
Åbenbaring

Birgitte Villadsen

Bandholm

Undervisningssteder:

24. marts

Afslutning

Strandparken 21

Bandholm

Nikolaihuset i Nakskov
Foredragssalen på Svanevig Hospice i Bandholm

TEOLOGIHØJSKOLEN LOLLAND
PROGRAM
OKTOBER

2020 – MARTS 2021

Bandholm

2021
Undervisningen er onsdage fra kl. 19 til 22
Hver aften har et nyt indhold i relation til emnet.
Se mere om emner og undervisere på midteropslaget og læs de udførlige
omtaler af de enkelte aftener på hjemmesiden.
Pris pr. aften: Kr. 75.

I samarbejde med FOF Sydøst og Svanevig Hospice holdes 3 foredrag, den 7. oktober, 5.
november og 12. november 2020. Se omtalen på hjemmesiden og HUSK tilmelding.

Vi vil være glade for tilmelding en uge før den enkelte kursusaften, idet
undervisningen normalt aflyses ved mindre end 10 tilmeldte deltagere.
Tilmelding via hjemmesiden www.teologihojskolen.dk
eller til Bente Asschenfeldt på tlf. 54771620 eller mail beasva@gmail.com

www.teologihojskolen.dk

www.teologihojskolen.dk
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Konfirmander 2020
Lango Kirke

Dannemare Kirke

Lørdag den 1. august

Søndag den 16. august

Lørdag den 15. august
Simon Ølgaard Vedsted Sørensen, Nichlas Fornitz Jensen, Josefine Uddberg Madsen,
Mikkel Lund Dahlhammer, William Christian Lundhede Mod, Janus Hoelgaard er
konfirmeret i Dannemare kirke den16. august 2020. Præst: Henrik Gade Jensen

Julemarked i Rudbjerghallen
Jonas Damkjær er
konfirmeret i Langø kirke
den 1. august 2020

Sabrina Thomsen er
konfirmeret i Dannemare kirke
den 16. august 2020
18

Søndag den 22. november kl. 10-16
Mød julemanden og køb julepynt. Underholdning til børnene.
19
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Baggrunden for
Rudbjerg Pastorat
I 1968 var der fem præster og pastorater i Rudbjerg-området:
Pastorat

Præst

Udnævnt

Kappel (Langø)

Frode Langballe

1965

Vestenskov

Aage Røgind

1935

Arninge

Chr. Dickmeiss

1967

Dannemare-Tillitze

Erling Djuraas

1958

Gloslunde-Græshave

Ib Sjö Rasmussen

1961

”Det første fælles kirkeblad i Rudbjerg fra 1978”

Da Djuraas flyttede i 1968, blev Dannemare lagt sammen med GloslundeGræshave og Tillitze blev lagt sammen
med Arninge. Ib Sjö Rasmussen ville ikke
være præst i et 3-sogns pastorat og flyttede til Jylland til et 1-sogns pastorat. I
stedet blev Viggo Larsen ansat som ny
præst og Dannemare præstegård solgt.
I Kappel flyttede Frode Langballe i 1968,
og så ønskede biskoppen at slå Kappel
(og Langø - Langø blev først eget sogn
i 2010) og Vestenskov sammen til et
3.sogns pastorat, når Aage Røgind gik på
pension. Men der opstod protester i sognene, og biskoppen besluttede, at Kappel
kunne beholde sin sognepræst. I 1975
blev Anne Birgitte og Holger Villadsen så
ansat i hhvs. Kappel-Langø og Vestenskov
pastorat.

Kirkeblad
Hvis vi sammenligner med udviklingen
inden for andre områder, så var der 13
skoler i Rudbjerg omkring 1950, og frem
til 1989 var der 3 skoler (Kappel, der blev
nedlagt det år, og Dannelunde og Vestenskov). I dag er der som bekendt ikke flere
skoler.

Arninge kirke har haft mange præster
gennem tiderne, som kun har været der
få år: Dickmeiss 1967-71, Bent Døssing
Hansen 1972-75, Nelly Højlund 1976-79,
Oluf Frederiksen 1980-84, og til sidst Elsebeth Knudsen, der som den sidste boede
i Arninge præstegård fra 1985 til 1989.
Da hun gik af, blev stillingen skåret bort.
Siden da blev præstegården brugt som
mødelokaler, kontor, børnehave og blev
så solgt for at par år siden. Arninge-Tillitze
pastorat blev så i 1990 lagt sammen
med Vestenskov og Kappel-Langø til et
5-sogns pastorat med to præster.

I 1977 mistede Rudbjerg sin sidste læge,
hvor der førhen var lægepraksis i Næsby
og Gloslunde.
Så folkekirken er såmænd meget mere
lokal og tilstede end så mange andre offentlige institutioner! Selvom vi ikke mere
er fem præster, men kun halvanden.

I 2008 blev Anne Birgitte Villadsen provst
i Østre provsti og så blev der igen lavet
om på pastoraterne, så der blev to nogenlunde lige store 4-sogns pastorater
i Rudbjerg: Kappel pastorat med Langø.
Arninge, Kappel og Vestenskov, og
Gloslunde pastorat bestående af Dannemare, TIllitze, Gloslunde og Græshave.
I 1985 blev Michael Foersom præst i
Dannemare-Gloslunde-Græshave
pastorat og i 2010 blev Tillitze yderligere lagt
til. I ti år fungerede de to 4-sognspastorater side om side i Rudbjerg. Jim Sander
Christensen afløste Anne Birgitte Villadsen i 2009 og rejste i 2012, Elizabeth
Knox-Seith var præst 2013-2014 og Janne
Svensson 2014-2019. Henrik Gade Jensen
afløste Michael Foersom i 2012.
Og nu er Rudbjerg blevet ét pastorat med
en fastboende, kirkebogsførende præst
Henrik Gade Jensen, og en halvtids hjælpepræst Nicolai Røge for en 4-årig periode.
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Forsvundne Arvinger fra Vestenskov
I august fik Vestenskov besøg af Danmarks Radio, der optog til programmet
Forsvundne Arvinger. Det drejer sig om
Ruth Carmen Schmidt Hildebrandt, som
vi bisatte 5. februar 2020. Ruth boede

på Rårup Mark siden 1985, men kom
oprindeligt fra København, og der var
ikke mere nogle pårørende. Ruth ligger i
fællesgraven i Vestenskov.
Programmet sendes til april 2021.
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Kirkeblad

Præstens arbejde består også i husbesøg, og jeg vil meget gerne ringes
op og komme på besøg. Ring eller SMS
3058 5700. Man behøver ikke være gammel, syg eller dårlig for at ønske besøg af
præsten. Det bedste ved arbejdet som
præst er faktisk at få lov at blive lukket ind
i menneskers liv og hjem.
Ved mange bisættelser ærgrer det mig så
meget, at jeg ikke nåede at lære afdøde at
kende. Jeg har i 8 år som præst her bisat

mange i sognene, og meget ofte ville jeg
meget gerne have nået at lære afdøde at
kende i levende live, bare et lille besøg, et
håndtryk, måske en kop kaffe. Giv mig lov
til at komme mere rundt. Ring også hvis
du synes din nabo eller gamle mor eller
far trænger til et besøg af præsten. Det er
det du betaler kirkeskat til.
Ring 3058 5700. Og indtal besked hvis jeg
ikke kan tage den.
Henrik Gade Jensen

Afdøde i Pastoraterne siden sidst

Præst for 8 sogne!
at fylde ud og give liv. Kirkerne står der og
kan sagtens rumme meget mere aktivitet,
måske cafeaftner, værested, sangaftner.
Mulighederne er mange. Men initiativet
må også komme fra sognene.

Med vores nye pastorat er jeg,
Henrik Gade Jensen, nu sognepræst
for 8 sogne og 8 kirker.
Hvordan skal det gå?
Det skal nok gå!

”Dit initiativ giver Rudbjerg Liv”. Sådan
lød sloganet i Rudbjerg kommunes tid,
som kommunens sidste borgmester Tom
Larsen skrev (se side 4).

Husk altid på, at folkekirken er en ramme,
et rum, en mulighed, som er hvad sognene og menighederne gør den til.
Kirkerne vedligeholdes og er i fin stand.
Kirkegårdene plejes og passes og er også
smukke steder at komme og mindes de
døde. Der vil altid være 2 gudstjenester i
Rudbjerg pastorat hver søndag.
Hvad ønskes der mere? Ja, det er i høj
grad op til sognefolkene at være med til

Som præst sørger jeg for, at alle de kirkelige handlinger vil finde sted: gudstjenester om søndagen, dåb og bryllupper,
bisættelser og konfirmationer. Men der er
plads til mere.
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Vestenskov

Tillitze

Olga Margrethe Jørgensen
Langø

Inger Margrethe Svendsen
Poul Erik Petersen

Michael Madsen

Kapellet

Gloslunde

Mogens Göthe Larsen
Tove Jensen

Edel Gudrun Hansen

Dannemare Kirke

Kappel

Kurt Jørn Rask Nielsen
John Arne Johansen

Asger Ove Mikkonen Hansen

Lokalnyt
Nyt fra Rudbjerg
pensionistforening

lignende. Og hvad vi selv kan gøre for at
forhindre det.
Det koster 50 kr. pr. person, og det er
inkl. kaffe og kage. Alle er velkomne.

Lørdag den 10. oktober kl. 14.00 på
Vestenskov skole er der foredrag med
en lokal politibetjent, som vil prøve at
gøre os lidt klogere på indbrud i lokalområdet, IT-kriminalitet, tricktyverier og

Tilmelding senest 1. oktober til
Rigmor Hansen, tel. 20 91 84 17.
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