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Endnu engang må vi udsende et kirke-
blad med gudstjenester og aktiviteter 
for de næste tre måneder, uden at vide, 
hvad der kan gennemføres.

Vi regner dog med, at gudstjenesterne 
fra nu af fastholdes med disse begræns-
ninger: 
Kun 1 kirkegænger pr. 7,5 m2, ingen salme-
sang fra menigheden og kun en ½ times 
varighed. 

Om vi så i løbet af foråret 2021 kan få 
lov at holde mere almindelige gudstje-
nester med sang og nadver, håber vi på. 
Men vi følger de regler, som udstikkes af 
regering, folketing og biskopper.

Der har været kritik af, at kirkerne blev 
lukket og begrænset, men folkekirken 
er en del af det offentlige Danmark, og 
vi lytter og adlyder som alle andre, når 
statsministeren og folketinget siger, hvad 
vi skal gøre. Alt andet ville være utænke-
ligt.

Vi har aldrig prøvet en sådan pandemi 
i vores tid - det er uprøvet for alle. Og vi 
kan være glade for, at Danmark er kom-
met betydeligt bedre gennem pande-
mien end mange andre lande.
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Corona-pandemien 
- hvor står kirken lige nu?

På grund af usikkerheden omkring gud-
stjenesterne i foråret, tilbyder vi i Rud-
bjerg Pastorat, at konfirmationerne kan 
flyttes til august måned eller der omkring. 
Det har de fleste konfirmand-familier tak-
ket ja til.

Som det ser ud nu, får vi 8 konfirmationer 
med 12 konfirmander i 6 forskellige kirker, 
omkring august måned. Enkelte er endnu 
ikke lagt fast. Derfor skriver vi heller ikke 
navne og tidspunkter endnu, men det 
kan komme med i næste kirkeblad. Så har 
alle forhåbentligt fået det på plads.

Det har været stressende for mange fami-
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lier at skulle flytte den fest, som både kon-
firmanden og familien har set frem til og 
planlagt i flere år. 

Det har også været hårdt for vores lokale 
udbydere af festlokaler og mad-ud-af-
huset, at se de fleste arrangementer aflyst 
igen i dette forår.

I foråret måtte vi lukke kirkerne helt.

Begrænsninger i kirken til jul – før aflysning

Der var 19 konfirmander foran Kappel præstegård i 1961. Præsten var Albert Madsen, der var præst i Kappel 1934-64.

Årets konfirmationer 2021



Efter foredraget er der kaffebord, hvor-
under der er mulighed for spørgsmål og 
drøftelse omkring aftenens emne.

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

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

OBS!  Alle der ønsker at deltage i spisnin-
gen, bedes tilmelde sig til Bjarne Enemark 
senest mandag den 8. marts på e-mail:
bjenemark@gmail.com 
eller sms på tlf.  51 35 60 70.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS: Følg med på hjemmeside, facebook og Ugeavisen, 
for evt. meddelelser, hvis det bliver aflyst/udsat.
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Vi har ikke gudstjenester på Rønnebær-
parken pt, og hvornår det igen bliver 
muligt, ved vi ikke i skrivende stund.

Men den daglige leder på Rønnebær-
parken, Anne Stope, oplyser, at borgerne 
har det godt i hverdagen, en stille hver-
dag med lidt højtlæsning, lidt spil og al-
mindelig dagligdags hygge. Stemningen 
er god. 

Lige for tiden må hver borger vælge tre 
kontaktpersoner, de må have besøg af – 
dog kun to ad gangen. Dette tiltag igen 
for at begrænse eller helt undgå smitte. 

Som statsminister Mette Frederiksen har 
sagt, skal pandemien være under mere 
kontrol, inden der åbnes yderligere op i 
samfundet. 

Hvis restriktionerne tillader det:

Indbydelse til Årsmøde i 
Rudbjerg Menighedspleje

Onsdag den 17. marts 
kl. 18.00 i 

Vestenskov Sognegård.

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 Menighedsple-
jen, vil slutte op omkring samværet ved 
spisningen, men alle interesserede er 
naturligvis velkommen.
 
Kl. 19.00. Mødet videreføres med et fore-
drag af sognepræst Nina Morthorst, 
Torkilstrup på Falster. Nina Morthorst 
fortæller historien om AA, Anonyme Al-
koholikere, som voksede ud af kirkeligt 
diakonalt arbejde. Og som i dag er et til-
bud til mange mennesker overalt i Dan-
mark. Nina vil fortælle historien om dette 
sociale arbejde med rødder i kirkens 
næstekærlige forpligtelse.

Rudbjerg Menighedspleje
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Årsberetninger fra menighedsrådene

Årsberetning 2020 for Vesten-
skov-Arninge menighedsråd

Kære Menigheder,

Jeg håber at alle i vores menigheder, er 
kommet helskindet igennem Covid-19. 
Hele menighedsrådet ønsker jer et velsignet 
2021 – forhåbentlig snart uden masker og 
håndsprit!

Det bliver nu min sidste årsberetning 
som formand for Vestenskov-Arninge MR, 
idet Ole Munksgaard overtager som for-
mand for det nye Kappel-Vestenskov Me-
nighedsråd, som er blevet til, efter at en 
forudgående rundspørge i pastoratet ikke 
har resulteret i menighedens indsigelser til 
den planlagte sammenlægning. Når de sid-
ste prikker er faldet på plads, i løbet af marts 
måned 2021, når årsregnskabet er afsluttet 
og underskrevet, er Kappel-Vestenskov Me-
nighedsråd en realitet.

I november 2004 kunne jeg læse i Folketi-
dende, at det ”gamle” Arninge MR stoppede 
og det nye menighedsråd manglede et 
medlem, for at være fuldtallig repræsen-
teret. Jeg blev så det 5. medlem i Arninge 
MR og kunne agere som kirkeværge og 
min første opgave var indkøb af en ny flag-
stang, den gamle kunne ikke trodse stor-
men, der hærgede i vores landsdel – og så 
gik det slag på slag; affaldscontaineren 
blev fjernet, bedet på vestparkeringsplad-
sen ændret, en lille bøgehæk blev plantet, 

omkring flagstang – en bøgehæk langs 
parkeringspladsen og bagved, som over-
gang til ”skoven” så otte lindetræer dagens 
lys. Kirkens apsis var angrebet af svamp, 
et tidligere projekteret dræn kom endelig 
omkring apsis i jorden. Revner i apsis er 
bekymrende og vi arbejder med diverse 
eksperter, arkitekter for at finde den opti-
male reparationsmetode. Corona forsinker 
også her entreprisen. Præstegården blev 
solgt og et graverhus købt og placeret på 
vestparkeringspladsen. En del træer blev 
fjernet i ”skoven”, ligeså kastanjetræer 

langs Arningevej – årlige vedligehol-
delsesomkostninger af kirkegårdsmuren 
var nu reduceret til et minimum.

Arninge og Vestenskov MR fusionerede i no-
vember 2008 – i 2012 blev jeg formand for 
Vestenskov-Arninge MR. Det gamle orgel 
fra Riga bygget i 1904 blev istandsat og er 
nu en fryd ved kirkelige handlinger. De to 
gamle malerier skal under kyndig behan-
dling, også her forstyrrer Covid-19 og for-
sinker myndighedernes accept for igang-
sættelse af restaurering. En varmepumpe 
erstattede det gamle oliefyr i Vestenskov 
Sognegård. Konstante tyverier af fyringsolie 
var medvirkende årsag til denne beslutning. 
Murbier angreb på Vestenskov kirke. Myn-
dighedernes langsommelige beslutnings-
proces trak voldsomt ud og blev en dyr be-
kostning for vort forsikringsselskab. Udven-
dig julebelysning, et forslag fra den lokale 

Sådan ser hvælvingerne i Vestenskov kirke 
ud fra loftet

menighed, sætter julestemningen i vejret.

Jeg kunne blive ved med at remse op, hvad 
vi har repareret, arrangeret, nedrevet (hus 
på Læsøvej 10) og meget mere, men jeg vil 
ikke bruge mere spalteplads til gentagelser, 
da Henrik Gade og Ole Munksgaard også 
kommer med deres beretninger.

Lad mig slutte med at takke jer, me-
nigheden, for trofast opbakning til vores 
gudstjenester, arrangementer m.fl., tak til 
Henrik Gade for fantastisk præstation, når 
problemer havde hobet sig op, tak til vore 
personale som aldrig svigtede, og tak til Ole 
Munksgaard, for godt samarbejde, bl.a. i 
forbindelse med sammenlægning.

Med de bedste hilsner

Klaus Heun

Menighedsrådet på kirkesyn i Arninge
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Årsberetning 2020 for Kappel-
Langø menighedsråd 

Kirkeåret 2020 er gået, og vi har taget hul 
på et nyt kirkeår. Men når vi ser tilbage på 
2020, så kan der ikke herske nogen tvivl om, 
at dette år på mange måder blev et i mange 
henseende mærkværdigt og usikkert år. Det 
meste af kirkeåret stod i Covid-19´s tegn, og 
dermed blev der lagt en række forhindring-
er og restriktioner i vejen for udførelsen af 
et normalt kirkeliv. Selv om situationen 
dog blev forbedret hen på sommeren 2020, 
vendte pandemien i eftersommeren tilbage 
med fornyet kraft og i nye udgaver, hvilket 
betød at alt personale igen måtte indrette 
kirkelivet ud fra de skiftende udmeldinger 
om bl.a. antallet af tilstedeværende i kir-
kerne og ved arrangementer. Der skal i 
denne forbindelse lyde en stor tak til Henrik 
Gade Jensen, der under nedlukningen tog 
initiativ til at optage gudstjenester og ud-
sende dem via youtube. Selv om der ikke var 
tale om den ”ægte vare”, så er der ingen tvivl 
om, at dette initiativ har været til stor hjælp 
for mange i en usikker tid.

Alt dette har selvfølgelig ikke sat hele det 
kirkelige liv på stand by, men aktivitets-
niveauet har været stærkt præget af aflys-
ninger grundet i anbefalingerne om, hvor 
mange der måtte samles og deltage i ar-
rangementer og møder. Flere menigheds-
rådsmøder og arrangementer for me-
nigheden har enten måttet udskydes eller 
helt aflyses. Usikkerheden om alt dette af-
spejler sig på bedste vis i kirkebladene for 
2020, der gennem det meste af året har 
været præget af overskrifter som f.eks. ”Af-
lyst pga. Corona” eller ”Kirkerne er lukkede” 

- en mærkelig tid.

Der blev dog, på trods af alt, plads til i ef-
tersommeren at afvikle et menighedsråds-
valg til det nye Kappel-Vestenskov me-
nighedsråd, der omfatter Langø, Kappel, 
Vestenskov og Arninge. Resultatet af dette 
valg og sammensætningen af det nye me-
nighedsråd er tidligere blevet offentliggjort 
her i kirkebladet og i dagspressen. Det nye 
menighedsråd står nu overfor et større ar-
bejde med hensyn til at få sammenkørt og 
koordineret de to tidligere menighedsråds 
vedtægter, regler, arbejdsgange mm, så det 
fremadrettet kan tage fat på arbejdet, selv 
om det for tiden dog ikke kan mødes grun-
det i begrænsningerne for antallet af per-
soner, der må forsamles.

2020 bragte dog også godt med sig. Der 
faldt efter en lang række møder med 
biskoppen en afgørelse i sagen om det le-
dige præstembede efter Janne Svensson. 
Biskoppen lyttede på fornuftig vis til me-
nighedsrådenes ønsker, således at der 
blev oprettet et Rudbjerg pastorat med 
Henrik Gade Jensen som præst og Nicolai 
Røge som vores nye hjælpepræst. Nicolai 
Røge trådte til pr. 1. september, og han har 
dermed fungeret til stor tilfredshed for alle i 
nu snart et halvt år, idet han forestår guds-
tjenesterne hver tredje søndag. Der skal 
derfor også her lyde endnu et velkommen 
til Nicolai!

Resultatet af oprettelsen af Rudbjerg pas-
torat betød ligeledes, at præstegården i 
Kappel ikke længere skulle anvendes som 
præstebolig, da Nicolai Røge er ansat uden 
bopælspligt. Menighedsrådet stod derfor 
med en tom præstegård på hånden, og af 

naturlige årsager meldte spørgsmålet sig: 
”Hvad skulle der ske med bygningen?” Rå-
det besluttede derfor at sætte bygningen 
samt præstegårdsjordene til salg. 

Kappel præstegård som nu er solgt

Hele denne ret så komplicerede sag, der 
har involveret en lang række parter og 
myndigheder, har optaget en stor del af 
menighedsrådets tid i 2020, men er nu - i 
skrivende stund - endelig ved at være fal-
det på plads. Efter at have fået udarbej-
det salgsmateriale mm og været igennem 
en udbudsrunde, hvor der indkom 3 bud 

på præstegården og jordene, valgte me-
nighedsrådet det højeste bud, der in-
debærer, at der igen vil være beboere i 
præstegården. Præstegårdsjordene, der 
dog er forpagtet bort til 31.12.21, vil derfor 
først kunne overtages af den nye ejer efter 
dette tidspunkt. At det lykkedes at sælge 
præstegården samt jordene er set med me-
nighedsrådets øjne et gode, da det betyder, 
at den ikke forfalder, men indrettes som 
bolig og dermed bevares. Når handelen 
er endelig på plads, vil der blive orienteret 
yderligere om dette i kirkebladet.

Afslutningsvis skal der her lyde en meget 
stor tak til alle ansatte og frivillige for deres 
indsats for menigheden gennem et mere 
end turbulent og uforudsigeligt år. Lad os 
derfor alle håbe på, at pandemien fortager 
sig, nu når vi går lysere tider i møde, og at vi 
alle kan vende tilbage til normale tilstande!

Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand

Kappel-Langø

Kappel præstegård med 
forpagterbolig og lade i 1951
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Årsberetning 2020 for 
Gloslunde menighedsråd 

Året 2020 bliver et år vi aldrig glemmer. 
Forhåbentligt bliver 2021 mere normalt, 
selvom det i skrivende stund er usikkert.

Menighedsrådsarbejdet i 2020 har været 
præget af, at vi på grund af fraflytning var 
ret få tilbage og ventede på et nyt og leve-
dygtigt menighedsråd. Jeg overtog for-
mandshvervet i 2019, men anså det som et 
midlertidigt administrativt hverv, hvor de 
større opgaver måtte vente til et nyt valgt 
menighedsråd med ny formand var på 
plads fra 1. søndag i advent 2020.

Året begyndte med, at varmeanlægget i 
Tillitze kirke gik i stykker til juleaftensguds-
tjenesten i 2019, og da der er oliefyr i kirken 
placeret i det gamle kapel ved vejen med rør 
under kirkegården, kan det allerede anes, at 
det ikke er så ligetil. Vi håber i løbet af 2021 
at få en langtidsholdbar løsning på var-
men, men det bliver nok bekosteligt. Det 
er forståeligt, at mange i Tillitze har savnet 
deres kirke i funktion, men det kommer den 
igen. Bare rolig! Der er pligt til at vedligehol-
de kirkerne i Danmark!

Græshave klokkestabel er blevet renoveret 
med ny træbedækning og malet.

Forpagterboligen har ikke istandsat sig 
selv i 2020, men arkitekt Peter Bering er ved 
at udarbejde planer til sognegård, som vi 
håber at komme igennem provsti og stift 
med i 2021.

Pr. 1. september 2020 ophørte Gloslunde 
pastorat officielt, idet vi efter en hørings- 

og udtalerunde fra menighedsrådet blev 
lagt sammen til ét pastorat, der dækker den 
gamle Rudbjerg kommune. Vi hedder nu 
”Gloslunde menighedsråd”, som sammen 
med Kappel-Vestenskov menighedsråd 
dækker Rudbjerg pastorat. (Et pastorat føl-
ger præsten, og har man fælles præst, er 
man også ét pastorat. Men der kan godt 
være flere menighedsråd i et pastorat, ja, 
hvert sogn kunne i princippet ”gå ud af un-
ionen” og danne sit eget menighedsråd).

Præstebesætningen i Rudbjerg pastorat er 
herefter 1½ præst, med mig som heltids- og 
kirkebogsførende og med cand.theol. Nico-
lai Røge som halvtidshjælpepræst. Nicolai 
er ved siden heraf ph.d.-studerende ved 
Københavns Universitet. (Vi er begge lige 
meget sognepræster, der er ikke noget der 
hedder ”hjælpepræst”, halve præster eller 
som i gamle dage ”kapellan”). 

Kirkerne blev lukket for gudstjenester fra 18. 
marts p.g.a. coronapandemi, og så kom vi 
i gang igen om sommeren. Det årlige høst-
marked i præstegårdshaven blev også af-
lyst.

Vi må meget håbe, at vi i sognene igen en-

gang kan genfinde stemningen fra før co-
rona-pandemien, så vi igen kan have strik-
kedamer i præstegården, gudstjenester på 
Rønnebærparken, hverdagsgudstjenester 
og sangaftner, høstmarked og spireguds-
tjenester, konfirmationer og dåbsgudstje-
nester med fuld kirke og at Ullas arbejde 
med kirkekor og spirekor igen kan komme 
i god gænge til glæde for gudstjenesterne.

Slutningen af året bød på menighedsråds-
valg, og vi fik valgt seks gode mennesker, og 
vi har fået et levedygtigt og handlekraftigt 
Gloslunde Menighedsråd til gavn og glæde 

for sognene. 1000tak til dem, der har meldt 
sig, og alle dem, der støtter op. På hjemme-
siden www.gloslundepastorat.dk kan man 
se medlemmerne, suppleanterne og hvem 
der laver hvad.

Året sluttede desværre på bedrøvelig vis 
med at vi måtte aflyse julegudstjenes-
terne. Først kunne de gennemføres med 
restriktioner, men til sidst blev de helt aflyst. 
Det nye menighedsråd var dog med til at 
bevirke et nyt flot juletræ med flotte lys på 
plænen foran Dannemare kirke. Og tak til 
Øllingsø Gods for at sponsorere og Lands-
bylauget for godt samarbejde.

Henrik Gade Jensen
Fung. formand indtil 1/12 2020

Juletræerne i kirkerne blev slet ikke tændt i år Menighedsrådet bestyrer også en lille maskinpark

Det nye menighedsråd i Gloslunde
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Gudstjenesteoversigt • Forår 2021                                                                                                                     
Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11

Fælles 
gudstje-
neste 
med 
prov-
stiets 
præster

Befriel-
ses 
gudstje
19.00

Kon-
firma-
tion 
11.00

11.00 
dåb

3. s.i 
fasten

Luk 11, 
14-28

Mariæ 
Bebu-
delse

Palme
søndag

Joh 6 ,
1-15

Luk 1, 
26-38

Matt 21, 
1-9

Matt 26, 
17-30

Matt 27, 
31-45 
eller 15, 
20-39

Skær
torsdag

Lang
fredag

1.s.e. 
påske

2.s.e. 
påske

3.s.e. 
påske

St. 
Bededag

4.s.e. 
påske

5.s.e. 
påske

Kr. 
Himmel
fartsdag

 Joh 3, 
1-15

Mark 16, 
1-8

Luk 24, 
13-35

Joh 20, 
19-31   

Trini
tatis

2. 
pinse
dag

6.s.e. 
påske

Pinse
dag

Joh 3, 
6-21

Joh 10, 
11-16

Joh 16, 
16-22

Matt 3, 
1-10

Joh 16, 
5-15

Joh 16, 
23-28

Mar 16, 
14-20

Joh 15, 
26-27 og 
16, 1-14

Joh 14, 
22-31

Dato 7. 14. 21. 28. 1. 2. 4. 5.  11. 18.  25. 30. 2. 4. 9. 13. 16. 23.      24.       30.

Kirkeåret  Midfaste             4. maj               

Prædiketekst                       

Arninge              

Vestenskov   11.00   9.30 9.30 11.00  11.00  9.30    9.30  9.30    9.30

Kappel  9.30  9.30 11.00  11.00  9.30  9.30  11.00   11.00  11.00  

Langø                    

Dannemare 9.30 11.00 9.30 11.00  11.00 11.00 9.30  9.30   9.30  11.00 9.30  9.30  11.00

Gloslunde     19.00  9.30  11.00   11.00      11.00   

Græshave                    

Tillitze         

Præst HGj NR HGJ HGJ HGJ NR             HGJ/NR HGJ HGJ NR HGJ HGJ HGJ HGJ NR HGJ HGJ HGJ HGJ NR
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Kalender - fælles for hele Pastoratet Maj

Påsken

Indstiftelen af nadveren på altret i Arninge

Jesus deler 
brødet med sine disciple 
Vestenskov alterbillede

Arninge

Befrielsesgudstjeneste 4. maj i 
Arninge kirke

Sidste år måtte vi aflyse, men hvis det i 
år bliver muligt, uden for mange restrik-
tioner, holder vi Befrielsesgudstjeneste 
i Arninge kirke den 4. maj kl. 19.00.

Henrik Gade Jensen har gudstjenesten 
med prædiken, og vi har endnu ikke aftalt 
musikalsk medvirken, men vi afventer, om 
der bliver åbnet nok op til det.

Hold øje med Folketidende og Uge-
avisen eller hjemmesiden og facebook 
om det aflyses.

Maddag og Fællesspisning i 
Vestenskov Sognegård aflyst

Ind til videre aflyser vi spisningen i Vesten-
skov sognegård.
De faste vil blive kontaktet, når vi ved, 
hvornår vi må samles igen. Nye og inter-
esserede må holde sig opdateret i det 
næste Kirkeblad eller på hjemmesiden.
Er man i tvivl om noget kan jeg kontaktes 
på tel. 42 19 13 95.

Med venlig hilsen

Ingelise Palm 
Madholdet
 
  

Strikkeklubben i Vestenskov 
Sognegård aflyst 

Vi må også ind til videre aflyse strikke-
klubben.
Vi kontakter dem, der plejer at komme, 
når det igen kan lade sig gøre at mødes.

Med venlig hilsen

Ingelise Palm
Tel. 42191395.

Strikkeklubben i Gloslunde 
præstegård aflyst

Der er ingen dato for, hvornår der igen 
kan strikkes om onsdagen i Gloslunde 
præstegård.  Men de 
sædvanlige kontaktes, 
når det kan lade sig gøre.

Generelt

AFLYST
PGA. CORONA

AFLYST
PGA. CORONA

AFLYST
PGA. CORONA

Den største højtid i Folkekirken er 
Påsken. Sidste år var kirkerne 
lukkede, men i år håber vi at 
kunne fejre Påskens begiven-
heder i kirkerne. 

Påsken er symbolet på alt menneske-
ligt. Den begynder med Palmesøndag, 
hvor Jesus kommer i triumftog ind i Je-
rusalem. Alle jublede over Jesus. Skær-
torsdag spiser Jesus for sidste gang 
med sine disciple, og nadveren ind-
stiftes. Langfredag svigter alle disciple 
og Jesus piskes og korsfæstet og dør 
forladt og ene på Golgata. Påskesøndag 

kommer opstandelsen, og Jesus 
var ikke bare én mere glemt 

person i verdenshistoriens 
mylder af uskyldige eller skyldige forful-
gte. Han opstod af døde, og det er det 
største Big Bang i menneskehistorien. 
Fra da ændrede verden sig, og blev et 
bedre sted at være. Trods menneskers 
ubændige trang til at føre krig og udryd-
de hinanden, i en eller anden selvvalgt 
god sags tjeneste.

Bemærk at vi har fire gudstjenester 
påskesøndag, da det er højde-
punktet på Påsken og i 
vores kristendom.
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Fælles gudstjeneste 2. pinsedag 
i Reventlow Parken
 
Traditionen tro holder provstiet en 
fælles, udendørs gudstjeneste med 
alle præsters medvirken 2. Pinsedag...

Den 24. maj 2021 kl. 11.00
 

Tag flugtstole eller tæppe med og smør 
en god madpakke, så spiser vi sammen 
efter gudstjenesten.
I år er det vores egen præst Nicolai Røge 
som prædiker. Kammerkoret fra Nakskov 
under ledelse af Erik Lauge Mikkelsen 
synger til og promenadeorkestret spiller.
 

Kom og oplev Reventlow Parken og alle 
provstiets præster sammen om gudstje-
nesten. 

Husk kurven med mad og en øl!
“Så lad da også os, 

som har så stor en sky af 
vidner omkring os, 

frigøre os for enhver byrde og 
for synden, 

som så let omklamrer os, 
og holde ud i det løb, 

der ligger foran os.”
 

Hebræerbrevet 12:1



Kirken er ikke kun for at høre og 
lytte, men også for at se.

Kirkeåret har hver sine farver. Man kalder 
det liturgiske farver, fordi de retter sig eft-
er højtiderne. 
Det kan ses på gudstjenestelisten på mid-
tersiderne.
 
Grøn er trinitatistidens farve og symbol-
iserer vækst, forår og håb. Den anvendes 
også i helligtrekongerstiden, fordi den 
handler om Jesu grønne barndom.
 
Hvid symboliserer renhed, glæde, 
hellighed og uskyld og er kirkens fest-
farve. Den er til juledag, de to påskedage, 
allehelgen, Mariæ bebudelsesdag, Kristi 

himmelfartsdag samt skærtorsdag, hvor 
Jesus indstiftede nadveren.
 
Lilla symboliserer ånd og bruges i ad-
vents- og fastetiden, palmesøndag og St. 
Bededag.

Rød bruges i pinsen og på St. Stefans dag, 
som er 2. juledag. Rød er helligåndens 
farve.
 
Sort er sorgens og dødens farve og bru-
ges kun langfredag.
 
Nogle kirker og præster gør meget ud af 
de liturgiske farver. F.eks. med præstens 
messehagler i farver, der passer til 
kirkeåret.

Kirkeårets Farver
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Vore kirkegårde bliver mere og mere 
tomme. Det syn gør vi hver gang, vi kom-
mer på kirkegården. Jeg har kigget i de 
gamle kirkebøger og lavet lidt statistik 
på forholdet mellem en gammeldags be-
gravelse, kaldet jordfæstelse, hvor man 
begraves på kirkegården lige efter høj-
tideligheden i kirken, og så en urnened-
sættelse, hvor kisten med afdøde køres til 
krematorium og brændes.

Jeg har sammenlignet udviklingen fra 
1960, 1980, 2000 og 2020, og sjældent 
kan man se så markant en udvikling. Det 
er opgjort sognevis, men tendensen er 
den samme i alle sogne. Det nederste tal i 
procent er det vigtigste. Det angiver, hvor 
mange procent af de døde, som vælger 
kremering og urne. 

Sidste år blev 94% i vore sogne kremeret. 
For 40 år siden i 1960 var stik modsat. 
Dengang blev kun 3% kremeret og 97% 

Fra jord til urne
blev begravet direkte i jorden.
Tallene viser tydeligt, hvad vi i dag ser på 
kirkegårdene. Da gravsteder med jord-
fæstelse erhverves for 30 år, betyder det 
også, at de store årgange, hvor hovedpar-
ten blev jordfæstet, ophørte mellem 1980 
og 2000, altså for 30 år siden, og derfor 
oplever vi færre og færre grave på kirke-
gårdene. Med store individuelle forskelle 
og traditioner.

Det er den samme tendens i hele Dan-
mark, men også med store variationer 
fra egn til egn. I Jylland er jordfæstelser 
mange steder meget mere brugt end i 
resten af Danmark. Byerne har altid ligget 
i front med kremeringer.

Hvis ønsket om kremering ikke ændres, 
og det er der vist intet der tyder på, så 
bliver kirkegårdene meget mere bare i 
de næste 10-20 år. Det bliver menigheds-
rådenes store udfordring.

Dannemare

Gloslunde

Græshave

Tillitze

Kappel-Langø

Arninge

Vestenskov

Ialt

% kremeret 94%                                77%                                 27%                                 3%

2020                                   2000                                   1980                                   1960
døde       urne       jord døde       urne       jord døde       urne       jord døde       urne       jord

6    6    0    18    16    2    12    1    11    14    0    14

3    3    0    14    11    3     5     2     3     10    1      9

1    1    0      0      0    0     5     2     3      1     0      1

8    7    1      7     5     2    16    2    14    11    1    10

9    8    1     20     18   2   14   6     8      6      0     6

2    2    0    4     2     2     2    1    1    8    0    8   

6   6    0    12    6    6    8    3    5    15    0    15   

35    33 2    75    58    17    62    17    45    65   2   63

Den nyeste statistik for befolkningsud-
viklingen i Rudbjerg pastorat er positiv. 
Pr. 1. januar 2021 er vi kun blevet 9 person-
er færre i Rudbjerg pastorat. Vi er nu 2495 
indbyggere og 2504 for et år siden. 

Men da de sidste par år har budt på kon-
stant tilbagegang med ca. 50-100 om 
året, ser det ud til at den nedadgående 
tendens er stoppet, i hvert fald de sidste 
år. 

Som det ses af figur 1, toppede befolknin-
gen i vores område i 1930, hvor der boede 
6843 mennesker her. Da Rudbjerg kom-
mune blev dannet i 1970, boede her 4909 
mennesker. Da den lukkede og slukkede i 
2008, var vi nede på 3277 indbyggere. Og 
nu i 2021 er vi 2495. På figuren kan anes 
en lille vandret tendens fra 2020 til 2021. 
Den er positiv.

Bag de nøgne tal skjuler sig også en æn-
dret befolkningssammensætning. Der 
er ikke lokale tal for befolkningssam-
mensætningen, altså antal børn og unge 

i forhold til ældre og gamle, men kig på 
skolebilleder fra Rudbjergs 12 skoler før 
1958 eller konfirmationsfotos – og døm 
selv. På side 3 er der et billede fra Kappel i 
1961 med 19 konfirmander. I år og sidste 
år er der kun én konfirmand i Kappel. Så 
vi bliver utvivlsomt flere ældre og færre 
unge. 

På figur 2 er antal fødte opgjorte. I 2009 
og 2010 var der flest med 25 nyfødte i 
Rudbjerg, og så varierer den meget fra år 
til år, men med faldende tendens. I 2020 
nåede vi et lavpunkt med 9 fødsler i pas-
toratet. Så selvom vi det sidste år ikke 
oplever samlet tilbagegang, er der plads 
til flere børnefamilier og børnefødsler.

Rudbjergs indbyggertal stabiliseret
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Lokalnyt

Vestenskov

Børge Madsen
Torben Schlander Hansen (jordfæstet 
på Tillitze kirkegård)

Langø

Dorthe Hansen (fra kapellet)

Systofte Kirke

Grethe Sørensen, tidl. Dannemare

Dannemare Kirke

Jytte Andreasen

Afdøde i Pastoratet siden sidst
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Du kan altid holde dig løbende opdateret 
om gudstjenester og nyheder og evt. æn-
dringer enten på:
 

www.rudbjergpastorat.dk
 eller

Facebook: Rudbjerg Pastorat
 
Især i denne tid er det vigtigt at holde sig 
orienteret om hvad der sker, fordi restrik-
tionerne ændrer sig oftere end vi udgiver 
kirkebladet.
 
Man kan naturligvis også altid ringe til 
præsten på mobil 30 58 57 00 eller sende 
en SMS, hvis der er noget man er i tvivl 
om eller ønsker at vide mere om.

Rudbjerg pastorat på nettet

Beliggende som den er, ved siden af 
Gloslunde Kirke, har Gloslunde gl. skole 
i mange, mange år været en skændsel 
for området. Ejeren har aldrig prioriteret 
at vedligeholde bygningen og den er, 
som så mange andre forladte bygninger 
på Lolland, blot forfaldet mere og mere. 
Jævnlige besøg at hærværksindivider har 
ikke gjort tingene bedre...

Nu ser det endeligt ud til, at der kommer 
gang i en nedrivning af den i øvrigt kon-
demnerede bygning. Ejeren er påbudt 
nedrivning og hvis ikke det efterkommes, 
vil kommunen rive bygningen ned og 
rydde grunden. Først skal nedrivningen 
udbydes i entreprise og så kan det ske. 

Nedrivning af Gloslunde gl. skole

Kun præstegården har en smuk udsigt til kirken i dag.

Så kan alle kirkegængere og forbipasse-
rende i Gloslunde, igen få en flot udsigt til 
kirken, forhåbentligt i løbet af 2021. 

Grunden vil stadig tilhøre ejeren, men 
blot bygningen fjernes, er 
vi kommet langt. 


