
Nr. 3 • September, Oktober, November

Påske og pinse ... s. 2

Årsmøde i menigheds-
plejen ... s. 5

Årsberetninger ... s. 8

Helene 100 år … s. 14

Kalender ... s. 16

Befolkningsudviklingen
i Rudbjerg ... s. 22

Midtersiderne:
Gudstjenesteoversigt

Fra altertavlen i 
Tillitze kirke...

- som er fra 1642 og 

skåret af den berøm-

te lokale billedskærer 

Jørgen RIngnis. Han 

har skåret 21 alter-

tavler på Lolland-

Falster, bl.a. i Kloster-

kirken i Nykøbing 

og prædikestolen 

i Sankt Nikolai i 

Nakskov. Før da var 

der en katekismus-

altertavle i Tillitze, 

ligesom den i 

Græshave kirke. 

Indhold

Nr. 1 • Marts, April, Maj 2022

Kirkebladet 
•  for Rudbjerg Pastorat  •

Gloslunde • Dannemare • Græshave • Tillitze • Arninge • Vestenskov • Kappel • Langø

A
lt

er
ta

vl
en

 i 
Ti

tt
it

ze
  K

ir
ke

Adresse og kontakt informationer

Rudbjerg                   Kirkeblad 

Hjemmeside: rudbjergpastorat.dk 

Facebookside: rudbjergpastorat  

Kirkebogsførende sognepræst: Henrik Gade Jensen, 

Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare. Tlf. 30 58 57 00.

Mail: hgj@km.dk  

Sognepræst (halv tid): Beth Marie Larsen Hagemann. 

Birket præstegård, Lyngmosevej 8, 4983 Torrig L. 

Tlf. 20 63 12 40. Mail bemla@km.dk

Rudbjerg Menighedspleje: Bjarne Enemark. 

Tlf. 54 94 80 82. Mail: bjenemark@gmail.com 

Organist: Ulla Schwartz, Grønningen 13, 4920 Søllested.

Tlf. 25 15 98 13. Mail: ullaschwartz@hotmail.com

Kappel-Vestenskov menighedsråd 
Formand og kontaktperson: Ole A. Munksgaard, 

Mågevej 8, Langø, 4900 Nakskov.Tlf. 54 94 81 43 eller 

40 41 54 72. Mail: olearpe@outlook.dk 

Næstformand og kirkeværge i Arninge: Klaus R. Heun, 

Tryghusvej 7, 4900 Nakskov, tlf. 54 95 00 91/ 21 78 79 89. 

Mail: kheun@mail.dk

Kirkeværge i Langø: Rigmor Hansen. Sjunkebyvej 25, 

4900 Nakskov. Tlf. 20 91 84 17. Mail: rigmor.hansen@mail.dk 

– vacant. Henvendenlse til formand Ole Munksgaard

Kirkeværge i Kappel: Rigmor Hansen, Sjunkebyvej 25, 

4900 Nakskov. Tlf. 54 94 84 17 / 20 91 84 17. 

Mail: rigmor.hansen@mail.dk 

Kirkeværge i Vestenskov: Karl Hansen, Hvidstensmarken 

2, 4900 Nakskov. Tlf. 54 96 61 00 / 21 78 79 10. 

Mail: karlphansen@live.dk

Kasserer og underskriftsberettiget: Inge Rasmussen, 

Fjordvej 10, 4900 Nakskov. Tlf. 21 48 29 86. 

Mail: 2792fisker@mail.dk 

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet: 

Tom Blak Nielsen, Bregnevej 5, 4900 Nakskov. 

Tlf. 60 72 33 07. Mail: tomblak145@gmail.com 

Graver i Kappel: Gert Larsen, Bogøvej 2, 4900 Nakskov. 

Tlf. 29 91 68 81. Mail: gert.ingolf.larsen54@gmail.com 

Graver i Langø: Michael Jensen, Rårupvænget 3, 

Vestenskov, 4900 Nakskov. Tlf. 40 49 66 01. Mail: lango-

graver@outlook.dk 

Graver i Vestenskov-Arninge: Per Bugajski, 

Maglehøjvej 218, 4983 Dannemare. Tlf. 54  94 85 12 / 23 43 

51 45.  Mail: vestenskovkirke@mail.dk 

Gravermedhjælper i Vestenskov-Arninge: Hanne 

Johansen, Vestre Landevej 137, 4952 Stokkemarke.

Tlf. 42 37 94 92. Mail: hannejohansen23@gmail.com

Kirkesanger i Vestenskov-Arninge-Langø: Kirsten Sem-

stad, Syrenvej 17, 4900 Nakskov. Tlf. 61 99 84 61. 

Mail: semstad@gmail.com

Gloslunde menighedsråd
Formand: Anne Hopkins, Skodsebøllevej 55, 4983 Danne-

mare. Tlf. 21 65 47 63. Mail: anne.hopkins@gmail.com

Næstformand: Miccie Emilie Thorvald, Langholmvej 18, 

4983 Dannemare. Tlf. 60 74 97 60. 

Mail: miccieemilie@hotmail.com

Kasserer og underskriftsberettiget: Frank H. Jørgensen, 

Baadegaardsvej 6, 4983 Dannemare. Tlf. 21 68 27 11. 

Mail: baadegaardsvej@gmail.com

Kontaktperson og kirkeværge i Gloslunde: Henrik 

Hansen, Stenvadsvej 27, 4983 Dannemare. Tlf. 40 45 42 34. 

Mail: hoegsgaard@mail.tele.dk

Kirkeværge i Dannemare: Miccie Emilie Thorvald, Lang-

holmvej 18, 4983 Dannemare. Tlf. 60 74 97 60. 

Mail: miccieemilie@hotmail.com

Kirkeværge i Tillitze: Johny Jensen, Tillitsevej 48, 4983 

Dannemare. Tlf.: 2713 43 13. Mail: jjfartilfire@gmail.com

Kirkeværge i Græshave: Karin Pagter Duparc, 

Græshavevej 33, 4920 Søllested. Tlf. 22 42 29 66. 

Mail: karinduparc@hotmail.com

Regnskabsfører: Helle Worm, Skovbo Data ApS.

Tlf. 57 52 75 51. Mail: helle@skovbodata.dk 

Kirkesanger: Aase Dyreborg Henriksen, Bellisvej 2, 4920 

Søllested. Tlf. 40 61 65 36.  Mail: aasedyreborg@gmail.com 

Graverteam: Tlf. 54 94 47 90. 

Mail: gloslundegraveren@outlook.dk 

Ansvarshavende redaktør: 

Henrik Gade Jensen, Tel. 30 58 57 00. Mail: hgj@km.dk

Layout, 3 fotos og produktion: Steen Bahnsen/Dancd 

Græshave. Tel. 33 12 30 12. www.dancd.dk

Tryk: DK Print, Rødby. Oplag: 800 eks. 

Deadline for næste nr.: 15. April 2021



Så er foråret på vej igen. Og med foråret 
de store højtider, påske og pinse. Påsken 
handler om Jesu indtog i Jerusalem, død 
og opstandelse. Omkring påsken har vi 
3 helligdage foruden påskesøndag, så 
det er den vigtigste højtid. 
Men vi må ikke glemme pinsen. 

or i pinsen mødtes disciplene i 
Jerusalem sammen med dem, 
der troede på Jesus. Og det 
blev til den første kristne me-

nighed. Disciplene havde været modløse 
efter, at Jesus havde forladt dem (Kr. Him-
melfart), efter at de havde været sammen 
i 40 dage efter opstandelsen. Men da de 
mødtes i Jerusalem blev de overvældet 
af begejstring. De blev fyldt af ånd, som 
nedbrød grænser mellem de forskellige 
Jesus-tilbedere. De følte samhørighed på 
trods af forskellige sprog og kulturer. Og 
opgaven var at gøre alle folkeslagene til 
hans disciple ved at døbe dem i Faderens, 
Sønnens og Helligåndens navn. Disci-
plene var de første missionærer.
Pinse er kirkens fødselsdag. Og helligån-
den var med til at inspirere og sammen-
knytte de første kristne i Jerusalem.
Hurtigt knopskød menighederne, der 
anså Jesus for Guds søn, til Galilæa og 
Damaskus og med Paulus fløj budskabet 
rundt i det østlige middelhav (se i Apost-

lenes Gerninger).
Snart var der menigheder i Efesos, Smyr-
na, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia 
og Laodikea. Det hører vi om i Johannes´ 
Åbenbaring. Paulus grundlagde me-
nighederne i Korinth og Rom. Og gennem 
århundrederne flyttede kristendommen 
mod vest og nord. Rom blev grundla-
get for den vestromerske kristendom og 
Konstantinopel for den østromerske, og 
missionærer spadserede også til det høje 
nord og skabte menigheder i Hedeby og 
Ribe og meget hurtigt de flest danske 
byer. I middelalderen blev hele Danmark 
plastret til med imponerende stenkirker. 
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Påske og pinse Vi har 6 i Rudbjerg pastorat, Dannemare 
var oprindelig også fra middelalderen, 
men brændte i 1895 og genopført i ny stil. 
Og Langø kirke er fra 1901.
I den protestantiske tradition siden Mar-
tin Luther tænker vi ikke så historisk, fordi 
Luther ville tilbage til skriften og Bibelen. 
Og han var sur på den katolske kirke, som 
forvaltede traditionen tilbage fra apos-
tlen Peter og de første menigheder.
Men vores store salmedigter Grundtvig 
så det anderledes. Han lagde ikke som 
Luther vægt på skriften, men mente at 
disciplene i de 40 dage mellem påske 
og himmelfarten havde overleveret 
trosbekendelsen til disciplene. Og gen-
nem menighederne havde ordene fra 
Jesu egen mund overlevet op til vor tid. 
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Grundtvig havde faktuelt uret, mener 
forskerne og kirkehistorikerne, for tros-
bekendelsen blev først formuleret mange 
år senere. Så det var næsten fake-news, 
hvad Grundtvig udbredte. 

Alligevel har Grundtvig ret i at vende til-
bage til det historiske syn på kristendom-
men. Vores menigheder i vore sogne og 
i vore kirkebygninger er den lange virk-
ning fra de første menigheder. Vi går i 
samme sko. Med samme ånd. Meget af 
den liturgi, som vi har i en gudstjeneste 
hver søndag i pastoratet, har vi fra de 
tidlige menigheder, ja nadveren og fader-
vor direkte fra Jesu egen mund. Det giver 
meget stærk samhørighed. Jeg føler mig 
mere kristen i en gudstjeneste end ved at 
læse Bibelen.
Jeg bliver mere overbevist kristen i ærbø-
dighed over vore landsbykirker, som vore 
forfædre byggede engang som mægtige 

F

Grundtvig var besat af at begrunde kirken ikke kun på 
Bibelens ord, men historisk fra de første menigheder.

Den første kristne kirke i Sardes. Agnete og jeg besøgte 
Sardes og Laodekea i 2015 og det var overvældende 
at færdes på stederne for de første kristne menigheder

Kristne symboler i Sardes



stenbygninger i sognene. Intet andet er 
tilbage fra den tid. Kun kirkebygningerne. 
Og de har været rum for at fortælle om 
Jesus og hans historie, det universelle 
budskab om hvert menneskes ligeværd, 
trods alle vore egne tvangstanker og 
påfund. Og jeg bliver mere kristen af at 
se, hvordan Jesu ord har forplantet sig 
gennem tiderne, fra at være religiøs tale 
i små menigheder, og til i dag at udgøre 
grundpiller i vores samfund. Og med 
mange og forskelligartede og overdrevne 
virkninger. Det store fokus på krænkelser 
i disse år, på Black Lives Matter og Metoo 
ser jeg som sonoffer, der kun er mulige i 
en kristen, protestantisk kultur.

Jesu offer i påsken, hvor han ofrede sig for 
menneskenes skyld, har gennem århun-
drederne ofret og udbredt sig som ringe 
i vandet og ikke kun forblevet en tro for 
menighederne, men også et livsgrundlag 
for de vestlige samfund. 

Indbydelse til Årsmøde i 
Rudbjerg Menighedspleje

onsdag d. 9. marts 2022 kl. 18.00 
i Vestenskov Sognegård.

Velkomst, v/ Bjarne Enemark

Indledes med spisning fra kl. 18.
Dette måltid består af smørrebrød og 
øl/vand. Bestyrelsen håber, 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 de to søstre og direktører for Lev Vel, 
Lene Bång Jensen og Annette Bång Due. 
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Årsmøde i 
Rudbjerg Menighedspleje

De vil i foredraget tage udgangspunkt i 
hvad det vil sige at have privat hjemme-
hjælp, og fortælle om alle de gøremål og 
spændene ting deres firma omfatter.
Efter foredraget er der kaffebord, hvor-
under der er mulighed for spørgsmål til 
Lene og Annette omkring aftenens emne. 

I Lev Vel har de et slogan der hedder: 
Alt kan lade sig gøre - du skal bare 
spørge. Det må vi så benytte os af.

Kl. ca. 20.30-21.30 er der generalforsam-
ling, med aflæggelse af beretning, regn-
skab og valg efter vedtægterne.

Alle er meget velkommen til denne 
spændende aften, hvor det er muligt at 
fravælge generalforsamlingen.

OBS! Alle der ønsker at deltage i spisnin-
gen, bedes tilmelde sig til Bjarne Enemark 
senest mandag den 7. marts kl. 12.00 på 
e-mail: bjenemark@gmail.com eller sms 
på tlf. 51 35 60 70.

Venlig hilsen

Bestyrelsen  
v/Bjarne Enemark

Hovedgaden i Laodekea

Bygmesterens selvportræt på vestgavlen i Gloslunde 
kirke giver mig en dyb samhørighed med forfædrene 
der byggede kirken.

Der går en lige linje fra  Jesu offerdød på korset til 
nutidens rets- og velfærdsstat. Krucifiks af Thomas 
Kadziola.

Henrik Gade Jensen
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Spirekoret er friske og helt klar til at synge igen!

Det har igen været en turbulent tid til jul 
og vinter, hvor corona-pandemien igen 
lukkede af for gudstjenester på Rønnebær-
parken. Vi kunne desværre ikke komme 
og holde julegudstjeneste for de ældre 
medborgere.

Men nu kan vi igen komme på Rønnebær- 
parken og fortsætter med gudstjeneste 
hver onsdag formiddag.

Den tidligere leder på Rønnebærparken, 
Anne Stope, er gået på pension, og den 
nye teamleder hedder Bette Balschmidt. 
Men ellers er alt ved det gamle.

Spirekoret og Kirkekoret 
medvirker ved Spiregudstjenesten 

i Vestenskov kirke 
søndag d. 3. april kl. 14. 

Nye medlemmer er som altid velkomne og kan kontakte 
korleder Ulla tlf.: 25 15 98 13.

Onsdage på Rønnebærparken

Ny præst i 
Rudbjerg
Fra 1. januar blev 
Beth Marie Larsen 
Hagemann ud-
nævnt til kirke-

bogsførende sognepræst i Birket-Femø 
pastorat, og skal samtidig bistå her i Rud-
bjerg pastorat med gudstjenester. 
Vi kender i forvejen Beth, som i 2019-20 
også var vikarpræst her i Rudbjerg. Se 
portræt i kirkebladet 2019-2020 Nr. 4. 

Nu er hun blev fast ansat i provstiet og vi ser 
frem til et godt samarbejde. 

Ny provst 
i Vestre 
Provsti
Fra 1. februar har 
vi på Vestlolland 
endelig fået en 

ny provst efter Bjarne Madsen, der stop-
pede sidste år. Nanne Mølhave kommer 
fra en præstestilling på Fyn, men flytter 
nu til Nakskov, hvor hun skal være præst 
ved Sankt Nikolai og så provst for alle os 
andre ude omkring. 

Vi glæder os til samarbejdet fremover.
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Årsberetninger fra menighedsrådene 

Årsberetning 2021 for 
Kappel-Vestenskov 
menighedsråd.
Endnu et år er gået. Men et år, der des-
værre igen kom til at stå i coronaens tegn, 
således at vi igen i 2021 måtte opleve, at 
der blev indført en række forhindringer 
og restriktioner med hensyn til afviklin-
gen af et normalt kirkeliv, men som sam-
tidig var iværksat for at beskytte os alle. 
Kirkelige handlinger måtte enten aflyses 
eller gennemføres på utraditionel vis, og 
mange forskellige arrangementer, der var 
annonceret i kirkebladet, måtte ligeledes 
indstilles. Og dermed var der lukket ned 
for en række sociale aktiviteter for me-
nigheden; aktiviteter, der i mange hen-
seender binder menigheden sammen, og 
for mange er et lyspunkt i dagligdagen. 
Der tænkes i denne sammenhæng på 
bl.a. menighedsplejens maddage med 
fællesspisning og strikkeklubbens møder 
i Sognegården.

Hen over sommeren vendte vi dog tilbage 
til nogenlunde normale forhold, men da 
efteråret satte ind med vejrforandringer 
og en ny mutant, omikron, opstod, iværk-
sattes der igen en række restriktioner, der 
vendte op og ned på meget lige efter, at 
vi havde fået afviklet en flot jagtgudstje-
neste i Vestenskov kirke i november.

2021 var også året, hvor det nye me-
nighedsråd skulle igangsætte sit arbejde 

efter valget i efteråret 2020 og sammen-
lægningen af Kappel-Langø og Vesten-
skov-Arninge menighedsråd under 
navnet Kappel-Vestenskov menigheds-
råd. En stor del af 2021 er derfor gået med 
at ændre, samkøre og koordinere en lang 
række forskelligartede formalia, som f.eks. 
vedtægter og regler for mangt og meget, 
ansættelseskontrakter og arbejdsgange 
m.m.  Tidkrævende har ligeledes restau-
reringsarbejdet med apsis i Arninge kirke 
og rensningen af malerier i Vestenskov 
kirke været. 

Coronaen har forsinket processen, hvor 
Nationalmuseet og andre instanser er in-
volveret, og den er derfor ved at udvikle 
sig til en længevarende historie. Oven i 
dette kom så meddelelsen om, at Nicolai 
Røge, der tiltrådte pr. 1. september 2020 
som hjælpepræst for Henrik Gade Jensen, 
opsagde sin stilling, idet han havde fået et 
fuldtidsjob på Fyn. Og dermed var vi igen 
sendt tilbage til udgangspunktet efter 
Janne Svenssons fraflytning i 2019. Siden

 den 1. maj 2021 er de kirkelige handlinger 
derfor blevet dækket af Henrik Gade 
Jensen og forskellige hjælpsomme vika-
rer, der er trådt til på bedste vis. Men vi-
kardækning er dog i det lange løb - hver-
ken for vores præst eller menigheden - en 
tilfredsstillende løsning, så der er derfor 
afholdt møder med biskoppen med hen-
blik på en langsigtet løsning. Men hvilken 
løsning, vi lander på, er dog fortsat uvis. 

2021 var ligeledes året, hvor salget af 
præstegården og præstegårdsjordene i 
Kappel endelig faldt på plads. En proces, 
der ikke blot var langvarig, men så san-
delig også var kompliceret og præget af 
masser af papirer og bureaukrati. Men 
sådan er det jo.

Hvad angår Sognegården i Vestenskov, så 
har menighedsrådet gennem året disku-
teret, hvad vi fremadrettet skal stille op 
med bygningen, der i mange henseender 
trænger til en modernisering. Sog-
negården er menighedens eneste sam-
lingssted, men hvis bygningen skal fun-
gere optimalt, så er det nødvendigt, at der 
anvendes penge på en modernisering og 
forbedring af samlingssalen, køkkenet og 

toiletforholdene m.m. Køkkenet er dog 
blevet udstyret med enkelte nye hårde 
hvidevarer, så det bliver lettere at tilberede 
mad i forbindelse med menighedsplejens 
arrangementer. Desuden er der installeret 
tyverialarm i Sognegården, da vi har været 
udsat for indbrud og indbrudsforsøg. 
Men en gennemgribende moderniser-
ing afhænger også delvist af en lang 
række faktorer, mange ukendte, der 
bl.a. bunder i fremtidige strukturelle 
forhold i pastoratet. Dermed ikke sagt, 
at Sognegården påtænkes anvendt 
som præstebolig i fremtiden, for det 
egner den sig overhovedet ikke til.

Med udgangen af august opsagde graver 
i Langø, Anne Pedersen, sin deltidsstil-
ling, idet hun havde fået fuldtidsarbejde 
andetsteds. Menighedsrådet takker der-
for Anne Pedersen for det arbejde, hun 
på tilfredsstillende vis har udført i Langø 
siden 2009. Stillingen blev opslået, og vi 
var så heldige, at vi enstemmigt kunne 
ansætte Michael Jensen, Vestenskov, som 
vores nye graver. Der skal derfor lyde et 
velkommen til ham.

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 
mere normale tilstande!

Godt nytår!

Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand • Kappel-Vestenskov

Apsis i Arninge kirke

Altermaleriet i Vestenskov kirke



hvorfor vi ser frem til, det bliver færdigt 
inden for nogen måneder. 
I august sidste år var der et lynnedslag 
i Tillitze kirke, som lavede skader på ta-
get. Det har været et kæmpe arbejde at 
få restaureringen på plads, idet det invol-
verer så mange forskellige instanser. Nu 
er renoveringer kortlagt og arkitekternes 
plan er til godkendelse hos de forskellige 
højere myndigheder, hvorefter arbejdet 
kommer i udbud. Vi må nok regne med, 
det bliver først hen på efteråret, dette 
projekt bliver færdigt. 
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Årsberetning 2021 
for Gloslunde 
Menighedsråd
Det var et helt nyt menighedsråd, der 
tiltrådte for et år siden. Det var et stort 
arbejde at skabe et overblik over arbej-
det, pga. et tomrum fra det tidligere me-
nighedsråd, som i næsten 2 år ikke havde 
været funktionsdygtigt pga. fraflytning. 
Derudover levede vi stadig under restrik-
tioner og forhindringer grundet Covid-19, 
hvilket påvirkede de normale kirkelige 
funktioner.
De nye medlemmer havde heldigvis for-
skellige vigtige kompetencer, hvilket be-
virkede vi hurtig kunne komme i gang 
med arbejdet. Det var meget tidskræv-
ende for alle – nok mere end forventet!
Det var beklageligt at Nicolai Røge, der 
tiltrådte pr. 1. september 2020 som hjæl-
pepræst for Henrik Gade Jensen, opsagde 
sin stilling, da han havde fået et fuldtids-
job på Fyn. Heldigvis havde vi stadig Bir-
gitte Flensburg til at hjælpe os, og vi vil 
gerne sige mange tak for hendes samar-
bejde og hjælp med gudstjenesterne 
mm.  Fra den 1. januar 2022 er det Beth 
Marie Hagemann Larsen, som er sogne-
præst i Birket/Femø, som skal bistå Henrik 
Gade Jensen med kirkehandlingerne. Vi 
ønsker hende hjertelig velkommen og ser 
frem til vores samarbejde.

Der har været flere store projekter, vi 
har fokuseret på i det forgangne år.

Problemet med varmeanlægget i Tillitze 
kirke har trukket ud, men heldigvis er 
projektet nu godkendt og gået i gang, 

Græshave kirkegård har trængt til en 
forbedring mht. beplantningen. Vi har 
lavet en plan over kirkegården, som nu er 
godkendt. Lige inden jul blev der plantet 
40 japanske kirsebærtræer, og vi glæder 
os alle så meget til foråret, hvor vi kan 
glæde os over de smukke lyserøde blom-
ster på disse træer. Dette er kun begyn-
delsen – så følg med i udviklingen!

Renoveringen af Gloslunde Præstegård 
ser endelig ud til at nærme sig. Arkitekt-
firmaet Arp & Nielsen har udarbejdet en 
plan, som menighedsrådet har studeret 
mht. at indrette en sognegård/mødeloka-
ler i længen over for forpagterboligen. 
Ligeledes håber vi, der kan findes midler 
til at præstens bolig også bliver renoveret. 

Der har været en reduktion af graver-
personalet. Pga. sygdom er Søren Møller 
Hansen fratrådt. Vi siger mange tak for 
hans indsats som en del af graverteamet, 
og ønsker ham held og lykke for frem-
tiden. Fremadrettet består graverteamet 
af Morten Carlsen, Morten Steen samt 
Morten Damsbo.
Til orientering har vi nu en repræsentant i 
Vestlollands Provstiudvalg.

Vi havde under vores konstituering sidst 
på året et formandsskifte. En stor tak til 
Finn Olsen med de bedste ønsker for 
fremtiden. Ligeledes en stor tak med de 
bedste ønsker for fremtiden til Annelise 
Bejlegaard, som er fratrådt efter flere års 
tilknytning til menighedsrådet med for-
skellige poster.

Til slut vil jeg sige en meget stor tak til alle 
ansatte og frivillige for deres samarbejde 
og ekstra indsats i 2021. Heldigvis kan vi 
se fremad til lysere tider og tilbage til nor-
male tilstande igen.

Godt Nytår.

Anne Hopkins
Menighedsrådsformand • Gloslunde

Alter, prædikestol og døbefont er godt beskyttet i 
Tillitze kirke under renovering.

Ved udgravning til varme i gulvet, dukkede det lidt 
knogler og glas op

I koret har man gravet ned til det oprindelige gulv. 
Nationalmuseet følger med i fald der dukker noget 
bevaringsværdigt op.

Der er plantet 40 kirsebærtræer på Græshave kirkegård. 
Vi håber de når at blomstre til april.



 

   

Dato 6. 13. 20. 27. 30. 3 10. 14. 15. 17. 18. 24. 1. 4. 8. 13. 15. 22. 26. 29.

Kirkeåret    Midfaste 30. marts   Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag 1.s.e.påske 2.s.e. påske 4. maj 3.s.e. påske St. Bededag 4.s.e. påske 5.s.e. påske  6.s.e. påske

Prædiketekst   Joh 8, 42-51 Matt 21, 1-9  Luk1, 46-55 Mark 14,3-9 Joh 13, 1-15       Joh 14, 1-11 Matt 7, 7-14 Joh 8, 28-36 Joh 17, 1-11  

Tema Den største  Abraham Livets brød Sang-aften               

Arninge 11.00      9.30      11.00    

Vestenskov         9.30  11.00    9.30   11.00  

Kappel  9.30      11.00    9.30       9.30 

Langø   11.00       11.00       9.30   11.00

Dannemare     19.00     9.30        9.30  

Gloslunde 9.30   9.30    19.00     9.30    11.00   

Græshave   9.30    11.00  11.00  9.30    11.00    11.00 

Tillitze Reparation efter lynnedslag

Præst HGJ HGJ Beth HGJ HGJ HGJ NN HGJ HGJ HGJ HGJ HGJ NN   HGJ    HGJ    HGJ    HGJ    Beth      HGJ              HGJ 

Marts April Maj

12 13
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Gudstjenesteoversigt • Forår 2022                                                                                                                     

Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11

10.00 
konf. Spire-

guds-
tjeneste 
14.00 
Vesten-
skov 
kirke

11.00 
(dåb) 

Joh 17, 
20-26

Luk 24, 
46-53

Befrielse- 
gudstj. 
19.00 

14.00 
Familie-
gudstj

Palme-
søndag

Mariæ 
Bebudelse

1. s.i 
fasten

Luk 22, 
24-32

Jesu 
ypperste-
præste bøn

Luk 23, 
26-49

Mark 9, 
14-29

Matt 28, 
1-8

Joh 
21,15-19

Om 
bøn-
hørelse

Joh 10.

22-30

Jesu 
Himmel-
fart

Kr. 
Himmel-
farstdag

Jesu sidste 
bøn

Dan-
marks 
befrielse

Dreng 
med uren 
ånd

Marias 
lovsang

Menneske-
sønnen 
ophøjes

Vejen, sand-
heden og 
livet

2. s.i 
fasten

2. s.i 
fasten

Salving i 
Betania

Fod-
vask-
ningen

Jesus og 
Simon 
Peter

Korsfæs-
telsen

Opstan-
delsen

Den gode 
hyrde

Opstan-
delsen

11.00 
(dåb) 

13.30 
konf. 

12.00 
konf. 

11.00 
konf. 

Joh 
20,1-18



14

Rudbjerg                   Kirkeblad Rudbjerg                   Kirkeblad 

Der bliver snart rund fødselsdag 
på Rønnebærparken. 

Helene fylder 100 år!
Helene har boet i Vestenskov det meste af 
sit liv. Hendes forældre kom fra Polen, fra 
Galicien, og arbejdede på Fredsholm.
Som ung gik Helene i Sct. Birgitta-skolen 
i Maribo, men kom tidligt ud at tjene. Det 
var dog ikke noget for Helene. Hun kunne 
ikke lide at gøre rent for fruerne, og løb 
bl.a. fra en plads hos købmand Sklander. 
Men så gik hun til forvalteren på Freds-
holm, og spurgte, om hun ikke måtte 

15

Helene fylder 100 år!
arbejde på gården. Så Helene arbejdede 
som karlene, i marken og på korn- og 
høloftet, det kunne hun bedre lide. 

Så mødte hun Ejnar, som var smed på 
Fredsholm, og blev gift. Først boede de på 
kasernen ved Fredsholm, men senere fik 
de mejeribestyrerens hus. Sammen fik de 
tre børn. Da hun skulle føde den ene søn, 
fortæller Helene, ville hun ringe efter en 
taxa, men så sagde fruen på Fredsholm, 
at hun gerne ville køre til sygehuset, hvis 
hun måtte bestemme navnet. Sådan blev 
det, men Helene var tilfreds med navnet.

Kongeparret modtages i VestenskovSenere flyttede Helene og Ejnar til 
Læsøvej. Og for ca. 20 år siden flyttede 
Helene og hendes mand, som hun mis-
tede i 2007, ind på Rønnebærparken i 
Dannemare. Her er hun den ældste be-
boer, selvom flere er på vej.
Og til Helene siger man aldrig ”farvel”, 
men altid ”på gensyn”. 

Helene og præsten til sommerfest 
på Rønnebærparken

Bryllupsbillede af forældrene, som oprindeligt hed 
Ladislaus Wlaydslaw Tancula og Bronislawa Saurins-
ka, men blev kaldt Valdemar og Berta.

Ansatte på Fredsholm i 1942. Helenes bror Tadæus 
Tancula står forrest til venstre.

Helene i sin stue på Rønnebærparken med mange 
fotos af børne- og oldebørn

Ansatte på Fredsholm 1940-60. Helenes mand finsmed Nielsen står ved siden af en af traktorerne.



Familiegudstjeneste i Gloslunde 
kirke

Alle børnefamilier inviteres til fami-
liegudstjeneste 

Søndag den 29. maj kl. 14.00 i 
Gloslunde kirke

Så hører vi om Jesus på en ny måde, og 
synger nemme sange, som vi alle kan 
være med på. 
Der bliver nok også lidt lækkert til 
munden bagefter.

Maddag og Fællesspisning i 
Vestenskov Sognegård 

Der spises som vanligt den sidste torsdag 
i måneden. 
Det foregår i sognegården, Læsøvej 8.
Det bliver følgende datoer i foråret:

Torsdag den 31. marts
Torsdag den 28. april

Sogneudflugt til Torkilstrup

Årets sogneudflugt går i år til Torkilstrup 
kirke på Falster. 

Det er torsdag den 19. maj. 
Vi starter fra Langø kl.12.00 - Kappel 

kirke - Vestenskov kirke - Rudbjerghal-
len og Brugsen Dannemare.

Vi ser først Torkilstrup kirke, hvor sog-
nepræst Nina Morthorst vil fortælle om 
kirken, som er den ældste på Falster, op-
ført i natursten. Altertavlen er skåret af 
Jørgen Ringnis, som også står bag Tillitze-
altertavlen. Og så er Torkilstrup berømt 
for, at digteren B.S. Ingemann blev født 
i præstegården og trådte sine barnesko 
her.

Kaffen med kage indtages på Postholder-
ens Sted i Guldborg.

Det er gratis for alle fra Rudbjerg Pas-
torat at deltage.

Tilmelding til RIGMOR HANSEN, mobil 20 91 
84 17, inden den 9. maj

17
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Spiregudstjeneste

Søndag den 3. april kl. 14.00 i Vesten-
skov kirke har vi den nu traditionsrige 
spiregudstjeneste. Det er samtidigt Mariæ 
Bebudelses søndag, hvor englen kom til 
jomfru Maria og sagde, at hun skulle føde 
et barn. Og så ved vi, at der er 9 måneder 
til juleaften. Så spiredagen begynder med 
englen og så hører vi om Jesu liv som 
barn i Nazareth. Kirkekoret og spirekoret 
medvirker. Der bliver givet en spiret plan-
te til alle.
Bagefter er der kaffe/te, sodavand og 
kage i Vestenskov skole. Der vil være slik-
poser til børnene.

Spiregudstjenesten blev aflyst i 2020 og 
2021 på grund af corona-pandemien, 
men nu glæder vi os til at kunne komme 
i gang igen.

Kalender - fælles for hele Pastoratet

4. maj kl. 19.00

29. maj kl. 14.00

Marts, april og maj

3. april kl. 14.00

19. maj kl. 12.00

Befrielsesgudstjeneste i 
Arninge kirke

De to sidste år måtte vi aflyse, men nu af-
holder vi på ny Befrielsesgudstjeneste i 
Arninge kirke onsdag den 4. maj kl. 19.00.

Arninge kirke fotograferet den 4. maj 2021

Henrik Gade Jensen har gudstjenesten 
med prædiken, og Højrebykoret medvir-
ker og synger for os.

Fra Spiregudstjenesten i 2017

Det er altid hyggeligt til maddag



Strikkeklubben i Vestenskov 
Sognegård 

Vi strikker i Sognegården, Læsøvej 8, føl-
gende mandage kl. 13-16 i foråret:

7. marts • 4. april • 2. maj

Der serveres kaffe/te med kage til, 
og det koster kun kr. 10. 

Har du lyst til at være med til at strikke 
eller bare til en hyggesnak, er du altid 
velkommen,
Vi modtager også gerne garn, hvis du 
har noget liggende, som du ikke selv kan 
bruge.

Med venlig hilsen
Ingelise Palm. Tel. 42 19 13 95

  

Kappel Kirke
St. Bededag den 13. maj kl. 12.00

Karoline Sandau Pedersen
Heidi Berrit Zinck

Vestenskov Kirke
St. Bededag den 13. kl. 10.00

Sune Østergren Ottosen
Josephine Vallentin Danielsen
Marie Jensen
Trine Wael Hansen

Dannemare Kirke
søndag den 24. april kl. 11.00

Simon Mads Mårtensen
Maria Lindis Lund Hansen
Sajsa Fleischer Pedersen Linders
Emil Dyrløv Hansen

Græshave Kirke
St. Bededag den 13. maj kl. 13.30

Emilie Barfoed-Høj

Vi starter med en lille andagt kl. 11.30. 
Kirsten Kristensen spiller og præsten 
fortæller lidt og vi synger et par salmer 
og sange. Derefter serveres en to retters 
menu med tilhørende drikkevare, en øl el-
ler vand eller et glas vin. 
Derefter spiller vi banko, en plade koster 
5 kr. Efter banko drikker vi en kop kaffe/te 
med kage til.

Prisen for det hele er kun kr. 50.

Der er også mulighed for at blive hentet.
Tilmelding til Ingelise Palm tlf. 42 19 13 95.
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Konfirmationer

Årets konfirmander 2022
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”Sandelig, sandelig siger jeg jer: 
Den, der hører mit ord og tror ham, som 
har sendt mig, har evigt liv og kommer 

ikke for dommen, men er gået over 
fra døden til livet.”

Johannesevangeliet 5:24
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Den 29. december kunne vi i TVøst se et 
portræt af Ragnhild Pedersen fra Knub-
beløkke i Kappel. Ragnhild er lige fyldt 
102 år og holder sig godt i gang, som det 
kunne ses på TVøst. Blandt andet med 
daglig gymnastik, og alle som har set 
Ragnhild ved, hvor rank hun er. Ragnhild 
bor alene og klarer sig selv uden anden 
hjælp end familien, som er naboer.

Ragnhilds barnebarn Jane Ibsen Piper har 
i 2021 skrevet en bog med titlen ”Mor-
morliv – råd til at leve mere enkelt” 
(Forlaget Muusmann 2021). Bogen kan 
bl.a. købes eller bestilles hos “Bog & Idé” 
i Nakskov.
Her fortæller barnebarnet om sin inspi-
ration fra mormor til at leve det gode og 
enkle liv. Bogen er både erindringer og 
samtaler med Ragnhild, men også tilsat 
Jane Ibsen Pipers egne forslag og bud på 
at leve et bedre liv.
 
Der er meget livsvisdom at hente hos æl-
dre generationer. Et andet liv, og en hel 
anden tid. Ragnhild fortæller om at holde 
huset og gøre rent, undgå at smide væk, 
om at sy sit tøj og sy det om, også om per-

sonlig pleje, om køkkenhaven og brug af 
årstidens frugt og grønt, men også om at 
feste ved livets mærkedage, det er også 
vigtigt.
Nøjsomhed var en livsstil, madlavning 
hver dag, også med dessert, og livet var 
præget af rutiner. Sådan gjorde man og 
sådan plejede man. Og man var selvfor-
synende med grønsager, havearbejdet 
fyldte meget, det tog tid at plukke bær og 
sylte. Alt var sådan set bæredygtigt og kli-
mavenligt, før det blev mode-ord.
Jane Ibsen Piper er jurist og ansat i finans-
sektoren i København og har før skrevet 
om minimalisme, altså en livsstil med 
mindre forbrug og mere genbrug. Det 
gælder om at det skal være bæredygtigt. 
Vi kan klare os med mindre. Beskedenhed 
med det materielle er en dyd.
Måske vi kan få Jane Ibsen Piper til at 
komme og fortælle om bogen, og hvad 
hun har lært af sin mormor.

Utroligt så populære og også ens 
mormødre kan være. Alt hvad Jane Ibsen 
Piper skriver, kan jeg genkende fra min 

egen mormors liv, selvom hun boede i 
København under andre forhold. Hun 
kunne sy og krejle og fikse af ingenting 
under besættelsen, så børnene altid så 
pæne ud. Langt pænere end min farmors 
6 præstebørn: 
- hun kunne spille og synge, men ikke sy, 
så drengene så forkomne ud. 

Henrik Gade Jensen

Mormor-livsstil

Faktaboks: 
Klippet med Ragn-hild kan 
stadig ses på TVøst. Bare man 
googler ”Ragnhild” og ”TVøst”, så 
kommer man lige til det. 

Ellers er det dette link:

https://www.tv2east.dk/
lolland/101-aarige-ranhild-
klarer-sig-helt-uden-nogen
-hjaelp

Ragnhild med barnebarnet

Ragnhild i TVØst

Bjarne Enemark og Birgitte Flensburg 
fortsætter med sorggruppen i Vestenskov 
sognegård, Læsøvej 8, Vestenskov. 

Det sker på følgende onsdage 
kl. 14.00 - 15.30:

Onsdag den 9.marts 
Onsdag den 30.marts.
Onsdag den 20.april.
Onsdag den 11.maj.
Onsdag den 1. juni.

Alle er velkomne til at deltage, det koster 
ikke noget, og er et tilbud om at kunne 
mødes med andre og tale om den sorg, 
som nager og er svær at komme videre 
med i livet. 

Flere oplysninger hos
Bjarne (tlf. 5135 6070) 
eller Birgitte 
(30 91 14 43).

Sorggruppen fortsætter
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Overfor Vestenskov kirke ligger et meget 
gammelt bondehus. Det er fredet, fordi 
det er biskop Balles fødehjem. Men det er 
i meget dårlig stand.
Nicolai Edinger Balle blev født 1744 i 
huset, kaldet degneboligen. Hans far, 
Søren Pedersen Balle, var degn ved 
Vestenskov kirke.
Balle var biskop over Sjællands stift fra 
1783 til 1808. Og en meget spændende 
person, langt bedre end sit rygte. Som 
biskop over Sjællands stift i 25 år visi-
terede han meget flittigt alle sogne og 
gik meget op i skoleundervisningen og 
oplysningen.

Balle var onkel til N.F.S. Grundtvig, som er 
opkaldt efter ham (”Nicolai”), og Balle er 
eneste biskop i Danmark nævnt i salme-

Afdøde i Pastoratet siden sidst

bogen, nr. 343:

Tak for disse grønne lunde,
Du os gav i folkevang!

Tak for alle fuglemunde,
du oplod til salmesang!

For hver læbe, som med flid
løfted røst i nådens tid:

tak, vor Fader, for dem alle,
fra Ansgarius til Balle!

Kort efter nytår kommer der altid nye tal 
fra Danmarks Statistik om indbyggertal i 
sogne. Det er, hver gang, spændende at 
følge med i.
Herunder er vores 8 sogne sammenlignet 
pr. 1/1 2021 med 1/1 2022. 

I alt er pastoratet gået 3,7% tilbage i ind-
byggere på ét år (84 personer færre, fra 
2.495 til 2.411 indbyggere). 

Sognene er meget forskellige: 

Flest er flyttet fra Græshave (12,5 %) og 
færrest fra Kappel og Dannemare (0,4 %). 
Men det er meget få personer, det drejer 
sig om.

Befolkningsudviklingen i 
Rudbjerg Pastorat

Siden 2012, hvor jeg kom her som præst 
til pastoratet, er 21,5 % flyttet væk. Jeg 
håber ikke, at der er en årsagssammen-
hæng. Håber det kun er et statistisk tilfæl-
digt sammenfald.

År  1801  1850 1930    2017    1/1 2021   1/1 2022
  

Dannemare   478  633  903  509  470  468  0,40%

Tillitse  655  857  1276  412  391  365  6,60%

Gloslunde  390  583  928  352  341  335  1,70%

Græshave  273  435  611  147  152  133  12,50%

Gloslunde pastorat 1796  2508  3718  1420  1354  1301  4,70%
  

Kappel  591  732  1264  314  248  247  0,40%

Vestenskov  596  864  1167  470  422   414  1,90%

Arninge   416  501  694  145  132  124  6,00% 

Langø     368  339  325   4,10%

Kappel pastorat  1603  2097  3125  1297  1141  1110  2,70%
 

I alt i Rudbjerg  3399  4605  6843  2717  2495  2411  3,70%

    Henrik Gade Jensen

I 1955 var der 32 elever i Knubbeløkke skole, 
én af 13 skoler i pastoratet.

Kappel

Marie Jacobine Andresen
Heinrich Pohl (jordfæstelse i Langø)

Arninge kirke:

Jørgen Grymer Philipsen Bay

Vestenskov 
Erna Margrethe Høy Rasmussen
Holger Ellstrøm

Dannemare

Bendie Holmbøge Pedersen
Aase Jutta Grænge Sørensen
Knud Verner Johansen
Ole Damm Johannsen 
(Sankt Nikolai, Nakskov)

Margarete Kraus (Sct. Birgitta, Maribo)

Rita Gurli Pedersen 
Leo Andersen

Tillitze

Frants Ejner Falentin Hansen

Balles hus i Vestenskov

Den sidste ejer af Balles hus er for nylig død og 
det står nu tomt...


