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Lindetræet i præstegården
”Du stille, venlige præstegård, dig bringer jeg min hilsen! Som den blysomme
martsviol skjuler sig mellem det yppig
voksende græs, således skjuler du dig
bag de mægtige lindes skyggende bladehang, og vandreren ser kun et glimt
af dine hvide vægge titte frem bag det
grønne løv. Flygtig iler han dig forbi,
han ved ikke, hvilke skatte du bærer i
dit skød. Men jeg ved det, og jeg kender
dig!”

Og det passer også, at mange kører forbi,
men ikke alle ved, hvilken skat der findes
derinde.
Det er let at sige, når man selv bor der.
Men der er mange skatte i enhver gammel præstegård.
Lindetræet har stået der i 150 år. I konfirmandstuen hænger et fotografi fra 1875,
hvor linden lige må være plantet, den er
kun tyk som en solid arm. Måske blev den
sat efter stormfloden i 1872. Så er der da
i hvert fald noget at klatre op i, hvis en ny
stormflod truer.

Sådan skriver forfatteren Henrik Scharling i romanen Ved Nytaarstid i Nøddebo
Præstegaard fra 1862. Det kunne være
Gloslunde præstegård, som han beskrev,
med den mægtige lind i gården og bag
den de hvide mure og masser af grønt løv.

I flere tusind år var lindetræet dominerende i de danske skove, men nu er det
sjældent at se i skovbevoksninger. Det
findes mest som markant enkeltstående
træ, i vejkanten, i skovbrynet eller i have
og gård.
I Berlin hedder den store gamle allé Unter
den Linden, under lindene, og den fører
frem til Brandenburger Tor.
I Grundtvigs fødehjem, Udby præstegård
nord for Vordingborg, triumferede en lind
i gården, men det måtte skiftes ud undervejs. I min studietid boede jeg på kollegiet Regensen i København lige ved Rundetårn, og der var en lind fra 1785 i gården,

Linden i Gloslunde præstegård 1875
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Lindetræet i præstegården er også flot om vinteren

der dog var blevet udskiftet undervejs.
Men i Gloslunde præstegård står linden
stor og tung som livets træ.

Lindetræet i Regensens gård

3

Rudbjerg

Kirkeblad

Kirkeblad

lad - Syn
G
g
g
i
d
i

or!
K

Syn
g

Rønnebærparken

Rudbjerg

“Spirekoret og Kirkekoret
medvirkede ved Spiregudstjenesten
i Vestenskov kirke d. 3. april.
Mange tak til begge kor for den
fine optræden og smukke sang”
Nye medlemmer er som altid velkomne og kan kontakte
korleder Ulla tlf.: 25 15 98 13.

middag. Hvornår der måske kan blive adgang for frivillige og vi kan få kaffe, ved
vi endnu ikke. Men ældre udefra er altid
velkomne.

Fra maj måned har vi (præst og kirkemusikken) igen fået lov at komme på Rønnebærparken med gudstjeneste. Foreløbig
holder vi gudstjeneste hver onsdag for-

Tillitze Kirke - varme og lyn
Nu er varmeanlægget på plads i Tillitze
kirke, men der mangler stadig strøm.
Dels skal der føres mere strøm ind udefra, og det er elselskabets opgave, som
vi afventer og kan tage måneder. Dels er
store del af strømsystemet i kirken ødelagt af lynnedslaget, og afventer reparation. Nu er opgaverne til reparation af
skaderne fra lynnedslaget i udbud hos
håndværkere, og så begynder arbejdet
over sommeren.
Alle meldinger lyder på, at kirken i hvert
fald kan være klar til jul 2022.

I koret er der i begge sider gravet riste til varmeforsyning ned i gulvet.
4
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Trap Danmark om
Lolland

Kirkeblad

Præstens ferie

Den berømte og meget detaljerede egnsbeskrivelse, Trap Danmark, er nu udkommet i en 6. udgave. Den forrige femte
udgave udkom i 1950erne og 60erne og
fylder en meter på min bogreol.
Den nye udgave blev afsluttet med et
bind om Lolland (og Falster og Vordingborg kommune).
Vore sogne er godt repræsenteret, Kappel Stubmølle og Gloslunde præstegård
er med i fine fotos.
Jeg har selv
bidraget
med at skrive om religionen
på Lolland.

Jeg holder ferie fra

Poul Gerhard Due ved indvielsen i 1979

P. G. Due hjemme i orgelværkstedet på Krogsgaard

31. juli til og med 20. august
Embedet passes af Beth Marie Hagemann Larsen, men gudstjenester
afholdes også af Kasper Høyer og
Bendicht Mader - se det på gudstjenestelisten.
Vi skal igen i år til Blåvand ved Vesterhavet, hvor vi altid er i sommerferien.

Præsten har
studieorlov
Jeg, Henrik Gade Jensen, har fået
bevilget studieorlov i september-oktober-november måned 2022.
Der vil komme en vikar, som dækker
alt det kirkelige.
Jeg skal skrive salmer, og se om jeg
kan bidrage til mere nutidige og
mundrette salmer til brug for vore
gudstjenester.

Orgelet som det smukt tager sig ud i 2022

Græshave kirkes ”pæretræs-orgel”
Græshave kirke har et af Danmarks mest
originale orgler. For det er bygget af
en lokal landmand. Poul Gerhard Due
fra Krogsgaard på Embvej i Græshave
forærede i 1979 det ret store orgel, som
han selv havde bygget, til kirken.
Forhistorien er, at Poul Gerhard Due som
barn og ung blev dybt fascineret af orgelbyggeri, da Græshave kirke skulle have
nyt orgel i 1920erne. Hans store ønske var
derefter at komme i lære som orgelbygger,
og det kom han hos Frobenius i Lyngby. I
flere år arbejdede Due som orgelbygger,

også i Frankrig, og da faderen Alfred Due
døde, overtog han gården i Græshave.
Men Poul Gerhard slap aldrig lysten for
orgelbyggeri, og brugte nu mange år af
sin fritid og sine egne træer (eg, gråpære,
kastanje, æble og valnød) fra fødegården
på at bygge orglet. I 1979 stod det færdigt
og kunne foræres til kirken.
Orglet er ret stort i forhold til den lille
kirke, med to klaviaturer og pedalklaviatur og 15 registre (de knapper som sidder
ved siden af klaviaturet og som organisten kan ændre lyden på).

Så præstegården bliver salmeværksted i efteråret!
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Vestenskovs lokalhistoriske
leksikon

Børge oplevede også krigen i København,
da han en sommer var landbobarn i storbyen, hos en papirgrosserer, og der oplevede at han skulle i beskyttelsesrum, når
sirenerne lød. Befrielsen husker han også,
faderen kom og sagde højlydt med stor
glæde til alle på gården: Krigen er forbi.
Når Børge fortæller om alle de mennesker, han har kendt og omgikkes på Vestlolland, han har også været aktiv i landboforeninger og politik, må han ærgerligt
hele tiden konstatere, at de alle sammen
er døde. Det er bagsiden af at blive så
gammel, at de fleste af ens jævnaldrende
fra ungdom og manddom ikke er der
mere. Men så kan han glæde sig over at
kunne være med til at fejre nevøens 80
års fødselsdag.

Vestenskov Skole anno 1920

Han voksede op på Christiansminde på
Vester Skovbyvej, og overtog den selv
efter sin far i 1964. I dag bor barnebarn
Mads med hustru og tre børn på ejendommen. Han kom ud at tjene efter konfirmationen, oppe på Stevns og fik 1.800
kr. for et halvår. Senere kom han på landbrugsskole, Ladelund ved Askov, og også
på Lolland Højskole i Søllested.

Børge som soldat

Besættelsen oplevede Børge som dreng,
men han kan tydeligt huske, at der var
frihedskæmpere, der havde modtaget
våbennedkastning, i Vestenskov. Våbnene
blev anbragt i en halmstak på Havgård.
Der var tyskere på Gottesgabe i Kappel,
som ofte kørte gennem Vestenskov, så
det var ikke helt ufarligt.

I dag glæder Børge sig over livet i huset
i Vestenskov, hvor gode naboer hver dag
kigger til ham. Med 11 børnebørn og endnu flere oldebørn er der nok at holde styr
på i familielivet.

Børge 2022 i eget hus

Ingen kender Vestenskov og dets
indbyggere gennem 100 år bedre end
Børge Sørensen!
Og alle kender Børge. Selvom både syn
og hørelse ikke er så godt som tidligere,
fejler hukommelsen ingenting. Børge er
et lokalt leksikon med omfattende kendskab til lokalsamfundet.
Børge er 92 år, og født og opvokset i
Vestenskov, døbt og konfirmeret i kirken.
Han gik i Vestenskov skole.

Børge som konfirmand, til højre for pastor Røgind
8

I 25 år var Børge kirkeværge ved Vestenskov kirke og
han kommer stadig hver tirsdag morgen og snakker
med graver Per og gravermedhjælper Erik og nogle
gange også præsten.

Børge 2022 ved Grethes gravsted
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Gudstjenesteoversigt • Sommer 2022
Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11
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Kalender - fælles for hele Pastoratet
Alle præster deltager og vores nye provst
Nanne Mølhave står for prædikenen.
Nakskov kammerkor synger og Sydhavsøernes Promenadeorkester spiller.
Et stort og mættet arrangement som ingen ønsker at gå glip af.
Bagefter er der tradition for, at vi spiser
medbragt frokost sammen. Det sidste er
også vigtigt, og vi fra Rudbjergs sogne har
oftest været fyldigst repræsenteret med
picnickurvene. Og haft det sjovest.

Se også....
...Rudbjerg Pastorat på facebook eller
hjemmeside www.rudbjergpastorat.dk
som altid vil informere om, hvad der
sker i pastoratet - også om eventuelle
ændringer i programmet.

6. juni kl. 11.00

Gudstjeneste i Reventlowparken 2. pinsedag
Hvert år afholder Lolland Vestres provsti
fælles gudstjeneste med alle præster og
menigheder.
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Juni, Juli og August

Fællesspisning i Vestenskov sognegård
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 over sommeren:

Torsdag den 30. juni
Torsdag den 28. juli
Torsdag den 18. august
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 drikkevarer, en øl
eller 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.

Kappel Stubmølle får nye vinger til august

Mølledag. Men der holdes Mølledag alligevel. En stor håndkværn vil blive stillet op, så folk har mulighed for at opleve,
hvor meget energi der skal lægges i at
male et pund mel.

Prisen for det hele er kun kr. 50.
Der er også mulighed for at blive hentet.

Mølledagen er også en god mulighed
for at opleve det mest oprindelige i Kappel. For på møllens jord har der tidligere
været en helligkilde, Hellig Trefoldigheds
Kilde, som er ældre end kirken.

Tilmelding til Ingelise Palm tlf. 42 19 13 95

19. juni kl. 11.00

Gudstjeneste ved Mølledag
i Kappel

Der er smukt i parken med Pederstrup i baggrunden

Selvom Kappel Stubmølle har mistet sine
vinger, holder vi os stadig i sving og afholder mølledag med friluftsgudstjeneste i Kappel søndag d. 19. juni kl. 11.00.
De nye vinger kommer først op til august,
så den vil stå uden vinger til mølledagen,
og der vil ikke kunne køres med møllen, som det sædvanligt kan opleves til

Sidste år var vejret perfekt til fælles gudstjeneste
14

Hellig Trefoldigheds Kilde i Kappel
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Det var på grund af kildens hellige vand i
den katolske tid, som mange har besøgt
som et valfartssted på Lolland, at Kappel
kirke blev opført nærved. Og senere opstod en rivalitet mellem kilde og kirken,
det hellige rindende helbredende vand
med tendens til afgudsdyrkelse overfor
den lutherske kirkes bekæmpelse af folkelig overtro. Og kirken vandt og kilden blev
stoppet til.

og kendteste organister til sommerkoncerten i Græshave kirke i 2022. Flemming
Dreisig er født i 1951, uddannet organist fra Det Kongelige Danske Musikkon
servatorium. Han blev allerede i 1972
domorganist i Maribo, men kun en kort
årrække, for så spillede han videre rundt
i Danmark og udlandet. Han har også
været professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og senest domorganist i København.
Og Flemming Dreisig skal spille på
et af Danmarks mest originale orgler,
”pæretræsorglet” i Græshave, som er
bygget af den lokale landmand Poul Gerhard Due og skænket til kirken for 50 år
siden. Det er også for at takke for dette og
hylde giveren, at koncerten finder sted i
Græshave kirke.

Sådan kan man forestille sig Kappel hellig kilde så ud i
middelalderen. Munken tager betaling for hver en tår.

Rudbjerg
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Dejligt at flere års aflysninger på grund af
corona ikke aflyser den fine traditioen.

24. juli kl. 19.00

Efter gudstjenesten kan man købe en
portion stegt flæsk med persillesovs.
Også en dejlig tradition.

Strandgudstjeneste på
Albuen

2. august kl. 19.00

Vi holder strandgudstjeneste på Albuen,
hvor vi plejer. Det er den 24. juli kl. 19.00. Vi
håber på godt vejr og lidt vindstille. Det er
lige over diget efter Albuen Camping ved
begyndelsen af Albuen. Tag tæppe eller
stol med og nyd aftensolen.

Strandgudstjeneste ved
Hummingen
Årets strandgudstjeneste ved Hummingen finder sted tirsdag den 2. august kl. 19.00.
Det foregår samme sted som sidste år,
nemlig nede ved stranden ud for Digegården. Tag tæppe eller stol med eller
sid i klitten eller på sandet.

Hellige kilder, som findes rundt omkring
i Danmark, samlede mange mennesker.
Især til Sankt Hans aften eller til Valborgsaften (før 1. maj). Og man forstår godt den
tids mennesker uden vor tids medicin og
lægekunst, at de søgte mange midler for
at finde helbredelse eller dulme permanente smerter. Men med reformationen
skulle man lære at bide smerterne i sig.

Vi synger de samme vidundersmukke
salmer som sidste år:

21. juni kl. 19.00

Flemming Dreisig ved et lidt større orgel end Græshaves

Orgelkoncert i Græshave
Kirke med Flemming Dreisig

Der kan læses mere om orglerne i
Rudbjerg pastorat på vores hjemmeside. Bl.a. er der en pjece skrevet af
Hans Henrik Taarnby om orglerne.

- tirsdag den 21. juni kl. 19.00
Vi får besøg af én af Danmarks største
16

Nr. 11 Nu takker alle Gud
Nr. 775 Der står et slot i vesterled
Nr. 787 Du som har tændt millioner af
stjerner
Nr. 786 Nu går solen sin vej

Gudstjeneste på Hornfiskefestivalen kl. 11.00
I år genoptages traditionen med Hornfiskefestival på Kramnitze Havn. Og dermed
også med gudstjeneste om søndagen
kl. 11.00. Det foregår i teltet på havnen.

Og med følgende vers af B.S. Ingemann,
som jeg altid tænker på ved en aftentur
på diget, når solen går ned ude i vest:
17
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Der står et slot i vesterled,
tækket med gyldne skjolde;
did går hver aften solen ned
bag rosenskyernes volde.

Kirkeblad

Bed, så skal der gives jer;
søg, så skal I finde;
bank på, så skal der lukkes op for jer.
For enhver, som beder, får;
og den, som søger, finder;
og den, som banker på, lukkes der op for.

Bagefter er der mulighed for at gå i Digegården til en kop kaffe og kage (selvbetaling). Det plejer altid at være hyggeligt.

Andagt i Peter Hansens have i 2021

28. august

Fjorddag
Vi holder gudstjeneste på fjorddagen i
Langø. Det bliver sognepræst Beth Marie
Hagemann Larsen som har gudstjenesten. Se mere på sogn.dk, Rudbjerg Pastorat på facebook eller hjemmeside.
Det kommer også i Ugeavisen.

10. august kl. 16.00

Andagt i
Peter Hansens Have
Vi mødes igen i år til andagt i Peter Hansens Have. Det bliver onsdag den 10. august kl. 16.00. Vi synger salmer og nyder
Guds (og Peter Hansens) smukke natur i
haven. Kom!
Tag stol eller tæppe med. Der serveres
kaffe/te og kage efter andagten.
18

Matthæusevangeliet 7:7
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Konfirmationer

Ragnhild med barnebarnet

Dannemare Kirke

Græshave Kirke

Kappel Kirke

Vestenskov Kirke

Den 24. april

St. Bededag den 13. maj kl. 13.30

St. Bededag den 13. maj kl. 12.00

St. Bededag den 13. kl. 10.00

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

Emilie Barfoed-Høj

Karoline Sandau Pedersen
Heidi Berrit Zinck

Sune Østergren Skotte
Josephine Vallentin Danielsen
Marie Jensen
Trine Wael Hansen
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Lokalnyt

Rudbjerg pensionistforening
- på tur til Christiania
Så er vi godt i gang igen og klar til at
komme ud og opleve noget nyt.
Den 15. september går turen til Christiania
i København og I kan allerede melde til
nu. Medlemmer kr. 250 og ikke-medlemmer 350 kr. Kontakt Rigmor 20918417.
Vi modtager gerne nye medlemmer. Vi
er Medlem af Danske Seniorer der også
kommer med mange gode tilbud til os.
Kontakt Rigmor 2091 8417
eller Britt 2148 3375

Rudbjerg

Kirkeblad

Kulturhuset Vestenskov gl. skole
Bankospil: Vi holder sidste spil i foråret
tirsdag den 7. juni kl. 19.00. Starter formentlig op igen tirsdag den 6. september.
Sankthansaften: Vi starter grillen op kl.
18.00 - man medbringer selv sin menu.
Drikkevarer må ikke medbringes, men
kan købes til rimelige priser. Der holdes
båltale og heksen sendes afsted. Derefter
er der musik af vores lokale band og almindelig hygge.

og andre i byen går og laver!), formentlig
mulighed for musik og dans.
Vi har gode lokaler til udlejning, Brinthuset (op til 60 personer) og ”Landsbylaugets” lokaler (op til ca. 80 personer).
Den store skole op til 150 personer med
mulighed for overnatning.

Sommerarrangement: Dato ikke endelig fastlagt, men bliver formentlig lørdag, den 6. august kl. 15.00 (meldes ud via
facebook og opslag). Vi samles til forskellige aktiviteter og hyggelige samvær. Her
skal også grilles kl. 18.00 og efterfølges
med hygge (opdatering af hvad naboen

Sorggruppen holder sommerpause
Birgitte Flensburg og Bjarne Enemark
har det afsluttende møde i Sorggruppen onsdag den 1. juni og der satses på
at møderne kan genoptages til september. Birgitte Flensburg har sammen med
Bjarne Enemark ledet gruppen, der startede onsdag den 13. oktober 2021. Der har
siden været afholdt møde i gruppen hver
3. onsdag i Vestenskov sognegård fra kl.
14.00 - ca. 15.30.
Birgitte Flensburg har ikke mulighed
for at fortsætte arbejdet i Sorggruppen
til efteråret, så der skal også her rettes
en stor tak til Birgitte for hendes gode
og hjertelige måde at lede samtalerne i
gruppen.
Forudsætningen for, at sorggruppearbej-

det kan genoptages
til efteråret er derfor, at der kan
findes en ny person, der sammen
med Bjarne kan
lede gruppen.
Sorggruppen er ikke
et terapi- eller behandlingstilbud, men en
mulighed for at finde støtte i den svære
tid, som følger efter tabet af ægtefælle, en
nærtstående slægtning eller ven.
Henrik Gade Jensen og Bjarne Enemark
giver meget gerne supplerende oplysninger vedrørende mulighederne for at videreføre sorggruppemøderne.
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KULTURHUSET VESTENSKOV gl. skole
Vestenskovvej 51
Vestenskov

Afdøde i Pastoratet siden sidst
Kappel

Dannemare

Ernst Jepsen
Marianne Larsen

Bent Jensen
Torben Jørgensen
Jørgen Grænge

Arninge kirke:
Inger Johanne Jensen

Langø Sogn

Vestenskov
Poul Jørgensen

Vagn Poulsen
Kaj Larsen
Jane Hansen (bisat fra Skt. Nikolai)

Græshave Kirke

Gloslunde sogn

Inge Helene Hansen Larsen
Henrik Christoffersen

Karl Erik Bendtsen
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