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Barn Jesus i en 

krybbe lå,

skønt Himlen var 

hans eje;

hans pude her blev 

hø og strå,

mørkt var det om 

hans leje.

Men stjernen over 

huset stod,

og oksen kyssed 

barnets fod.

Halleluja, halleluja, 

barn Jesus!

H. C. Andersen
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Omsider! Endelig! Forhåbentligt! 
- kan vi nu holde en jul uden 
restriktioner! 

Corona-pandemien, som de sidste to jule-
aftner gjorde det svært at ses i kirken juleaf-
ten, er ved at være forbi.

Men nu har vi energikrise og meget høje 
priser på el og gas, træpiller og olie. Det 
har givet andre begrænsninger. Og gør 
det meget dyrt for familierne. Mange 
steder bliver julegaverne mindre og tem-
peraturen lavere. Der er også mange, som 
slet ikke kan betale opvarmningen mere. 
Belysningen i gaderne og butikkerne 
bliver også mindre.

Og så stiger priserne på mange andre 
ting også. Al ting er blevet dyrere og det 
fortsætter. Det bliver sværere og sværere 
at forstå, hvad der egentlig sker med det 
alt sammen: energien og priserne og Rus-
lands angrebskrig i Ukraine...

Så denne jul bliver nok alligevel heller 
ikke normal. Julesorgen risikerer at blive 
større på bekostning af juleglæden. For 
der er så meget, vi ikke nødvendigvis bare 
kan, ting som vi kunne for år tilbage. 

Hvis vi førhen håbede vi på en hvid jul, 
håber vi nu bare på en normal jul. 
Fri for de høje priser og alskens restrik-
tioner. 
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Jeg drømmer om en normal jul
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I’m dreaming of a normal Christmas! 
Just like the ones I used to know.

Men vi må alligevel prøve at glædes sam-
men, også til denne jul.

Jeg tænker tit på de lande, hvor der slet 
ikke fejres jul her midt i vinteren. Vi ville 
alle gå helt i stå, hvis ikke vinterens lange 
mørke blev afbrudt af lys omkring sol-
hverv. Tænk hvis vi skulle arbejde alle 
hverdage i december, ligesom i novem-
ber! Og igen i januar. Intet pusterum, in-
gen pause, intet samkvem med familien, 
ingen ekstraordinær god mad, ingen ju-
lebryg.
 
Juletiden er for os alle også en vigtig op-
kvikker til at komme gennem vinteren. 
Hele decembers optakt, adventstiden, 
(“advent” betyder at vi ser frem og glæder 
os), det er forventningens periode, som 
vi også fejrer med kalenderlys og måske 
adventspakker. 

Vi ser frem til det vigtige, Herrens komme, 
som vi siger i kirken - Jesu fødsel i Betle-
hem. 

Det er den begivenhed, som vi har sat 
vores ur efter. År 0. 

Det var da Jesus blev født. Og det er 
fordi, det er den vigtigste begivenhed 
i menneskehedens historie. Uden sam-
menligning. Med Jesus begyndte den 
moderne verden, en verden med lige ret-
tigheder, med distance og måske kritik 
af autoriteter, stor hjælpsomhed for dem 
der ikke kan klare sig selv, og også stort 
ansvar overladt til menneskene selv til at 

Julesorgen er også en del af julen
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Juletræet i præstegården 2021
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Korsangen i vores Spirekor 
og Kirkekor er nu rigtig godt i gang!

Begge kor medvirkede til årets høstgudstjeneste. 
Spirekoret bar høstgaver ind i kirken og sang fra korbuen. 

Kirkekoret sang fra orglet. En festlig og velbesøgt gudstjeneste!

Begge kor - samt andre interesserede - medvirker også ved vores 
Luciagudstjeneste i Tillitze kirke 

Søndag den 11. december kl. 19

Kirkekoret medvirker desuden ved Kyndelmissegudstjenesten den 

5. februar i Dannemare kirke

Organist og korleder: Ulla, tel: 25 15 98 13

bruge vores fornuft og frihed og viden-
skab til at gøre verden et bedre sted at 
være.

Så lad os fejre jul igen i år. Med de prob-
lemer og forbehold som nu optræder. 
Måske skal vi vænne os til det unor-
male. At verden forandrer sig. Hvis vi skal 
boykotte Kina til næste års jul, bliver det 
helt slut med julegaver andet end det 
hjemmelavede, fra sy og strik og til sav og 
høvl.

Foreløbig skal vi glæde os over, hvad vi 
har, og at vi endnu engang kan fejre jul 
med vores kære, uanset temperatur og 
julegaver

Så længe julen er hjerternes fest, koster 
det ikke kroner og ører at give af hjertet.

Henrik Gade Jensen  

Energi må der til, men den bliver dyr i denne jul
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Stefan stenes. 
Mosaik fra tysk domkirke.

Julegudstjenester i sognene
Vi planlægger, hvis ikke verden eksplo-
derer i mere krig og ulykke, at have guds-
tjeneste i samtlige kirker juleaften. Hvor 
og hvornår kan ses på gudstjenestelisten. 
Vores nye provst Nanna Mølhave har i 
Arninge kirke kl. 11 og jeg (HGJ) har de 
øvrige.
Men vi skal aldrig glemme, at der også er 
gudstjenester juledag og 2. juledag. Og 
det er julenat, natten mellem den 24. og 
25. december, vi først og fremmest fejrer, 
for det var den nat Jesus blev født i Betle-
hem.

Juleaften synger vi altid de samme salmer.

Det er følgende:

•   94 Det kimer nu til julefest
• 119 Julen har bragt velsignet bud
• 104 Et barn er født i Betlehem
• 120 Glade jul, dejlige jul

Heldigvis har vi mange dejlige julesalmer, 
som vi kan synge de øvrige juledage. Her 
kan man se, hvad der skal synges, og så 
kan man forberede sig:

1. juledag

Kl. 9.30 i Tillitze kirke og 
Kl. 11.00 i Kappel kirke

•    99 Velkommen igen, Guds engle små
• 118 Julen har englelyd
• 129 Julebudet til dem, der bygge
• 102 Et lidet barn så lysteligt
• 112 Kom, alle kristne

2. juledag 

Kl. 9.30 i Vestenskov kirke og 
Kl. 11.00 i Gloslunde kirke

• 100 Kimer, I klokkker
• 103 Barn Jesus i en krybbe lå
• 114 Hjerte, løft din glædes vinger
• 134 Vor Herre han er en konge stor
• 121 Dejlig er jorden

2. juledag - Sankt Stefans 
dag

Julehyggen og juleglæden får i kirken al-
lerede en voldsom kontrast på 2. juledag, 
som også kaldes Stefans dag efter den 
første kristne martyr. 
Anden juledag læser vi derfor op i kirken 
om de frygtelige lidelser, som Stefan blev 
udsat for. I Apostlenes Gerninger fortælles 
om Stefanus, som var med i den første 
menighed. 

Han blev dømt til døden og stenet uden 
for byen. Han var den første, som led 
døden for den kristne sag. Siden ham kom 
mange flere til. Bl.a. de fleste af disciplene.
Begivenheden er også berømt ved, at en 
ung mand, Saulus, overværede stenin-
gen, og senere blev omvendt. I dag er han 
kendt som Paulus. Han blev den vigtigste 
apostel i at gøre alle folkeslagene til Jesu 
disciple.

Når vi i kirken skærer i juleglæden al-
lerede anden juledag, er det for at mindes 
de omkostninger, der var for de første 
kristne. Noget som vi i dag tager for givet 
og derfor let glemmer.

Josef, jomfru Maria, 
de tre vise mænd og hyrderne 

i Langø kirke

Juletræ i præstegården



Det er en stor glæde, at Tillitze kirke nu 
igen er klar til at kunne afholde gudstje-
nester. Vi har gudstjeneste 

juleaften kl. 15.00
Og vi har allerede Lucia til 

3. søndag i advent

Vi planlægger i 2023 en række arrange-
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Vi har gudstjeneste hver onsdag 
kl. 10.30-11.30. Vi slutter af med saftevand, 
hygge og snak.

Gudstjenester i Rønnebærparken
Vi holder julegudstjeneste lillejuleaften, 

den 23. december kl. 10.30

I december færdiggøres taget på kir-
ken, men stilladset tages først ned i 
januar 2023. Så skal der færdigrepa-
reres lidt i foråret og klokkerne er hel-
ler ikke ringeklare endnu. Men kirken 
kan bruges indvendig og det er det 
vigtigste. Og til foråret skulle den være 
helt færdig.

Tillitze kirke på vej

menter i Tillitze kirke, så vi kan få den i 
brug igen - så sognets folk i Tillitze sogn, 
og alle andre, igen kan få lov at komme i 
kirken. 
I februar kommer der et foredrag om rune-
stenen ved Tillitze kirke og al historien der 
knytter sig til den. 
Se mere om det i kalenderen.

Tillitze kirke klar til juleaften
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Kalender - fælles for hele Pastoratet

11. december kl. 19.00

Julekoncert i Vestenskov 
kirke med Rainbow Gos-
pel kor

Lørdag den 10. december kl. 14.00

Gospelkoret fra Maribo kommer og syn-
ger julen ind med livlige og smittende 
toner fra traditionelle spirituals og ameri-
kansk gospel. Med korets sangglæde og 

18. december kl. 14.00

Lucia i Tillitze kirke 

Nu kan vi igen afholde Lucia-gudstjenes-
te i TIllitze kirke!
Det foregår søndag den 11. december 
2022 kl. 19.00. 
Koret synger den smukke Luciasang, 
mens lyset slukkes i kirken. Det er stem-
ningsfuldt og smukt, og den bedste måde 
at få sit julehumør op i omdrejninger.
Og så kan vi nyde den ny-istandsatte 
TIllitze kirke.

Børne- og familie-julegudstje-
neste søndag den 18. december 
kl. 14.00 i Gloslunde kirke

Alle børn og børnefamilier inviteres til at 
komme og synge julesange i Gloslunde 
kirke. Vi synger mange af vore kære jule-
sange og -salmer, som børnene kender.
Bagefter går vi over i præstegården og 
hygger med lidt æbleskiver og sodavand, 
gløgg eller kaffe eller hvad vi finder på. 
Måske en øl til fædrene at gå hjem på, hvis 
mutter kører.

Strikkepræsten får lov at komme med i kirke til børne- 
og familiegudstjenesten den 4. søndag i advent.

Vi strikker i Vestenskov Sognegård, 
Læsøvej 8, følgende mandage kl. 13.00 
til 16.00: 
mandag den 5.december 2022 
mandag den 2. januar 2023
mandag den 6. februar 2023.

Der serveres en kop kaffe/ te med 
kage til en pris af 10.00 kr. 
Har du bare lyst til en snak, er der også 
tid til det.
Med venlig hilsen 
Ingelise Palm, tlf. 42191395.
 

Strikkeklub i Vestenskov Sognegård

Maddag/Fællesspisning i Vestenskov sognegård
Der er maddag i Vestenskov sognegård, 
Læsøvej 8, følgende dage:
Torsdag d. 15.december 2022
Torsdag d. 26. januar 2023
Torsdag d. 23. februar 2022
Alle dage begynder vi kl. 11.30. Først med 
en kort andagt, og så spiser vi lækker 
hjemmelavet mad som vor mor lavede 

det,  og så er der dessert med kaffe, og 
bagefter er der banko.
Der er mulighed for at blive hentet og 
bragt.
Tilmelding til: Bjarne Enemark på 
tlf. 54 94 80 82/ 51 35 60 70 eller 
Ingelise Palm på tlf. 42 19 13 95.
Mvh Madholdet

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.

seriøsitet kan man ikke undgå at blive i 
godt humør. Tonerne går lige ind i sjælen. 

Gratis adgang.

Rainbow Gospel kor fra Maribo
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Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11

Seksages-
ima

HGJ = Henrik Gade Jensen   •   Beth = Beth Marie Larsen Hagemann   •   NM = provst Nanne Mølhave

Nytårs-
dag

4. sø i 
adv

Jesu 
fødsel

Jesu 
fødsel

Luk 2, 
1-14 

2. sø i 
adv

Joh 1, 
19-28

11.00 
Store 
G-dag

Mark 4, 
1-20

Jesus 
og Johs. 
Døber

Veråb og 
doms-

ord

Matt 20, 
1-16

14.00 
Børne-
familie

14.00 
Nytårs-

fest 

Matt 15, 
21-28

Johs. 
Døbers 
vidnes-

byrd

Matt 23, 
34-39

De sidste 
tider

Julekon-
cert

Matt 3, 
13-17

Matt 4, 
1-11

Luk 2, 
1-14

3. sø i 
adv

Sidste 
s.e.h. 3 k

Lille-
juleaften

Matt 11, 
2-10

Juleaf-
ten

Luk 21, 
25-36

Sep-
uagesima

Luk 2, 
41-52

Matt 17, 
1-9

Faste-
lavn

Jesus får 
navn

Arbejde i 
vin-

gården

Kyndel-
misse
17.00

Sæde-
manden

Konfirma-
tions-
guds-

tjeneste

Fristet i 
ørkenen

Barne-
dåb

Helbreder 
en spe-

dalsk

Jesus som 
12 år i 

templet

Brylluppet 
i Kana

Forklarin-
gen på 
bjerget

10.30 
(Rønneb. 
parken)   

14.00 
Jule-

koncert  

Dato   4.  10. 11. 18. 23.  24.  25. 26. 1. 8. 15. 22. 25. 29. 4. 5. 12. 19. 26.

Kirkeåret  Lørdag     Juledag 2. juledag   1.s.e.h.3 k  2.s.e.h. 3 k     Lørdag   1.s. i fasten 2. s. i fasten

Prædiketekst         Luk 2, 21  Joh 2, 1-11        

Tema                   Jesu dåb 

Arninge 11.00     11.00 (NM)   14.30       11.00   

Vestenskov      12.00  9.30      9.30    11.00 

Kappel   11.00   14.00 11.00    9.30      9.30  

Langø    11.00 Dåb  16.00             9.30

Dannemare 14.00     13.00   16.00   9.30   10.00   9.30 

Gloslunde      17.00  11.00     19.00 11.00     

Græshave      11.00     11.00        11.00

Tillitze   19.00 Lucia   15.00 9.30   11.00       11.00  

Præst HGJ HGJ  HGJ HGJ HGJ HGJ/NM HGJ HGJ HGJ HGJ Beth HGJ HGJ HGJ HGJ HGJ HGJ HGJ Beth



Vestenskov kirke
Nytårsgudstjeneste 

Den traditionelle nytårsgudstjeneste og 
fest i Vestenskov kirke foregår søndag 
den 8. januar. Bagefter er der kaffe og 
kage i sognegården.
Kom og vær med til festligt at møde det nye 
år.

Langø
Store G-Dag 

Store G-Dag i 2023 begynder i Langø 
kirke kl. 11.00 med Gudstjeneste. 
Bagefter er der Gule Ærter i Langø For-
samlingshus. 
Der bliver også mulighed for en gå-tur in-
den gudstjenesten.

Tilmelding til Gule Ærter: 
Rigmor på mobil 20918417 
senest den 14. januar.
Det koster 60 kr. for Gule Ærter.
Gudstjenesten er gratis.
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Søndag d. 8. januar kl. 14.00

15

Onsdag d. 25. januar kl. 19.00

Søndag d. 22. januar kl. 11.00

seområde præget af konflikter, forhan-
dlinger, pirateri og gidseltagning. Tillitze 
med det slaviske stednavn og de nordiske 
runeindskrifter er i sig selv indbegrebet af 
kulturmødet mellem de slaviske vendere 
og det nordiske danske område.

Foredragsholderen arkæolog Anna-Elisa-
beth Jensen, Museum Lolland-Falster har 
netop i en ny bog udgivet i november 
2022 på baggrund af et større forsknings-
projekt sammenfattet historien om for-
holdet mellem danskerne og de slaviske 
vendere omkring Østersøen for næsten 
1.000 år siden. 

Gratis adgang.

Der serveres kaffe/te og kage.

Foredrag i Tillitze kirke om 
runestenen og dens lange 
historie  

Ved arkæolog Anna-Elisabeth Jensen, 
Museum Lolland-Falster.

Tillitze – sognebyen med det slaviske 
navn og runestenen med de nordiske ind-
skrifter.

Selvom Lolland og Falster i dag opfattes 
som en ganske almindelig del af Danmark, 
var øerne i vikingetiden og den tidlige 
middelalder den danske kongemagts 
bufferzone mod andre magthavere i 
Østersøen. Lolland og Falster var danske; 
men samtidig var hele Østersøen et græn-Langø forsamlingshus fra Store-G-dag 2021

“Tillitze-stenen”, som den kaldes blandt runologer

Onsdag d. 8. februar kl. 19.00

Konfirmationsgudstjenes-
te i Gloslunde kirke og 
præstegård

Alle konfirmander med forældre i Rud-
bjerg pastorat (og eventuelle søskende), 
der skal konfirmeres i 2021, indbydes 
til en kort gudstjeneste onsdag den 25. 
januar kl. 19.00 i Gloslunde kirke. 

Bagefter går vi over i konfirmandstuen og 
vi orienterer og snakker om forårets kon-
firmationer. Og får en sodavand, kaffe/te 
og kage.

Konfirmandundervisningen foregår jo 
med skoleklasserne i de skoler, man går i i 
Nakskov. Men vi skal også lære hinanden 
at kende, og forberede os til al det prak-
tiske med konfirmationerne i kirkerne i 
foråret. 

I Dannemare, Gloslunde, Græshave og 
Tillitze kirker er konfirmationsdagen 
søndag den 30. april 2023. 
Der er ønsket forskellige kirker og det vil vi 
forsøge at efterkomme.

I Kappel og Vestenskov er det 
St. Bededag, den 5. maj 2023, kl. 10.00 i 
Kappel og kl. 12.00 i Vestenskov kirke. 

I Arninge kirke og i Langø kirke er det 
søndag den 7. maj 2023, 
kl. 10 i Arninge og 
kl. 12 i Langø kirke.

Arkæolog ved Museum Lolland-Falster Anna-Elisabeth 
Jensens 
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25 år med glæder og sorger
Graver Gert Larsen blev ansat 1997 
som graver ved Kappel kirke, og har 
dermed i år været engageret i 25 år. 

Det har været 25 turbulente år med store 
forandringer. Da Gert begyndte som 
graver var der ingen computer og alle 
regninger på gravsteder blev skrevet i 
hånden og sendt i kuvert med frimærke 
på. I dag er faktureringen meget nem-
mere og regninger sendes med et tryk på 
en tastaturknap til pågældende e-boks.

Dengang blev ca. 50% af de afdøde jord-
fæstet eller kistebegravet, og en grav 
skulle graves i hånden! Med spade og 
skovl - og en hakke, hvis jorden var hård. 
Først i 2002, som pkt. 7 til et menigheds-
rådsmøde, blev det vedtaget: ”Indførelse 
af maskinel gravning”. Gert husker det 
tydeligt, for det var hårdt arbejde den-
gang, og en minigraver eller Bobcat 
gjorde det nemmere.  

Da Gert begyndte i Kappel 1997, havde 
Kappel sogn sit eget menighedsråd og 
blev først i 2008 lagt sammen med Langø. 

Søndag d. 5. februar kl. 17.00

Kyndelmisse Lysguds-
tjeneste i Dannemare

Igen i år fejrer vi Kyndelmisse med en Lys-
gudstjeneste i Dannemare kirke. Det 
er stemningsfuldt kun med levende lys i 
kirken og så synger og medvirker Kirke-
koret.

Og som det eneste tidspunkt i året tilby-
der vi en øl og sodavand i våbenhuset 
bagefter.

Maskiner er i dag en naturlig del af graverarbejdet

nok var kommet mere af pligt for at kunne 
blive konfirmeret. Da gudstjenesten var 
nået til den sidste salme med en masse 
vers, hørte Gert konfirmanderne sukke 
højlydt, men da kirkesangeren så annon-
cerede, at kun første og sidste vers skulle 
synges, hørte Gert den ene konfirmand 
sige til den anden: ”Nu tror jeg på Gud!”.

25 år med glæder og sorger. Og det sidste 
især i forbindelse med bisættelser, især når 
det har været børn eller unge mennesker. 
Og der har været et par stykker. Det tag-
er hårdt også på personalet. Og ofte må 
graveren også fungere ”sjælesørger” på 
kirkegården, når pårørende kommer, en-
ten for at finde et gravsted, eller bagefter, 
når kirkegården tit besøges.

Selvom graver-jobbet har været fuldtids 
og 24/7, er Gert også berømt lokalt på 
de skrå brædder. Han spillede mange år 
dilettant i Langø forsamlingshus og her i 
år, med stor succes, i Dannemare forsam-
lingshus.

I anledning af 

Gert Larsens 25-års jubilæum 

afholdes en reception i 

Vestenskov Sognegård 

torsdag d. 1. december kl. 15-18

Og nu er fire sogne sammen om ét me-
nighedsråd. 

Der var også mange flere mennesker den-
gang, der kom flere besøgende på kirke-
gården hver dag end i dag, og Kappelvej 
var også langt mere befærdet.

I Gerts tid har præsterne også gået og 
kommet. Anne Birgitte Villadsen havde 
været sognepræst i mange år, da Gert be-
gyndte, så kom Jim Sander Christensen i 
2008 og i 2013 Elizabeth Knox-Seith efter-
fulgt af Janne Funch Svensson året efter 
og fra 2019 har Henrik Gade Jensen været 
sognepræst også i Kappel. Og udviklin-
gen svarer til det omgivende samfund, 
hvor personalet inklusive præst i dag 
mere præges af fælles kollegialitet.

Mange oplevelser presser sig på. Engang 
var der kun to konfirmander i kirke, som 



“Vær ordets gørere, 
ikke blot dets hørere, 
Ellers bedrager I 
jer selv.”

Jak 1,22

Vestenskov Kirke. Fra prædikestolen
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Torsdag den 13. oktober 2022 var 
sidste gang med maddag på Røn-
nebærparken. 

Madgruppen med frivillige fra Danne-
mare og omegn, der gennem mange 
år har gjort et kæmpestort og meget 
påskønnet arbejde med en månedlig 
maddag for dels borgerne på Rønnebær-
parken, men ikke mindst for de ældre 
udefra, ophører fra oktober 2022.  
Det har været et formidabelt arrange-
ment og stor tak til Madgruppen for dette. 
Og ikke mindst den dejlige sommerfest 
med grill i telt på parkeringspladsen. Den 
kommer vi til at savne.
Men for de ældre udefra, som kom på 
Rønnebarken, prøver vi at fortsætte tra-
ditionen i konfirmandstuen i Gloslunde 
præstegård.  

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 12.00

spiser vi for første gang og så fortsætter 
vi den anden torsdag i måneden i marts, 
april, maj og juni måned. Mere om det se-
nere. 
Jeg begynder i februar med at lave 3-4 

Maddage i Gloslunde præstegård

fade med lasagne og råkost og så er der 
dessert og kaffe. Der er heldigvis et godt 
stort køkken i præstegården til at kok-
kerere i. Det koster 40 kr. i alt.
Det vigtigste er ikke maden, men sam-
været.
Vi prøver at hente og bringe dem, som 
ønsker det. Det snakker vi om. Nogle kan 
køre selv. 
Jeg kommer forbi med en seddel til dem 
udefra, der plejede at komme på Rønne-
bærparken, så vi i hvert fald kan fortsætte 
noget af det sociale samvær fra før. Der 
bliver ikke så fin taffelmusik som før, men 
vi synger nogle salmer og sange og hyg-
ger. 
Måske nye frivillige vil hjælpe lidt til, både 
med at køre og lave lidt mad.

    Henrik Gade Jensen
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Ingen kan tage sorgen fra et andet 
menneske, som har mistet en kær nært-
stående, og det kan vi heller ikke i sorg-
gruppen, det skal vi heller ikke! Men i 
sorggruppen opstår muligheden for at 
bære sorgen sammen.

Man er fælles om at have mistet, og det 
kan være lindrende at være sammen med 
andre, som er i samme situation som èn 
selv. Man kan genkende de tanker, ople-
velser og følelser andre i samme situation 
også har, og der bliver sat ord på. Den en-
kelte oplever, at man ikke er alene om at 
sørge.

Alle kommer til orde, har tavshedspligt og 
skal sidde og lytte. Det skaber rum for, at 
alle kan være der, som man har det. Man 
behøver ikke at lade som om i sorggrup-
pen.

Sorgen forsvinder ikke, fordi man er med 
i en sorggruppe, men måske finder den 
en ny plads. Måske vil man blive bedre i 
stand til at rumme sit tab og få mere mod 
på at se fremad efter et kortere eller læn-
gere forløb i gruppen.

Sorggruppen i Rudbjerg Pastorat
Hvad sker der?
Rent praktisk tager vi en runde, hver gang 
vi er sammen i sorggruppen. Den en-
kelte deltager fortæller om, hvordan det 
går, og hvad der har rørt sig siden sidst. 
Man fortæller kun det, man har lyst til at 
fortælle. Alle i gruppen vil opleve, at man 
også får udbytte af at høre de andres 
fortællinger. Undervejs er der te/kaffe 
pause, og der sluttes af med en sang/
salme.

Et tilbud for mig?
Burde jeg ikke selv kunne klare mig igen-
nem, det er der jo andre, der har klaret? 
Eller er det måske bare et tilbud jeg skal 
takke ja til?

Tankerne kan være mange, men hvis du 
går med de overvejelser, er der god mu-
lighed for at få en samtale med vores sog-
nepræst Henrik Gade Jensen eller lederne 
af sorggruppen Ulla Schwartz eller Bjarne 
Enemark.

Skal man være kirkegænger?
Man skal ikke sidde på kirkebænken om 
søndagen for at være med i sorggruppen. 
Det er et tilbud til alle uanset tro. Man 
kommer som det menneske man er, med 
den livsholdning og historier 
man nu engang har. 

Alle er velkomne!

Faktaboks om SorggruppenOpstart sommeren 2022Størrelse: 5-8 personer 
Ledere: Ulla Schwartz. Tel. 25 15 98 13 e-post: ullaschwartz@hotmail.com  Bjarne Enemark  tf. 51 35 60 70 e-post: bjenemark@gmail.comHvor: Vestenskov Sognegård, Læsøvej 8, Vestenskov, 4900 Nakskov

Tidspunkt: Møderne fastsættes for 3 måneder ad gangen og annonceres her i Kirkebladet.
Mødetiden: kl. 14.00 – 15.30 hovedsageligt 
på torsdage med 4 -5 møder i perioden.Mødedatoer: For indeværende periode er 

det torsdag den 1. december 2021, den 12. januar 2023, den 2. februar 2023 og den 9.marts 2023.



Rudbjerg                   Kirkeblad Rudbjerg                   Kirkeblad 

22 23

Afdøde i Pastoratet siden sidst

Kappel

Annelis Skrædderdal
Jette Zoega Hasemann Skov

Langø

Rigmor Engholm Jensen (Kapellet)

Vestenskov 

Bodil Petersen
Lisbet Sejersen (Kapellet)
Henning Rene Knudsen

Græshave 

Poul A. S. Jensen

Dannemare

Finn Anker Olsen
Per Engelbrecht Hansen

Gloslunde

Svend Aage Hansen
Mogens Juul Larsen

Det er ikke alle, som straks lægger 
mærke til altertavlen i Gloslunde kirke. 
Men det gjorde Naser Khader, da han 
var på besøg med et foredrag den 13. 
september 2022. 

Som han senere skrev på facebook: ”Har 
ikke været der før, men Gloslunde kirke 
er en gammel, smuk kirke. Lagde specielt 
mærke til altertavlen. Forestiller Jesus 
i Getsemane haven (olivenplantagen), 
som findes den dag i dag i udkanten af 
Jerusalem. Getsemane haven var et af de 
foretrukne steder for Jesus. Det var også 
her han opholdt sig dagen inden korsfæs-
telsen. Altertavlen viser Jesus bedende 
lige inden han blev taget til fange. Tror 
mange har prøvet at sidde i Getsemane 
haven”.
Menighedsrådsformand Anne Hopkins 
har arrangeret et nyt foredrag med Naser 
Khader d. 16. marts i Gloslunde kirke.

Efter at Naser Khader har forladt folketin-
get, arrangerer han rejser til Mellemøsten. 
Så kan man opleve Getsemane haven ved 
selvsyn. Se mere på www.palmyrarejser.dk/

Jesus i Getsemane have 
- og i Gloslunde Morten Duncan Steen valgte fra 1. no-

vember at få nyt job i Maribo, så Gloslun-
de menighedsråd mistede én af sine to 
gravere. Morten Steen har været her i fem 
år, og vi takker for hans indsats, og ønsker 
ham held og lykke i sit nye job i Maribo.
Lige nu mangler vi arbejdskraft på kirke-
gårdene, og det kan godt ske, at det vil 
kunne ses. Der skal ansættes en ny graver, 
og det tager nok lidt tid.

Graver stopper

Det var et velbesøgt 
arrangement i Gloslunde kirke


