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Jul og nisser

Nisser og engle står for tiden alle-
vegne og hygger sig side ved side 
rundt omkring i de danske hjem. 
De hører begge julen til, selv om 
de egentlig ikke har meget med 
hinanden at gøre. 

Nisser blev i gamle dage opfat-
tet som ondsindede mørkemænd. 
For befolkningerne i de nordiske 
lande var nisserne en realitet ikke 
mindst i den mørke vintertid. Folk 
levede i en stadig frygt for at blive 
hjemsøgt af nissernes ondskab, og 
derfor forsøgte man at behage dem 
ved f.eks. at stille mad ud til dem. 
Der var absolut intet rart eller hyg-
geligt ved nisserne.

For englene forholder det sig an-
derledes. Selv om de måske ikke 
er specielt hyggelige, er de i hvert 
fald ikke onde, med mindre der er 
tale om faldne engle. 

Englene er en del af det kristne 
univers og bliver omtalt i Bibelen 
fra de første sider i Første Mose-
bog til de sidste sider i Johannes 
Åbenbaringen.

Også i selve juleevangeliet optræ-
der der en engel: Gud sendte en 
engel til Josef, for at fortælle ham, 
at han ikke havde nogen grund til 
at skille sig fra Maria, men at hun 
skulle føde Jesus, frelseren. 
Ordet engel betyder sendebud og 
i Hebræerbrevet i Det Nye Testa-
mente, kan man læse, at engle er 
tjenende ånder, der sendes ud for at 
hjælpe dem, som skal arve frelsen. 
Nisser står der derimod ikke noget 
om i Bibelen. 

Og dog. Hvis nisser i virkelighe-
den er dæmoner, altså onde ånder, 
sådan som det er opfattelsen i nog-
le kristne kredse, står der faktisk 
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en del om dem i bibelen. Dæmo-
ner er nemlig ifølge Bibelen faldne 
engle, som ikke længere er Guds 
tjenere, men Satans tjenere. Flere 
steder i Bibelen nævnes Satan i 
forbindelse med ”alle hans engle”.
Julemanden og nisserne er i dag 
blevet det mest fremtrædende sym-
bol på julen og alle børn glæder sig 
til at nissen kommer til jul.
Men hører nissen til kirken, har der 
været meget debat omkring. Er det 
passende at præsten har nissehue 
på under julegudstjenesten eller 
at der hænger nisser på juletræet i 
kirken.

På dette område er der stor uenig-
hed blandt præster, nogle præster 
synes det er hyggeligt og andre sy-
nes det bliver alt for meget med de 
nisser.
Men faktum er, nisserne er blevet 
en del af den danske jul, om den 
også bliver en del af den danske 
folkekirke, må vi nok vente og se.

 Af
Janne Christine Funch Svensson
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Gloslunde kalender

Kirke og kaffe for de ældre 
2. søndag i advent har vi gudstjene-
ste kl. 14.00 i Dannemare, hvor vi 
prøver at få så mange af vore ældre 
medborgere med i kirke. Bagefter 
er der dækket kaffebord på Rønne-
bærparken, som madgruppen, der 
består af frivillige, står for. Alle er 
velkomne. Her vil vi også synge 
julesange og præsten fortæller en 
julehistorie. 

Lucia-optog og 
Ni Læsninger 
Det er højtideligt og flot, når lyset 
i kirken slukkes og Lucia-optoget 
går ind i kirken med lys og sang. 
Det sker søndag den 13. december 
kl. 19.00 i Tillitze kirke. Det er også 
gudstjenesten, hvor konfirmander 
læser op med de Ni Læsninger fra 
Bibelen. Kom og vær med til en 
af julens mest stemningsfulde tra-

ditioner. Vi er ikke så mange unge 
som tidligere, så vi har brug for 
alle piger, der gerne vil deltage i 
Lucia-optoget. Henvendelse til or-
ganist Ulla Schwartz, tlf. 25 15 98 
13.

Julemarked i præstegården 
Basar-kredsen afholder sit årlige 
julemarked i præstegården lør-
dag den 15. november kl. 13-16. 
Basarkredsen begynder igen ons-
dag den 6. januar 2015 og så hver 
anden onsdag frem til påske kl. 
13.00-16.00 i konfirmandstuen i 
præstegården.

Sangaften i Græshave 
Græshave kirke danner rammen 
om vores sangaften onsdag den 
3. februar 2015 kl. 19. Vi synger 
blandet fra Højskolesangbogen. 
Ulla Schwartz spiller og Henrik 
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Gade fortæller om de enkelte san-
ge. Bagefter en forfriskning til at 
snakke over.
tioner. Vi er ikke så mange unge 
som tidligere, så vi har brug for 
alle piger, der gerne vil deltage i 
Lucia-optoget. Henvendelse til or-
ganist Ulla Schwartz, tlf. 25 15 98 
13.

”Koret har ordet”
Kirkekoret og Spirekoret medvir-
kede så fint ved årets høstguds-
tjeneste i Gloslunde kirke den 20. 
september.
Korene er også med, når vi holder 
Lucia-gudstjeneste i Tillitze kirke 
søndag den 13. december kl. 19.
I år har Spirekoret fået en invitati-
on til Rønnebærparken onsdag den 
9. december kl. 15.30.
 Her vil vi synge nogle dejlige jule-
sange og salmer. 
Juleaften medvirker Kirkekoret 
ved gudstjenesten i Dannemare 
kirke.

Husk: 
Tidligere kormedlemmer er 
også velkomne ved orglet!

Ulla Schwartz, organist.

Kommende menig-
hedsrådsmøder i 
Gloslunde pastorat: 

12. november 2015, 16. decem-
ber 2015 og 26. januar 2016. Alle 
dage kl. 19.00 i Gloslunde præste-
gård.
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Gloslunde kalender fortsat

Lucia
I år vil vi holde Lucia-gudstjeneste 
søndag den 13. december kl. 19 i 
Tillitze kirke.
Piger – i alle aldre -, som har lyst 
til at være med til at gå Lucia, kan 
henvende sig til mig snarest: 25 15 
98 13.
Jeg vil øve med Lucia-pigerne 
hver fredag kl. 16 – 16.45 i Dan-
nemare kirke – første gang bliver 
fredag den 13. november.

Organist Ulla Schwartz.

Frokost i Gloslunde 
En god gudstjeneste bør også ska-
be fællesskab, og det hjælper at 
kunne mødes bagefter. Den 17. ja-
nuar 2016 er alle velkomne til fro-
kost i præstegården efter gudstje-
nesten kl. 11-12 i Gloslunde kirke. 
Julen er forbi, måske er det frost og 
snehvidt, måske blot vinterkede-
ligt vejr, men lidt sild, en øl, og lidt 
spegepølse og ost og en kop kaffe 
skaber altid varme i hjerterne.

Hverdagsgudstjeneste
Kom og vær sammen om både 
Gud og god mad. Vi har en afslap-
pet hverdagsgudstjeneste onsdag 
den 27. januar 2016 kl. 17.00 i 
Gloslunde kirke. Bagefter spiser 
vi sammen i præstegården. Hvis 
man vil hjælpe præsten med at 
lave mad, er man velkommen. 
Send gerne en SMS eller ring til 
præsten, hvis man kommer i stor 
flok på 30585700. Pris for voksne 
25 kr. Børn gratis.
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Det hvide Kor fra Nakskov
Søndag den 28. februar kommer 
Det Hvide kor fra Nakskov og 
synger til aftengudstjenesten kl. 
19.00 i Dannemare kirke. Kom 
og lyt med og nyd sangene og 
salmerne fra koret. De Hvide Kor 
på Lolland-Falster blev grundlagt 
af Victor Cornelins (1898-1985), 

Foto af Det hvide kor

der kom fra Sankt Croix, en af 
de dansk-vestindiske øer, og blev 
i 1919 lærer i Nakskov, hvor han 
bl.a. fik stor betydning for musik-
livet, han var leder af musikskolen 
og oprettede så også Det hvide kor, 
der oprindeligt bestod af sygeple-
jersker. Nu kan alle være med, men 
koret optræder stadig i hvidt.
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Kappel kalender

Julecafé den 3/12 kl. 14 i Ve-
stenskov sognegaard
Sognepræst Benedikte Brisson 
kommer og fortæller om julen.
Der vil blive serveret æbleskiver 
og glögg, og vi vil synge lidt ju-
lesalmer.
Kom og vær med til julehygge. In-
gen tilmelding. Alle er velkomne.

Julekoncert d. 19/12 kl. 19 i 
Vestenskov kirke 
Kom og oplev julestemningen i 
Vestenskov kirke, hvor Herrekvar-
tetten Guldfireren vil fremføre 
juleklassikere i det smukke kirke-
rum. Glæd jer til en hyggelig aften 
i godt samvær med god musik.
Undervejs vil menighedsrådet 
være vært for en let forfriskning. 
Arrangementet er gratis.

Luciagudstjeneste d. 13/12 
kl. 14 i Langø kirke
I samarbejde med Langø Børne- 
og Ungdomshus afholder kirken 
Lucia.
Børnene fra LBOU vil gå Lucia i 
kirken, hvorefter der vil være en 
kort gudstjeneste i børnenes tegn. 
Herefter vil der være juletræsfest i 
LBOU med juletræ, klippe-klistre, 
glögg, saftevand og æbleskiver. 
Vores dygtige kirkesangere Pia 
og Kirsten deltager med musik og 
sang.
Prisen er 25 kr. for voksne og gra-
tis for børn.

Julesok i Kappel pastorats 
kirker
Igen i år vil børn have mulighed 
for at hænge en julesok op i den lo-
kale kirke, fra 1. søndag i advent. 
Julesokken vil pynte våbenhuset. 
Julesokken er personlig og skal 
være præget med barnets navn og 
adresse. Julesokken kan afhentes 
juleaften (og dagene derefter), og 
mon ikke at der i løbet af december 
vil være puttet en lille ting eller to 
i sokken..
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De 9 Læsninger d. 20/12 kl. 
16 i Kappel kirkeDe 9 Læs-
ninger vil blive læst op af årets 
konfirmander samt sognebørn. 
Imellem hver læsning vil der være 
et musikalsk indslag med ud-
gangspunkt i Gud udført af mak-
kerparret De2. 
Efter arrangementet vil der være 
et lettere traktement i våbenhuset. 
Arrangementet er gratis.

Traditionen tro fejrer vi det nye år 
med gudstjeneste og efterfølgende 
hyggeligt samvær i sognegaarden. 
Her vil menighedsrådet stå for 
kaffe og lagkage. Arrangementet 
er gratis.

Nytårsfest d. 3/1 kl. 14 i Vestenskov kirke og sognegaard

Midnatsgudstjeneste d. 
24/12 kl. 00 i Kappel kirke
Oplev en anderledes julegudstje-
neste i Kappel kirke. Vi fejrer Jesu 
fødsel natten mellem lillejuleaften 
og juleaften med en midnatsguds-
tjeneste. Efter gudstjenesten vil der 
være et glas, så vi kan ønske hinan-
den en glædelig jul.
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Gudstjenesteliste                                                                                                                      
Kirkebilen kører, bestilles  senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst Janne Svensson (JS)
Kirke Arninge Vestenskov Kappel Langø

6. dec 2. s. adv 11.00 HGJ

13. dec 3. s. adv 9.30 11.00 14.00 Lucia

19. dec
19.00 
Julekoncert

20. dec 4. s. adv
16.00 De 9 
læsninger

24. dec Juleaften 12.30 14.00

00.00 - 01.00       
Midnats-
gudstjeneste 15.30

25. dec Juledag 11.00
26. dec 2. Juledag 11.00 HGJ
27. dec Julesøndag 9.30
1. jan Nytårsdag 14.00 16.00

3. jan Hellig 3. K 11.00
14.00 
Nytårsfest

10. jan 11.00 + dåb 9.30
17. jan 9.30 HGJ
24. jan 11.00 G-Dag
31. jan 9.30 11.00

2. feb 19.00   Kyndelmisse

7. feb

11.00  
Diakoniens-
dag 14.00         Fastelavn

14. feb 11.00 9.30
21. feb 11.00 9.30
28.feb 11.00 9.30
6.marts 11.00 9.30

Gudstjenester på Rønne-
bærparken.
Alle dage er det kl. 10.15 (bortset 
fra lillejuleaften) og bagefter er der 
kaffe og kage. Hvis der er frivilli-
ge, der vil være med til at hjælpe til 
både ved gudstjenesten og kaffen 
bagefter, er nye meget velkomne.

23. december kl. 16.30
6. januar 2016
20. januar 2016
3. februar 2016
17. februar 2016
2. marts 2016
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      Gudstjenesteliste                                                                                                                                                                             
Kirkebilen kører, bestilles  senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst Henrik Gade Jensen (HGJ)
Kirke Dannemare Gloslunde Græshave Tillitze

6. dec 2. s. adv 14.00 JS fri
13. dec 3. s. adv 11.00 19.00 Lucia + 9 

læsninger

20. dec 4. s. adv 11.00

24. dec Juleaften 15.15 14.00 11.00 16.30
25. dec Juledag 11.00
26. dec 2. Juledag 11.00 JS fri
27. dec Julesøndag 11.00 HGJ fri
1. jan Nytårsdag 14.00 16.00
3. jan Hellig 3. K 11.00 Dåb 9.30
10. jan 1.s.e. 3K. 9.30 11.00
17. jan s.s.e. 3K 11.00 Dåb frokost i Gloslunde JS fri
24. jan Septuagesima 9.30 11.00
27. jan 17.00
31. jan Seksagesima 11.00
7. feb 11.00 i Vestenskov kirke Diakoniens Dag
14. feb 1.s.i fasten 9.30 11.00
21. feb 2.s. i fasten 11.00 9.30 HGJ fri??
28.feb 3.s. i fasten 19.00 11.00 HGJ fri ??
6.marts Midfaste 11.00 15.00

Kommende menighedsrådsmøder i Kappel-Langø menig-
hedsråd
Menighedsrådsmøderne afholdes i Kappel præstegårds konfirmandstue kl. 
18.30, med mindre andet er angivet.
-  Tirsdag d. 15. december 
-  Onsdag d. 10. februar
-  Onsdag d. 2. marts (kl. 19. Fælles møde med Vestenskov-Arninge)
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, men der kan være punkter der skal 
diskuteres for lukkede døre.
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Kappel kalender fortsat

Torsdag d. 14/1 kl. 18
Menighedsrådene i Kappel pasto-
rat søger 4 børnefamilier der vil 
med præsten og hendes familie 
ud og spise på Klaus og Kristina’s 
café. Dette er fortrinsvist henvendt 
til familier hvor man i hverdagen 
ikke har muligheden for at give 
sine børn denne oplevelse. Me-
nuen står på stegt flæsk med per-
sillesovs. Spisning og drikkevarer 
er gratis, men transport er for egen 
regning. Tilmeldingerne er først-
til-mølle. Al henvendelse sker til 
sognepræst Janne Svensson på 
54948019.

Store G-dag d. 24/1 kl. 11 
i Langø kirke og forsam-
lingshus
For 21. gang inviteres der til Store 
G-dag på Langø. 
Vi starter med gudstjeneste i Langø 
kirke kl. 11. Efter gudstjenesten 
bliver der lejlighed til en gåtur på 
Langø, for dem som har lyst til at 
samle appetit og få lidt frisk luft. 
På turen vil det være en guide.
Kl. ca. 12.15 vil der blive serve-
ret rygende, varme gule ærter med 
tilbehør i Langø forsamlingshus. 
Dertil 1 øl/vand samt 1 snaps. 

Herefter er der kaffe og småkager. 
Dette herlige måltid fås for 60 kr. 
pr. pers. Til børnene er der pølser 
og brød, og dette er gratis.
Da vi i år, for første gang, skal 
være i Langø forsamlingshus, er 
der plads til rigtig mange. Det er 
derfor nødvendigt med tilmelding.
Vi håber på stor tilslutning.
Tilmelding til Ib Walbum på 
24224999/21483375 senest d. 15. 
januar.

Kyndelmisse d. 2/2 kl. 19 i 
Kappel kirke
I direkte oversættelse betyder kyn-
delmisse lysmesse, så derfor fejrer 
vi at vi er nået halvvejs gennem 
vinterhalvåret med en lysgudstje-
neste.
Vi lyser kirken op med levende lys 
og De 2 akkompagnerer med mu-
sik. 

Rudbjerg Posten skabelon.indd   12 01/11/15   14.20



Diakoniens Dag d. 7/2 kl. 11 
i Vestenskov kirke og sog-
negaard
Fælles gudstjeneste for Gloslunde 
og Kappel pastorat. 
Årets tema er: Ser du – eller kigger 
du bare?
Efter gudstjenesten er der spisning 
i sognegaarden. 
Voksne betaler 30 kr. inkl. 1 øl/
vand. Børn spiser gratis.
Efter frokosten er det en lille pak-
keleg. Alle bedes derfor medbringe 
en lille indpakket gave til en værdi 
af ca. 20 kr.

Fastelavn d. 7/2 kl. 14 i 
Langø kirke
I samarbejde med Langø Børne- 
og Ungdomshus afholder kirken 
fastelavnsgudstjeneste.
Vi starter med en kort gudstjene-
ste i børnenes tegn. Her er børnene 
velkomne i deres kostumer. 
Efterfølgende vil der være tøn-
deslagning for børnene i LBOU. 
Herefter vil menighedsrådet være 
vært for fastelavnsboller, sodavand 
til børnene og kaffe til de voksne. 
Der vil være en godtepose til alle 

børn. Arrangementet koster 20 kr. 
for voksne og er gratis for børn.
Der er naturligvis kongekrone til 
kattekongen, samt præmie til den 
bedst udklædte.

Torsdagscafé d. 3/3 kl. 19 i 
Vestenskov sognegaard
Jane og Aase Hansen holder op-
læg om en rejse til Svalbard. Der 
vises mange flotte film på TV om 
isbjørne. Men at opleve dem selv 
i deres rette miljø er en meget stor 
oplevelse! Jane og Aase kommer 
og fortælle om deres tur til isbjør-
nenes ø Svalbard med skibet Fram. 
Og de så isbjørne! Skibet er isklas-
sificeret til at sejle både i arktiske 
og antarktiske områder. Og alle 
skibets dygtige guider havde hver 
sin riffel.
Ingen blev sat i land før guiden. 
Og i en stor taske havde den ene 
guide noget uventet. Hvad det var, 
fortælles der om under foredraget.
Der er kage og kage. Arrangemen-
tet er gratis.

Konfirmationer i Kappel 
pastorat
2016
St. Bededag, d. 22. april i Vesten-
skov kirke kl. 11.
Søndag, d. 24. april i Langø kirke 
kl. 10 og Arninge kirke kl. 12.
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Kappel kalender fortsat

Henvendelse
Annie Borch
Vesternæsvej 22, 4900 Nakskov
Tlf. 54 94 75 75

Strikkeklub i Vestenskov 
sognegaard
Den 1. mandag i måneden (7/12, 
4/1, 1/2 og 7/3) fra 13-16.
Det strikkede går til at støtte børn i 
Gambia. Alle er velkomne.

KFUM Spejderne Langø
har ændret mødetiderne er smule
Familiespejder (3-6 år inkl. min. 
én voksen) sidste lørdag i må-
neden, kl. 9.30-12
Bæver (0.-1. kl.) og ulve (2.-3. kl.) 
tirsdag, kl. 18-19  
Junior (4.-5. kl.) og trop (6.-9. kl.) 
onsdag, kl. 18.30-20
Møderne afholdes i Langø Børne- 
og Ungdomshus, Vester Oddevej 
2A, Langø, 4900 Nakskov.
Vi bestræber os på at være ude til 
alle møder, uanset årstiden. Husk 
derfor den rette påklædning.

Søndag, d. 15. maj i Kappel kirke 
kl. 11.

2017
St. Bededag, 12. maj i Vestenskov 
kirke kl. 10 og i Kappel kirke kl. 
12.
Søndag, den 14. maj i Arninge kir-
ke kl. 10 og Langø kirke kl. 12.

Lolland-Falster børnesom-
merlejr
Vi skal til februar søge om børn, 
der har en grund til at de ikke kan 
komme på ferie, af økonomiske år-
sager eller lign. Det vil være gratis 
for barnet, da foreningen betaler 
alt – også slik – på lejren. Forenin-
gen er anno 26/7-15.
Optagelseskravene er meget enkle:
- Børn skal være mellem 7 og    
11 år.
- Barnet skal ikke have andre   mu-
ligheder for at få en ferieoplevelse.
- Børn med sociale og økonomiske 
problemstillinger vil blive fortruk-
ket.
- Børnene skal kun være væk fra 
hjemmet i tiden, 3. juli til 9. juli 
2016.
- Man transporterer selv barnet til 
lejren.
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KFUM Spejderne Langø
har ændret mødetiderne er smule
Familiespejder (3-6 år inkl. min. 
én voksen) sidste lørdag i må-
neden, kl. 9.30-12
Bæver (0.-1. kl.) og ulve (2.-3. kl.) 
tirsdag, kl. 18-19  
Junior (4.-5. kl.) og trop (6.-9. kl.) 
onsdag, kl. 18.30-20
Møderne afholdes i Langø Børne- 
og Ungdomshus, Vester Oddevej 
2A, Langø, 4900 Nakskov.
Vi bestræber os på at være ude til 
alle møder, uanset årstiden. Husk 
derfor den rette påklædning.
Alle er velkomne, store som små. 
De første 4 møder er gratis, hvoref-
ter prisen er 300 kr. pr. halvår. Der 
er søskende rabat.

Lørdag d. 13. februar 2016 indkal-
der vi til fælles dag for alle enhe-
der og forældre. Denne dag vil der 
være generalforsamling.

Hold jer løbende opdateret via vo-
res Facebook side ”KFUM spejder 
Langø” eller kontakt Pernille Jen-
sen (60221557).

Maddage i Sognegården i 
Vestenskov
Vi har i mange år haft en maddag 
en gang om måneden. i Fredsholm-
parken. Derfor vil jeg gerne sige 
tak for den tid, som jeg har væ-

ret sammen med beboere og ikke 
mindst personalet, tak for alt. Men 
vi giver ikke så let op - vi fortsæt-
ter nemlig i sognegården i Vesten-
skov. Derfor inviterer vi ældre og 
ensomme mennesker til at komme 
og få en hyggelig dag sammen med 
os,  samt et godt måltid mad, som 
vores mor lavede det! 

Det koster kun kr: 65,00 per gang 
for to retter mad, derefter spil-
ler vi banko, pladerne koster kun 
5,00 kr. pr. stk. og så får vi en gang 
kaffe. Vi starter kl.12.00 og er fær-
dige ca. kl. 15.30 eller kl.16.00 alt 
efter hvor meget vi snakker. Har i 
problemer med at komme frem så 
aftal eventuelt kørsel når I tilmel-
der jer, 

Første gang er torsdag den 26/11 - 
anden gang er torsdag den 17/12, 
hvor vi holder julefrokost og der 
skal man huske en pakke til ca. 
25/30 kr. Derefter er det altid den 
sidste torsdag i måneden, der er 
gudstjeneste. 

Tilmelding til Elly Osen ca. 8 
dage før på tlf: 
54947002 / 23828204.
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Rudbjergposten taler med Søren 
Bøgvad – indehaver af it-firmaet 
Lollands.net og SB-service i Ho-
leby. Søren Bøgvad er 60 år og op-
rindelig uddannet radiomekaniker. 
Han har tidligere været ansat i Ma-
ribo-firmaet Elbau, hvor han som 
produktionschef havde ansvaret 
for 125 medarbejdere. I 1999 star-
ter han firmaet SB-service. Det er 
et reparationsværksted for radio og 
tv, antenne- og parabolopsætning. 
7 år senere kom Lollands.net til 
– og det er dette firma, vi vil kon-
centrere os om her, da det muligvis 
kan være en løsning for nogle bru-
gere med langsomt internet. Et an-
det firma, Fibia, er i fuld gang med 
at etablere fibernet i Dannemare 
området – men desværre er det kun 
en begrænset mængde af borgere, 
som kan få glæde af det. De men-
nesker, som bor uden for dette om-
råde kan ikke få en fiberledning til 
deres hus.
Her, fortsætter Søren Bøgvad, til-
byder lollands.net en ”air-fiber” til 
ens eget hus. Eneste krav er, at en 
lille parabol på 30 cm i diameter 
på ens eget hus skal kunne ”se” en 
særlig antenne i området. Så bli-
ver signalet fra internettet ført ind 
til et såkaldt RJ-45 stik, som man 

Erhverv på Lolland – Lollands.net

kan sætte et computer netkabel i. 
Private bliver typisk tilbudt em 20 
Mbit forbindelse (Mbit er et udtryk 
for hastigheden) dvs. man kan få 
en pæn fart på det, man henter ned 
til computeren, mens man må nø-
jes med mindre hastighed, når man 
sender fra computeren, ca. 2 Mbit. 
Det kaldes også en 20/2 forbindel-
se. Højere hastigheder kan tilbydes 
– f. eks. 30/10 Mbit.
Erhvervskunder tilbydes et særligt 
”link” som giver op til 80-90 Mbit 
forbindelse.
Lige nu er der 45 sendere fordelt i 
Rødby, Maribo, Holeby, Vester Ul-
slev, ved Blans og nogle sommer-
husområder ved Rødby.
I øjeblikket foregår en forhånds-
tilmelding i Tillitze-området, hvor 
der i øjeblikket er omkring 15 til-
meldte. En sendeantenne er ved at 
blive monteret på en skorsten ved 
det gamle kommunekontor i Til-
litze.
Søren Bøgvad fortæller, at dette 
evt. kan udbygges videre vestover 
mod Langø. Han ser også mulig-
heder for Græshave og Hobyområ-
det. Der tilbydes en gennemtestet 
forbindelse og en uges fortrydelse 
uden beregning, hvis man alligevel 
ikke synes, det fungerer efter hen-
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sigten.
Interesserede kan kontakte Søren 
Bøgvad på hjemmesiden lollands.

net og få yderlige informationer.
Ht.

Ommøblering i Rudbjerg Hallen
Som følge af masterplanen er Lo-
kalhistorisk arkiv flyttet til Rud-
bjerg hallen, De er blevet indret-
tet rigtig godt med stor glæde for 
personale, samt besøgende, da det 
nu ligger i ét plan, med gode ind-
gangs muligheder, dog har de fået 
mindre plads.
Det fik betydning for foreninger 
og motionscenter, da motionscen-
teret så skulle flyttes eller ned-
lægges, foreningernes mødelokale 
skulle også flyttes. Én løsning var 
at flytte det op i hallens cafeteria.
Dette er nu gjort, trods en vis skep-
sis forinden. Flytningen fore-gik 
i sommerferien og man valgte at 
brugerne af motions-
centeret, kunne benytte 
centeret, selvom der 
manglede en del, (strøm 
til maskiner, lys, samt 
udsugning).
I cafeteriaet er der ble-
vet, etab-leret fast væg 
til forevisning med pro-
jektor, samt foldevæg, 
som kan lukkes efter 

behov, yderligere kommer der end-
nu en projektor, som kan be-nyttes 
af foreninger til møder.
Hallens skærmvægge kan benyt-
tes til at opdele med.
Der vil blive til glæde for moti-
onsbrugerne blive etableret ud-
sugning, samt monteret mere lys.
Har du brug/lyst for at benytte Mo-
tionscenteret, så kan du kon-takte 
Ebbe 30324020, hvor du kan til-
melde dig for at få en evt. fast tid. 
Hallen/MotionsCenter har åbent 
på alle hverdage fra 7.00 til 22.00
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Siden først i 90erne har Rudbjerg 
Forenede Boldklub, Rudbjerg 
Badminton Club samt Rudbjerg 
Håndbold Klub, dvs. i snart 25 år, 
haft en sponsoraftale med Dagli´ 
Brugsen og OK. For hver liter ben-
zin/diesel får klubberne 6 øre, som 
bliver tanket med OK kort, for at 
der skal komme kr. til klubberne, 
skal kortet være registreret med 
OK-aftalens sponsor nr.
Du kan tjekke om dit kort er regi-
steret hos OK med sponsor nr. på 
www.ok.dk. 

Til november lancerer OK en kam-
pagne, hvor der fokuseres på, at du 
kan støtte lokalsporten ekstra, når 
du får el fra OK eller bliver mobil-
kunde hos OK Mobil. Nu kan du/I 
nemlig forhøje støtten til klubber-
ne med:
- ekstra 6 øre pr. liter, når du/ også 
får el fra OK 
- ekstra 6 øre pr. liter pr. OK Mo-
bil-abonnement
Billede er fra sidste gang d. 3. okt. 
hvor Jørgen fra OK var og prøve at 
få nye OK kort kunder, RFB var til 
stede og uddelte smagsprøver.

Sponsoraftale
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Styrk Landsbyen Dannemare
(Følg med/tilmeld dig Facebook-
gruppen: Styrk Landsbyen Dan-
nemare)
HUNDELEGEPLADSEN - så 
lykkedes det.
Som vides blev der i sin tid i forbin-
delse med projekt Styrk Landsby-
en nedsat en gruppe, som ønskede 
en hundelegeplads i Dannemare. 
Det har været et ønske siden 2012. 
Mange borgere og især hundeeje-
re støttede med deres underskrift 
ideén. Der er søgt flere fonds, men 
alle med afslag
Landsbylauget har senest søgt og 
fået tilsagn om kr. 20.000,- fra 
Landsbypuljen, Lolland Kommu-
ne  - øremærket bl.a hundelege-
pladsen.
I skrivende stund har vi tilsagn om 
sponsormidler fra: Dagli Brugsen, 
Dannemare - MJ Byg, Danne-
mare - M/K Salonen, Dannema-
re samt Friis Diner Transporta-
ble, Gloslunde. 
Med en økonmisk indsprøjtning 

også fra landsbylauget, kan vi en-
delig få opsat hegn omkring 
pladsen. Alle kommunale tilladel-
ser og aftaler er på plads.
HUSK !! Du som bruger skal fjer-
ne alle din hunds efterladenskaber. 
Området/kælkebakken skal fortsat 
kunne bruges af andre beboere.

RudbjerghallenLandsbylaugets 
traditionelle julemarked søndag 
den 22. november kl. 13-16.30
Salgsboder-salg af drikkevarer 
m.v. v/cafeteriatet.
 Legehjørne og fremstilling af jule-
dekorationer for børn.
Ønsker du en bod til en pris af kr. 
100,- så henvend dig til Anne Pe-
dersen på tlf. 20825972
Juletræet ved Forsamlingshuset 
tændes af børnehavebørnene på 
Dannelunde Skole torsdag den 26. 
november.
Hans Madsen - tlf. 51 94 63 10
Dannemare og Omegns Landsby-
laug—www.dannemarre.dk

i Kappel Forsamlingshus lørdag d. 
28. november kl. 12.00.
Rudbjerg Pensionistforening invi-
terer medlemmer med pårørende 
til julefrokost i Kappel Forsam-
lingshus, pris 150,00 kr. Kom og 

vær med til en hyggelig dag med 
musik og noget god mad! Tilmel-
ding til Elly Olsen senest fredag 
d.16/11 inden kl. 12.00.
På bestyrelsens vegne - Elly Ol-
sen.

Julefrokost i Rudbjerg Pensionistforening
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Adresseliste

Sognepræst for Gloslunde 
Græshave-Dannemare-Tillitze: 
Henrik Gade Jensen, Gloslunde 
præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 
Dannemare, 54944180, hgj@
km.dk. 

Graverteam: 
Tlf. 54944790
E-mail: graverne@tillitze.dk
Hjemmeside for Gloslunde-Græs-
have-Dannemare-Tillitze pastorat
www.gloslundepatorat.dk

Sognepræst for Kappel-Langø-
Vestenskov-Arninge: 
Janne Svensson, Kappelvej 1, 
4900 Nakskov, tlf. 54948019
E-mail: jacs@km.dk

Gravere:
Langø: Anne Petersen 
Tlf. 20825972

Vestenskov-Arninge: 
Per Bugajski Tlf. 54948512 / 
21787910 Hjemmeside for Kap-
pel-Langø-Vestenskov-Arninge 
pastorat:
www.vestenskov.dk

Rudbjergposten, kirke og for-
eningsblad, udgives af menigheds-
rådet for sognene i Gloslunde, 
Græshave, Dannemare og Tillitze 
og menighedsrådene for Kappel-
Langø og Vestenskov-Arninge og 
Rudbjerg Lokalråd. 

Ansvarshavende redaktør
Henrik Gade Jensen, 54944180
Grafisk tilrettelægger 
Jonas Toft Sandau, tlf 28894897

Oplag: 800 eks. 
Deadline for næste nr. 9 november 
2015
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