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Forår er spiretid
Nu har kong vinter haft sin magt
Solen skinner og våren kommer
Hvad der i jorden blev lagt
Spirer lystigt indtil sommer
Det er et mirakel der hvert år sker
I jorden der blev plantet frø og tro
Hvad der var øde er ej mer
Mine øjne kan se det spire og gro
Nu står snart jorden atter i flor
Humøret igen hæves og smilet gror
Det spredes ud over land og fjord
For Gud han giver blot vi tror
Nu vi alle glædes kan
Fra mindste barn til gammel mand
At vi denne glæde får
når vi blot tilsammen sår
Af Janne Svensson

2

Vi ser nu frem mod påske og tiden reskud komme op af jorden.
hvor jorden velsigner os med alle na- Og det er hver gang med en glæde og
turens smukke farver.
fryd og et forventningens håb, at vi
Men det er kun fordi der engang blev vander og sørger for at spiren vokser
sået noget i jorden at vi får den skøn- sig større og bliver til det, der lå gemt
i frøet.
hed at se.
Israelitterne havde også tro og håb,
men som tiden gik og årene som
slaver fortsatte, blev håbet om frelse
mindre.
Men håbet var der, frøet af tro havde
de i sig og da Gud sendte Moses med
ordet til dem, begyndte håbet at spire
og de blev frigivet som slaver og kom
til det lovede land.
Kristus plantede også et frø om tro i
folks hjerter, da han fortalte dem om
Gud og de hørte ordet.

Til Spiredag den 26 marts kl. 14.00 i
Vestenskov kirke, handler gudstjenesten om det spirende håb og troen.
Der vil i dagens anledning være plantet krukker med forskellige frø, som
er til at tage med hjem.
Hvad der er plantet, vides ikke, men sikkert er det, det er sået med håb og tro.
For disse krukker er som livet, vi ved
ikke hvad vi har sået før vi får det tilbage.
Så lad os i fællesskab på denne dag
plante glæde og håb.

Ordet begyndte at spire i menneske- Det er også med stort håb og glæde,
at vi præster Henrik Gade Jensen og
ne og ordet spredte sig.
Janne Svensson og Rudbjerg menigOg det behøvede ikke at være store
hedspleje i samarbejde med organist
og slagfærdige ord der blev sagt, for
Ulla Schwartz og koret har planlagt
selv det mindste lille ord om Gud fra
et skuespil i kirken, som gerne skulle
Jesus, plantede sig i folk og begyndte
skabe smil på alles læber.
at gro sig stærkere end noget andet.
For som Jesus siger i Matthæus :
»Himmeriges Rige ligner et Sennepskorn, som en Mand tog og saaede i
sin Mark. Dette er vel mindre end alt
andet Frø; men naar det er vokset op,
er det større end Urterne og bliver et
Træ, saa at Himmelens Fugle komme
og bygge Rede i dets Grene.«
Vi kan ikke se troen i os vokse, som
vi med vores øjne kan se, de små spi3

Gudstjenester på Rønnebærparken
Vi er begyndt på at have gudstjeneste eller morgensang hver uge. Hver
anden onsdag er der gudstjeneste med kaffe og kage kl. 10.15-12.00, hver
anden onsdag er der morgensang med saftevand kl. 10-11.
Gudstjenester
15. marts
29. marts
12. april
26. april
10. maj
24. maj

Morgensang
22. marts
5. april
19. april
17. maj
31. maj

Gudstjenesterne og samværet bagefter (ved gudstjenesten med kaffe og
kage) er åbent for alle ældre også udefra. Også pårørende til borgerne på
Rønnebærparken er velkomne.
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Årsberetninger fra pastoraterne
Årsrapport fra Kappel-Langø menighedsråd
Endnu et år er gået, og ved et tilbageblik kan det konstateres at Kappel –
Langø menighedsråd i 2016 har haft
en lidt omtumlet tid. Sognepræst Janne Svensson har haft en langtidssygemelding som har gjort at arbejdet
i menighedsrådet ikke har fungeret
optimalt. Menighedsrådets formand
valgte i juli at søge orlov, og arbejdet
i menighedsrådet har fra september
og frem til valget i november drejet
sig om menighedsrådsvalget.

ren til Dodekalitterne ved Kragenæs,
hvor der var stor aktivitet, da Dronningen skulle komme den efterfølgende dag. Jeg syntes vi havde en rigtig dejlig dag, og dejligt at så mange
bakkede op om turen.
Den 4. september, Nakskov Fjorddage, havde Biskop Steen Skovsgård
lovet at komme og holde gudstjeneste i teltet ved Langø Havn, trods en
del regn var der stor tilslutning og
teltet var godt fyldt op.

Der er dog sket lidt i pastoratet:
Kappel præstegårds konfirmandstue
er blevet renoveret og står nu med
nye friske farver og er klar til at modtage forhåbentligt mange nye spændende tiltag i fremtiden. Præstegårdens gårdsplads står fin og nyplantet
og den nye carport er blevet opført.
På den anden side af præstegården
har Kappel Stubmølle fået genopført Hellig Trefoldigheds Kilden,
hvor taget over kilden er blevet belagt med spåner, som blev tilovers da
Kappel kirke i sin tid fik lavet nyt tag
til Kirkespiret, dejligt at der er fundet
anvendelse for disse spåner.
Den 31. maj havde hele pastoratet
indbudt til senior udflugt. Vi kørte
først lidt rundt på Midtlolland for at
ende i Lysemose Cafeen, hvor vi fik
dejlig kaffe og kage, herefter gik tu-

Når dette kirkeblad udkommer, er et
nyt menighedsråd blevet valgt og det
gamle menighedsråd har takket af. I
Kappel-Langø menighedsråd er der
for en ny 2-årig periode valgt 2 nye
medlemmer ind. Der skal bydes velkommen til Rene Liljedahl som er
valgt i Kappel og til Ole Munksgaard
som er valgt på Langø. På Langø udtræder Inger Pohl, som har været inde
i en kort periode, da Pernille Jensen
fik orlov fra menighedsrådet i juli
måned, og i Kappel udtræder jeg selv.
Jeg vil ønske rigtig god arbejdslyst til
det nye Kappel-Langø menighedsråd.
Lisbeth Stentebjerg
Afgået formand
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Årsberetning for 2016
Vestenskov-Arninge Menighedsråd
håber, at I er kommet godt ind i det
nye år, også med ”lidt utraditionelt”
program: sorte TV skærme i de fleste
danske hjem, da vor Dronning skulle
holde sin nytårstale.
Menighedsrådsvalg i november blev
gennemført uden problemer, og
uden nye kandidatliste er – et tegn,
som vi tolker, at menigheden er tilfredse med vores arbejde, men hvad
er vores visioner for 2017?? En del
borgere sidder i deres hjem, næsten
uden kontakt til omverden. Årsagen
kan være mange. Vi vil finde vejen
til disse mennesker, der har behov
for lidt opmuntring og socialt samvær, og det kan vi tilbyde, gennem de
mange arrangementer, Gudstjenester, etc. vi gennemfører.

Dorthe Nielsen. Vi vil diskutere emnet på kommende MR møde.
Murbier er blevet fordrevet fra Vestenskov kirke, beskadigede mursten og fugerne erstattet med nye.

Vi havde jo annonceret kirkekoncerter, med vores organist Henrik
Skouenborg, m.fl. – det blev ikke til
mange koncerter i årets løb, planlægning skal være mindst 6-8 måneder
forud og det hele skal gå op i en højere enhed, med vores kirkeblad. Mange små detaljer skal være på plads
– og det kommer de i år – allerede i
dag kan I sætte et kryds i kalenderen,
det er søndag, den 22.oktober 2017
kl. 19:00 i Tillitse kirke, hvor der afholdes en fælleskoncert med Dorthe
Zielke (trompet) og Søren Johansen
Nakskov Blindeforening holder mø- (orgel), i forbindelse med Martin Luder i Nikolai Huset, Nakskov. Jeg har thers 500 års jubilæet, mere herom
været til mødet den 20. januar, hvor lidt senere.
ca. 20-25 medlemmer var kommet
til hygge eftermiddag, med kaffe/øl Børnekoret, kom godt fra starten,
og smørrebrød. Jeg gav en kortfattet men blev stoppet, af administrative
orientering om Kappel Pastoratets årsager, som vi prøver, at finde en
arrangementer, hvor vi meget gerne løsning på, forhåbentlig inden længe.
vil byde Blinde Foreningens medlemmer velkommen. De svært seen- Øl – og Morgencomplet Gudstjenede kan klare sig selv, men har behov ster – her gik vi vel ikke helhjertet
for kirkebilen – de blinde personer til værks, der var måske en snært af
kommer med en ledsager. Jeg har usikkerhed med i spillet (hvordan vil
afleveret, 3 kirkeblade, til formand Menigheden reagere..??) og sådanne
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arrangementer kræver, igen, lange
forberedelsestider. At have ideer er
en ting, planlægning og gennemførsel, er noget helt andet.

og det er i længden ikke holdbart
for Kappel Pastoraters menigheder.
På kommende fællesmøde i februar,
sætter vi sognegården på dagsorden.

4.maj Mindegudstjeneste afholdes,
traditionelt, igen i Arninge kirke, i
samarbejdet med Flyverhjemmeværnet, kl. 19:00, med efterfølgende
komsammen hos ”Dalvang”, på Arningevej.

Vestenskov kirke får endelig sin Præstetavle i år! Og så er der et ”vingeskudt” gammel orgel fra 1904 bygget
i Riga, som lige for tiden bliver undersøgt fra A til Z. Resultatet: Den
gamle dame er slet ikke så syg, som
vi var blevet orienteret om for mange
Vores nye tilflytter, Ola Steen, er år siden. Det er ”vejrtrækning” eller
kommet godt fra start og har gen- korrekt sagt kompressoren, der skal
nemført en del af sit projekt – men skiftes ud. Den gamle kan ikke forhan vil ikke kommentere ombyg- syne de mange piber med ensartet
ningen, før det hele står klart – vi må tryk. På MR møde i februar kommer
væbne os med tålmodigheden.
reparation på dagsorden.
Lolland Kommune har igen vist
deres faglige indsigt og kunnen på
bygge og landzone området, med en
kompetent og hurtig sagsbehandling
af vor ansøgning, om at reetablere
en graverfacilitet på Arninge Kirkegårds vest parkeringsplads. LF
Stift udmærkede sig ligeledes, med
en gennemgribende beslutning, der
muliggjorde grønt lys – for vores
projekt. Nu mangler et par enkelte
punkter og så kan i gang med ”entreprisen”.

Vi skal vælge en ny biskop – mange
kandidater benytter sig af de digitale
netværker – det bliver et spændende
valg denne gang.
Vi fra Vestenskov-Arninge Menighedsråd og ansatte, ønsker alle et
lykkelig år 2017.
Klaus Heun
Formand for Vestenskov-Arninge MR

Sognegården i Vestenskov. Som bygningen står i dag, er den utilstrækkelig, grundet dennes konstruktion,
kan vi kun huse ca. 30-35 personer,
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Gloslunde pastorats menighedsråd
Efterhånden er det blevet en tradition, at der holdes forskellige former for anderledes gudstjenester og
samvær i vores kirker. Der er jævnligt
hverdagsgudstjenester i Gloslunde
kirke, hvor der bagefter er mulighed
for at nyde et måltid sammen bagefter i Præstegårdens konfirmandstue.

med dejlig sang.
Høstmarkedet var godt besøgt, og
der blev lidt overskud til Rudbjerg
Menighedspleje. Vejret var med os,
og der var heldigvis mange der havde lyst til at bruge en eftermiddag i
præstegårdshaven med kyllinger og
en kop kaffe med dejlig kage.
Basarkredsen er fortsat flittige, og de
fik lavet så mange rigtig flotte ting,
der bliver solgt på den årlige basar,
og på julemarkedet i Rudbjerghallen.
Overskuddet fra Basarkredsen sendes til Kirkens Korshær.

Musikalsk har året budt på dejlige
musikalske oplevelser. Sommerkoncerten var endnu engang beriget
med to yderst kompetente musikere;
nemlig Dorthe Zielke på trompet, og
Søren Johannsen på orgel; en meget
dejlig aften.
I december var der det traditionelle Lucia-optog, ligesom korene har
medvirket ved flere gudstjenester
8

I efteråret 2016 skulle der være valg
til menighedsrådet. Fra det tidligere
menighedsråd havde Mona Nielsen,
Hans-Henrik Taarnby og undertegnede valgt ikke at genopstille. I stedet
blev Hans-Henrik Pedersen, Annelise Bejlegaard og Dorte C. Rumberg
valgt.
Der skal lyde en velment og stor tak
til vores personale for det store engagement i hverdagen og for det
gode samarbejde, samt tak til kollegaerne i menighedsrådet for godt
samarbejde.
Keth Taarnby, tidligere menighedsrådsformand i Gloslunde Pastorat.

Kalender i Kappel pastorat
Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling

Søndag den 12. marts har Folkekirkens gården, hvor vi får lidt at starte på og en
Nødhjælp landsindsamling.
bøtte/rute.
Dele-filosofien har vundet frem de se- Der samles ind fra kl. 10.00 til kl. 14.00
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Bibelstudie gruppe onsdag d. 29 marts
kl. 19.00 i Kappel præstegårds konfirmandstue
Vi skal denne gang se på Jomfru Maria, da vi ser på teksten til Mariæ Bebudelsesdag.
Det er ikke usædvanligt for Gud at sende sine engle ned til jorden i Det gamle testamente, men Gud gør det kun en eneste gang i Det nye testamente.
Gud sender sin engel til jomfruen Maria og hvordan hun reagerer på det, vil
vi se nærmere på.

Mariæ Bebudelsesdag
d. 2. april kl. 14.00
i Kappel kirke
Mariæ bebudelsesdag, også kendt som Herrens
bebudelse, har traditionelt været en vigtig mærkedag i kirkeåret. Den markerer hændelsen
som er omtalt i Lukasevangeliet 1. kapitel, vers
26-56, da ærkeengelen Gabriel kom til jomfru
Maria og bebudede Jesu fødsel.
Vi vil fejre det glædelige budskab, med en eftermiddags musik gudstjeneste og efter gudstjenesten vil der være kaffe og lagkage.

Skærtorsdag 13. april.
Skærtorsdag er torsdagen i den stille uge, dagen før
langfredag i påsken. Ifølge Bibelen var det på denne
dag, Jesus indstiftede nadveren. Derfor er der nadver ved begge gudstjenester.
I Sverige klæder børn sig på denne dag ud som
påskkärringar (påskekællinger) og går rundt og
rasler.
Vi har ikke raslende børn, men i stedet vil
KFUM-spejderne være med til at uddele nadver
ved gudstjenesten i Langø, som vil bestå af brød og
saft.
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Langfredag d. 14. april i Kappel kirke kl. 17.00
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden.
Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa smertens vej til
stedet, hvor han skal dø.
Langfredag har tidligere haft karakter af sørgedag, hvor man kun måtte spise
virkelig ringe mad.
Derfor vil der blive afholdt en kort musisk gudstjeneste og efterfølgende blive
serveret brød og vin i præstegårdens konfirmationsstue.

2. påskedag 17. april i Vestenskov
kirke kl. 11.00
Har påskeharen og påskeæg noget med kirken og tro at
gøre? Det vil vi finde ud af anden påskedag, da der efter
gudstjenesten vil være påskeægsjagt i Vestenskov sognegårds flotte have. I Guds smukke natur har haren gemt
dejlige ting, i håb om at se mange søde og forventningsfulde børn.

Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke
den 4. maj kl. 19.00
”I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i
Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi
gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland,
Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.”
Ordene der aldrig glemmes og vi vil traditionen tro høre dem igen den 4 maj.
Vi mindes Danmarks befrielse med en gudstjeneste i Arninge kirke torsdag
den 4. maj kl. 19.00. Sognepræsterne Henrik Gade Jensen og Janne Christine
Funch Svensson forestår gudstjenesten.
Efterfølgende er der kaffe og kage på Dalvang i Arninge.
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60+ Tur den 9. maj
I år har vi valgt at turen går til Møn. Vi skal til Stege og se Nyord kirke.
Nyord kirke er en ottekantet kirke som er en kopi af Frederiksberg kirke og har en
meget spændende historie bag sig. Alt dette vil vi høre mere om i selve kirken.
Efter foredraget vil der blive serveret kaffe og lagkage i lokaler tilstødende Nyord kirke.
Der vil være opsamling fra Langø kl. 12.00 og derefter til Kappel, Vestenskov og Arninge.
Selve turen er gratis, men vi ser gerne tilmelding senest 1. maj 2017 til Rigmor Hansen
tlf. 20 91 84 17

Fællesspisning - maddage i Vestenskov sognegård
Vi kører videre med Menighedsplejens maddage, og datoerne bliver
			
torsdag den 30. marts
			
torsdag den 27. april
			
torsdag den 18. maj
Vi spiser kl. 12.00. Der bliver serveret to retter mad samt drikkevarer, og kaffe med kage, alt dette for en beskeden sum af 70.00 kr. Der bliver også spillet
banko, en spilleplade koster 5.00 kr. Har man ikke selv mulighed for transport, kan man blive hentet ved sin bopæl. Dagen slutter ca. kl. 15.30/16.00.
Håber man så har haft en god dag med snak og dejligt samvær.
Der er tilmelding til:
Bjarne Enemark på tlf. 54948082/51356070
Ingelise Palm på tlf. 54948452/29923014
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Fastelavn den 26/2 kl. 13 i Langø kirke
I samarbejde med spejderne KFUM Langø afholder kirken fastelavnsgudstjeneste.
Vi starter med en kort gudstjeneste i børnenes tegn. Her er børnene velkomne i deres kostumer.
Efterfølgende vil der være tøndeslagning
for børnene. Herefter vil menighedsrådet
være vært for fastelavnsboller, drikkelse
til børnene og kaffe til de voksne.
Der er naturligvis kongekrone til kattekongen, samt præmie til den bedst
udklædte.

Strikkeklub i Vestenskov sognegård
Strikkeklubben mødes Den 6. marts, den 3. april, den 1. maj og
29. maj. Tidspunkt fra kl. 13.00 16.00. Alle er velkomne, også selv om
man kun vil snakke og hygge, det er
vi gode til.
Man kan få kirkebil ved at ringe på
54948554 om fredagen før. Klubben
modtager gerne rester af garn.
Vi ses.
Med venlig hilsen
Inge Johansen

Kirkebil
Husk at man altid kan tage kirkebil til kirkelige arrangementer. Alle
i sognene kan hjælpes til gudstjeneste. Det gælder begge pastorater.
Ring til 54951111 dagen før og før kl. 16, og bestil kirkebil. Det
gælder også hvis man har rollator og skal hjælpes ind og ud med
den.
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Gudstjenesteliste

Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111
Sognepræst
Kirke
5. marts

Henrik Gade Jensen (HGJ)
Dannemare

Gloslunde

1. sø i fasten
19.00 sangaften

12. marts

2. sø i fasten

19. marts

3. sø i fasten

26. marts

Midfaste

9.00 Indsamling
9.30 (JS)
Spiredagsgudstjeneste i Vestenskov
kl. 14.00

29. marts

Hverdagsgudstjeneste
Mariæ bebudelse

Præsten holder fri

5. april

19.00 Konf.
gudstjeneste

9. april

Palmesøndag

14.00

13. april

Skærtorsdag

11.00

14. april

Langfredag

16. april

Påskedag

17. april

2. påskedag

23. april

1. sø eft påske

30. april

2. sø eft påske

Konfirmation kl.
11.00 Dannemare

3. sø eft påske

11.00

11.00
19.00
9.30

Befrielsesgudstjeneste i Arninge 19.00
Hverdagsgudstjeneste

10. maj
12. maj

Bededag

14. maj

4. sø eft påske

21. maj

5. sø eft påske

25. maj

Kr. Himmelfart

28. maj

6. sø eft påske

4. juni

Pinsedag

5. juni

2. pinsedag
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18.00 Spisning
15.00 Liturgisk

4. maj
7. maj

Tillitze
11.00 med frokost

8. marts

2. april

Græshave

11.00
11.00
11.00 (JS)
11.00
9.30
9.30

11.00
Fællesgudstjeneste i Reventlowparken

Gudstjenesteliste

Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111
Sognepræst

Janne Svensson (JS)

Kirke

Arninge

5.marts.

1.s. i fasten

Vestenskov

11.00

Kappel
9.30

12.marts 2.s. i fasten

9.00 indsamling

19.marts 3.s. i fasten

11.00

26.marts Midfaste søndag

14.00 Spiredag

2. april

Mariæ bebudelsesdag

9.april

Palmesøndag

13.april

Skærtorsdag

14.april

Langfredag

17.00

16.april

Påskedag

11.00

17.april

Anden påskedag

23.april

1.s.e. påske

30.april

2.s.e. påske

4.maj

Langø

14.00
11.00

9.30
9.30

11.00
9.30
9.30

11.00 Påskeæg
11.00 (HGJ)
11.00

9.30 (HGJ)

19.00 Befrielses-gudstjeneste

7.maj

3.s.e. påske

9.30

11.00

12.maj

Bededag

10.00 konfirmation

12.00 konfirmation

14.maj

4.s.e. påske

21.maj

5.s.e. påske

25.maj

Kristi. Him. dag

28.maj

6.s.e. påske

4.juni

Pinsedag

5.juni

2. pinsedag

12.00 konfirmation

10.00 konfirmation
9.30
9.30

11.00

11.00 (HGJ)
11.00

9.30
Reventlowparken. Provstiets præster
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Kalender i Gloslunde pastorat
Frokost i Tillitze

Fasten er tiden efter fastelavn, og i gammel tid afstod man fra overdreven mad og føde og drikkevarer. Efter reformationen blev fasten mere
blot en tradition, fordi askese og afholdelse ikke mere blev anset for
vigtig i Gudsforholdet.
Derfor inviterer menighedsrådet til en kirkefrokost for alle kirkegængere efter gudstjeneste kl. 11.00 søndag den 5. marts, 1. søndag i fasten, i Tillitze kirke. Vi dækker op i koret i kirken.
Til gudstjenesten prædiker præstepraktikant Jesper Vigant Madsen,
og nadveren og velsignelsen står sognepræst Henrik Gade Jensen for.
Alle er velkomne. Spisningen er gratis.

Sangaften i Græshave

Foråret står for døren i marts og vi kan måske hjælpe det på vej med
vore stemmer. Lad os i hvert fald forsøge i Græshave kirke onsdag
den 8. marts kl. 19.00. Vi synger efter Højskolesangbogen og hører
lidt om de enkelte sange, der ofte har en lang historie. Som altid spiller
organist Ulla Schwartz til vores sang. Bagefter er der kage og kaffe/te,
så vi også kan bruge stemmerne til at summe lidt og høre nyt.

Folkekirkens Nødhjælp
landsindsamling

Vi samler også ind i Gloslunde pastorat.
Vi begynder med gudstjeneste i Gloslunde kirke søndag den 12.
marts 2017 kl. 9.00, og derefter morgenbrød og kaffe i konfirmandstuen for dem, der vil være med til at samle ind. Så får vi en bøtte og
fordeler ruterne.
Temaet er i år ”Del med verdens fattigste kvinder”, og det har de fleste
råd til at være med til.
Vi har brug for flere indsamlere, så ring eller sms til præsten (30585700),
hvis du har tid til på denne måde at bruge søndagen på at gøre godt for
andre mennesker
16

Hverdagsgudstjenester
med spisning

Kom og spis sammen og slip for madlavningen!
Onsdag den 29. marts kl. 17.00 og igen onsdag den 10. maj kl. 17.00.
Vi mødes i Gloslunde kirke kl. 17.00 til et par salmer, læsning og bøn,
præstesnak, fadervor og velsignelsen, og så går vi over i præstegården
og spiser og hygger sammen.
Vi laver mad til ca. 20 mennesker, bliver vi flere deles vi om maden.
Ring eller send en sms om I kommer til præsten på 30585700.

Spiredag den 26. marts

Når foråret kommer, spirer alting frem. Det holder vi fællesgudstjenesten med nabopastoratet om i samarbejde med Rudbjerg menighedspleje søndag den 26. marts kl. 14.00 i Vestenskov kirke. Kom og vær
med! Bagefter er der kaffe og kage i Vestenskov sognegård.
Læs også side 2-4 om at spire.

Konfirmandgudstjeneste

Konfirmander og forældre og også gerne søskende og bedsteforældre
mødes i Gloslunde kirke onsdag den 5. april kl. 19.00 til en kort gudstjeneste og så går vi over i præstegården og får kaffe/te og kage. Her
kan vi snakke praktisk om konfirmationen og få de sidste ting på plads
med hvad der sker i kirken. Vi skal også aftale en eftermiddag, hvor vi
kan øve konfirmationen med konfirmanderne.

Konfirmation i Dannemare

Søndag den 30. april kl. 11.00 konfirmeres i Dannemare kirke:
Angelica Hillebrand Jørgensen
Julie Emma Larsen
Elias Schwartz Madsen
Laura Elisabeth Pedersen
Michael Rasmussen Dyhrberg

Anders Engberg Nielsen
Jeppe Dyrløv Hansen
Benjamin Blomqvist Bay Eriksen
Kenni Jan Preben Høj
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Påskeugen

Påsken er den vigtigste højtid i vores kirke. Den handler om at Jesus
blev korsfæstet og trodsede døden påskesøndag. Påsken handler om
alt det vigtige og voldsomme i menneskelivet: liv og død, opstandelse
og undergang, venskab og forræderi, afsted og gensyn, håb og tomhed.

Palmesøndag – familiegudstjeneste

Vi begynder med en gudstjeneste for børn og familie og for os alle palmesøndag kl. 14.00 i Dannemare kirke. Vi går gennem påskens dage
og begivenheder på en 22 meter lang dug, der er lagt ud på kirkegulvet
og beskriver påskeugens hændelser. Palmesøndag er dagen, hvor Jesus
red ind i Jerusalem på et æsel. Folkene jublede og råbte halleluja. Men
kun få dage senere råbte det samme folk: korsfæst ham.

Spisning på Skærtorsdag

Vi er alle dele af Jesu menighed, grene på hans træ. Det er nadveren i
gudstjenesten det stærkeste symbol på, hvor vi indoptager brød og vin
som udtryk for Jesu legeme og blod.
Vi beder også om at blive styrket i det indre menneske, altså at vi som
mennesker kan blive myndige, ansvarlige og selvstændige, indrestyrede mennesker, men også at vi kan ”vokse i kærligheden”.
Det mindes vi Skærtorsdag aften i Græshave kirke ved at spise lam,
kartofler, flüte, og drikke et glas vin. Vi dækker op til spisning i kirken
og alle er velkomne. 13. april 2017 kl. 18.00 Pris: 100 kr. inkl. drikkevarer. Børn under 12 år halv
pris. Efter spisningen er der
en kort nadvergudstjeneste.
Tilmelding er nødvendig
og først til mølle, da der er
begrænset plads, til sognepræst Henrik Gade Jensen,
tlf. 30585700 (gerne en sms)
eller mail til hgj@km.dk.
Senest palmesøndag.
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Langfredag

Jesus blev korsfæstet på langfredag. Selvom disciplene havde spist med Jesus
aftenen forinden, svigtede og fornægtede de ham alle dagen efter. Efter korsfæstelsen faldt der mørke over hele jorden. Jorden skælvede, klipperne revnede og grave sprang op. Soldaterne på vagt blev rædselsslagne. Det er kirkeårets
tristeste dag og dens farve er sort. Derfor afholder vi en stille gudstjeneste med
oplæsninger, musik og uden prædiken. Man kalder det en liturgisk gudstjeneste. I Gloslunde den 14. april kl. 15.00.

Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke

Det foregår i Arninge kirke den 4. maj kl. 19.00, men vi har altid holdt det
som en fælles gudstjeneste i Rudbjerg. Det er stemningsfuldt at være med til
at mindes Danmarks befrielse, og Hjemmeværnet medvirker med faner og i
uniformer.
Højrebykoret medvirker under Ulla Schwartz´ ledelse.
Bagefter er der kaffe /te og kage i Dalvang, hvor frihedsbudskabet høres som
det lød samme aften i 1945 og Hjemmeværnet uddeler nåle og medaljer til
medlemmer med lang tjeneste.

Kirkekaffe efter gudstjenesterne

Vi vil i fremtiden i større omfang prøve at servere en kop kaffe/te og en småkage i våbenhuset efter gudstjenesterne kl. 11.00 i vore kirker. Kristendom kan
kun forkyndes i menighedens fællesskab, og derfor er det vigtigt også at være
mere sammen i kirken. Det er en kop kaffe
en god anledning til, og så kan man også
skælde præsten lidt ud, hvis prædikenen
var for lang, kedelig eller uforståelig.
Samtidigt vil vi have færre tidlige gudstjenester kl. 9.30, og så lidt flere andre gudstjeneste- og aktivitetsformer.

Basarkredsen

Basarkredsen fortsætter i foråret med møde hver anden onsdag kl. 1316 fra den 8. marts, 22. marts og så fremdeles.
Det foregår i præstegården i Gloslunde. Nye er meget velkomne.
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Syng dig glad – syng i kor
I år arbejder vi hen imod, at Kirkekoret - og evt. andre interesserede
vil opføre tre Påske-motetter - altså tre små korsatser - omhandlende
begivenhederne Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag.
Vi mødes lørdag den 15. april kl. 10 - 14 i Tillitze kirke for at øve.
Koret vil så medvirke i gudstjenesten i Tillitze kirke Påskedag om
søndagen den 16. april kl. 11.
Jeg håber, at der er mange, som har lyst til at være med - ring eller
sms gerne til mig for tilmelding: 25 15 98 13.
Den sidste søndag i april synger Kirkekoret også til vores konfirmation i Dannemare kirke.
På glad gensyn, Ulla.

Kirkekoret ved Lucia i december 2016.
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Præstepraktikant i
uge 10-11 og 20-21
Før en cand.theol. kan søge præsteembede, skal han eller hun gå på
Pastoralseminariet et ½ år og i det forløb også i praktik i et pastorat.
Jesper Vigant Madsen er færdig som teolog og går på Pastoralseminariet i foråret og kommer så i praktik hos os to gange to uger i foråret. Han vil følge præsten i mest muligt af arbejdet, og også besøge
hospice og sygehuset og kollegaer i provstiet.
Jesper er fra Nakskov og kendt i lokalområdet og har været skuespiller i mange år, men vil nu gerne udskifte de skrå brædder med en
prædikestol.
Jesper prædiker 1. søndag i fasten, den 5. marts kl. 11.00 i Tillitze
kirke
Og Himmelfartsdag den 25. maj kl. 11.00 i Dannemare kirke
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En sund sjæl hører til i e
kommer lidt
Fastelavnsfest

Rudbjerg Gymnastikforening afholder Fastelavnsfest i Rudbjerghallen søndag den 26. februar kl. 14 -16.
Vi glæder os til at se alle børn udklædte og til de 4 bedst udklædte
børn, vil der være en gave.
Der er 7 fastelavnstønder at slå til - opdelt i forskellige aldersgrupper fra 0-5 år, 6-9 år og 10 år og opefter, og der vil være gaver til
kattekonger og kattedronninger.
Dagen starter med lidt sanglege inden kattens slås af tønden. Når
konger og dronninger er fundet bliver der uddeling af slikposer til
alle børn.
Da vi er en gymnastikforening skal vi selvfølgelig også have lidt
sved på panden, så efterfølgende bliver der mulighed for at hoppe
på airtrack, stortrampolin, hoppeborg, lege på måtte med småredskaber og prøve vores flødebollemaskine. Så alle har mulighed for at
få det sjovt.
Cafeteriet står for salg af kaffe/the, sodavand og fastelavnsboller i
hallen. Vi glæder os til at se rigtig mange børn, forældre og bedsteforældre til en hyggelig eftermiddag ved denne traditionsrige dag.
Entre for børn er 30 kr. og voksne 20 kr. Døren åbnes kl. 13.30.
Tag hele familien med til en fornøjelig eftermiddag.
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et sundt legeme, så her
for kroppen:
Gymnastikopvisning
Rudbjerg gymnastikforening afholder opvisning i Rudbjerghallen
lørdag d. 11. marts. kl. 15.00.
Alle er velkomne. Børn og voksne vil vise lidt af det der er arbejdet
med gennem sæsonen.
Der vil også være gæstehold udefra. For dem som har tid og lyst afholdes der fest i cafeteriet om aftenen. Der kommer opslag i hallen med
pris og tilmelding senere.
Eller ring 2345 0254 (Benthe Juszczyk) for spørgsmål.

Løbeklubben
Løbeafdelingen i Rudbjerg Gymnastikforening starter den nye sæson
op onsdag den 5. april kl. 17.30. Vi mødes ved Rudbjerghallen hvor du
kan få information om vores løbeklub fra kl. 17.30 - 18.00. Kl. 18 er vi
så klar til sæsonens første træning som vil foregå på boldbanerne ved
Rudbjerghallen, det vil være en kombination af løbe- og styrkeøvelser.
Vi tilbyder træning fra den 5. april hver mandag, onsdag og lørdag
eller søndag.
Ønsker du mere information kan du følge os på Facebook siden ”løb
med RGF” eller du kan kontakte Finn Andersen via mail rgf.loeb@
gmail.com eller pr. tlf. på 2872 4034.
På gensyn i RGF løbeklub.
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Rudbjerg Menighedspleje:
Bjarne Enemark, tlf. 4594 8082

/5494 4910/2343 5145, e-mail: vestenskovkirke@mail.dk
Gravermedhjælper i Vestenskov-Arninge:
Sognepræst for Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge Hanne Johansen, Vestre Landevej 137, 4952 Stokkemarke, 4237 9492, e-mail : hannejohansen23@gmail.com
Janne Svensson, Kappelvej 1, 4900 Nakskov,
Kirkesanger i Vestenskov:
tlf: 5494 8019, e-mail: jacs@km.dk
Kirsten Semstad, Syrenvej 17, 4900 Nakskov,
Kappel-Langø menighedsråd
6199 8461, e-mail: semstad@gmail.com
Formand, kontaktperson og sekretær:
Kirkesanger i Arninge:
Ole A. Munksgaard, Mågevej 8, Langø, 4900 Nakskov, tlf. Jane Hansen, Bregnevej 20, 4900 Nakskov, 5492 3959,
5494 8143 eller 4041 5472, e-mail: olearpe@outlook.dk e-mail: janealbuen@hotmail.com
Næstformand:
Hjemmeside for Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge pastorat:
René Liljedahl, Sjunkebyvej 44, 4900 Nakskov,
www.vestenskov.dk
tlf. 2077 9506, e-mail: reneoganja@gmail.com
Sognepræst for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze:
Kirkeværge i Langø og webmaster:
Henrik
Gade Jensen, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare,
Ib Walbum, Tranevej 15, 4900 Nakskov,
54944180 / 30585700, e-mail: HGJ@km.dk
tlf. 2422 4999 e-mail: walbum15@gmail.com
Kirkeværge i Kappel:
Gloslunde pastorats menighedsråd:
Rigmor Hansen, Sjunkebyvej 25, 4900 Nakskov,
Formand og underskriftsberettiget
tlf. 5494 8417 / 2091 8417,
Susan Rasmussen, Maglehøjvej 194, 4983 Dannemare,
e-mail: rigmor.hansen@mail.dk
5494 5095, e-mail: sura@lollands.net
Kasserer og underskriftsberettiget:
Næstformand og kontaktperson for personale:
Inge Lise Palm, Rosmarksvej 2, 4900 Nakskov
Hanne Juul Christoffersen, Skolebakken13, 4900 Dannematlf. 5494 8452 / 2992 3014
re, 2238 4978, e-mail: hannechristoffersen@hotmail.com
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet: Kasserer:
Tom Blak Nielsen, Bregnevej 5, 4900 Nakskov,
Jørn Petersen, Vindeholmevej 4, 4900 Nakskov, 5494 8868.
tlf. 6072 3307, e-mail: badmintom@hotmail.com
Regnskabsfører:
Graver og medarb. repræsentant i Kappel:
Skovbo Data
Gert Larsen, Bogøvej 2, 4900 Nakskov tlf. 2991 6881
Kirkeværge i Gloslunde:
Graver i Langø:
Karsten Olsen, Bygaden 92, 4983 Dannemare, 5494
Anne Pedersen, Bygaden 35, 4983 Dannemare,
3575, e-mail bondemand.olsen@mail.dk
tlf. 2082 5972
Kirkeværge i Græshave:
Organist i Vestenskov-Arninge og Kappel-Langø:
Gitte Theil, Kristinefeltvej 6, 4983 Dannemare, 5494 4116
Henrik Skouenborg, Rosnæsvej 56, 4900 Nakskov,
Kirkeværge i Dannemare:
e-mail: hskouenborg@outlook.com
Hans-Henrik Pedersen, Bygaden 35, 4983 Dannemare,
e-mail: hhp@gsv.dk
Vestenskov-Arninge menighedsråd:
Kirkeværge i Tillitze:
Formand:
Klaus R. Heun, Tryghusvej 7, 4900 Nakskov, tlf. 5495 0091/ Dorte C Rumberg, Gammelbyvej 1, 4983 Dannemare.
5557 34397, rumberg@mail.dk
2178 7989, e-mail: kheun@mail.dk
Sekretær:
Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig:
Annelise Bejlegaard, Stationsvej 10, 4983 Dannemare,
Arne Larsen, Svanekærvej 5, 4900 Nakskov,
5494 1060, annelise@privat.dk
5494 8011/3032 4023, e-mail: smalbyvej3@live.dk
Menigt medlem:
Sekretær:
Inga
Hansen, Stationsvej 18, 4983 Dannemare, tlf: 5194 6310.
Lisbeth Jensen, Rudbjergvej 69, 4900 Nakskov, 54948120/
Organist:
24829497, e-mail: lis-beth@live.dk
Ulla Schwartz, Grønningen 13, 4920 Søllested, 2515 9813
Kasserer, underskriftberettiget og kirkeværge i Arninge:
Bøje Andersen, Rudbjergvej 65, 4900 Nakskov, 54948410 Kirkesanger: Aase Dyreborg Henriksen, Bellisvej 2, 4920
Søllested, 5194 2040.
/ 61349793, e-mail bpa@dlgtele.dk
Graver, medarbejderrepræsentant:
Kirkeværge i Vestenskov:
Morten Carlsen, Kuditsevej 6, 4983 Dannemare. 5494
Karl Hansen, Hvidstensmarken 2, 4900 Nakskov,
4790 (graverteam) Graverteam mail: graverne@tillitze.dk
5496 6100 / 2178 7910, e-mail karlphansen@live.dk
Hjemmeside for Gloslunde pastorat:
Vestenskov-Arninge sognes medarbejdere:
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet: Hans www.gloslundepastorat.dk.
Erik Thorsen, Tinghusvej 27,4900 Nakskov, 5492 3781 / Ansvarshavende redaktør:
Henrik Gade Jensen, tlf. 54944180
2341 9281, e-mail: hethorsen@mail.dk
Sats og tryk: LF-Trykteam, oplag: 800 eks.
Graver i Vestenskov-Arninge:
Per Bugajski, Maglehøjvej 218, 4983 Dannemare, 5494 8512 Deadline for næste nr. 18. april 2017
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