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Åh ja, sådan synger vi i sidste vers 
af ”Sikke en voldsom trængsel og 
alarm”, men er julen egentlig vores 
og hvor gammel er den?

Den jul, vi kender i dag, er ikke mere 
end 150 år gammel. I årene 1810 
til 1850 skabte dannede borgere og 
fremtrædende kirkefolk i forening 
en ny tradition, bygget på julens 
kristne budskab, med inddragelse af 
nationale følelser og elementer fra 
folketroen, og med børnene anbragt 
i centrum omkring det tyskimporte-
rede juletræ. Ritualerne blev hentet 
fra nabolandene omkring os.
Juletræet er fra Tyskland. Glögg, lu-
ciaoptog, halmbuk og julestjerner og 
kravlenisser er alle svenske opfindel-
ser, mens misteltenen og julekalku-
nen er importeret fra Storbritannien. 

Et af de få særligt danske ritualer er 
faktisk den nationale julepynt, som 
især blev populær i årene efter 1864.
Og så lyder vores jul pludselig slet 
ikke så gammel, men det er fordi den 
jul vi kender i dag er blevet til igen-
nem en lang periode.
Budskabet om Jesus nåede frem til 
Norden i 700- og 800-tallet med 
munken og missionæren Ansgars 
forkyndelse og biskop Poppos krist-
ne vidnesbyrd. Først i år 960 gjorde 
kong Harald Blåtand kristendom-
men til statsreligion i Danmark, og 
danskerne lod sig med tiden døbe i 
den kristne tro.
I forlængelse af vikingetraditionen 
blev Jesus modtaget som den stær-
keste og mest kraftfulde gud; men 

Vores kære gamle jul
Du som skænkte os den skønne fest,
hvad der båder os, det ved du bedst,
dog har jeg det håb, at - før jeg dør -
du ej nægter mig en vis favør:
Drej kun universet helt omkring,
vend kun op og ned på alle ting,
jorden med, thi den er falsk og hul,
rør blot ikke ved min gamle jul.
Jul, jul, jul, jul, jul, jul,
rør blot ikke ved min gamle jul,
jul, jul, jul, jul, jul,
rør blot ikke ved min gamle jul.



3

den tidligere mytologi levede længe 
videre side om side med den nye kir-
kes lære. Det er således i de tidligere 
tiders hjemmeofringer og fester, vi 
finder kimen til julens folkelige ud-
bredelse og popularitet i kristen tid. 
I stedet for at ofre og drikke til gu-
dernes og asernes ære blev der druk-
ket Jesu skål, jomfru Marias samt en 
række helgeners skål, men stadig for 
fred og et godt år som hidtil.
De egentlige ofringer ophørte, og 
templerne blev erstattet af kirker, 
hvor de kristne præster og deres for-
kyndelse afløste vikingetidens goder, 
de religiøse ledere og ritual-mestre. I 
stedet for det gamle begreb ”jul” prø-
vede præsterne at indføre en såkaldt 
Krist-messe - afledt af det engelske 
ord christmas, der dog ikke slog an 
i Norden.

Bruddet med de gamle spise- og 
drikketraditioner og andre udskejel-
ser var svært og langvarigt. Kristen-
dommens strenghed var ikke nemt 
at leve med for nordboerne, der hav-
de været vant til at fylde sig og stil-
le deres appetit i enhver henseende, 
når det faldt sig for. Kravet om be-
skedenhed, tugt og ydmyghed holdt 
hårdt, og overgangen til kristendom-
men var først nogenlunde bragt til 
ende 100 år efter danernes officielle 
kristning.
Så hvad der er gammelt og ærkedansk 
må være vores overdådige mad tradi-
tioner til jul. Og denne er jeg sikker 
på der aldrig bliver rørt ved. 
Glædelig jul og god appetit.

Janne Funch Svensson
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Rønnebærparken
Der er gudstjeneste hver anden 
onsdag på Rønnebærparken, vores 
ældrecenter her i pastoraterne. Vi 
præster, Janne og Henrik, deles om 
gudstjenesterne, Ulla spiller og Aase 
synger, og mange frivillige hjælper 

til med kaffe og kage og med at få 
det til at fungere. Det er altid hygge-
ligt at være sammen.
Man kan få kirkebil ved at ringe på 
54948554 dagen før kl. 16.
 

Gudstjeneste kl. 10.15-12: 
13. december
23. december (kl. 14.00)
3. januar
17. januar
31. januar
14. februar
28. februar

Morgenandagt kl. 10-11:
20. december
10. januar
24. januar
21. februar

Kom og vær med
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Kappel pastorat
Julesok i Kappel pastorats kirker

De 9 Læsninger
d. 26/11 kl. 16 i Kappel kirke

Strikkeklub
i Vestenskov Sognegård 2017/2018

Igen i år vil børn have mulighed for at hænge en julesok op i den 
lokale 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. Den 20. december er sidste dag for ophængning af julesok.

De 9 Læsninger vil blive læst op af årets konfirmander samt sognebørn. 
Imellem hver læsning vil der være et musikalsk indslag. Efter arrangementet 
vil der være et lettere traktement i våbenhuset. Arrangementet er gratis.

Vi strikker lystigt videre i Sognegården, følgende mandage: Den 4. decem-
ber, 8. januar, 5. februar samt den 5. marts fra kl. 13.00 til 16.00.
Vi hygger med kaffe og kage som koster 10 kr. 
Er der nogen der har garn liggende som de ikke bruger modtager vi det ger-
ne. Kom og vær med, også selvom du bare vil hyggesnakke, det er der også 
tid til. Venlig hilsen Ingelise Palm tlf. 54 94 84 52/ 29 92 30 14 

2. søndag i advent kl. 11.00
Nu nærmer julen sig med hastige skridt og nu glædes alle børn og unge, 
mens nissen sidder på loftet med sin julegrød.
Søndag den 10 december kl.11.00 vil vi i Vestenskov kirke glæde alle med 
en børnevenlig gudstjeneste og med efterfølgende risengrød i Sognegården. 
Alle der ønsker at spise risengrød, kan tilmelde sig hos Sog-
nepræst Janne Christine Funch Svensson på tlf. 54948019 
eller på mail Jacs@km.dk eller på facebook under Aktiviteter i 
Kappel Pastorat inden den 4 dec. 2017
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Luciagudstjeneste 
d. 13/12 kl. 18 i Langø kirke
I samarbejde med spejderne KFUM Langø afholder kirken Lucia. 
Spejderne vil gå Lucia i kirken, hvorefter der vil være en kort gudstje-
neste i børnenes tegn. Herefter vil der være hjemmebagte luciaboller.

Maddag/Fællesspisning 
i Vestenskov sognegård 2017/2018
Vi fortsætter med vores maddage kl. 12.00 torsdag den 14. december, torsdag d. 
25. januar, samt torsdag d. 22. februar. Før spisningen bliver der afholdt en kort 
andagt med salmer og læsning fra biblen. Der serveres to retters menu, dette ko-
ster 50 kr. Så spiller vi lidt banko, til 5 kr. pr. plade og vi slutter af med en kop kaf-
fe/the og kage og snak samt måske en salme.Vi slutter ca. 16.15. Der er mulighed 
for at blive hentet dette skal blot meddeles ved tilmeldingen til Bjarne Enemark 
på tlf. 54 94 80 82/ 51 35 60 70 eller Ingelise Palm på tlf. 54 94 84 52/ 29 92 30 14 

Julekoncert
d. 16/12 kl. 19 i Vestenskov kirke 
Kom og oplev julestemningen i Vestenskov kirke, hvor vi traditionen tro afhol-
der julekoncert i det smukke kirkerum. I år er det Musikhjemmeværnskom-
pagni Storstrømmen, der er et Harmoniorkester, som kommer og spiller. Der 
vil også være fælles julesalmer som vores kirkesanger Kirsten Semstad vil syn-
ge til. Glæd jer til en hyggelig aften i godt samvær med god musik. Undervejs 
vil menighedsrådet være vært for en let forfriskning. Arrangementet er gratis.

Midnatsgudstjeneste 
d. 23/12 kl. 23.59 i Kappel kirke
Oplev en anderledes julegudstjeneste i Kappel kirke. Vi fejrer Jesu fødsel 
natten mellem lillejuleaften og juleaften med en midnatsgudstjeneste.  Kir-
ken vil være oplyst af levende lys og der vil efter 
gudstjenesten være mulighed for at tænde et lys for 
en som man gerne vil mindes. Menighedsrådet vil 
der være vært for et glas vin, øl eller sodavand, så vi 
kan ønske hinanden en rigtig glædelig jul.
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Nytårsfest 
d. 7/1 kl. 14 i Vestenskov kirke og sognegård
Traditionen tro fejrer vi det nye år med 
gudstjeneste og efterfølgende hyggeligt 
samvær i sognegården. Her vil menig-
hedsrådet stå for kaffe og kage. Arrange-
mentet er gratis.

STORE G-DAG
Søndag, den 21. januar 2018 kl. 11.00
For 23. gang inviteres der til Store G-dag på Langø.
Vi starter med Gudstjeneste i Langø kirke kl. 11.00 ved sognepræst Janne 
Svensson. Efter Gudstjenesten, kl. ca. 12.15, bliver der serveret rygende var-
me gule ærter med tilbehør i Langø forsamlingshus. Dertil 1 øl eller vand 
og 1 snaps. Herefter er der kaffe og småkager. Dette herlige måltid fås for 60 
kr. pr. person. Til børnene er der pølser og brød, og 
dette er gratis.
”Horslunde-musikanterne” vil igen i år underholde 
med deres festlige musik og sang. Spisningen fore-
går i Langø Forsamlingshus, og der er plads til rigtig 
mange. Derfor er det nødvendigt med tilmelding, 
og vi håber på stor tilslutning.
Dette skal ske SENEST den 15. januar 2018 til Ib 
Walbum, Langø på tlf. 2422 4999 eller 2148 3375.

Fastelavn 
d. 11/2 kl. 13 i Langø kirke
I samarbejde med spejderne KFUM Langø afholder kirken fastelavnsguds-
tjeneste. Vi starter med en kort gudstjeneste i børnenes tegn. Her er børne-
ne 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.
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Afsked med kirkesanger Jane 
Hansen i Langø
I september måned meddelte vores kirkesanger i Langø, Jane Hansen, me-
nighedsrådet, at hun med udgangen af november 2017 ønskede at stoppe 
sit arbejde som kirkesanger. Denne beslutning, som menighedsrådet fuldt 
ud forstår, har vi derfor taget til efterretning, selv om det kan være svært at 
skulle sige farvel efter ca. 15 års tro og samvittighedsfuld tjeneste i Langø 
kirke. Vi markerer Janes ophør som kirkesanger på værdig vis. I forbindelse 
med hendes sidste tjeneste i Langø søndag den 19. november kl. 13.00 vil 
der efter gudstjenesten blive taget afsked med Jane, og hvor menighedsrådet 
vil sørge for et lettere traktement. Menighedsrådet opfordrer hermed alle til 
at møde frem og tage afsked med Jane, der dog har meddelt, at hvis vi skulle 
komme til at mangle en vikar, så træder hun gerne til og hjælper os, hvilket 
menighedsrådet er hende meget taknemmelig for. Janes efterfølger i Langø 
kirke vil blive Kirsten Semstad, som menigheden allerede er kendt med, 
men som vi selvfølgelig samtidig byder velkommen.
Ole A. Munksgaard
Menighedsrådsformand Kappel- Langø

Ny organist 
Fra 15. september blev 17-årige Søren Johansen fra Maribo ansat som orga-
nist i Kappel pastorat. Søren havde indtil da spillet i forskellige kirkemusiske 
sammenhænge som vikar, og fastansættelsen i de fire kirker er Sørens første. 
Foruden organiststillingen er Søren elev på Maribo Gymnasium. Han har 
en glødende interesse for tysk barok musik, og ved sine første gudstjenester 
i pastoratet har han da også valgt at glæde menigheden med værker af Bach 
både som præ- og postludium.

”Jeg ser frem til at arbejde sammen med 
personalet i de fire kirker, samt at øge 
mine barokmusikalske kompetencer i 
kirkemusikalsk sammenhæng. Derud-
over glæder jeg mig da også til de hyg-
gelige oplevelser, der vil komme ud af 
arbejdet,” udtaler den unge organist. Vi 
retter et stort velkommen her til.
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Farvel til Jane Hansen, 
vor mangeårige

kirkesanger i Arninge
Gennem mere end 3 årtier har Jane glædet os med smuk kirke 
sang.  En så lang og tro tjeneste får imidlertid også en ende, og 
derfor vil det glæde os at se så mange som muligt til højmesse 

Søndag den 12. november 2017 kl. 13.00, ved sognepræst Janne 
Svensson, og med efterfølgende reception i våbenhuset, hvor der 

bydes på lidt at spise og drikke.
Vestenskov-Arninge menighedsråd 

Jane med hund og præst foran huset yderst på Albuen
Foto: Agnete Vistar.
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111

Sognepræst Henrik Gade Jensen (HGJ)
Kirke Dannemare Gloslunde Græshave Tillitze
26. nov. Sidste dag 

i kirkeåret
11.00

3. dec. 1.s. i adv. 9.30
10. dec 2.s. i adv. 14.00
17. dec. 3. s. i adv. 11.00 19.00 Lucia + 

9 Læsninger
24. dec Juleaften 15.15 14.00 11.00 16.30
25. dec Juledag 11.00
26. dec 2. Juledag 9.30
31. dec Julesøndag Ingen gudstjeneste julesøndag
1. januar Nytårsdag 14.00 16.00
7. januar 1. s.e.H.3.K. 11.00 (JS)
10. januar 17.00 Hver-

dagsgudstje-
neste

14. januar 2. s.e.H.3.K. 11.00 + me-
nighedsmøde

21. januar s.s.e.H.3.K 11.00
28. januar septuage-

sima
11.00

2. februar kyndelmisse 17.00
4. februar seksagesima 11.00 14.00 Fastelavn
11.februar Fastelavn 11.00
18. februar 1.s. i fasten 11.00
25. februar 2.s. i fasten 11.00
4. marts 3.s. i fasten 9.30 (JS)
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111

Sognepræst Janne Svensson (JS)
Kirke Arninge Vestenskov Kappel Langø
26. nov. Sidste dag 

i kirkeåret
13.00 16.00            

De 9 læsninger
3. dec. 1.s. i adv. 11.00 (HGJ)
10. dec 2.s. i adv. 11.00 Jul og 

risengrød
13. dec. Lucia 18.00
16. dec. 19.00 Julekoncert
17. dec. 3. s. i adv. 11.00 13.00
23. dec. Lille jule-

aften
23.59 Midnats 
juleguds-
tjeneste

24. dec Juleaften 16.00 14.30 13.00
25. dec Juledag 11.00
26. dec 2. Juledag 11.00 (HGJ)
31. dec Julesøndag Ingen gudstjeneste julesøndag
1. januar Nytårsdag 16.00 14.00
7. januar 1. 

s.e.H.3.K.
14.00 Jule/
nytårs-fest

14. januar 2. s.e.H.3.K. 11.00
21. januar s.s.e.H.3.K 11.00 G-DAG 
28. januar septuagesima 11.00
4. februar seksagesima 11.00
11.februar Fastelavn 11.00 13.00 Fastlavns-

gudstjeneste
18. februar 1.s. i fasten 11.00
25. februar 2.s. i fasten 11.00
4. marts 3.s. i fasten 11.00
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2. søndag i advent (den 10. december) har vi gudstjeneste kl. 14.00 i Dan-
nemare for vore ældre medborgere, fra Rønnebærparken og ude omkring. 
Frivillige hjælper til og pårørende er meget velkomne. Efter gudstjenesten i 
kirken er der kaffebord på Rønnebærparken, som madgruppen, der består 
af frivillige, står for. Alle er velkomne. Her vil vi også synge julesange og 
præsten fortæller en julehistorie.

Det er højtideligt og flot, når lyset i kirken slukkes og Lucia-optoget går 
ind i kirken med lys og sang. Det sker som altid 3. søndag i advent, den 17. 
december kl. 19.00 i Tillitze kirke. 
Det er også gudstjenesten, hvor konfirmander læser op med de 9 Læsninger 
fra Bibelen. 
Kom og vær med til en af julens mest stemningsfulde traditioner. 

Julekaffe 
på Rønnebærparken 4. december kl. 14.00

Lucia-optog og 9 Læsninger

Kalender i Gloslunde pastorat



13

Julebanko
Onsdag den 6. december har vi det festlige og hyggelige julebanko for kon-
firmander, forældre og søskende. Vi begynder i Gloslunde kirke kl. 19.00 
og så går det løs med tal og 
plader og gevinster bagef-
ter i konfirmandstuen. Med 
masser af hygge og sjov og 
lidt godt for ganen.
Og så er der masser af 
gevinster at vinde, så det 
gælder om at være frisk og 
lytte til tallene der råbes 
op og råbe ”BANKO”, når 
pladen eller rækken er fuld. 

Basarkredsen 
Basarkredsen begynder igen onsdag den 10. januar 2018 og så hver anden 
onsdag frem til påske kl. 13.00-16.00 i konfirmandstuen i præstegården. 
Det er åbent for alle, som kan lide at strikke og sy.

Hverdagsgudstjenester
Kom og spis sammen og slip for madlavningen! 
Vi holder hverdagsgudstjeneste onsdag den 10. januar. Vi mødes i Gloslun-
de kirke kl. 17.00 til et par salmer, læsning og bøn, præstesnak, fadervor og 
modtager Guds velsignelse, og så går vi over i præstegården og spiser og 
hygger sammen. 
Send gerne en sms om I kommer til præsten på 30585700. 

Det er en kristen tradition at spise sammen
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Sildegudstjeneste og menighedsmøde
En gang om året skal menighedsrådet invitere sognets folk til møde og for-
tælle om årets aktiviteter. 
I år gør vi det i forlængelse af gudstjenesten i Tillitze kirke den 14. januar kl. 
11.00, hvor vi dækker op i koret (og i midtergangen hvis vi bliver så mange) 
og sammen nyder forskellige sildemadder og der er vist også andet pålæg.
I forbindelse med frokosten vil menighedsrådet orientere om årets gang i 
menighedsrådet, og der bliver mulighed for debat og forslag. 

Kyndelmisse-lys-gudstjeneste
Sidste holdt vi for første gang en kyndelmisse-lys-gudstjeneste og det var 
stemningsfuldt og flot og mange kom og hørte koret synge. Så det gentager 
vi år fredag den 2. februar kl. 17.00.

I gamle dage var Kyndelmisse en helligdag. Kyndelmisse kommer fra latin, 
”kyndel” er candelarum som i kandelaber og betyder lys og ”misse” er mes-
se. Altså betyder det lys-messe.

I den katolske kirke fejres kyndelmisse med stor lys-messe, hvor lysene som 
skal bruges i kirken i det kommende år velsignes.
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Fastelavnsgudstjeneste
I år skal vi slå katten af tønden i Gloslunde. Kom til fastelavnsgudstjeneste 
søndag den 4. februar kl. 14.00.
Vi begynder i kirken med en kort familiegudstjeneste og går så over i præ-
stegården og slår til tønden. I gamle dage var der en levende kat i tønden, 
men vi putter frugt og slik i tønden. 
Der er vil også være fastelavnsboller og sodavand og te/kaffe til de voksne.
Kom og øv dig før det går løs ugen efter i Rudbjerghallen! 

Vi tænder også en masse levende lys for at fejre lyset midt i februars mørke 
fredag den 4. februar kl. 17.00 i Dannemare kirke.

Koret medvirker og vil synge lyset frem. 

I gamle dages fejrede kaldte man dagen for Kjørmes Knud. Vi kender det 
fra slutningen af Sneflokke kommer vrimlende: Nu kom Kjørmes Kund. Så 
blev der afholdt kjørmes-gilder, fester med kraftig suppe, pandekager med 
øl og brændevin eller stuvet hvidkål med flæsk og pølse.
Vi vil blot mødes i Dannemare kirke til fredags-fyraften-kyndelmis-
se-lys-gudstjeneste, og det eneste tidspunkt på året, hvor vi bagefter nyder 
en fredagsøl i våbenhuset. Og en sodavand til de yngre.
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DÅBSSERVIET TIL DÅBSBØRN
Strikkedamerne i Gloslunde præstegård har taget initiativ til en sød 
og smuk dåbsserviet, som alle nye døbte børn i pastoratet fremover 
vil få, når deres små hoveder er blevet tørret med den efter dåben.
Symbolerne i servietten er et anker, et kors og et hjerte som symbol 
på tro, håb og kærlighed.
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Syng dig glad – syng i kor
Kirkekoret var med til at synge sammen med flere andre kor i Maribo 
Domkirke, da Folkekirkens Ungdomskor (FUK) afholdt et korstæv-
ne, hvor vi sang salmer af Luther og nye korsatser skrevet i anledning 
af Luther-året!
Vi havde en dejlig dag sammen – godt, at madpakkerne var store, for 
der blev arbejdet hårdt hele dagen.
Annas mor meldte sig til at komme med som praktisk hjælp, som der 
jo også er brug for. På pastoratets Facebook kan man se nogle opslag 
fra dagen.

Næste gang Kirkekoret er med i kirken er til Lucia-gudstjenesten d. 
17.december. – Og igen til Kyndelmisse fredag d. 2. februar.

Kirkens Spirekor er stadig også rigtig aktiv. Børnene har efter som-
merferien spadseret fra skolen til Dannemare kirke efter skoletid for 
at komme til korsang i Dannemare kirke.
Her efter efterårsferien har vi fået lov at låne skolens musiklokale til 
korsang om tirsdagen efter skoletid.

Igen i år vil Spirekoret synge julesange på Rønnebærparken – det 
bliver tirsdag d. 5. december 
kl. 14.30 – 15.30- forældre og pårørende er meget velkomne til at 
være med.

Det er gratis at synge med, og nye børn er velkomne og kan tilmelde 
sig hos Ulla på tlf.: 25 1598 13.
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FÆLLES STOF FOR RUDBJERG
Høstmarkedet
Årets høstmarked efter høstgudstjenesten den 17. september blev præget 
af varmt og dejligt efterårsvejr, hvor vi kunne sidde i haven i skjorteærmer. 
Der kom mange mennesker og overskuddet fra salg ved boder og kyllinger 
blev på 9970 kr., som går til Rudbjerg Menighedsplejes julehjælp i år.
Vi takker for alle de 
frivillige, som gjor-
de dagen en dejlig 
oplevelse. Også en 
stor tak til de mange 
sponsorer, som med 
deres gaver var med 
til at skabe overskud-
det. 

Vestenskov & Omegns Landsbylaug
 Nu ser det ud til at Støtteforeningen til bevarelse af Vestenskov skolen en-
delig kan overtage/købe hele skolen, vores lokaler er hermed sikret. Vi fort-
sætter derfor vores bankospil og det næste afholdes tirsdag, den 28. novem-
ber og året sluttes af med det store julebankospil tirsdag den 12. december. 
Vi holder også vores traditionelle julearrangement lørdag, den 25. novem-
ber fra kl. 15.00, julehygge, tænding af juletræ og gule ærter.
Venlig hilsen
Kurt Hansen, formand

Rudbjerg pensionistforening
Julefrokost lørdag den 25. november kl. 12-18 i Kappel forsamlingshus. 
Pris: Medl. 150 kr., ikke medl.250 kr.
Tilmelding inden 16. nov. til Rigmor Hansen 20 91 84 17
Nye medlemmer modtages gerne.
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R U D B J E R G H A L L E N  
SØNDAG DEN 26. NOVEMBER KL.12-16.30

På dagen vil der som tidligere være 
 • Besøg af julemanden fra kl. 14-15.30       
 • Salgsboder 
 • Tombola 
 • Salg af glögg, æbleskiver, pølser og diverse drikkevarer med  
    mere fra hallens cafeteria 
 • Børnehjørne med fremstilling af juledekorationer og lege 
    hjørne med diverse sportsaktiviteter 

Deltagelse med bod koster kr. 100,-
Aftale om bod: Anne Pedersen tlf. 20 82 59 72 eller mail
annelydia@live.dk

Juletræet ved Forsamlingshuset 
tændes af børnehaven og julemanden 30. november kl.10

Arr.: Dannemare og Omegns Landsbylaug

Fri entré
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Adresseliste
Sognepræst for Gloslunde- 
Græshave-Dannemare-Tillitze: 
Henrik Gade Jensen, Gloslunde 
præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 
Dannemare, 54944180/30585700, 
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. 54948019/30718019
E-mail: jacs@km.dk

Gravere:
Langø: Anne Petersen 
Tlf. 20825972
Kappel: Gert Larsen
Tlf. 29916881

Vestenskov-Arninge: 
Per Bugajski, tlf. 54948512 / 
23435145

Hjemmeside for Kappel-Langø-
Vestenskov-Arninge pastorat: 
www.vestenskov.dk

Rudbjerg Menighedspleje: 
Bjarne Enemark, tlf. 45948082

Rudbjerg kirkeblad udgives af 
menighedsrådet for sognene i 
Gloslunde, Græshave, Dannemare 
og Tillitze og menighedsrådene 
for Kappel-Langø og Vestenskov-
Arninge. 

Ansvarshavende redaktør: 
Henrik Gade Jensen, 54944180 

Oplag: 800 eks. 
Deadline for næste nr.
11. januar 2018

Sats og tryk: 
LF Trykteam, Rødby. 
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