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Nu er det jul igen, ja nu er det sandelig 
jul.
Nu begynder julen jo at banke på
vi sætter hanke på og klipper julehjer-
ter.
Således starter sangen ”Skal vi klippe 
vores julehjerter sammen”, og det er 
snart tid til at finde lim og saks frem, 
for julen står for døren og nu skal der 
pyntes op.
Byens forretninger har allerede været i 
gang i lang tid, måske også lidt for læn-
ge, for julen starter vel først rigtig med 
1 dec. hvor træet tændes på torvet og vi 
nu går i gang med nedtællingen i form 
af kalenderlys og julekalendere.
Ja, julen skal være som den altid er, det 
er en tradition som vi har overtaget fra 
vores forfædre og som vi giver videre 
til næste generation.
Men selvom vi har den samme jul og 

fejrer det samme glædelige budskab, 
Jesu fødsel, så er juletraditioner ikke 
ens.
Det finder man ud når man får en kæ-
reste og et af livets kompromisser er 
at på skift at holde jul hos hinandens 
familie.
Dér starter allerede nogens første ud-
fordringer i parforholdet, for vores ju-
letraditioner er så dyrebare for os, at vi 
slet ikke kan se at julen kan fejres på 
andre måder.
Skal det være risengrød eller risal-
amande, and eller gås, går man om ju-
letræet, er der et juletræ, er julesmåka-
gerne bagt eller købt.
Der er mange små ting der definerer 
vores sande jul og gør at den er, som 
den altid har været.
Men hvis vi kigger tilbage på julens hi-
storie er der faktisk ikke ret meget der 

Julestue og julegilde
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er tilbage af den, i vores version af den 
sande traditionelle jul.
I dag er julen, vil nogle nok sige, mest 
børnenes fest. Der gives pakker og nok 
også flest til de små, der sendes børne-
udsendelser i tv, så børnene både kan 
følge med i dagene op til jul og på selve 
dagen.
Der laves pakkekalender eller advent-
skalender til børnene og i dag kan bør-
nene i mange forretninger hænge en 
sok op.
Ja, julen er børnenes fest, men sådan 
har det ikke altid været. Der var en-
gang hvor julen mest af alt var forbe-
holdt de voksne.
Det var dengang man holdt julestue.
En julestue var et julegilde, hvor der 
blev spist, festet og drukket tæt. Det 
var først og fremmest de unge, der før-
te an i løjerne, der blev afholdt hver an-
den eller hver tredje aften og nat gen-
nem hele juleperioden. For den ældre 
generation var det dog maden frem for 
leg og druk, der var i fokus.
Julestuen har sin oprindelse i den ka-
tolske ’vågenats-forlystelse’. Aftenen 
inden en stor kirkelig højtid blev fejret 
ved at våge, indtil man skul-
le overvære midnatsmessen. 
Tiden gik så med forskellige 
former for underholdning, så 
man kunne holde sig vågne.
Vi kender stadig nogle af de 
lege i dag, selvom vi nok ikke 
forbinder dem med druk. For 
de mest kendte lege fra den-

gang er “rundt om en enebærbusk”, 
og for gårdens unge piger og karle var 
“blindebuk” en yndet leg.
En julestue var et julegilde, hvor legen 
spillede en større rolle end maden. Til 
gengæld drak man tæt. Man rullede 
simpelt hen juletønden – tønden med 
julebrygget – ind i stuen – og der stod 
den så til fri afbenyttelse.
Holberg skrev i 1724 en komedie om 
en julestue. Komedien handler om en 
sur husbond, Jeronimus, der ikke vil 
have, at der holdes julestue i hans hus, 
da han finder skikken usmagelig og 
uanstændig.
Den kære Jeronimus har nok haft ret 
deri, for i 1735 under pietismen blev 
julestuer forbudt og fandt aldrig sin vej 
tilbage igen, i den danske befolknings 
juletraditioner.
Til gengæld kom juletræet med sin 
pynt ind i det danske stuer og under 
træet blev der lagt gaver.
En tradition de fleste i dag nok vil sige, 
det er en ægte dansk jul.
Glædelig jul.
Janne Svensson
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Julenat i 1824 på Christianshavn i 
København sad Grundtvig og skul-
le skrive prædiken til gudstjenesten 
juledag. Børnene Johan og Svend sov 
sødt og der var ro i lejligheden. Og så 
fik han pludselig ordene i rytme, men 
til en salme i stedet for. Julenat skrev 
Grundtvig salmen Velkommen igen, 
Guds engle små, som er nr. 99 i salme-
bogen. Vi synger den ikke juleaften, 
men jeg plejer altid at vælge den som 
første salme juledag, når juleklokken 
kimer.

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale.

Som alle andre tænkte Grundtvig mest 
på sin barndomsjul, dengang det altid 
var hvid jul, men sneen der daler er 
blevet til hvide engle, der kommer til 
os, til hvert hus, hver dør og hos rig og 
fattig:

Vor hytte er lav og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde;
er kruset af ler og kagen tør,
deri sig engle finde.

Og rundt i alle husene ligger puslinger-
ne med venlige øjne blå som himlen og 
sover, ligesom hans egne to drenge sov, 
mens Grundtvig digtede. 

Velkommen Guds engle
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Salmen er præget af engletro, nogle vil-
le kalde det overtro, englene er med os 
altid, kommer til os, passer på os. Og 
de er sendebude mellem Gud og men-
nesker, de vandrer mens vi synger, på 
salmens tonestige, fra Gud i himlen 
til os på jord. Og med vores sang er 
vi med til, at englene åbner dørene til 
himmerig. 

Det var for Grundtvig jul. Sneen daler 
og englene kommer til os, og fordi net-
op julenat åbnede himlen sig for men-
neskene, Gud sendte sin søn og lod Je-
sus føde i Bethlehem. 

Den glæde er den største af alle, og 
det smukkeste danske poesi er, når 
Grundtvig skriver, at med julen og 
Guds komme til os, kan vore smerter 
vugges bort som en ”barnemoders ve”:

O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! lad det ske, 
lad julesorgen slukkes!
Glædelig jul og godt nytår

Henrik Gade Jensen
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Gudstjenester på Rønnebærparken
Der er gudstjeneste hver anden onsdag på Rønnebærparken, vores ældrecen-
ter 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 hyggeligt at være sammen.
Man kan få kirkebil ved at ringe på 54948554 dagen før kl. 16.

Gudstjenester (10.15-12.00): 
5. december
14. december
23. december (kl. 15.00)
28. december
9. januar
23. januar
6. februar
20. februar

Andagter (10.00-11.00) 
12. december
30. januar
13. februar
27. februar
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Syng dig glad – syng i kor
I øjeblikket er begge kor i gang med at øve på Lucia.

I år holder vi Lucia-gudstjeneste søndag d. 16. december kl. 19 i 
Tillitze kirke. Kom og vær med!

      

Juleaften
Det er efterhånden også blevet en tradition, at de unge fra Kirkeko-
ret medvirker ved gudstjenesten i Dannemare kirke, hvis man altså 

har mulighed for det – det er også altid dejligt at se tidligere kor-
medlemmer komme op til orglet og være med til at synge de dejlige 

julesalmer. I skal alle være velkomne! I år er det kl. 16.30.

Kyndelmisse
Ligesom sidste år vil vi fejre, at lyset kommer tilbage i februar – 

nemlig Kyndelmisse, det bliver fredag d. 1. februar kl. 17 i Danne-
mare kirke.

Her medvirker Kirkekoret med sange, der handler om lyset.
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Kalender fælles for pastoraterne 
Strikkeklub 
i Vestenskov Sognegård 2018/2019

Maddag/Fællesspisning
i Vestenskov sognegård, Læsøvej 8, 2018/2019

Vi strikker lystigt videre i Sognegår-
den, Læsøvej 8, følgende mandage kl. 
13.00 til 16.00: 
3. december 2018 
7. januar 2019
4. februar 2019 
Vi hygger med kaffe og kage som ko-
ster 10 kr. 

Er der nogen der har garn liggende, 
som de ikke bruger, modtager vi det 
gerne. 
Kom og vær med, også selvom du 
bare vil hyggesnakke, det er der også 
tid til.
Venlig hilsen 
Ingelise Palm tlf. 42 19 13 95

Vi fortsætter med vores maddage kl. 
11.30 
torsdag den 13.december 2018 
torsdag den 31. januar 2019 
torsdag den 28. februar 2019.
Før spisningen bliver der afholdt en 
kort andagt med salmer og læsning 
fra biblen.
Der serveres to retters menu. Dette 
koster 50 kr.
Så spiller vi lidt banko til 5 kr. pr. pla-
de og vi slutter af med en kop kaffe/

the og kage og snak, samt måske en 
salme.
Vi slutter ca. 16.15. 
Til maddagen den 13. december skal 
man have en pakke med til ca. 25.00 
- 30.00 kr. 
Der er mulighed for at blive hentet. 
Dette skal blot meddeles ved tilmel-
dingen til Bjarne Enemark på tlf. 54 
94 80 82/ 51 35 60 70 eller Ingelise 
Palm på tlf. 42 19 13 95.

Basarkredsen i Gloslunde  
Basarkredsen begynder igen onsdag den 9. januar 2019 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 og snakke.
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Kappel: Julesok i Kappel pastorats kirker

Dannemare: Gudstjeneste og julekaffe 
på Rønnebærparken 9. december kl. 14.00

Vestenskov kirke: 2. søndag i advent kl. 11.00

Igen i år vil børn have 
mulighed for at hænge 
en julesok op i den lokale 
kirke fra 1. søndag i ad-
vent. Julesokken vil pynte 
i 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. dec. er sidste dag for op-
hængning af julesok.

2. søndag i advent (den 9. december) 
har vi gudstjeneste kl. 14.00 i Dan-
nemare kirke, mest for vore ældre 
medborgere, fra Rønnebærparken 
og ude omkring. Frivillige hjælper 
til og pårørende er meget velkomne. 
Efter gudstjenesten i kirken er me-

nighedsrådet vært for et kaffebord 
på Rønnebærparken, som madgrup-
pen, der består af frivillige, står for. 
Alle er velkomne. Her vil vi også syn-
ge julesange og præsten fortæller en 
julehistorie.

Nu nærmer julen sig med hasti-
ge skridt og nu glædes alle børn og 
unge, mens nissen sidder på loftet 
med sin julegrød.
Søndag den 9. december kl. 11.00 vil 
vi i Vestenskov kirke glæde alle med 
en børnevenlig gudstjeneste og med 
efterfølgende risengrød i Sognegår-
den. 
Alle, der ønsker at spise risengrød, 
kan tilmelde sig hos sognepræst Jan-
ne Christine Funch Svensson på tlf. 

54948019 eller på mail Jacs@km.dk 
eller på facebook under Aktiviteter 
i Kappel Pastorat inden den 3. dec. 
2018.

Der	serveres	to	retters	menu.	Dette	koster	50	kr.	
Så	spiller	vi	lidt	banko	til	5	kr.	pr.	plade	og	vi	slutter	af	med	en	
kop	kaffe/the	og	kage	og	snak,	samt	måske	en	salme.	
Vi	slutter	ca.	16.15.		
Til	maddagen	den	13.	december	skal	man	have	en	pakke	med	
til	ca.	25.00	-	30.00	kr.		
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.	42	19	13	95.	
	
	
 
 
Kappel:	Julesok	i	Kappel	pastorats	kirker	

 
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	i	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.	dec.	er	sidste	dag	for	ophængning	af	julesok.	
 
 
 

 
Dannemare:	gudstjeneste	og	julekaffe	på	
Rønnebærparken	9.	december	kl.	14.00	

 

2.	søndag	i	advent	(den	9.	december)	har	vi	gudstjeneste	kl.	
14.00	i	Dannemare	kirke,	mest	for	vore	ældre	medborgere,	fra	
Rønnebærparken	og	ude	omkring.	Frivillige	hjælper	til	og	
pårørende	er	meget	velkomne.	Efter	gudstjenesten	i	kirken	er	
menighedsrådet	vært	for	et	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.	
	
Vestenskov	kirke:	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	9.	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	
sognepræst	Janne	Christine	Funch	Svensson	på	tlf.	54948019	
eller	på	mail	Jacs@km.dk	eller	på	facebook	under	Aktiviteter	i	
Kappel	Pastorat	inden	den	3.	dec.	2018.	
	
Langø:	Luciagudstjeneste	torsdag	den	13.	december	
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	
gudstjeneste	i	børnenes	tegn.	Herefter	vil	der	være	
hjemmebagte	luciaboller.	
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I	samarbejde	med	spejderne	KFUM	Langø	afholder	kirken	
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Langø: Luciagudstjeneste 
torsdag den 13. december kl. 18 i Langø kirke

Tillitze: Lucia-optog og De Ni Læsninger 
3. søndag i advent

I samarbejde med spejderne KFUM 
Langø afholder kirken Lucia.
Spejderne vil gå Lucia i kirken, hvor-
efter der vil være en kort gudstjene-
ste i børnenes tegn. Herefter vil der 
være hjemmebagte luciaboller.

Pigerne i koret har øvet i lang tid til 
den festlige Lucia-aften. Tillitze kirke 
danner rammen og 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 16. december 
kl. 19.00 i Tillitze kirke. Vi har også 
De Ni Læsninger, hvor konfirman-
der læser centrale passager op fra 
Bibelen.
Kom og vær med til en af julens mest 
stemningsfulde traditioner.
Flottere bliver det ikke!

Tillitze:	Lucia-optog	og	De	Ni	Læsninger	3.	søndag	i	
advent	

 
Pigerne	i	koret	har	øvet	i	lang	tid	til	den	festlige	Lucia-aften.	

Tillitze	kirke	danner	rammen	og	
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	16.	december	kl.	
19.00	i	Tillitze	kirke.	Vi	har	også	
De	Ni	Læsninger,	hvor	
konfirmander	læser	centrale	
passager	op	fra	Bibelen.	
Kom	og	vær	med	til	en	af	julens	
mest	stemningsfulde	traditioner.	
Flottere	bliver	det	ikke!	

	
	
	
	
Gloslunde:	Julebanko	søndag	den	9.	december	kl.	
19.00	
	
Vi	julehygger	på	mange	måder.	Søndag	den	9.	december	kl.	
19.00	har	vi	det	festlige	og	hyggelige	julebanko	for	alle	med	
lyst	til	at	have	det	sjovt	og	også	synge	nogle	julesalmer.	Det	
plejer	kun	at	være	for	årets	konfirmander,	men	i	år	er	det	for	
alle	og	samtidig	synger	vi	forinden	nogle	julesange.	
Vi	begynder	i	Gloslunde	kirke	kl.	19.00	med	sang	så	går	det	løs	
med	tal	og	plader	og	gevinster	bagefter	i	konfirmandstuen.	
Med	masser	af	hygge	og	sjov	og	lidt	godt	for	ganen.	Og	så	er	

Julehilsen fra Vestenskov-Arninge menighedsråd
Kære Menigheder,

Vestenskov – Arninge Menighedsråd og personalet vil ønske jer og 
familier en hyggelige adventstid - og velsignede juledage, forbundet 

med håbet om et lykkebringende Nyt År.
På menighedsrådets vegne 

Klaus Heun



11

Gloslunde: Julebanko 
søndag den 9. december kl. 19.00

Vi julehygger på mange 
måder. Søndag den 9. 
december kl. 19.00 har 
vi det festlige og hygge-
lige julebanko for alle 
med lyst til at have det 
sjovt og også synge nog-
le julesalmer. Det plejer 
kun at være for årets 
konfirmander, men i år 
er det for alle og samti-
dig synger vi forinden 
nogle julesange.
Vi begynder i Gloslunde 
kirke kl. 19.00 med sang 
så går det løs med tal og 
plader og gevinster bag-
efter 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 lyt-
te til tallene der råbes op og råbe 
”BANKO”, når pladen eller ræk-
ken er fuld. 

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. 	
	

	
 
 
 

https://www.google.dk/search?rlz=1C1GGRV_enDK
748DK748&biw=1600&bih=764&tbm=isch&sa=1&e

i=bF_bW8TCLJD5qwHUiJ-
IDg&q=banko&oq=banko&gs_l=img.3..0l10.554086.
554813.0.555257.5.5.0.0.0.0.121.501.3j2.5.0....0...1c.
1.64.img..0.5.500....0.BG5i6CE3JdQ#imgrc=Mc8KP

vPBqIFhsM:  
 
 
 

 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	

Hanne	og	Gitte	råber	numre	op	og	fordeler	gevinster	
	
	
	
	
Julehilsen	fra	Klaus	Heun	
	
Kære	Menigheder,	
	
Vestenskov	–	Arninge	Menighedsråd	og	personalet	vil	ønske	
jer	og	familier	en	hyggelige	adventstid	-	og	velsignede	
juledage,	forbundet	med	håbet	om	et	lykkebringende	Nyt	År.	
	
Med	bedste	julehilsen	
Klaus	Heun	
	
 

Hanne og Gitte råber numre op og fordeler 
gevinster
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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

25. nov. Sidste dag i kirkeåret 9.30 (JS)
2. dec. 1.s. i adv. 9.30 (JS)
9. dec 2.s. i adv. 14.00 Julebanko 19.00

16. dec. 3. s. i adv. 9.30 19.00
21. dec 9.30 Dagplejebørn 

i kirke
23. dec Lille-juleaften Rønnebærparken 

kl. 15.00
24. dec Juleaften 16.30 11.00 14.00 15.15
25. dec Juledag 11.00
26. dec 2. Juledag 11.00
28. dec fredag Rønnebærparken 

kl. 10.15
30. december Julesøndag Ingen gudstjeneste

1. januar Nytårsdag 16.00 14.30
6. januar H.3.K. 11.00 (dåb)

13. januar 1. s.e.H.3.K. 11.00 (dåb)
20. januar 2.s.e.H.3.K 9.30 (JS) 
23. januar 19.00 Sangaften
27. januar 3 s.e.H.3.K 11.00
1. februar Kyndelmisse 17.00
3. februar 4 s.e.H.3.K 11.00

10. februar s.s.e.H.3.K 16.00 Familieguds-
tjeneste

9.30

17. februar Septuagesima 11.00 - menigheds-
møde og frokost

24. februar Seksagesima 11.00
3. marts Fastelavn
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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

25. nov. Sidste dag 
i kirkeåret

16.00            
De 9 læsninger

11.00

2. dec. 1.s. i adv. 11.00
9. dec 2.s. i adv. 11.00  Jul og 

risengrød
13. dec. Lucia 18.00
16. dec. 3. s. i adv. 11.00 HGJ
21. dec. 19.00 Julekoncert
23. dec. Lille juleaften 23.59 Midnats 

julegudstjeneste
24. dec Juleaften 13.00 14.30 16.00
25. dec Juledag 11.00
26. dec 2. Juledag 11.00

1. januar Nytårsdag 16.00 14.00
6. januar H.3.K. 14.00 Jule/nyt-

års-fest
13. januar 1. s.e.H.3.K. 11.00
20. januar 2.s.e.H.3.K 11.00 G-DAG 
27. januar 3 s.e.H.3.K 11.00
3. februar 4 s.e.H.3.K 11.00
10.februar s.s.e.H.3.K 11.00 HGJ
17. februar Septuagesima 11.00
24. februar Seksagesima 11.00

3. marts Fastelavn 11.00
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Gloslunde: Dagplejebørn & co. 
i kirke den 21. december kl. 9.30

Vestenskov: Julekoncert 
den 21. december kl. 19 i Vestenskov kirke

Alle børn og barnlige sjæle og foræl-
dre i flere generationer er velkomne 
til gudstjeneste i Gloslunde kirke 
med dagplejebørnene og –mødrene 
den 21. december kl. 9.30. 
Bagefter går vi over i præstegården 
og får æbleskiver, sodavand og te/
kaffe.
Sidste år kom der 54 i alt, det var 
skønt med så mange, lad os sætte re-
kord i år.

Kom og oplev julestemningen i Ve-
stenskov kirke, hvor vi traditionen 
tro afholder julekoncert i det smukke 
kirkerum. 
Kirken vil i år blive fyldt med musik 
fra olietønder, da det er Caribic Ste-

elband der kommer og spiller.
Glæd jer til en hyggelig aften i godt 
samvær med god musik.
Undervejs vil menighedsrådet være 
vært for en let forfriskning. 

Gloslunde:	Dagplejebørn	&	co.	i	kirke	den	21.	
december	kl.	9.30	
	
Alle	børn	og	barnlige	sjæle	og	forældre	i	flere	generationer	er	
velkomne	til	gudstjeneste	i	Gloslunde	kirke	med	
dagplejebørnene	og	–mødrene	den	21.	december	kl.	9.30.		
Bagefter	går	vi	over	i	præstegården	og	får	æbleskiver,	
sodavand	og	te/kaffe.	
Sidste	år	kom	der	54	i	alt,	det	var	skønt	med	så	mange,	lad	os	
sætte	rekord	i	år.	
 

 
  
 
Vestenskov:	Julekoncert	den	21.	december	kl.	19	i	
Vestenskov	kirke		
	
Kom	og	oplev	julestemningen	i	Vestenskov	kirke,	hvor	vi	
traditionen	tro	afholder	julekoncert	i	det	smukke	kirkerum.		

Kirken	vil	i	år	blive	fyldt	med	musik	fra	olietønder,	da	det	er	
Caribic	Steelband	der	kommer	og	spiller.	

 
(https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HFnu0sEV&id=8A28C29A6F57
4BDF46E642B147132D3A49FF5157&thid=OIP.HFnu0sEVXJ-
bYAWfngzeCwEsCj&q=julemusik&simid=608012120679514286&selectedIndex=39&ajaxhis
t=0) 

Glæd	jer	til	en	hyggelig	aften	i	godt	samvær	med	god	musik.	
Undervejs	vil	menighedsrådet	være	vært	for	en	let	
forfriskning.		
 
Kappel:	Midnatsgudstjeneste	den	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.	Kirken	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.	
 
(https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HlxKz6Jk&id=8CCD873A4103
DD2966CB68A6F8A13432775C2F11&thid=OIP.HlxKz6JkTLFfQdSz165E0wEsC7&q=christ
mass+night&simid=608045660086668394&selectedIndex=62&ajaxhist=0) 
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Vestenskov: Nytårsfest 
søndag den 6. januar kl. 14 i Vestenskov kirke og sognegård

Kappel: Midnatsgudstjeneste 
den 23/12 kl. 23.59 i Kappel kirke

Traditionen tro fejrer vi det nye år 
med gudstjeneste og efterfølgende 
hyggeligt samvær i sognegården, 

Læsøvej 8. Her vil menighedsrådet 
stå for kaffe og kage.

Oplev en anderledes julegudstje-
neste i Kappel kirke. Vi fejrer Jesu 
fødsel natten mellem lillejuleaf-
ten og juleaften med en midnats-
gudstjeneste. Kirken vil være op-
lyst af levende lys og der vil efter 
gudstjenesten være mulighed for 

at tænde et lys for en som man 
gerne vil mindes. Menighedsrå-
det vil der være vært for et glas 
vin, øl eller sodavand, så vi kan 
ønske hinanden en rigtig glæde-
lig jul.

Kirken	vil	i	år	blive	fyldt	med	musik	fra	olietønder,	da	det	er	
Caribic	Steelband	der	kommer	og	spiller.	

 
(https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HFnu0sEV&id=8A28C29A6F57
4BDF46E642B147132D3A49FF5157&thid=OIP.HFnu0sEVXJ-
bYAWfngzeCwEsCj&q=julemusik&simid=608012120679514286&selectedIndex=39&ajaxhis
t=0) 

Glæd	jer	til	en	hyggelig	aften	i	godt	samvær	med	god	musik.	
Undervejs	vil	menighedsrådet	være	vært	for	en	let	
forfriskning.		
 
Kappel:	Midnatsgudstjeneste	den	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.	Kirken	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.	
 
(https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HlxKz6Jk&id=8CCD873A4103
DD2966CB68A6F8A13432775C2F11&thid=OIP.HlxKz6JkTLFfQdSz165E0wEsC7&q=christ
mass+night&simid=608045660086668394&selectedIndex=62&ajaxhist=0) 

 
 

Vestenskov:	Nytårsfest	søndag	den	6.	januar	kl.	14	i	
Vestenskov	kirke	og	sognegård	
Traditionen	tro	fejrer	vi	det	nye	år	med	gudstjeneste	og	
efterfølgende	hyggeligt	samvær	i	sognegården,	Læsøvej	8.	Her	
vil	menighedsrådet	stå	for	kaffe	og	kage.	

  
 
 
Vestenskov:	Læsekreds	i	
Vestenskov	sognegård		
 
Vi	fortsætter	med	at	læse	i	det	
nye	år.	Den	første	gang	bliver	
torsdag	den	10.	januar	og	
derefter	den	7.	februar	og	7.	
marts	2019	kl.	19.00-20.30.	
I	efteråret	læste	vi	udvalgte	
noveller	og	romanen	”Hvis	det	
er”	af	Helle	Helle	og	romanen	
”Det	første	jeg	tænker	på”	af	Ida	
Jessen.	
Man	sørger	selv	for	at	låne	
bogen,	som	vi	taler	om	over	en	
kop	kaffe	og	lidt	brød/kage.	
Det	foregår	i	Vestenskov	sognegård,	Læsøvej	8.	
Der	er	tilmelding	til	sognepræst	Janne	Christine	Funch	
Svensson	på	tlf.	54948019	eller	på	mail	Jacs@km.dk	
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Vestenskov:
Læsekreds i Vestenskov sognegård
Vi fortsætter med at læse i det nye år. 
Den første gang bliver torsdag den 
10. januar og derefter den 7. februar 
og 7. marts 2019 kl. 19.00-20.30.
I efteråret læste vi udvalgte noveller 
og romanen ”Hvis det er” af Hel-
le Helle og romanen ”Det første jeg 
tænker på” af Ida Jessen.
Vi er ”nået” til bogen ”Sorgens 
Grundstof ” som man enten selv lå-
ner, eller kontakter sognepræsten for 
at blive skrevet op til. Det er en spæn-

dende fortælling om menneskets 
sorg og længsel, om folkevandringer 
og politiske magtkampe, om glemsel 
og erindring. Og om den krig, med-
følelse og kærlighed, der aldrig hører 
op. Anne Lise Marstrand-Jørgensen 
tager os med tæt på det 19. og 20. år-
hundredes storpolitiske begivenhe-
der i denne historisk oplyste roman, 
der udkom i oktober 2017. 
Det vil være rigtig glædeligt at byde 
nye læsere velkommen i kredsen.  

Den 10. januar taler vi 
om denne bog, og de 
spørgsmål den åbner 
op for - og såmænd 
også om løst og fast - 
henover kaffe/te og lidt 
brød/kage i sognegår-
den i Vestenskov (Læ-
søvej 8), hvor vi i fæl-
lesskab finder frem til 
den næste roman.
Der er tilmelding til 
sognepræst Janne 
Christine Funch Svens-
son på tlf. 54948019 el-
ler på mail Jacs@km.dk

Vestenskov:	Nytårsfest	søndag	den	6.	januar	kl.	14	i	
Vestenskov	kirke	og	sognegård	
Traditionen	tro	fejrer	vi	det	nye	år	med	gudstjeneste	og	
efterfølgende	hyggeligt	samvær	i	sognegården,	Læsøvej	8.	Her	
vil	menighedsrådet	stå	for	kaffe	og	kage.	

  
 
 
Vestenskov:	Læsekreds	i	
Vestenskov	sognegård		
 
Vi	fortsætter	med	at	læse	i	det	
nye	år.	Den	første	gang	bliver	
torsdag	den	10.	januar	og	
derefter	den	7.	februar	og	7.	
marts	2019	kl.	19.00-20.30.	
I	efteråret	læste	vi	udvalgte	
noveller	og	romanen	”Hvis	det	
er”	af	Helle	Helle	og	romanen	
”Det	første	jeg	tænker	på”	af	Ida	
Jessen.	
Man	sørger	selv	for	at	låne	
bogen,	som	vi	taler	om	over	en	
kop	kaffe	og	lidt	brød/kage.	
Det	foregår	i	Vestenskov	sognegård,	Læsøvej	8.	
Der	er	tilmelding	til	sognepræst	Janne	Christine	Funch	
Svensson	på	tlf.	54948019	eller	på	mail	Jacs@km.dk	
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Langø: Store G-Dag
Søndag den 20. januar 2019 kl. 11.00

For 23. gang inviteres der til Store 
G-dag på Langø.
I år vil vi prøve noget nyt. 

Kl. 10.00 kan dem som har lyst til 
en dejlig gåtur inden gudstjenesten, 
møde op ved Langø kirke. Her vil 
Birgitte og Bjarne Enemark stå klar 
til at være guider på turen.

Kl. 11.00 starter Gudstjenesten i 
Langø kirke ved sognepræst Janne 
Svensson, og vi ser gerne, at 
dem som skal deltage i spis-
ningen efterfølgende, også 
deltager i Gudstjenesten.

Efter Gudstjenesten, kl. ca. 
12.15, bliver der serveret 
rygende varme gule ærter 
med tilbehør i Langø for-
samlingshus. Dertil 1 øl 
eller vand og 1 snaps. Her-
efter er der kaffe og småka-
ger.
Dette herlige måltid fås for 
60 kr. pr. person.
Til børnene er der pølser 
og brød, og dette er gratis.

”Horslunde-musikanter-
ne” vil igen i år underholde 
med deres festlige musik og 
sang.

Spisningen foregår som nævnt i Lan-
gø Forsamlingshus, og der er plads 
til rigtig mange. Derfor er det nød-
vendigt med tilmelding, og vi håber 
på stor tilslutning.
 
Tilmelding skal ske SENEST den 15. 
januar 2019 til Ib Walbum, Langø på 
tlf. 2422 4999 eller 2148 3375.

	
Efter	Gudstjenesten,	kl.	ca.	12.15,	bliver	der	serveret	
rygende	varme	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	foregår	som	nævnt	i	Langø	Forsamlingshus,	og	
der	er	plads	til	rigtig	mange.	Derfor	er	det	nødvendigt	med	
tilmelding,	og	vi	håber	på	stor	tilslutning.	
		
Tilmelding	skal	ske	SENEST	den	15.	januar	2018	til	Ib	
Walbum,	Langø	på	tlf.	2422	4999	eller	2148	3375.	
	
	
	
	
 
	
Græshave:	Sangaften	i	Græshave	kirke	den	23.	
januar	kl.	19.00	
	
Vintermørke	og	kulde	kan	være	svær	at	komme	igennem,	men	
synge	vil	vi,	sangen	er	magt.	Og	det	gør	vi	onsdag	den	23.	
januar	kl.	19.00	i	Græshave	kirke.	Organist	Ulla	Schwartz	
spiller	til	og	præsten	Henrik	Gade	Jensen	fortæller	lidt	om	
sangene,	vi	skal	synge.		
Bagefter	er	der	kaffe/te	og	kage.	
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Græshave: Sangaften i Græshave 
kirke den 23. januar kl. 19.00

Græshave: Hvad laver Etisk Råd? 
Onsdag den 30. januar kl. 19.00

Vintermørke og kulde kan være svær 
at komme igennem, men synge vil vi, 
sangen er magt. Og det gør vi onsdag 
den 23. januar kl. 19.00 i Græshave 
kirke. Organist Ulla Schwartz spil-

ler til og præsten Henrik Gade Jen-
sen fortæller lidt om sangene, vi skal 
synge. 
Bagefter er der kaffe/te og kage.

Skal vi legalisere aktiv dødshjælp? 
Skal det være i orden at bruge en ru-
gemor til at få børn? Er der retfær-
dighed i sundhedssektoren?
Det er et af de spørgsmål, som Etisk 
Råd har udtalt sig om. Andre 
spørgsmål angår befrugt-
ningsteknologi, at spise ok-
sekød, genteknologi, kloning 
og GMO og sundhedsdata. 
Henrik Gade Jensen har sid-
det i Etisk Råd siden 2016 og 
vil fortælle om nogle af disse 
spørgsmål, som der ikke er 
nogle nemme svar på. Etiske 
dilemmaer drejer sig me-
get om, hvordan man væg-
ter forskellige hensyn. Hvor 
meget skal man f.eks. vægte 
barnets rettigheder i forhold 
til moderens? Samtidigt er 
mange etiske spørgsmål svæ-
re at lovgive om, da det mere 
drejer sig om almene værdier 
end om et konkret krænket 
offer.

Vi sætter borde op i Græshave kirke, 
så der også kan serveres kaffe/te og 
kage. Det er onsdag den 30. januar 
2019 kl. 19.00.

	
 
Græshave:	Hvad	laver	Etisk	Råd?	Onsdag	den	30.	
januar	kl.	19.00	
	
Skal	vi	legalisere	aktiv	dødshjælp?	Skal	det	være	i	orden	at	
bruge	en	rugemor	til	at	få	børn?	Er	der	retfærdighed	i	
sundhedssektoren?	
Det	er	et	af	de	spørgsmål,	som	Etisk	
Råd	har	udtalt	sig	om.	Andre	
spørgsmål	angår	
befrugtningsteknologi,	at	spise	
oksekød,	genteknologi,	kloning	og	
GMO	og	sundhedsdata.		
	
Henrik	Gade	Jensen	har	siddet	i	Etisk	
Råd	siden	2016	og	vil	fortælle	om	
nogle	af	disse	spørgsmål,	som	der	
ikke	er	nogle	nemme	svar	på.	Etisk	
dilemmaer	drejer	sig	meget	om,	
hvordan	man	vægter	forskellige	hensyn.	Hvor	meget	skal	man	
f.eks.	vægte	barnets	rettigheder	i	forhold	til	moderens?	
Samtidigt	er	mange	etiske	spørgsmål	svære	at	lovgive	om,	da	
det	mere	drejer	sig	om	almene	værdier	end	om	et	konkret	
krænket	offer.	
	
Vi	sætter	borde	op	i	Græshave	kirke,	så	der	også	kan	serveres	
kaffe/te	og	kage.	Det	er	onsdag	den	30.	januar	2019	kl.	19.00.	
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Kyndelmisse-lys-gudstjeneste

Lyset er det gode, Gud er lys, mens 
det mørke er forbundet med det 
onde.
Derfor fejrer vi lyset midt i vinte-
rens mørke, som et håb, som en 
forventning om forårets og som-
merens komme, som en længsel 
efter at lægge vinteren bag os. 
Det gør vi til Kyndelmisse, som 

betyder ”lysmesse”.
Vi fejrer det fredag den 1. febru-
ar kl. 17.00 i Dannemare kirke.
Koret medvirker og vil synge ly-
set frem. 
Efter lysmessen bydes der på 
en sodavand, juice eller en fyr-         
aftensøl i våbenhuset.

	
 
Græshave:	Hvad	laver	Etisk	Råd?	Onsdag	den	30.	
januar	kl.	19.00	
	
Skal	vi	legalisere	aktiv	dødshjælp?	Skal	det	være	i	orden	at	
bruge	en	rugemor	til	at	få	børn?	Er	der	retfærdighed	i	
sundhedssektoren?	
Det	er	et	af	de	spørgsmål,	som	Etisk	
Råd	har	udtalt	sig	om.	Andre	
spørgsmål	angår	
befrugtningsteknologi,	at	spise	
oksekød,	genteknologi,	kloning	og	
GMO	og	sundhedsdata.		
	
Henrik	Gade	Jensen	har	siddet	i	Etisk	
Råd	siden	2016	og	vil	fortælle	om	
nogle	af	disse	spørgsmål,	som	der	
ikke	er	nogle	nemme	svar	på.	Etisk	
dilemmaer	drejer	sig	meget	om,	
hvordan	man	vægter	forskellige	hensyn.	Hvor	meget	skal	man	
f.eks.	vægte	barnets	rettigheder	i	forhold	til	moderens?	
Samtidigt	er	mange	etiske	spørgsmål	svære	at	lovgive	om,	da	
det	mere	drejer	sig	om	almene	værdier	end	om	et	konkret	
krænket	offer.	
	
Vi	sætter	borde	op	i	Græshave	kirke,	så	der	også	kan	serveres	
kaffe/te	og	kage.	Det	er	onsdag	den	30.	januar	2019	kl.	19.00.	
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Gloslunde: 
Hospitalsklovn Lykke Scheuer 
tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00 

En hospitalsklovn besøger ind-
lagte børn og familier på landets 
22 børneafdelinger, særtilbud og 
institutioner for børn og unge. 
De skaber en tryg og positiv op-
levelse for barnet på hospitalet, 
spreder smil og glæde hos ind-
lagte børn og familier, når der er 
allermest brug for det.
Mød hospitalsklovnen Lykke 
Scheuer og hør om hendes ind-
sats for at give hospitalsstuen 
masser af hjerterum med leg og 

magi. Hospitalsklovnen er en 
tryg hånd at holde i, når livet gør 
ondt.
Det sker tirsdag den 5. februar 
2019 kl. 19.00 i Gloslunde præ-
stegårds konfirmandstue.
Tilmelding er nødvendig til Gitte 
Theil, tlf. 21631748 (begrænset 
plads). Tilmeldingsfrist er 1. fe-
bruar.
Arrangementet sker i samarbejde 
med Landsbylauget.

	
Mød	hospitalsklovnen	Lykke	Scheuer	og	hør	om	hendes	
indsats	for	give	hospitalsstuen	masser	af	hjerterum	med	leg	og	
magi.	Hospitalsklovnen	er	en	tryg	hånd	at	holde	i,	når	livet	gør	
ondt.	
	
Det	sker	tirsdag	den	5.	februar	2019	kl.	19.00	i	Gloslunde	
præstegårds	konfirmandstue.	
Tilmelding	er	nødvendig	til	Gitte	Theil,	tlf.	21631748	
(begrænset	plads).	Tilmeldingsfrist	er	1.	februar.	
Arrangementet	sker	i	samarbejde	med	Landsbylauget.	
	
	

	
	
	
https://danskehospitalsklovne.dk/hospitalsklovnen-
%E2%80%99bagl%C3%A6ns%E2%80%99-alias-lykke-scheuer-
fort%C3%A6ller-om-v%C3%A6re-hospitalsklovn-om-hvorfor-
det		
	
	
Gloslunde:	Familiegudstjeneste	den	10.	februar	kl.	
16.00	
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Gloslunde: Familiegudstjeneste 
den 10. februar kl. 16.00

Tillitze: Sildegudstjeneste og menighedsmøde 
den 17. februar kl. 11.00

I februars mørke og vinterens mid-
te er det godt at samles og synge lidt 
sammen. Det gør vi til familieguds-
tjeneste i Gloslunde kirke søndag 
den 10. februar kl. 16.00. Vi begyn-
der i kirken, med sang og hjertevar-

me, og så går vi over i konfirmand-
stuen i præstegården og får lidt godt 
at spise. Det koster ikke noget.
Tag far i armen og mor i den anden 
arm og kom til familiegudstjeneste i 
Gloslunde!

En gang om året skal menighedsrå-
det invitere sognets folk til møde og 
fortælle om årets aktiviteter. Igen i 
2019 gør vi det i forlængelse af guds-
tjenesten i Tillitze kirke den 17. fe-
bruar 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 orien-
tere om årets gang i menighedsrådet, 
og der bliver mulighed for debat og 
forslag. Det er gratis.

 
 
 
https://www.google.dk/search?rlz=1C1GGRV_enDK
748DK748&biw=1600&bih=764&tbm=isch&sa=1&e
i=KWPbW6SnCsGyrgTxgLmYBA&q=tillitse+kirke+
&oq=tillitse+kirke+&gs_l=img.3...18852.19694.0.199
18.6.6.0.0.0.0.87.461.6.6.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0
.nF6J0rypYCo#imgrc=JVXlwuhlMNQZJM:  
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Afdøde i pastoraterne siden sidst

Kappel
Otto Christensen Skrædderdal

Langø
Carsten Mortensen

Arninge
Anders Ove Kaae Jensen

Dannemare
Børge Konrad Jørgensen
Grethe Skaarup

Tillitze
Elsebeth Valbjørn
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Ny graver i Gloslunde pastorat
I Gloslunde pastorat har vi fået ny 
graver. Det er Morten Duncan Steen, 
som er 36 år, gift og far til tre søde 
børn. Morten bor i Kragenæs, men 
kommer oprindelig fra Sjælland. 

Der er 4 ansatte i graverteamet, og 
de 3 hedder nu Morten, så vær op-
mærksom på eventuel navneforveks-
ling. 

I	Gloslunde	pastorat	har	vi	fået	ny	graver.	Det	er	Morten	
Duncan	Steen,	som	er	36	år,	gift	og	far	til	tre	søde	børn.	
Morten	bor	i	Kragenæs,	men	kommer	oprindelig	fra	Sjælland.		

Der	er	4	ansatte	i	graverteamet,	og	de	3	hedder	nu	Morten,	så	
vær	opmærksom	på	eventuel	navneforveksling.		
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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:
gloslundegraveren@outlook.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. 54948082

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