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Skabelsen
fornemmer næsten, at Gud følger en
brugsanvisning til et samlesæt: Dag 1:
Skil lyset fra mørket; dag 2: Anbring
hvælvingen i vandet osv. Forskellen er
bare, at den, der samler et spisebord
fra IKEA, følger en plan som andre har
lagt. 1. Mosebog kap. 1 gør herimod
sit yderste for at understrege, at Gud
behersker processen suverænt, og at
intet kommer bag på ham. Han følger
en plan, men planen er hans egen, og
det er ikke ham, der må rette sig efter
en brugsanvisnings instruktioner, men
Hvilket billede af verden giver 1. Mo- derimod materialet, der må føje sig
sebog 1. kapitel så? Frem for alt er ver- nøjagtig efter Guds ønsker.
den i dette kapitel velordnet og god!
Alting bliver til efter en plan. Man
Biblen starter med, at verden bliver
skabt på seks dage. Fortællinger om,
hvordan verden blev til, er der nogle
stykker af i det Det Gamle Testamente, og de beretter om verdens tilblivelse
på hver sin måde. Men derved giver de
også samtidig hver sit bud på spørgsmål, som er aldeles nutidige: Hvad
er verden for noget? Hvordan kan vi
mennesker forstå den verden, vi lever
i? Og hvordan skal vi forholde os til
den?
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Der er orden og symmetri i denne verden. Dette ses hvis vi kigger nærmere
på planen for de seks dage. Den følger
et stramt skema, hvor scenen skabes de
første tre dage og aktørerne på de næste tre dage. På den første dag skabes
lyset, som åbenbart er alle andre tings
forudsætning. Før Gud skaber lyset, er
der kun et forløst og forskelsløst kaos.
På den anden dag bliver himlen og havet til, og det sker ved, at de to skilles
fra hinanden, ligesom lys og mørke
blev skilt ad på den første dag. Og på
tredjedagen kommer landjorden frem.
På den fjerde til sjette dag bliver disse rum befolket: Himmellegemerne
kommer først, for de svarer til forskellen mellem nat og dag. Derefter bliver
himmel og hav befolket med fugle og
fisk, og på den sjette dag bliver landjordens beboerne, dyr og mennesker,
frembragt.

Hvis man mener, at alt i Bibelen absolut skal være sandt på den samme
måde, som det er sandt, at 2+2=4, så
går vi nok galt. For så er Bibelen enten løgn- eller al naturvidenskab er galt
afmarcheret. Men er det en god ide at
stille den slags krav til Bibelen? Når vi
i Salmernes bog 124, 2-3 hører: Hvis
ikke Herren havde været med os, dengang mennesker rejste sig mod os, da
havde de slugt os levende. Betyder det
ikke, at fjenderne var kannibaler med
gab som forvoksede krokodiller. Det
betyder, at sådan føltes det, fordi overmagten var ubeskriveligt forfærdelig.
Det er poesi og med poesi kan man udtrykke sig på en stærkere måde, og skabelsesberetningen er i den grad poesi.
Søndag den 24. marts kl. 14.00 til Spiregudstjenesten i Vestenskov kirke, har
vi omsat vores prædiken til poesi og
her vil man kunne se skabelsesberetningen som skuespil.
Men kan skabelsen reduceres ned til Janne Svensson
seks dage?
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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 hyggeligt at være sammen. Vi har også en andagt/
morgensang hver anden onsdag, hvor vi synger sammen og hører en historie.
Man kan få kirkebil ved at ringe på 54948554 dagen før kl. 16.
Gudstjenester:
6. marts
20. marts
3. april
17. april
1. maj
15. maj
29. maj
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Andagt
27. marts
10. april
24. april
8. maj
22. maj

Nye børn og unge, som har lyst til at synge med, k
tilmelde sig hos
Ulla tlf.: 25 15 98 13.

Syng dig glad – syng i kor

I november måned deltog 9 piger fra Kirkekoret i et vellykket korstævne i Klostermarkskirken i Ringsted.
Stævnet var arrangeret af Folkekirkens Ungdomskor (FUK) i Roskilde og Lolland/Falsters stift.
Vi sang julesange hele dagen fra kl. 10, - og kl.15 var der en lille koncert på det, vi havde nået at lære.
Dagen blev ledet af en dygtig korleder fra Aarhus, og i alt 83 børn fra
4. til 7. klasse deltog.
Tak til jer forældre og pårørende som kom og hørte koncerten!
Forårets arrangementer er Spiredag i Vestenskov kirke den 24. marts
og konfirmationerne den 28. april.
Nye børn og unge, som har lyst til at synge med, kan tilmelde sig hos
Ulla tlf.: 25 15 98 13.
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Årsberetninger fra menighedsrådene
Årsberetning 2018 for
Vestenskov-Arninge
Vestenskov-Arninge Menighedsråd
håber, at alle ”Sognebørn” er kommet godt ind i det nye år –
Murbier-problemet er næsten kommet under kontrol og arkitekten/EBS
regner med, at afslutte dette omfattende arbejde i år.
Vores gamle orgel fra 1904 tallet,
bygget i Riga, bliver nu skilt totalt
af. Mange træpiper er stærk angrebet af træorme og skal erstattes med
nye. Støv, kalk og andet snavs drysser fra kirkes loft ned i piperne, så nu
skal den ”ældre dame” gennemgå en
håndfast forårsrengøring, hvorefter
hun igen, inspireret af vore organist
Søren, vil kunne frembringe smukke
og brillante klare toner, til alles glæde.
Vedrørende menighedsrådsvalget
i november 2018 og som vi har annonceret, er alt blevet ved det gamle.
Vi har søgt, Lolland Kommune, om
byggetilladelse til et nyt affaldsdepot,
ved Vestenskov kirke. Det gamle depot på vestsiden af kirkegården, var
brast sammen og skal erstattes med
et nyt, som bliver placeret ved parkeringspladsens østside, bag den høje
bøgehæk. Placeringen her fremmer
arbejdsgangen, for vort personale.
Arbejdet er så småt begyndt og om
et par måneder skulle depotet være
klar til ibrugtagning.
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Præstetavle – den gik ikke – desværre! Selve tavlerne koster kun ”lommeuld”, sammenlignet med prisen
for de mange navne, der skal skrives
på. Under menighedsrådsmødet,
kom jeg lynhurtig i mindretal – men
jeg har endnu ikke givet op – Vestenskov kirke skal have sin præstetavle
– men ikke til enhver pris.
4.maj Mindegudstjeneste i Arninge
kirke var igen et stort tilløbsstykke,
med over 100 besøgende, flyverhjemmeværnet var repræsenteret, med fanebærere. Traditionen tror, mødtes vi
senere hos Dalvang til kaffe og kager,
og lyttede til radiotransmission fra
kirkegænger.
Efter4.maj
Gudstjenesten
mange
det fine v
London, den
1945, nød
med
budboder og naturligvis de velsmagende og frisk stegte kyl
skabet
atlækre
krigen
Danmark
og
et glas om,
kold øl,
kagerfor
og varm
kaffe.
var afsluttet. Dette arrangement blev
afholdt i fællesskab med Kappel- og

Jeg har modtaget et par henvendelser om, hvornår vi afh

Gloslunde Pastorater. Vore præster,
Janne Svensson og Henrik Gade, celebrerede Gudstjenesten.
Høstgudstjeneste i Gloslunde – et
fællesarrangement mellem Gloslunde og Kappel Pastorater - har igen
trukket mange kirkegængere. Efter
Gudstjenesten nød mange det fine
vejr, boder og naturligvis de velsmagende og frisk stegte kyllinger og et
glas kold øl, lækre kager og varm kaffe.
Jeg har modtaget et par henvendelser om, hvornår vi afholdt møder
og her er svaret: Menighedsrådsmøder afholdes den 3. tirsdag i februar,
maj, august og november kl.19:00, i
Sognegården, Læsøvej, Vestenskov,
med forbehold for ændringer, som
annonceres i dagspressen. Alle er
velkommen.
Vi har desværre ikke modtaget nogle
indkommende forslag fra vore Menigheder om, hvordan I kunne tænke jer, arrangementer om hvordan
hverdagen og weekenden kunne fornys, ændres og her vil jeg også gerne henvise til den bl.a. godt besøgte
Gudstjeneste, i den frie natur, ved
Albuen, søndag den 22. juli 2018 –
som også var besøgt af rigtig mange
turister. Gudstjenesten slutte med
kaffe og hjemmebag.
Vestenskov-Arninge Menighedsråd
og ansatte, ønsker alle Jer et lykkelig
og velsignet 2019.
Klaus Heun

Årsberetning for Kappel-Langø
menighedsråd 2018.
Et nyt kirkeår er begyndt. Ser vi tilbage på 2018 kan det konstateres, at der
gennem hele året har været tilbudt
og afviklet en række forskellige kirkelige handlinger og arrangementer
for sognenes beboere med henblik
på at forkynde det kristne budskab
og/eller skabe og opretholde fællesskaber i et lokalsamfund, der er under hastig forandring.
En række af de kirkelige handlinger
er enten udsprunget af kirkeårets
markante begivenheder som bl.a.
jul, påske og pinse eller for andres
vedkommende har de været bundet
op på enten et bestemt tematisk indhold, en bestemt begivenhed eller en
af lokalsamfundets årligt tilbagevendende traditioner. Her kan bl.a. nævnes Luciagudstjenesten under deltagelse af spejderne på Langø, spire- og
familiegudstjenester, gudstjeneste og
foredrag i forbindelse med markeringen af 4. maj, strandgudstjeneste,
Mølledagen i Kappel og Fjorddagen
i Langø.
Parallelt med dette har menighedsrådet og præsten - enten alene eller
i samarbejde med de øvrige menighedsråd på det sydvestlige Lolland
eller andre foreninger - afviklet en
række arrangementer med forskelligartet indhold til fremme af interessen for kirken og det lokale fællesskab. I den sammenhæng kan
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fremhæves f.eks. koncert ved juletid,
nytårsfest i Vestenskov kirke og sognegård, store G-dag, hvor gudstjenesten kombineres med gåtur og gule
ærter, fastelavnsarrangement for
børn, ældreudflugter og som noget
nyt ”Kristendom og bevægelse” og
en litterær studiekreds, hvor dele af
Helle Helles og Ida Jessens forfatterskaber har været de centrale omdrejningspunkter.
I løbet af året har menighedsrådet
haft besøg af vores forholdsvis nye
biskop, Marianne Gaarden, der på
sin ”rejse” rundt til stiftets sogne ikke
blot ønskede at præsentere sig, men
ligeledes ville skabe en dialog om
menighedsrådsarbejdet og de nuværende og fremtidige udfordringer. En tilsvarende dialog iværksatte menighedsrådet med menighedsmødet
i forhold til sognenes medlemmer,
hvor alle kunne møde frem med
gode ideer til fremtidens arbejde;
desværre var fremmødet begrænset.
Hvad angår kirkebygningerne og
præstegården har der i 2018 løbende været foretaget vedligeholdelse
af bygningerne. Det største arbejde i
2018 var kalkningen af Kappel kirke
og tjæring af spiret.
Menighedsplejen har gennem året
bl.a. afholdt fællespisninger, hvor
der før disse afholdes en kort andagt
med salmesang og bibellæsning. Efter fællesspisningen er der så bankospil og kaffe og kage til alle.
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I 2018 har menighedsrådet haft opfølgende besøg af Arbejdstilsynet,
som kunne konstatere, at de fejl og
mangler, der blev påpeget i 2017, var
blevet rettet op til fuld tilfredshed.
Kappel-Langø sogne er små sogne
og derfor med forholdsvis få medlemmer og en skæv aldersfordeling,
hvilket indebærer at det kirkelige
liv kan komme under pres. Der skal
derfor lyde en opfordring til alle om
at møde frem ved det kommende
menighedsmøde (se andetsteds i kirkebladet), hvor alle man kan møde
det nyvalgte menighedsråd og byde
ind med gode ideer til, hvordan vi
gør det kirkelige liv i sognet endnu
bedre.
Afslutningsvis skal der lyde en stor
tak til alle ansatte og frivillige for
deres indsats for sognet samt et godt
nytår til alle.
Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand,
Kappel-Langø

GLOSLUNDE PASTORAT 2018
Der tegner sig et broget billede af det
kirkelige liv, når jeg sidder her ved
tasterne og skal fortælle om det forgangne år. Kirkeliv på landet, hvor
kirken er det sidste samlingssted der
er tilbage i tre af vores sogne gør, at vi
skal indtænke både søndagens gudstjeneste, arrangementer, deltagelse
i lokalsamfundet, menigheden som
aktive deltagere og rigtig meget an-

det. Vi har 4 kirker, 4 kirkegårde, en
annekskirkegård med mindehave for
stormflodsofre 1872 og en gammel,
firlænget, stråtækt præstegård med
et lille museum. Al dette skal vi som
menighedsråd, præst og ansatte sørge for at bruge og værne om på allerbedste vis, så kirkelivet er en naturlig
og attraktiv del i vores lokalsamfund.
Vi skal være med til at skabe positive fælleskaber til gavn for os alle. At
forkynde Guds ord og skabe fællesskaber i en hastig verden, er måske
folkekirkens fremtid. Alt dette her
var også indledningen til sidste års
beretning og det er stadig lige aktuelt

stenskov/Arninge pastorat udvikler
sig mere og mere: Spiredag i april,
høstmarked i september, fælles andagter i Rønnebærparken og hvem
ved? Ved disse fællesarrangementer
deltager vores kor ofte til stor glæde
for mange og vi er meget taknemmelige over, at det stadig kan lade sig
gøre at have to kor: De små Spirer og
de lidt større piger og drenge i kirkekoret.
Hverdagsaften gudstjenester og efterfølgende fællesspisning har 25-30
deltagere hver gang. Kirkefrokost og
andre arrangementer, hvor mad indgår er et hit. Åndelig og legemlig føde
glæde for mange og vi er meget taknemmelige over, at det
stadig kan lade sig gøre at have to kor: De små Spirer og de lidt
større piger og drenge i kirkekoret.
Hverdagsaften gudstjenester og efterfølgende fællesspisning
har 25-30 deltagere hver gang. Kirkefrokost og andre
arrangementer, hvor mad indgår er et hit. Åndelig og legemlig
føde J

KIRKELIVET i små bidder
Græshave kirke, vores lille fine og
I april havde vi besøg af biskop Mari- praktiske kirke danner god ramme
anne Gaarden der interesseret og en- om sangaftener, foredrag, musik/små

gageret lyttede til hvad menighedsråd og ansatte havde at fortælle om
GLOSLUNDE PASTORAT 2018
det at være kirke her i Gloslunde paDer tegner sig et broget billede af det kirkelige liv, når jeg
storat.
Det
blev
enfortælle
givende
sidder
her ved
tasterne
og skal
om det aften
forgangnesom
år.
Kirkeliv på landet, hvor kirken er det sidste samlingssted der er
dannede
et
godt
grundlag
for
det
tilbage i tre af vores sogne gør, at vi skal indtænke både visøndagens
gudstjeneste, arrangementer,
deltagelse i
dere samarbejde
med biskoppen.
lokalsamfundet, menigheden som aktive deltagere og rigtig
meget
andet. Vi har 4 med
kirker, 4 kirkegårde,
en annekskirkegård
Samarbejde
Kappel/Langø/Ve-

med mindehave for stormflodsofre 1872 og en gammel,
firlænget, stråtækt præstegård med et lille museum. Al dette
skal vi som menighedsråd, præst og ansatte sørge for at bruge
og værne om på allerbedste vis, så kirkelivet er en naturlig og
attraktiv del i vores lokalsamfund. Vi skal være med til at skabe

koncerter og familiegudstjenester.
Netop i 2018 blev året hvor de flotte
nye glaslamper blev taget i brug. Et
fantastisk samarbejde mellem Mette
Green, Lalandia Glas og menighedsrådet.
Tillitze kirke er med i projekt: Stedet

Græshave kirke, vores lille fine og praktiske kirke danner god
ramme om sangaftener, foredrag, musik/små koncerter og
familiegudstjenester. Netop i 2018 blev året hvor de flotte nye
glaslamper blev taget i brug. Et fantastisk samarbejde mellem
Mette Green, Lalandia Glas og menighedsrådet.
Tillitze kirke er med i projekt: Stedet fortæller historie nemlig
runestenen ude på kirkegården.
Gloslunde kirke hører helt naturligt til som præstegårdens
kirke med mulighed for fælleskab i konfirmandstuen
Dannemare kirke ligger midt i pastoratet, tæt på plejehjem,
Brugs og forsamlingshus. Der bor flest. Her fik vi i 2018 gjort
adgang til kirken mere brugervenlig i form af en køre/gåsti
langs kirkemuren og hævning af flisebelægning foran indgang
så kørestole/gangstativer og barnevogne får nem adgang.
Som på så mange andre kirkegårde på landet har vi færre
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fortæller historie nemlig runestenen
ude på kirkegården.
Gloslunde kirke hører helt naturligt til som præstegårdens kirke med
mulighed for fælleskab i konfirmandstuen.
Dannemare kirke ligger midt i pastoratet, tæt på plejehjem, Brugs og
forsamlingshus. Der bor flest. Her fik
vi i 2018 gjort adgang til kirken mere
brugervenlig i form af en køre/gåsti
langs kirkemuren og hævning af flisebelægning foran indgang så kørestole/gangstativer og barnevogne får
nem adgang.
Som på så mange andre kirkegårde
på landet har vi færre urnenedsættelser og jordfæstelser og derfor mere
og mere tom plads. Derfor er vi gået
i gang med langtidsplanlægning for
de 4 kirkegårde med fokus på Græshave og Tillitze. Kirkegårdshaver
med plads til stilhed, men også samvær. Staudebede, lave træer, bænke,
løgplanter og måske lidt kirkekunst.
Basarkredsen nørkler til fordel for
Kirkens Korshær og kunne efter Julestuen i nov. sende 6000 kr. til hovedkontoret og varme tæpper og
sokker til Varmestuen i Nykøbing.
Tak til alle I frivillige, det er et flot
arbejde for at hjælpe udsatte mennesker i Danmark. Udsatte uden for
Danmark støtter vi med indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp i marts.
Vedligeholdelse af 3 gamle middelalderkirker, en noget nyere, en gammel
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stråtækt præstegård, en mindehave,
to små museer og 4 kirkegårde, samt
et budget der skal overholdes kan af
og til sætte os skatmat, men troen på
at alt ender godt får os til at arbejde
videre. Det skal være spændende,
lærerigt og sjovt at arbejde i kirken
både som ansat og frivillig, så det er
vi meget bevidste om.
Uden et tillidsfuldt samarbejde mellem organist, kirkesanger, graverteam, præst og menighedsråd kom vi
ikke langt med kirkelivet. Samarbejdet plejer vi med medbestemmelse,
samtaler, sommeroplevelsestur, som
i 2018 gik til Maribo, besøg på Sct.
Birgittakloster, PilgrimsHuset og andre hyggelige steder. Året blev rundet af med en Nytårskur her i januar.
Årsberetninger skal slutte, også min,
noget er husket andet glemt. Men
taknemmelighed fra hjertet skal
uddeles til personale, vores præst
Henrik Gade, mine kolleger i menighedsrådet, menighed og alle samarbejdspartnere i lokalområdet og lidt
længere væk.
Godt nyt år 2019
Susan Rasmussen, formand

Kalender fælles for pastoraterne
Læsekreds i Vestenskov sognegård
Læsekredsen fortsætter torsdag den
7. marts kl 19.00 – 20.30 i Vestenskov
sognegård (Læsøvej 8), hvor vi skal
læse Kathrine Marie Guldager’s bog
”En uskyldig familie”.
”En uskyldig familie” er først og
fremmest historien om Frederik, en
lykkejæger og finansmand, der kommer fra det idylliske Sydfyn og føler
sig misforstået af sine forældre. Men
kan man forlade det, man ikke kan
komme overens med?
Efter nogle år i London og New York
vender Frederik hjem til sine rødder
og de værdier, der er særligt danske.
Hans far er kun en skygge ved siden

af hans stærke, frigjorte mor, mens
hans søster er blevet præst og mener,
at Frederik bør besinde sig på familien og på, at ingen penge i hele verden
kan købe ham den frihed, han drømmer om.
En uafrystelig fortælling om grundkernen i en dansk familie med stærke kvinder, mindre stærke mænd,
ansvar, tilgivelse og kærlighed.
Vi snakker om bogen og hygger med
kaffe og kage.
Der er også læsekreds torsdag den 4.
april og 2. maj.

Fredag
d. 1. marts kl. 19
Orgelkoncert i Vestenskov kirke.
Vores dygtige organist Søren Johansen vil denne fredag aften fylde Vestenskov kirke med smuk musik.
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Gudstjenesteliste

Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111
Sognepræst
Kirke
3.marts.
10.marts
17.marts
24.marts
31. marts
7.april
14.april
18.april
19.april
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Fastelavn
1. søndag i Fasten
2. søndag i Fasten
3. søndag i Fasten
Midfaste
Mariæ bebudelseses
dag
Palme-søndag
Skær-torsdag
Lang-fredag

21.april
22.april
28.april
4.maj
5.maj
8. maj

påskedag
Anden påskedag
1.s.e. påske

12.maj
17.maj
19.maj
26.maj
30.maj
2.juni

3.s.e. påske
Bededag
4.s.e. påske
5.s.e. påske
Kristi. Him. dag
6.s.e. påske

2.s.e. påske
onsdag

Henrik Gade Jensen (HGJ)
Dannemare
Gloslunde
Græshave
11.00

Tillitze
9.30 (JS)

11.00
14.00 Spiregudstjeneste i Vestenskov kirke
11.00
9.30
11.00 Kirkekaffe
19.00
16.00 Litugisk
gudstjeneste
11.00 Kirkekaffe
11.00
Konfirmation 9.30 Konfirmation 11.00
19.00 Befrielses-gudstjeneste i Arninge kirke
11.00
17.00 Hverdagsgudstjeneste
9.30 (JS)
11.00
11.00
9.30
11.00
11.00

Gudstjenesteliste

Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111
Sognepræst
Kirke
3.marts.
10.marts
17.marts
24.marts

Fastelavn
1. søndag i Fasten
2. søndag i Fasten
3. søndag i Fasten

31. marts
7.april
14.april
18.april

Midfaste
Mariæ bebudelseses dag
Palme-søndag
Skær-torsdag

19.april
21.april
22.april
28.april

Lang-fredag
påskedag
Anden påskedag
1.s.e. påske

4.maj
5.maj
12.maj
17.maj
19.maj
26.maj
30.maj
2.juni

2.s.e. påske
3.s.e. påske
Bededag
4.s.e. påske
5.s.e. påske
Kristi. Him. dag
6.s.e. påske

Arninge
11.00

Janne Svensson (JS)
Vestenskov

Kappel

Langø

11.00
11.00
14.00
Spiregudstjeneste
9.30 (HGJ)
11.00 (HGJ)
11.00
11.00
Menighedsmøde
17.00 ost og rødvin
11.00
11.00 Påskeæg
17.00 Påskens
salmer
19.00 Befrielses-gudstjeneste
11.00
11.00
10.00 Konfirmation 12.00 Konfirmation
10.00 Konfirmation

12.00 Konfirmation
11.00 (HGJ)
11.00

11.00
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Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den
årlige sogneindsamling søndag den
10. marts 2019. Som indsamler kan
du klæde verden på til klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet,
sortere dit affald og droppe flyrejsen – men hvor meget forskel kan du
egentlig gøre ene mand eller kvinde?
Godt spørgsmål. Det er let at føle sig
magtesløs, når vi gang på gang hører
om klimaforandringernes konsekvenser. Men her er din chance for at
gøre noget, der virkelig nytter.
Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle
sammen. Men som rammer særligt
stærkt i verdens fattigste lande. Her
er man ikke nær så godt klædt på til
det nye klima, som vi er i Danmark.
Man mangler kloaksystemer, der kan
aflede vandet ved oversvømmelser.
Man mangler broer, der kan bringe
folk i sikkerhed. Mangler vand, når
tørken tømmer depoterne. Mangler
mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på
vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne
14

findes. Vi kender dem. Og vi har
brug for dig.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der
kan udgøre et værn mod katastrofer.
Du er med til at samle ind til rent
drikkevand og mad, der kan overleve
tørken. Du er med til at klæde verden
på til klimaforandringerne. Og du er
ikke alene. Du er én ud af tusindvis
af indsamlere, der står sammen om
verdens nok vigtigste sag.
Tilmeld dig som indsamler på Blivindsamler.dk
Kappel pastorat er klar til at gøre
verden klimaklar ved indsamlingen
den 10. marts 2019. Vi håber at se så
mange frivillige som muligt til den
altid hyggelige indsamlingsdag.
”Den årlige sogneindsamling er altid
en hyggelig søndag. Det er en god og
meningsfuld måde for familier at være
sammen på, og det samler folk om en
vigtig sag til gavn for verdens fattigste,
”siger Pernille Kruse Pedersen, indsamlingsleder i Kappel pastorat.
Mødested: “Brint” huset ved Vestenskov skole. (Se efter det røde flag på
den store parkeringsplads.)
Tidspunkt: Morgenmad fra 9.30. Afgang tidligst kl. 10. En rute tager 1-2
timer.
Tilmelding og ønske om rute til Pernille på PernilleKrusePedersen@
gmail.com

efter det røde flag på den store parkeringsplads.)
Tidspunkt: Morgenmad fra 9.30. Afgang tidligst kl.
10. En rute tager 1-2 timer.
Tilmelding og ønske om rute til Pernille på
Spiredag
PernilleKrusePedersen@gmail.com

Søndag den 24. marts har vi fællesgudstjeneste i
Vestenskov kirke kl. 14.00.
Gudstjenesten
Spiredag vil tage udgangspunkt
i det spirende forår og
Søndag den 24. marts har vi
præsterne
Henrik Gade
Jensen og
fællesgudstjeneste
i Vestenskov
Janne
Christine
kirke
kl. 14.00. Funch Svensson
vil på en anderledes måde, samtage
menGudstjenesten
med Ulla vil
Schwartz
ogkirudgangspunkt i det spirende forår
kekoret og spirekoret, lade troen
og præsterne Henrik Gade Jensen
spire frem.
og Janne Christine Funch Svensson
Igenvili på
år en
vil anderledes
prædiken måde,
være erstattet af
et skuespil
og iSchwartz
år er detogSkasammen
med Ulla
belsen,
der
vil
blive
opført.
spirekoret, lade troen spire frem.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
Igen i år vil prædiken være
kage/boller.
erstattet af et skuespil og i år er
Spiredag er en erstatning for Diadet Skabelsen, der vil blive opført.
koniens dag, så alle donationer i
kirkebøssen går til Rudbjerg Menighedspleje.

Andagt med fællesspisning kl. 11.30
Det er næsten ikke til at fatte, men
for den beskedne sum af kun 50 kr.
bliver der torsdag den 28.marts,
torsdag den 25.april og torsdag den
23.maj serveret to retter mad samt
drikkevarer, i Vestenskov sognegård.
Før spisningen afholdes en kort andagt og vi synger et par salmer. Efter
spisningen sørger Jane Hansen og
Kirsten Kristensen for dejlig musik.
Og så kan man være så heldig at vinde i banko, en spilleplade koster 5.00
kr.

Eftermiddagen sluttes af med kaffe
og kage.
Bedre og billigere mad fås ikke på
Lolland og har man ikke selv mulighed for transport, kan man blive
hentet ved sin bopæl. Dagen slutter
ca. kl. 15.30/16.00.
Der er tilmelding til:
Bjarne Enemark på tlf.
54948082/51356070
Ingelise Palm på tlf.
54948452/29923014
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Palmesøndag
sin egen baggrund og fortolkning af Jesus og påskens
begivenheder.
kl.
11.00 i Tillitze kirke
Bagefter
Vi fejrer kirkekaffe.
Jesu indtog i Jerusalem til en
gudstjeneste, og præsten vil undervejs med billeder fortælle biblens historie. Jesus er fremstillet på utallige
Skærtorsdag den 18. april.
mange
og forskellige måder gennem

tiderne, det er måske malernes mest
brugte motiv. Og hver fremstilling
har sin egen baggrund og fortolkning
af Jesus og påskens begivenheder.
Bagefter kirkekaffe.

SkærtorsdagSkærtorsdag
den er18.
april.
torsdagen i

den stille uge, dagen
Skærtorsdag
er før
nadveren.
langfredag i påsken. Ifølge
torsdagen i den Skærtorsdag var også den sidste dag
Bibelen var det på denne
stille
uge, indstiftede
dagen Jesus var sammen med sine disciple
dag, Jesus
nadveren.
før
langfredag og spiste det sidste måltid sammen
i påsken. Ifølge med dem.
Skærtorsdag var også den
Bibelen
sidste dagvar
Jesusdet
var Om aftenen blev han anholdt i Getsemane have og siden dømt til døden
påsammen
denne
meddag,
sine disciple
og
spiste
det
sidste
måltid
Jesus indstiftede ved korsfæstelse.
sammen med dem.

Om aftenen blev han
Skærtorsdag
i Gloslunde
kirke kl. 19.00
anholdt i Getsemane have og siden
dømt til døden

korsfæstelse.
Vivedholder
en aftengudstjeneste i kir- bidder, sådan som der blev spist på
ken og går så over i præstegården og Jesu tid.
nyder et jødisk påskemåltid i små
Skærtorsdag i Gloslunde kirke kl. 19.00

Vi holder en aftengudstjeneste
kirken april
og går så over
i
Langfredag
den i19.
i Kappel
kirke kl. 17.00
præstegården og nyder et jødisk påskemåltid i små

Langfredag
er derdagen,
efterfølgende blive serveret brød og
bidder, sådan som
blev spisthvor
på JesuJesus
tid.
dømmes til døden. Det er denne dag, Langfredag
vin i præstegårdens
den 19. april i Kappelkonfirmationskirke kl. 17.00
han må bære korset op ad Via Do- stue.
lorosa, 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
16

Langfredag er dagen, hvor Jesus dømmes til døden.
Det er denne dag, han må bære korset op ad Via
Dolorosa, smertens vej, til stedet hvor han skal dø.

2. Påskedag 22. 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 ihåb
om Nordvesttyskland
at se mange og
de
tyske tropper
Holland,
søde
og
forventningsfulde
Danmark har overgivet sig." børn.

Ordene der aldrig glemmes og vi vil traditionen tr
høre dem igen den 4. maj.

Den 28. april - Påskens salmer
i Kappel
kirke
kl.med
17.00
Vi mindes
Danmarks
befrielse
en gudstjenes
En gennemgang af påsken i ord og
musik.
Hvad handler påsken om og hvad

står de kirke
forskellige
dage4.for.
vil vi
Arninge
fredag den
majDet
kl. 19.00.

se nærmere på under denne liturgi-

Dette år holdes prædikenen i kirken af professor,
ske gudstjeneste
i Kappel kirke.som er født i
theol.
Finn-Ove Hvidberg-Hansen,
Arninge præstegård i 1935, hvor hans far var præ
1933-1942. Det skrev han om i Rudbjergposten 2
15, nr. 4. Sognepræsterne Henrik Gade Jensen og
den 4. maj kl. 19.00 i samarbejde
med
Flyverhjemmeværnet
Janne
Christine
Funch Svensson forestår den øvri
del
af
gudstjenesten.
”I dette øjeblik meddeles det, at Jensen og Janne Christine Funch

Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke
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 fredag den 4. maj kl. 19.00.
Dette år holdes prædikenen i kirken af professor, dr. theol. Finn-Ove
Hvidberg-Hansen, som er født i Arninge præstegård i 1935, hvor hans
far var præst 1933-1942. Det skrev
han om i Rudbjergposten 2014-15,
nr. 4. Sognepræsterne Henrik Gade

Svensson
forestår
den
øvrige del af
Det
Hvide Kor
kommer
og synger.
gudstjenesten.

Efterfølgende er der kaffe og kage på Dalvang i
Efterfølgende er der kaffe og kage på
Arninge.

Dalvang i Arninge.
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Hverdagsgudstjeneste
i Gloslunde 8. maj
Så er det atter tid til en hyggelig
hverdagsgudstjeneste med spisning bagefter. Vi mødes onsdag
den 8. maj kl. 17.00 i Gloslunde
kirke til en kort gudstjeneste, og

så er der spisning bagefter i præstegården. Det koster kr. 25 og
tilmeld gerne til præsten på sms
eller ring på 30585700 eller mail
på hgj@km.dk

60+ tur torsdag den 9. maj
Vi skal i år besøge Majbølle kirke, hvor formanden vil fortælle
lidt om kirken. Derefter tager
vi videre til Postholderens sted
i Guldborg, hvor vi traditionen
tro får kaffe og lagkage.

Der er opsamling fra Langø kl.
12.00- Kappel kirke – Vestenskov kirke- Rudbjerghallen og
Brugsen i Dannemare.
Tilmelding til Rigmor Hansen
på tlf. 20 91 84 17 senest 1. maj.

Strikkeklub i Vestenskov
Sognegård 2019
Strikkeklubben fortsætter med at
strikke. Men har du kun lyst til at
snakke og socialt samvær er du
også hjertelig velkommen.
Vi har strikkedag mandag den 4.
marts, mandag den 1. april, samt
mandag den 6. maj kl. 13 -15.30.
Der serveres kaffe og kage til den
18

beskedne sum af 10 kr. og beløbet
går til at indkøbe garn.
Men er der nogen der skulle ligge
ind med garnrester som de ikke
selv skal bruge modtager vi det
gerne.
Venlig Hilsen Ingelise Palm Tlf.
54948452/42191395

Konfirmation 4.s.e.påske den 19 maj
Langø kirke kl. 12.00
Simon Bøcker Due

der
pel
r:

Arninge kirke kl. 10.00
Ingen konfirmander

on Store
Bededag
den 17 maj
Årets
Konfirmander

2019 Årets konfirmander i
i Kappel Pastorat er:
Gloslunde pastorat
e kl. 12.00 konfirmeres:

Konfirmation Store Bededag den 17 maj
artz Stentebjerg

Søndag d. 28. april kl. 9.30 i Tilitze kirke:
Mark Ølgaard Vedsted Sørensen
Benjamin Clausen van der Weiden

lander Vestenskov
Adamsen kirke kl. 10.00 konfirmeres:
vorak Mortensen
Mikkel Schlander Adamsen
nudsenKathrine
Søndergaard
Dvorak Mortensen

Søndag den 28. april kl. 11.00 i
Græshave kirke:
Mathias Sønderhøj Jensen
Marcus Lucas Jensen

Kappel kirke kl. 12.00 konfirmeres:
Schwartz
Stentebjerg
v kirke Caya
kl. 10.00
konfirmeres:

Loke Teis Knudsen Søndergaard

on 4.s.e.påske den 19 maj

Indbydelse til Årsmøde i
e kl. 12.00
ker DueOnsdag d. 20. marts 2019 kl.
18.00 i Vestenskov Sognegård

ke kl. 10.00
Velkomst v/ Bjarne Enemark
irmander

Årsmødet indledes med spisning fra
kl. 18.00.
Dette
måltid består
af sild, snitter og oste.
irmander
i Gloslunde
pastorat
Bestyrelsen
håber
specielt
at de mange
28. april kl. 9.30 i Tilitze kirke:
frivillige, der er tilknyttet Menighedsd Vedsted
Sørensen
plejen,
vil slutte op omkring samværet
ausen van
der
Weiden
ved spisningen, men alle interesserede
erkl.
naturligvis
velkommen.
28. april
11.00 i Græshave
kirke:
Kl. 19.00. Mødet videreføres med et
derhøj Jensen
s Jensenforedrag af sognepræst Henrik Gade
Jensen, der vil fortælle om Det Etiske
Råd. Henrik har i 3 år været medlem af
Etisk Råd og vil fortælle om arbejdet og
de svære etiske valg og dilemmaer, som
rådet tager stilling til, bl.a. organdonation, aktiv dødshjælp, befrugtningstek-

Rudbjerg Menighedspleje
nologi, omskæring og meget mere.
Efter foredraget er der kaffebord, hvorunder der er mulighed for spørgsmål
og drøftelse omkring aftenens emne.
Kl. ca. 20.30 – 21.30 er der generalforsamling med aflæggelse af beretning,
regnskab, - og valg efter vedtægterne.
Det er i lighed med tidligere år muligt
at fravælge generalforsamlingen.
OBS! Alle der ønsker at deltage i spisningen bedes tilmelde sig til Bjarne
Enemark senest søndag den 17. marts
på e-mail. bjenemark@gmail.com eller sms, på tf. 51 35 6070.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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e.dk/varme-haender-

Menighedsmøde i Kappel-Langø sogn d. 18. april

Ifølge gældende lovgivning skal
l
menighedse et
enne
rådet hvert
eret
år afholde et
møde med
de
t
menigheden, hvor
denne har
mulighed
for at blive
angø kirke, hvor
forfriskning.
orienteret om det kirkelige liv i sogderfor til
at møde
frem denne
net.
På mødet
er det desuden muligt
e sig inspirere af gode forslag
for de enkelte folkekirkemedlemmer

-

NicoletEn

aften med Verner Nicolet

Onsdag den 22. maj kl. 19 komkommer
kgl.kgl. kapelmusicus
merfløjtenisten,
fløjtenisten,
let til Græshave
kirke,
hvor
Verner Nicolet til
Græshave kirke,

d
an

er.

et

an

Den

at komme med ideer og forslag til,
hvordan det kirkelige liv kan gøres
bedre.
Menighedsmødet afholdes i forlængelse af gudstjenesten
Skærtorsdag den 18. april i Langø
kirke, hvor menighedsrådet er vært
ved en forfriskning.
Så mange som muligt opfordres derfor til at møde frem denne dag, så
menighedsrådet kan lade sig inspirere af gode forslag og ideer.
Med venlig hilsen
Ole A. Munksgaard
Kappel-Langø menighedsråd

sit spændende liv som musiker.
Han blev uddannet som fløjtenist og
dirigent fra Det kongelige Danske
Musikkonservatorium i København
og fra Rom. Han spillede næsten 50
år i Det kongelige Kapel og var formand for kapellets bestyrelse og for
kapellets koncertkomite i mange år.
Han var også medlem af Den danske
Blæserkvintet i næsten 50 år og spillede sammen med den grønlandske
folkesanger Rasmus Lyberth.
For 14 år siden flyttede han med sin
kone, Karen, til Ydø. Her på Lolland
har han dannet den populære ”Trio
hvor han vil spille en række musik- Enna”.
stykker sammen med organist Ulla Der serveres en forfriskning efter arSchwartz. Han vil også fortælle om rangementet.
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Afdøde i pastoraterne siden sidst
Kappel
Christian Larsen
Jørgen Palm

Elisabeth Terpager
Villy Anker Larsen (fra Kapellet i Nakskov)

Langø
Kjeld Jacobsen
Paul Jensen (fra Kapellet i
Nakskov)

Græshave kirke
Flemming Carlsson

Vestenskov
Susanne Riberholt Rasmussen
Hans Kirk-Jensen
Dannemare kirke
Johannes Pedersen Møller

Vestenskov & Omegns Landsbylaug / Støtteforeningen til bevarelse af Vestenskov skole
Støtteforeningen afholder lørdag den
30. marts fra kl. 18.00 påskebal på
skolen. Vi starter med buffet fra Dannemare Forsamlingshus v/Heintje,
derefter levende musik og dj.
Landsbylauget afholder stort Påskebanko, søndag, den 7. april kl. 14.00 i
Gymnastiksalen på skolen.
Der afholdes generalforsamling i
begge foreninger fredag, den 26.
april, starter med et måltid kl. 18.00,
herefter generalforsamling.
Landsbylauget afholder Sankthansaften søndag, den 23. juni kl. 18.00,
hvor vi starter med fællesspisning,

helstegt pattegris (pris ?). Øl/vand el.
vin kan/skal købes på stedet. Der vil
være båltale ca. kl. 20.30
Landsbylauget afholder sommerarrangement lørdag, den 3. august. Vi
starter med forskellige aktiviteter fra
kl. 15.00 og kl. 18.00 er der fælles
grill. Alt kød og tilbehør medbringes. Øl/vand el. vin kan/skal købes
på stedet. Der vil være levende musik
om aftenen.
For yderligere information følg med
på vores hjemmeside www.vestenskov.nu
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Dannemare og Omegns Landsbylau

Rudbjerg pensionistforening
Fredag den 15. marts kl.14.00: Generalforsamling i Vestenskov skole
Lørdag den 30. marts kl. 14.30: Teaterforestilling med ”Pisterne” i Rudbjerg Hallen. Entre 50 kr. med kaffe
og kage. Tilmelding senest den 25.
marts til Rigmor, tlf. 20 91 84 17

Fredag den 12. april kl. 16.00: Forårsfest i Højreby Hallen. Tilmelding
senest den 3. april til Rigmor, tlf. 20
91 84 17
Onsdag den 22. maj. Forårstur til
Næstved -via Gavnø til Karrebæksminde.

Dannemare forsamlingshus søndag den
kl. 13
Dørene åbnes kl. 12
(Vi forventer at være færdige ca. kl. 16 in
times pause
midtvejs.)
Dannemare og Omegns
Landsbylaug
Dannemare forsamlingshus
søndag
denkøbes
31. marts kl.
13
Adgangsbillet
til
50.kr.
i
Dagli’
Br
Dørene åbnes kl. 12
(Vi forventer at
være færdige
ca. kl. 16 inkl.til
en 1/2
pause plader
ombyttes
ved
indgangen
6 times
banko
midtvejs.)
plader
kantil 50.tilkøbes
vedBrugsen
indgangen.
Adgangsbillet
kr. købes i Dagli’
og ombyttes vedMax 15
indgangen til 6 banko plader. Flere plader kan tilkøbes ved indMad
og drikke
kan
købes
gangen.
Max 150
billetter. ved Heintje og M
Mad og drikke kan købes ved Heintje og Maria. Bestil med fordel
med
fordeltiltil
pausen inden spillet starter.
pausen inden spillet starter.

Arrangører: Dagli´Brugsen - Dannemare ForsamlingshusDannemare og Omegns Landsbylaug
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Arrangører: Dagli´Brugsen-Dannemare Forsa
Dannemare og Omegns Landsbylaug

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes
fremsendt til formanden Hans Madsen senest 11. marts.
GENERALFORSAMLING
Dagsorden
iflg. vedtægterne. (Se www.dannemare.info).
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18.30
Landsbylauget
er vært ved
en tår–atRudbjergvej
drikke under 16B
Cafeteriet Rudbjerg
Hallen
generalforsamlingen. Salg af medlemskort
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes fremsendt til formanden Hans
Madsen senest
11. marts. Dagsorden
Kun adgang
for medlemmer
iflg. vedtægterne. (Se www.dannemare.info).
Landsbylauget er vært ved en ************
tår at drikke under generalforsamlingen. Salg af medlemskort

EFTER GENERALFORSAMLINGEN - kl. 20
Kun medlemmer har stemmeret
************

MED FREDDY- kl.
BLAK:
EFTERFOREDRAG
GENERALFORSAMLINGEN
20

”Mennesker jeg mødte i Europa
FOREDRAG
Fra Willy
Brandt
tilMED
NelsonFREDDY
MandelaBLAK:
og Ted Kennedy med
”Mennesker jeg mødte i Europa
flere”.
Fra Willy Brandt til Nelson Mandela
og Ted Kennedy med flere”.

Freddy Blak er tidligere
europaparlamentsmedFreddy
Blak er tidligere
lem og nuværende regieuropaparlamentsmedlem
og nuværend
onsrådsmedlem i Region
regionsrådsmedlem
i Region
Sjælland –
Sjælland – valgt for
sit
valgt
forparti
sit eget
parti Blaklisten
eget
Blaklisten

Fri entré.
enté. Salg ved Cafeteriet
Salg ved Fri
Cafeteriet.
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Gravermedhjælper i Vestenskov-Arninge:
Hanne Johansen, Vestre Landevej 137, 4952 Stokkemarke, 4237 9492, e-mail : hannejohansen23@gmail.com
Sognepræst for Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge
Kirkesanger i Vestenskov-Arninge-Langø:
Janne Svensson, Kappelvej 1, 4900 Nakskov,
Kirsten Semstad, Syrenvej 17, 4900 Nakskov, 6199 8461,
tlf: 5494 8019, e-mail: jacs@km.dk
e-mail: semstad@gmail.com
Kappel-Langø menighedsråd
Kirkesanger i Kappel
Formand, kontaktperson og sekretær:
Pia Carlsen, Kuditsevej 6, 4983 Dannemare,
Ole A. Munksgaard, Mågevej 8, Langø, 4900 Nakskov, tlf. tlf. 2127 5531, e-mail: piastengaard@jubii.dk
5494 8143 eller 4041 5472, e-mail: olearpe@outlook.dk
Næstformand:
Hjemmeside for Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge pastorat:
Kirsten Vaaben, Havsnæsvej 12, 4900 Nakskov, tlf. 5494 www.vestenskov.dk
8033 eller 2345 3398, e-mail: kallehavegaard@mail.dk
Sognepræst for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze:
Kirkeværge i Langø:
Birgitte Enemark, Mågevej 11, 4900 Nakskov, 2336 Henrik Gade Jensen, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare,
54944180 / 30585700, e-mail: HGJ@km.dk
5024, e-mail: bbenemark@hotmail.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 Rasmussen, Fjordvej 10, 4900 Nakskov, tlf. 2148 Hanne Juul Christoffersen, Skolebakken13, 4900 Nakskov,
2986 e-mail: 2792fisker@mail.dk
2238 4978, e-mail: hannechristoffersen@hotmail.com
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet: Kasserer:
Tom Blak Nielsen, Bregnevej 5, 4900 Nakskov,
Dorte C. Rumberg, Gammelbyvej 1, 4983 Dannemare.
tlf. 6072 3307, e-mail: badmintom@hotmail.com
5557 34397, rumberg@mail.dk
Graver og medarb. repræsentant i Kappel:
Regnskabsfører:
Gert Larsen, Bogøvej 2, 4900 Nakskov tlf. 2991 6881
Skovbo Data
Graver i Langø:
Kirkeværge i Gloslunde og Tillitze:
Anne Pedersen, Bygaden 35, 4983 Dannemare,
Karsten Olsen, Bygaden 92, 4983 Dannemare, 5494
tlf. 2082 5972
3575, e-mail: bondemand.olsen@mail.dk
Organist i Vestenskov-Arninge og Kappel-Langø:
Kirkeværge i Græshave og Dannemare:
Søren Johansen, e-mail: sorenxd123@gmail.com
Gitte Theil, Kristinefeltvej 6, 4983 Dannemare, 5494 4116
Sekretær:
Vestenskov-Arninge menighedsråd:
Annelise Bejlegaard, Stationsvej 10, 4983 Dannemare,
Formand:
Klaus R. Heun, Tryghusvej 7, 4900 Nakskov, tlf. 5495 0091/ 5494 1060, annelise@privat.dk
Menigt medlem:
2178 7989, e-mail: kheun@mail.dk
Inga Hansen, Stationsvej 18, 4983 Dannemare, tlf: 5194 6310.
Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig:
Organist:
Arne Larsen, Svanekærvej 5, 4900 Nakskov,
Ulla Schwartz, Grønningen 13, 4920 Søllested, 2515 9813
5494 8011/3032 4023, e-mail: smalbyvej3@live.dk
Kirkesanger: Aase Dyreborg Henriksen, Bellisvej 2, 4920
Sekretær:
Søllested, 5194 2040.
Lisbeth Jensen, 24829497, e-mail: lis-beth@live.dk
Graver, medarbejderrepræsentant:
Kasserer, underskriftberettiget og kirkeværge i Arninge:
Bøje Andersen, Rudbjergvej 65, 4900 Nakskov, 54948410 Morten Carlsen, Kuditsevej 6, 4983 Dannemare. 5494
4790 (graverteam) Graverteam mail:
/ 61349793, e-mail bpa@dlgtele.dk
gloslundegraveren@outlook.dk
Kirkeværge i Vestenskov:
Hjemmeside for Gloslunde pastorat:
Karl Hansen, Hvidstensmarken 2, 4900 Nakskov,
www.gloslundepastorat.dk.
5496 6100 / 2178 7910, e-mail karlphansen@live.dk
Ansvarshavende redaktør:
Vestenskov-Arninge sognes medarbejdere:
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet: Hans Henrik Gade Jensen, tlf. 54944180
Erik Thorsen, Tinghusvej 27,4900 Nakskov, 5492 3781 / Sats og tryk: LF-Trykteam, oplag: 800 eks.
Deadline for næste nr. er 25. april 2019.
2341 9281, e-mail: hethorsen@mail.dk
Rudbjerg Menighedspleje:
Bjarne Enemark, tlf. 5494 8082

Graver i Vestenskov-Arninge:
Per Bugajski, Maglehøjvej 218, 4983 Dannemare, 5494 8512 /
2343 5145, e-mail: vestenskovkirke@mail.dk

24

