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Foråret er kommet
godt i gang og sommeren byder bl.a.
på et Kirkeblad i
nyt design!
Det er med glæde, at
vi her kan præsentere vores kirkeblad,
i et helt nyt og opstrammet layout. Vi
har bl.a. fundet Rudbjergs byvåben frem,
med det klokketårn
som er så karakteristisk for vore kirker, og
givet det et redesign.
Tag godt imod vores
nye blad!
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Vi har i vores kirke og kristendom ingen ydre kendetegn på, at man er kristen. Vi omskærer ikke de små drengebørn eller, som i andre kulturer, bruger
religiøse tatoveringer. Vores identitet
som kristne mennesker er ikke synlig.
Vi må spise alt og gå klædt som vi vil.
Forholdet til Gud går gennem hver
enkelts hjerte.
Vi har et indre tegn, dåben i den
hellige treenige Guds navn.

Døbefonten i Tillitze

Hvorfor døber vi børn?
Mange forældre mener i dag, at børn
skal selv vælge. Og det derfor er forkert at vælge barnets religion som
spæd. Det må barnet selv afgøre som
voksen og myndig.

Især ved barnedåb synes jeg
helligånden er stærkt tilstede i det
lille barns smil, dets glæde ved verden
og tillid til far og mor. Og så familiens
opslutning og fællesskabet omkring
barnet. Ofte er der også en oldemor
eller oldefar tilstede. Det er skønt at
opleve slægter skyde friske skud.
Ved barnedåben får barnet at vide,
hvem det er. Det er kristent! Det er
ikke tomt, neutralt, blankt, en uskreven tavle. Det er noget, nemlig kristent!

Og at Gud er treenig, betyder at Gud
ikke kun er udenfor verden, men også
her i verden, imellem os. Gud blev
menneskelig ved at lade sin søn Jesus
blive menneske. Og så er den hellige
ånd, der flyder mellem os og forener
og integrerer os, også udtryk for Gud.

er ikke muligt at sætte religionen i
parentes under opdragelsen. Og det
er for meget, at give barnet et supermarked af religioner at vælge imellem
som 2-årig. Ligesom barnet heller ikke
får lov at vælge forældre, modersmål
eller fædreland.

Officielt døber vi børn, fordi Jesus
sagde: Lad de små børn komme til mig.
Siden da har vi i de kristne kirker (med
få undtagelser) praktiseret barnedåb.

Så kan det som voksen vælge at gå
andre veje, søge andre religioner og
ånder end den kristne, troen er ingen
tvang, og det er altid sundt at orientere sig i den store verden. Kun hvor
Gud kan frit fornægtes, kan han også
tros, sagde Grundtvig.

Derfor døber vi barnet.
Og så tilføjer jeg også, at den bedste åndelige gave, man kan give sit
barn, netop er kristendommen. Vi
døber barnet i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn. Det er et åndeligt
tegn.

Når vi har dåb i kirken, siger jeg også
altid, at vi døber børn, fordi det ville
være ondt ikke at påvirke barnet med
de værdier, som forældrene lever med
og derfor gerne vil give videre. Det
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Man kan altid bedst orientere sig, når
man har et udgangspunkt og en tro.
Ellers jokker man rundt i kviksand
gennem livet.
Henrik Gade Jensen
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Tak til Janne Svensson
Janne Svensson har som bekendt
søgt nye græsgange, idet hun pr. 1.
maj 2019 at regne, har fået ansættelse
i en kombinationsstilling med 50%
ansættelse i Sandby-Branderslev og
tilsvarende i Nakskov ved Skt. Nikolaj
kirke. Her skal hun primært tage sig
af arbejdet med børn og unge. I den
anledning blev der arrangeret en
mindre afskedsreception for Janne
søndag den 28. april i Langø kirke.

I de 5 år, Janne har været præst her i
sognene, har hun sat sit præg på det
kirkelige liv. Det har hun gjort ved bl.a.
at igangsætte forskellige tiltag:

Menighedsrådene i Vestenskov-Arninge
og Kappel-Langø

• Spirekor og spiregudstjenester, hvor
børn og unge har spillet en væsentlig
rolle i forbindelse med opførelsen af forskellige skuespil med religiøst indhold
og sang, og hvor historierne, der lå til
grund for de enkelte spil, var forfattet af
hende.

I maj måned er sognepræst Anna Lind vikar
for Janne Svensson. I juni-juli-august passer
sognepræst Henrik Gade Jensen sognene,
indtil der kommer en ny sognepræst.

• Janne har med interesse indgået i konfirmandundervisningen både før og
efter, at den blev centraliseret og lagt
sammen med Skt. Nikolaj i Nakskov.
• ”Brød og vin” Langfredag i konfirmandstuen blev ligeledes en tradition.
• Og som det sidste har hun søsat en litterær læsekreds om fremtrædende, nutidige danske forfatterskaber
Der kan utvivlsomt nævnes andre
tiltag, men afslutningsvis ønsker
de to menighedsråd, at sige dig
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hjertelig tak for de år du har været
præst i sognene, og takke dig for det
gode samarbejde. Desuden ønsker
vi dig og din familie alt godt i fremtiden med håbet om, at det nye job
vil bringe dig nye og interessante
arbejdsopgaver.

• Spaghettigudstjenester, hvor målet
bl.a. var at få flere unge familier med
børn ind i kirken.

• Janne indførte for nogle år siden en
midnatsgudstjeneste i Kappel natten
mellem den 23. og 24. december; en
gudstjeneste med flot tilslutning, men
en gudstjeneste, der også var forskellige
holdninger til.

Janne har været præst i VestenskovArninge og Kappel-Langø i omkring
5 år, og måtte ved sin ansættelse
tage arven op efter de foregående
præster, hvoraf den ene havde været
her i næsten en menneskealder, og
dermed sat sit præg på sognene,
mens de to øvrige havde været her i
korte perioder.

Rudbjerg
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Gudstjeneste i Rønnebærparken
Der er normalt gudstjeneste hver
anden onsdag på Rønnebærparken,
men over sommeren bliver det lidt
mindre. Også da vi kun er én præst.
Og i juni er der en del andre arrangementer, som kræver præsten. Måske
kan vi få én mere i juli, men det afhænger af ferieafløseren. Hellere
tilføje ekstra end at aflyse.
Man kan få kirkebil ved at ringe på
tel. 54 94 85 54 dagen før kl. 16.
Gudstjenester og Andagt starter kl. 10.30

Gudstjenester:

Andagt:

12. juni
26. juni
31. juli
14. august
28. august

3. juli
7. august
21. august
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Syng dig glad - syng i kor
I marts måned medvirkede både Kirkekoret og Spirekoret, i en meget festlig
Spire-gudstjeneste i Vestenskov kirke, hvor dette foto er fra:
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Hvad skal sognet hedde?
I Gloslunde pastorats menighedsråd
har vi besluttet at søge om at lade
de fire sogne: Dannemare, Gloslunde,
Græshave og Tillitze, være ét sogn. I
forvejen er vi ét pastorat. Forskellen
er mest af praktisk betydning, fordi
så behøver menighedsrådet ikke at
være så stort og det behøver heller
ikke at repræsentere hvert sogn. I dag
skal alle sogne være repræsenteret i
menighedsrådet.

Menighedsrådet har lidt forskellige
meninger, men hovedparten hælder
til at lægge os fast på Dannemare, at
opgradere og koncentrere kræfterne
på navnet og byen Dannemare, så
vi kommer til at hedde ”Dannemare
sogn”. Ude omkring er Dannemare
mere kendt end de andre sogne; dér
ligger vores Brugs og Ældrecenter, og
de fleste mennesker bor i Dannemare.
Det vil være godt at sætte Dannemare
i fokus, og den ligger også mest centralt i pastoratet.

Det ændrer ikke på gudstjenester og
kirkelige handlinger. De vil finde sted
uafhængigt af, om vi er ét sogn eller
ét pastorat.

Det er dog ikke kun vores egen afgørelse, da stiftet og Kirkeministeriet
sender ansøgningen til Stednavneudvalget, der skal tage stilling til navnets
berettigelse.

Den samme ændring er sket i vores
nabopastorat, som tidligere bestod
af sognene Søllested, Skovlænge og
Gurreby samlet i ét pastorat, men i
dag er lagt sammen til ét sogn med
navnet Søllested-Skovlænge-Gurreby.

Kirkekoret øver fredag eftermiddag fra d. 23. august.
Spirekoret øver tirsdag eftermiddag fra d. 27. august.

g

Nye børn og unge, som har lyst til at synge med, kan tilmelde sig hos

Ulla tel. 25 15 98 13
6

$

Efter sommerferien fortsætter begge kor med at synge i Dannemare kirke.

Men stem på hvilket navn, du ønsker.
Klip nedenstående af og aflevér det i
præstens postkasse (i døren) inden 1.
juli 2019.

Det største problem er, at sognet skal
have et navn. Hidtil har vi kaldt pastoratet for ”Gloslunde pastorat”, sikkert
fordi præstegården ligger i Gloslunde.
Menighedsrådet vil gerne høre beboernes mening i sognene, og der er tre
oplagte valgmuligheder:

Sæt kryds:
q Gloslunde sogn
q Dannemare sogn
q Dannemare-GloslundeGræshave-Tillitze sogn

1) Gloslunde sogn
2) Dannemare sogn
3) Dannemare-Gloslunde-GræshaveTillitze sogn

Det gælder kun for borgere med folke-registeradresse i Dannemare, Gloslunde, Græshave
og Tillitze sogne.
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”Vestenskov sogneråd 1958-1962”
I dag har vi kun menighedsrådene tilbage, som
lokale aktører med økonomiske ressourcer

Menighedsrådet – det mest lokale demokrati
koncerter og foredrag osv.
Menighedsrådet i Gloslunde forvalter
ca. 2,7 mio. kroner og VestenskovArninge og Langø-Kappel hver ca.
det halve, så det er mange penge at
råde over i lokalsamfundet. I forhold
til andre lokale foreninger er menighedsrådene ressourcestærke. Menighedsrådene er også arbejdsgivere
for personalet (organist, kirkesanger
og gravere). Præsten er dog ansat af
Kirkeministeriet.

Vi hører så meget om folketingsvalg,
kommunalvalg og EU-parlamentsvalg. Men det mest lokale og nære
demokrati er menighedsrådene, som
skal vælges igen i 2020.
Efter den sidste kommunalreform
blev Rudbjerg kommune afskaffet, og
det vi har tilbage, er bl.a. menighedsrådene og kirkerne. Der er ikke tradition for så stor debat om menighedsrådene - mange tror at det foregår
automatisk, men det gør det ikke.
Der er mange beslutninger, der skal
tages: Om vore kirker, hvordan skal de
vedligeholdes, udsmykkes, hvordan
skal gudstjenesten være, hvordan skal
kirkegårdene se ud, skal vi holde flere

Så vore sogne og kirker giver enestående rammer, for at være med til at
skabe det lokale samfund.
Henrik Gade Jensen
8

Fællesgudstjeneste i Reventlowparken 2. pinsedag
Kom til festlig udendørsgudstjeneste
med mange præster og sogne. Lolland
Vestre provstis eneste fælles arrangement for alle sogne, er den årlige 2.
pinsedags gudstjeneste i Reventlowparken.
Det er den 10. juni kl. 11.00.
Tag en flugtstol eller et tæppe med til
at sidde i græsset foran Pederstrup, og
lad jer fylde af pinsens ånd.

nesten og prædikenen holdes i år af
sognepræst Henrik Gade Jensen, som
vil tale om helligåndens betydning
i vores liv og samfund. Den levende
Gud er iblandt os. En mild prædiken,
selvom tungen er af ild.
Og vi synger alle de bedste pinsesalmer.
Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad, knapper en øl op eller hvad
man har med, og nyder sammen et pinsemåltid i det flotte solrige vejr.

Promenadeorkestret spiller og Kammerkoret synger. Det er festligt og
flot og dejligt at være sammen om.
Provstiets præster deles om gudstje-

Kalenderen fortsættes på side 12
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Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11
Sognepræst		
Kirke

Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11

Vacant
Arninge

Vestenskov

2. juni

6. sønd. efter påske

9. Juni

Pinsedag		

10. juni

2. Pinsedag

16. Juni

Trinitatis			
søndag			

Sognepræst		
Kappel

Langø

11.00 (NN)
9.30 (HGJ)		
11.00 Fælles gudstjeneste i Reventlowparken
11.00
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Kirke

Henrik Gade Jensen (HGJ)
Dannemare

Gloslunde

Græshave

Tillitze

2. juni

6. sønd. efter påske

11.00 Dåb			

9. Juni

Pinsedag				11.00

10. juni

2. Pinsedag

16. Juni

Trinitatis søndag

23. Juni

1.s.e. trinitatis			

30. Juni

2.s.e. trinitatis 14.00 Dåb

		

7. Juli

3.s.e. trinitatis		

11.00 (NN)		

14. juli

4.s.e. trinitatis				

21. Juli

5.s.e. trinitatis

28. Juli

6.s.e. trinitatis		

4. August

7.s.e. trinitatis				

6. August

Tirsdag

11. august

8.s.e. trinitatis			

13. august

Tirsdag

11.00 Fælles gudstjeneste i Reventlowparken
9.30			

Møllegudstjeneste

				(HGJ)

9.30 (HGJ)

11.00

23. Juni

1.s.e. trinitatis				

30. Juni

2.s.e. trinitatis		

3. Juli

Onsdag				

7. Juli

3.s.e. trinitatis 9.30 (NN)			

10. Juli

Onsdag				

14. juli

4.s.e. trinitatis

17. Juli

Onsdag				

21. Juli

5.s.e. trinitatis			

24. juli

Onsdag				

28. Juli

6.s.e. trinitatis		

9.30 (HGJ)		

18. August

9.s.e. trinitatis 9.30			

4. August

7.s.e. trinitatis 11.00 (HGJ)			

21. august

Onsdag			

7. August

Onsdag

25. August

10.s.e. trinitatis 			11.00

11. August

8.s.e. trinitatis				

9.30 (HGJ)

1. Sept.

11.s.e. trinitatis

18. August

9.s.e. trinitatis			

11.00 (HGJ)

25. August

10.s.e. trinitatis		

1. Sept.

11.s.e. trinitatis 			 11.00 Fjorddag

11.00 (HGJ)		
19.30 Aftensang

19.30 Aftensang

19.00 Strandgudstjeneste Albuen (NN)
19.30 Aftensang
9.30 (NN)
19.30 Aftensang

16.00 Andagt i Peter Hansens have (HGJ)

11.00 Hornfiskefestival i Kramnitze (NN)
11.00		
9.30

Strandgudstjeneste 19.00 ved Hummingen
11.00

Sommerkoncert 19.00

9.30

9.30 (HGJ)

10

11.00 (NN)
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Sangaften 19.00
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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, ca. kl. 16.15.
Til maddagen den 12. 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:

27. maj kl. 13.00
Strikkeklub i Vestenskov
sognegård (Læsøvej 8)
Vi afslutter den 27. maj kl. 13 og holder ferie i juni-juli og august måned.
Vi starter op igen den første mandag i
måneden, første gang d. 2. september
herefter d. 7. oktober, d. 4. november
og 2. december.
Vi hygger med kaffe og kage som
koster 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.

Bjarne Enemark på
tel. 54 94 80 82 / 51 35 60 70 eller
Ingelise Palm på tel. 42 19 13 95.

6. juni kl. 19.00
Foredrag om stress i Vestenskov
sognegård (Læsøvej 8), med
Tina Stentebjerg

Venlig hilsen

Ingelise Palm tlf. 42 19 13 95

Kan du nikke genkendende til en hverdag, hvor arbejde, aftaler og huslige
pligter fylder det meste? En hverdag,
hvor du ind i mellem drømmer om, at
have lidt mere tid til dig selv og gøre
noget mere af det der gør dig rigtig
glad? Så er du bestemt ikke alene.
Vi er stressede som aldrig før og løber
hurtigere og hurtigere uden rigtig at
vide, hvorfor vi løber afsted. Hverdagen kan være fyldt af så mange krav,
at livet føles som ren overlevelse. Men
sådan skal livet ikke være.
Stresskonsulent og coach Tina Sten-

Sept. - december kl. 11.30
Maddag/Fællesspisning i
Vestenskov sognegård 2018/19
Vi holder ferie i juni og juli måned,
men fortsætter med vores maddage
Kl. 11.30 torsdag d. 26. september,
31. oktober, 21 november samt 12.
december.
Før spisningen bliver der afholdt en
kort andagt med salmer og læsning
fra biblen.
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ind i den nye opbevaringslade, men
gudstjenesten har kunnet holdes i det
fri igennem alle årene, så det kan den
formentlig også i år. Der er stole til 4050 personer, og det plejer at række.
Men man kan, for en sikkerheds skyld,
medbringe egen stol.

tebjerg hjælper virksomheder og privatpersoner med at forebygge stress
og få livskvaliteten til tops. Hun sætter
denne aften fokus på, hvordan vi nemt
kan få lidt mere glæde og tilfredshed
ind i hverdagen.
Så vil du have:
• inspiration til, hvordan du får mere tid
og energi til dig selv?
• gennemtestede værktøjer til at få en
mere positiv tankegang?
• simple teknikker til at få mere overskud, så du kan leve det liv, du inderst
inde gerne vil?
Så kom til en hyggelig aften i Vestenskov sognegård (Læsøvej 8) torsdag
d. 6. juni kl. 19.00.

16. juni kl. 11.00
Møllegudstjeneste ved Kappel
Stubmølle
De seneste 25 år har der været holdt
en landsdækkende mølledag den 3.
søndag i juni. Det er i år søndag den 16.
juni. Kappel Stubmølle har deltaget i
mølledagen igennem alle årene og vil
også gøre det i år.

Efter gudstjenesten vil der være et
gratis traktement med mølleboller
og saft. Der vil senere være mulighed
for at købe “halmsild” m.m. af møllelauget. Og man vil kunne at købe drikkevarer, kaffe og friskbagte vafler m.m.
fra møllelaugets boder indtil kl. 16.

Møllen er åben kl. 10-16. Første egentlige programpunkt er en friluftsgudstjeneste kl. 11 på møllepladsen. Det
er endnu ikke afklaret, hvem der er
præst ved gudstjenesten. I tilfælde af
dårligt vejr kan gudstjenesten flyttes

Møllelauget i færd med at opføre
en opbevaringslade øst for det nu13
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værende møllemagasin. Den skal
være færdig inden 1. juni. Laden finansieres af tilskud fra den såkaldte
grønne pulje, og ladens færdiggørelse
vil blive markeret i forbindelse med
mølledagen. Det er endnu ikke afklaret, hvordan det bliver markeret.
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telt ved Kramnitze, vores kirke i pastoratet. Det er under Hornfiskefestivalen, og traditionen tro, samles vi til
gudstjeneste i teltet.

7. august kl. 16.00
Andagt i Peter Hansens have
I denne smukke have med et væld af
flotte blomster og smuk natur, vil vi gå
rundt og lade os opfylde af Guds ord
og skønne dufte.

Vi mødes på kirkegården og hører lidt
om stedets historie.
Herefter går vi ind i kirken og ”synger
solen ned” med kendte aftensange.
Fløjtenist, Verner Nicolet, vil ledsage
os med musik et par aftener.
Store såvel som små er velkomne.
NB! Der er mulighed for at besøge den
gamle klokke og ”kimemaskine” på
loftet. ( På eget ansvar!)

I år er det 25 år siden, at Kappel Stubmøllelaug blev stiftet. Det skete ved
den første mølledag, den 19. juni 1994.
Møllelauget overvejer at markere dagen ved en festmiddag eller lignende
om aftenen. Man vil kunne læse
nærmere på møllelaugets hjemmeside: www.kappelstubml.dk.

Man skal selv medbringe et tæppe eller andet til at sidde på.
Vi mødes udenfor haven og går samlet rundt.

13. august kl. 19.00
Sommerkoncert med Calabash

Søndag 14. juli kl. 19.00
Strandgudstjeneste på Albuen

Husk kirkebilen kører også til udendørsarrangementer

I de smukke omgivelser ved Albuen
strand, afholder vi friluftsgudstjeneste. Kom og mærk suset og hør Guds
ord under åben himmel.
Alle er velkomne, efter gudstjenesten
er der kaffe og kage.

3. , 10. , 24. og 31. juli

Søndag 21. juli kl. 11.00

Holger Villadsen

Aftensang i Langø kirke

Gudstjeneste ved Hornfiskefestival

Onsdage d. 3. , 10. , 24. og 31. juli kl. 19.30.

På én særlig dag om året, er det store
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I Tillitze kirke spiller Calabash improvisationer og arrangementer af bl.a.
Mozart, Bach og Beatles

6. august kl. 19.00
Strandgudstjeneste

Calabash består af Jakob Mygind på
sax og Kai Stensgaard på marimba &
aluphone

Vi mødes ved stranden ud for Digegården ved Hummingen - tag et
tæppe med, stråhat eller parasol,
måske en udflugtsstol, og vær med til
at synge salmer og deltage i gudstjenesten. Kom og vær med under afslappende forhold i klitten. Bagefter kan vi
nyde en kop kaffe/te i Digegården, og
måske en kage - man betaler selv.

Koncerten er et samarbejde mellem
musikere med rod i hver sine genre.
Det er den klassiske Kai Stensgaard,
der leverer træet, i form af en 3 m lang
specialbygget marimba, og den jazziske Jakob Mygind, der blæser på sine
15
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saxer i flere størrelser. Calabash har
udgivet to CDer, den seneste Calabash Live i 2014.

Rudbjerg
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Konfirmationer

21. august kl. 19.00
Sangaften

De er begge nordjyske musikprismodtagere: Jakob Mygind modtog
årets nordjyske jazzpris i 1994, og Kai
Stensgaard var den første modtager
af Nordjyllands Amts Musikpris i 1989.

Vi synger sommeren ud i Græshave
kirke, onsdag den 21. august kl. 19.00.

Kom og vær med til at synge fra
Højskolesangbogen, om årstiden, om
fædrelandet og historien, og om livets
kamp og glæder.

Jakob Mygind spiller i det tidligere
statsensemble, New Jungle Orchestra,
som har turneret rundt i det meste af
verden, bl.a. har de spillet ved Newport Jazzfestival, Carnegie Hall og
Blue Note i New York City, Djakarta
Jazz Festival, Sidney Operahus og for
den japanske kejser, da dronningen
for nylig besøgt Japan. Han er også
kapelmester og komponist i sit eget
jazzorkester Matchbrothers.

Organist Ulla Schwartz spiller og
Henrik Gade fortæller om sangene.
Bagefter er der kaffe/te og kage.

4. september kl. 19.00
Basarkredsen

Kai Stensgaard har givet koncerter i
Europa, Mexico, Taiwan, Japan, USA,
Chile, Argentina og Puerto Rico og
har bl.a. uropført koncerter for marimba med symfoniorkestre og concert bands.

Basarkredsen holder strikkepindene
i ro over sommeren, og begynder så
igen den onsdag den 4. september.

Konfirmanderne i Tillitze kirke
søndag den 28. april var:
Mathias Sønderhøj Jensen
Marcus Lucas Jensen

Konfirmanden i Græshave kirke
søndag den 28. april var:
Benjamin Clausen van der Weiden

Afdøde i Pastoraterne siden sidst
Langø
Else Marie Studsgaard
Jørgen Rasmus Knudsen

Dannemare
Merete Dornonville de la Cour
Lena Gurli Hansen

Kappel
Svend Germann Havlykke

Gloslunde
Aase Hansen

Vestenskov
Gert Buhl Moseholt
Tommi Rasmussen

Tillitze
Iven Toft Jensen
Birte Danielsen
Bill Aage Johansen

Se mere i næste nummer.
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Rudbjerg Menighedspleje
Rudbjerg Menighedsplejes besøgstjeneste arbejder fortsat for, at borgere
bosat i de 8 kirkesogne i Kappel og
Gloslunde pastorat, kan få et besøg,
hvis de føler sig enlige og ensomme.

I september kommer høstmarkedet i
Gloslunde kirke og præstegårdshave
(mere om det senere), hvor overskuddet går til menighedsplejen.

På ældrecentret Rønnebærparken
bidrager menighedsplejen til maddage, sang- og musikeftermiddage,
og støtte til forskellige andre aktiviteter i et tæt samarbejde med kommunens stedlige frivilligkoordinator.
Der formidles også fællesspisning for
pensionister i Vestenskov sognegård.
Denne sommer har vi den glæde at
kunne give tre børnefamilier en uges
sommerferie i Marielyst.

Kirkeblad

Lokalnyt
Lørdag d. 1. juni kl. 11-16.00

Mandage kl. 19.00

By loppemarked

Cykeltur i Kappel

I Parken ved kirken i Dannemare.

Kappel Boldklubs venner tager
cyklerne frem, og kører
hver mandag kl. 19.00
fra klubhuset, Kappelvej 4 B

Tilmelding af bod til:
Anne Pedersen
• Tel. 2082 5972 eller
• Mail: annelydia@live.dk

Alle kan være med og alle er velkomne.

Lørdage kl. 13.00

Lørdag d. 10. aug. kl. 11-16.00

Mona Nielsen er besøgskoordinator i Rudbjerg.

Børnenes Dag

Keglespil

I Parken ved kirken i Dannemare.
Kom til en festlig dag for børnene,
hvor alle aktiviteter er gratis.

Der er keglespil følgende lørdage
kl. 13.00:
Den 8. juni, 27. juli og 17. august

g

Her kan alle være med. Kom og få en
hyggelig eftermiddag.

Høstmarkedet i september i Gloslunde
Se mere i næste nummer
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