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Nu falmer skoven,
og efteråret
melder, så småt, sit
komme...
Sommeren er nu forbi, og den nærmest
fløj afsted.
Vi fejrer høsten og
kampagnen kører.
Den lange mørke november efter løvfald,
bliver svær at komme
igennem.
Vi forbereder os langsomt på vinteren og
lysene til jul.
Der er heldigvis meget at se frem til...

Indhold
Nu takker alle Gud ... 2-3
Nyt fra Rønnebærparken og korerne ... 4-5
Julehjælp m.m. ... 6
Kalender ... 7-13
Den svære gudstjeneste...14-15
Konfirmationer ... 17
Afdøde ...18
Lokalt nyt ... 19

Midtersiderne:
Gudstjenesteoversigt

Foto: Agnete Vistar

Sognepræst for GloslundeGræshave-Dannemare-Tillitze:
Henrik Gade Jensen
Gloslunde præstegård
Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare
Tel. 5494 4180/3058 5700
Mail: hgj@km.dk

Til høstfest i
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Nu takker alle Gud
hårdt arbejde med jorden og markerne, sten der skal fjernes og dræn
der skal lægges, der er årsag til et
pænt udbytte.

I efteråret fejrer vi høsten med høstgudstjeneste. Og vi synger vores
kendte høstsalmer.
Tidligere var det mest en takkefest
over, at kornet var kommet i hus og
at familier ikke behøvede at sulte
vinteren over. Førhen var man mere
underlagt naturens lunefuldheder og
vejrets omskifteligheder, og det stod
ikke i den enkeltes magt at sikre en
god høst.

Alligevel bør vi takke for høsten!
Vi bør takke for at leve på den eneste
planet, som er grøn og har jord og
muld og hav, regnvejr og tåge og dis,
træer og fauna og flora.
Når jeg står i præstegårdshaven om
natten og ser op i himlen og ser på
stjernevrimlen, så ser jeg ud i et goldt
univers. Måske er der liv et andet sted,
men ifølge vores viden i dag er vores

I dag takker vi ikke Vorherre så meget
for de fyldte lader, fordi vi behersker
og omgås naturen bedre i dag. Det
er også mange års og generationers
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lille planet, Jorden, det eneste himmellegeme med atmosfære, med ånd
og med liv. Og med små mennesker
med hjerner. Alle de andre himmellegemer er golde sten og gasser, der
farer omkring, og som er ubeboelige
for åndende mennesker. Det hører til
morsom science-fiction at forestille
sig liv på andre planeter eller menneskers rejser ud til stjerner i himmelrummet.
Og vores lille grønne planet har kun
kunnet udvikle planter og dyr og
mennesker, på grund af unikke omstændigheder. Vi kan takke Saturn og
Jupiter for at de, som mægtige planeter, tiltrækker mange asteroider
og kometer, så de ikke dratter ned på
jorden. Vi kan takke månen for at den
giver os stabile årstider, og at vinter
og sommer ikke skifter hver dag.

Også tanken på, at vores livgivende
sol engang vil slukkes – om lang tid
heldigvis – men det varer ikke evigt.
Så vi takker vor Gud for, at vi har fået
en lille grønært blandt milliarder af
golde sten at leve på, at vi har sol og
måne omkring os, og en frodig jord
der kan brødføde os og mætte vore
maver.

Og den største overraskelse i jordens
historie er nok, at der kunne opstå
sådan nogle som os, mennesker, der
er intelligente væsner. Vi mennesker
adskiller os markant fra vore hunde
og katte og køer og grise, fordi vi har
intelligens og kan udvikle redskaber
og derfor også gøre os jorden underdanig. Tak Gud, at du lod et kometnedslag udrydde dinosauruserne engang, så der blev plads til os.

Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!

Enkelte gange har jordens liv været
udfordret af kæmpe vulkanudbrud
og kometer, og det kan måske ske
igen. Det kan gøre mig lidt bange.
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Gudstjenester på Rønnebærparken
Gudstjenester:
11. september
2. oktober
16. oktober
30. oktober
13. november
27. november

Der er gudstjeneste hver anden onsdag kl. 10.30 på Rønnebærparken,
vores ældrecenter her i pastoraterne.
Og hver anden onsdag er der andagt,
hvor vi synger og hører en historie.
Sognepræst Henrik Gade Jensen står
for gudstjenesterne sammen med
Ulla Schwartz, der spiller, og Aase Dyreborg, som synger.
Mange frivillige hjælper til med kaffe
og kage, og med at få det hele til at
fungere.

Andagt:
4. september
9. oktober
23. oktober
6. november
20. november

Syng dig glad
- syng i kor!

Det er altid hyggeligt at være sammen. Både pårørende og ældre udefra, er meget velkomne.

Hvad skal sognet hedde? Det skal hedde:

Dannemare-Gloslunde-Græshave-Tillitze sogn
og Kirkeministeriet om, at vores kirkelige enhed ikke mere officielt hedder
”Gloslunde pastorat”, men

Sognene i vores pastorat skal lægges
sammen til ét sogn i stedet for ét pastorat. Det er mest teknisk, for det betyder ikke noget for gudstjenester og
præst. Men hvad skal det så hedde?
Det spurgte vi om sidst.

”Dannemare-GloslundeGræshave-Tillitze sogn”.
Det betyder så også, at menighedsrådet ikke i fremtiden behøver at
have medlemmer fra alle de tidligere
sogne, men vi håber da bestemt at der
vil være interesserede fra alle kirker, så
sognet bliver repræsenteret fra alle
kirker og tidligere sogne.

Og der blev – heldigvis – stort flertal
for et navn, nemlig alle fire sogne med
bindestreg. 15 havde stemt og 10
stemte for det lange og inkluderende
navn. 2 stemte for ”Dannemare sogn”
og 4 stemte for ”Gloslunde sogn”.
Tak for den tydelige tilkendegivelse!
Præsten vil nu søge Stiftsmyndigheden

Mere om det i næste kirkeblad.
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Efter sommerferien fortsætter begge kirkens kor:

Kirkekoret synger fra fredag d. 23. august kl. 16 -17.30
Spirekoret synger fra onsdag d. 28. august kl. 16 -16.45
Begge kor øver i Dannemare kirke og det er gratis at synge med

Nye børn og unge er velkomne!
Det er planen, at begge kor medvirker ved

Høstgudstjenesten d. 22. september
LUCIA
Fra fredag d. 15. november kl. 16 - 16.45 begynder vi at øve Lucia
Alle som har lyst til at være med, kan tilmelde sig hos:

Ulla tel. 25 15 98 13
5
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Julehjælp

Alle kommende konfirmander med
forældre inviteres søndag den 8. september kl. 19.00 til Gloslunde, hvor vi
snakker om de konfirmationer. Det
gælder også for konfirmander og
forældre fra Kappel-Langø og Vestenskov-Langø, men alle har fået besked
med brev. Vi begynder med gudstjeneste i Gloslunde kirke kl. 19.00 og så
får vi kaffe og kage i præstegården
bagefter.

Der bliver igen i år mulighed for at
søge julehjælp fra Rudbjerg Menighedspleje. Blanket til at søge kan
fås hos sognepræst Henrik Gade
Jensen i Gloslunde præstegård eller
formand for menighedsplejen i Rudbjerg Bjarne Enemark i Langø., tel.
4594 8082. Ansøgningsblanketten vil
også ligge på pastoraternes hjemmesider, hvor den kan printes ud. Julehjælpen udgør en købmandskurv, evt.
kombineret med et mindre gavekort.
Ansøgningsfrist i år er søndag den 17.
november 2019.

Konfirmationerne i 2020 er i
Gloslunde pastorat søn. d. 26. april,
Kappel og Langø d. 8. maj,
Vestenskov og Arninge d. 10. maj.

Konfirmationsundervisningen
2019-2020

Afsked med
organist
Søren Johansen

Kirkeblad

Kalender
Der serveres en god kop kaffe med kage
til og det koster 10 kr.
Hvis nogen ligger inde med garn, som
de ikke bruger, modtager vi det gerne.

29. aug. - 12. dec.
Maddage og fællesspisning i
Vestenskov sognegård, Læsøvej 8
Nu begynder vi igen med vore maddage. Vi serverer en to retters menu,
kaffe og kage til en simpel pris af kr.
50. Der spilles også banko, hvor en
plads koster 5 kr.
Det begynder kl. 11.30 og
slutter ca. kl. 16-16.30.

Alt dette fik vi lavet i sidste sæson:
240 bluser
42 trøjer med knapper
242 par strømper
102 store og små tæpper
119 huer
85 blebukser
4 undertrøjer, 79 sæt undertøj
8 babypakker (svøb og sæt undertøj)
8 gamacher
6 hagesmækker
7 trøjer med gamacher
3 trøjer med korte bukser
3 trøjer med hue, vanter og sokker
8 små kjoler
5 sommertrøjer
5 par vanter
9 små babysokker
4 små halstørklæder
1 sjal
7 klude.

Man kan blive hentet, ring bare til
Bjarne Enemark på tlf. 5494 8082 eller
til Ingelise Palm på tlf. 4219 1395.
Første gang bliver:
Torsdag d. 29. august, derefter torsdag d. 26. september, torsdag d. 31.
oktober, torsdag d. 21. november
og torsdag d. 12. december.
I december skal man medbringe en lille
pakke til ca. 25-30 kr.

Igen i år bliver konfirmationsundervisningen en blanding mellem undervisning med skoleklassen, og så lokale
søndage i pastoraterne.

2. sept. - 2. dec.

Konfirmanderne skal følge undervisningen med deres skoleklasser, hvor
de går.

Den unge organist Søren Johansen
fra Maribo, som i 1½ år har stået for
musikken til gudstjenesterne i Kappel
pastorat, har søgt nye udfordringer
som organist i Østofte sogn. Vi var
glade for Sørens muntre orgelspil, og
ønsker dig alt vel fremover. Stillingen
som organist er slået op igen.

Så inviterer vi dem på særlige søndage, til at komme før gudstjenesten, hvor vi så snakker om kirken og
hvad der foregår i gudstjenesten, og
de deltager derefter i gudstjenesten.
Sådan lærer vi hinanden at kende.
6

Strikkeklubben i Vestenskov
sognegård, Læsøvej 8
Vi strikker den første mandag i måneden. Første gang den 2. september. Så
bliver det 7. oktober, 4. november og
2. december.
Vi hygger og får en god gang snak,
for det er der også tid til.

En stor tak til alle de flittige damer.
Med venlig hilsen
Ingelise Palm, tlf. 4219 1395
7
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afholdt den traditionelle havnegudstjeneste v/sognepræst Henrik Gade
Jensen, efterfulgt af gratis sildebord.
Rødby Harmonikaklub spiller til gudstjenesten og efterfølgende til sildebordet.

4. sept. - onsdage kl. 13-16
Basarkredsen i Gloslunde

I Langø Bådelags klubhus kan man
købe noget godt at spise og høre
musik, ligesom “Langø Havnegrill og
Café” på havnen og Langø Fiskerestaurant (“Kig Ind”) på Havnevej 21 har
åbent hele dagen.

Rudbjerg

Kirkeblad

22. september 11.00

9. oktober kl. 17.00

Høstgudstjeneste og
Høstmarked i Gloslunde

Hverdagsgudstjeneste i
Gloslunde

Så er der igen høstgudstjeneste i
Gloslunde kirke, med efterfølgende
høstmarked i præstegårdshaven.

Kom og spis sammen og slip for madlavningen! Onsdag den 9. oktober
mødes vi i Gloslunde kirke kl. 17.00
til et par salmer, en lille prædiken fadervor og velsignelsen, og så går vi
over i præstegården og spiser og hygger os sammen.

Til gudstjenesten synger vi vores
kendte høstsalmer, Kirkekoret medvirker og præsten Henrik Gade Jensen
prædiker.

Tilmelding til præsten, ring eller send en
sms på 3058 5700.

Basarkredsen begynder onsdag den
4. september og så hver onsdag kl.
13- 16. Det foregår i præstegården i
Gloslunde. Nye er meget velkomne.

Det koster 25 kr. pr. voksen.

26. oktober kl. 14.00
1. september

Rundt om på havnen vil der være en
masse aktiviteter, bl.a. kan nævnes:
Ansigtsmaling, boder med honning og
frugt, fiskebilen sælger friske fisk, der er
halmrøgede sild, gymna-stikopvisning
m.m.

FJORDDAG!
På Langø havn
Nakskov Fjorddag 2019 på Langø
bliver i år med ekstra mange aktiviteter, idet det er 20. gang det bliver
afholdt.

NH1 holder åbent skib og Langø Bylaug fremviser barkegryden og dens
historie.
Man bør også aflægge Langø Forsamlingshus et besøg. Her er der udstilling af forskellig brugskunst samt salg
af mange spændende ting, og der kan
købes kaffe og kage samt drikkevarer.
Der er lagt op til en fantastisk dag på
Langø, men se det endelige program
i Extra Posten.

Efter den officielle åbning kl. 10.45
ved fløjtenist og dirigent Verner Nicolet, tidl. Ydø, bliver der i det store telt

På glædeligt gensyn
Styregruppen for Fjorddagene
8

Oplevelser med is i maven
Roland Hansen, Sakskøbing, fortæller
om sine 26 måneders tjeneste ved
Slædepatruljen Sirius. Slædepatruljen
Sirius er et af forsvaret specielkorps
og en hel unik enhed. Som den
eneste i verden kører de på patrulje
med hundeslæde i bidende kulde og

Efter gudstjenesten er der høstmarked i præstegårdshaven, hvor der
kan købes stegte kyllinger med salat
og kartoffelsalat til en billig penge.
Der er hoppeborg for de mindre,
boder, tombola og skattejagt, og alt
sammen med fine sponsorpræmier.
Der er kaffe og kage til billige priser.
Kom og være med til at fejre, at høsten
er i hus.
Høstmarkedet arrangeres af menighedsrådene i Rudbjerg og “Rudbjerg
Menighedspleje”, og overskuddet går til
menighedsplejen og julehjælpen.
9
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Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11
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Sognepræst		

Vacant

Kirke

Arninge

Vestenskov

1. sept.

11.s.e. trinitatis							

8. sept.

12.s.e. trinitatis		9.30

Sognepræst		
Kappel

Langø
11.00 Fjorddag

Kirke

Henrik Gade Jensen (HGJ)
Dannemare

Gloslunde

Græshave

1. sep.

11.s.e. trinitatis

9.30		

8. sep.

12.s.e. trinitatis 11.00

19.00

Tillitze

			Konfirmand			gudstjeneste

11. sept.		onsdag						19.00
								Aften-

								gudstjeneste

15. sep

15. sept.

13.s.e. trinitatis				11.00 (NN)				

22. sept.

14.s.e. trinitatis		

Fælles Høstgudstjeneste i Gloslunde kl. 11.00

24. sept.
tirsdag								19.00
										Aften-

										gudstjeneste

29. sept.

15.s.e. trinitatis		 		9.30

6. oktober

16.s.e. trinitatis		11.00				

13. oktober

17.s.e. trinitatis 			

20. oktober

18.s.e. trinitatis 					9.30		

27. oktober

19.s.e. trinitatis 					

13.s.e. trinitatis			

9.30 (NN)

22. sep.
14.s.e. trinitatis
11.00
			Fælles
			høstgudstjeneste

29. sep.

15.s.e. trinitatis 				11.00 (dåb)

6. oktober

16.s.e. trinitatis 9.30

9. oktober

onsdag		

				
17.00

Hverdags			gudstjeneste

11.00				

		11.00

30. Oktober		onsdag						19.00
								Aften-

13. oktober

17.s.e. trinitatis

9.30			

20. oktober

18.s.e. trinitatis

11.00 (dåb)			

27. oktober

19.s.e. trinitatis

15.00

			Børn og
			familie

								gudstjeneste

3. nov.

Alle helgens dag

		

15.30				19.00

10. nov.

21.s.e. trinitatis

11.00				

17. nov.

22.s.e. trinitatis		 				11.00

24. nov.

Sidste dag i
kirkeåret

9.30
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3. november

Alle Helgens dag

10. nov.

21.s.e. trinitatis

17. nov.

22.s.e. trinitatis

24. nov.

Sidste dag i
kirkeåret

17.00			14.00
9.30		
Stormflodsgudstjeneste på pumpestationen kl. 15.00
11.00
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tre måneders mørke. Roland Hansen
har kørt ca. 10.000 km med hundeslæde i Nordøstgrønland, med et kig
mod Nordpolen. Der fortælles om
patruljens baggrund, historier om
makkerskabet på de lange slæderejser, og der vises smukke billeder fra
det store land.
Sognegården Vestenskov, Læsøvej 8
Tilmelding senest 19/10 til
Birgitte 23 36 50 24 el. Bøje 61 34 97 93.

gode mennesker er glemt.
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16. november kl. 13. - 15.00

17. november kl. 15.00

I kirkerne mindes vi vore kære, som vi
har taget afsked med i løbet af det forgangne år. Det er 3. november og der
bliver korte gudstjenester, med sang
og læsning uden prædiken. Alle kan
tænde et lys for dem, vi har mistet.
Det er i Tillitze Kirke kl. 14.00,
Vestenskov Kirke 15.30,
Dannemare Kirke kl. 17.00,
Langø Kirke kl. 19.00.

27. oktober kl. 15.00

5. november kl. 19.00

Børne- og familiegudstjeneste i
Gloslunde Kirke

Henrik Gade Jensen om 30-året
for Murens fald

Alle børnefamilier indbydes til at være
med i Gloslunde kirke, til at synge
sange om Gud og være sammen.
Bagefter er der pølser og brød med
ketchup og sennep i præstegården

I år er det 30 år siden, at Muren i Berlin
faldt den 9. november 1989. Det kom
som en overraskelse og ændrede
Europa på kort tid. I dag kan vi – heldigvis – knap huske det delte Europa
med Jerntæppet ned gennem Europa og med overvågning, visum og
tvangsomveksling af penge, når man
skulle rejse.

3. november
Alle Helgens Dag
– vi mindes vore afdøde

Kom til Julebasar i Gloslunde
Præstegård

Gudstjeneste på
Kramnitze pumpestation

Kom og vær med til at tyvstarte på
julen, til julebasaren i Gloslunde
præstegård, lørdag den 16. november kl. 13-15. Der vil der kunne købes
strik, nisser, juleting, adventskranse
og meget mere. For de spillegale er
der tombola med gode gevinster.
Man kan også få en kop kaffe og en
småkage, eller glögg og æbleskiver.

Vi mindes stormfloden og de mange
omkomne i det iskolde vand i 1872,
til den stemningsfulde gudstjeneste
på pumpestationen kl. 15.00.
Bagefter er der kaffe/te og kage.

Tirsdag den 5. november kl. 19.00
fortæller jeg om Murens Fald, om tiden
før da og hvad der kom efter.

Alle Helgens dag er fra gammel tid
den dag i året, hvor vi tænker på
dem, vi har mistet. Alle har familiemedlemmer, som er gået bort, fædre
og mødre der ikke er mere, men ingen

Meget af det er egne oplevelser, jeg
studerede i Vestberlin i 1982-83 og
boede ikke langt fra Muren, hvor der
af og til var skud og flugt. Det delte
Berlin var fuld af voldsomme kontraster, ligesom det delte Tyskland.
Det foregår i Gloslunde præstegård og
der serveres kaffe og kage.
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Overskuddet går til socialt arbejde hos
Kirkens Korshær i København.
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Den svære gudstjeneste
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Det nyeste i vores kirke er bænkene vi sidder på og prædikenen, som især kommer
fra reformationen, altså for 500 år siden.

I vore kirkebygninger, som vore fædre
og mødre i mange tip-tip-tip-oldeled har
bygget, besøgt og holdt ved lige, føler jeg
et tidens vingesus, en andægtighed og et
stort ansvar.

Der sker aldrig noget tilfældigt til en
gudstjeneste. Medmindre præsten falder
i kjolen eller et barn vræler.
Alt hvad der siges og synges, indgår i en
tusindårig lang kristen tradition:

Når man kommer til en gudstjeneste, er
der meget man ikke umiddelbart forstår.
Præsten siger noget, og der svares. Man
rejser sig og sætter sig. Og salmerne har
mange ord og udtryk, som ikke mere er
gængse.

• Fadervor stammer fra Jesu egen mund,
fra Bjergprædikenen.
• Trosbekendelsen stammer fra 300-tallet,
og blev udformet under voldsomme
uenigheder. Vi har tre lidt forskellige
trosbekendelser, som folk myrdede
hinanden for i oldkirken. Vi bruger kun
den apostolske.
• Nadveren stammer fra Jesus selv, fra
Skærtorsdag hvor han sidste gang var
sammen med disciplene.
• Vekselsangen mellem præst og menighed, præsten hilser og (i dag mest) kirke
sangeren svarer, er også fra den ældste
kirke.
• Enkelte salmer går også tilbage til
300-tallet.

Man kalder det liturgien, den måde gudstjenesten afvikles på.
Hvis jeg kommer til en katolsk messe, forstår jeg heller ikke ret meget. Men man
fornemmer alligevel stemningen, at der
foregår noget, at der siges nogle vigtige
ting.
Og sådan er det også med at gå til kunstudstillinger. Man forstår ikke alle billederne eller skulpturerne, men der er alligevel noget helligt over kunstværkerne.
Man må se på dem igen, fra en ny vinkel,
måske få forklaret lidt om kunstneren, og
så begynder det at dæmre mere. Der er
ikke noget tilfældigt.
Også med mange film kan det være sådan,
især med fantasy og science-fiction kan
det være svært at forstå universet, som
ofte er fyldt med symbolik. Hvorfor gjorde
den lige det?

Det specielle danske ved en gudstjeneste
i vore kirker, er så de mange salmer, vi
synger. Danmark har måske de fleste og
bedste salmer i verden; ja, det lyder som
pral, men er det ikke. Mange kristne kirkers salmebøger er mere monotone, ensformige, både mht. melodi og indhold.
Men der skrives hele tiden nye salmer, og
for tiden skrives der mange nye salmer i
Danmark, - det vælter faktisk frem med
forsøg på at give gudstjenesten nye vers
og toner. Hvad der holder i længden, ved
vi først om 100 år.

På kirkegårdene føler jeg måske mere
samhørighed med de døde, som har arbejdet, levet og lidt her i sognet i en menneskealder, end med mange levende der
klumper sig sammen i København.
Gudstjenesten løfter os fra en tilværelse
som døgnfluer, op i evigheden...

Man skal ikke lade sig afskrække af gudstjenesten. Prøv den!

Det vi forstår, er ofte det ligefremme og
simple. Det vi ikke forstår, er det spændende og lidt mystiske. Verden indeholder begge dele. Og gudstjenesten og
kirkelivet indeholder begge dele.
Men man må ikke lade sig afskrække af, at
man ikke forstår det alt sammen.
Hvem gør det?

Henrik Gade Jensen

Prøv den som vi prøver at spise noget
nyt, vi ikke før har smagt. Prøv den som et
mystisk fællesskab, hvor vi ikke forstår det
hele, men alligevel véd at det betyder noget alt sammen. Prøv den fordi den giver
2.000 års forbindelse og sammenhæng
bagud i tiden.
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“I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet.
Men Guds Aand svævede over Vandene.
Og Gud sagde: »Der blive Lys!« Og der blev Lys.
Og Gud saa, at Lyset var godt, og
Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket, og
Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat.
Og det blev Aften, og det blev Morgen, første Dag...”.

Rudbjerg
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Konfirmationer
Kappel Kirke

Vestenskov Kirke

Langø Kirke

...fra1. Mosebog, Skabelsesberetningen...

Caya Schwartz Stentebjerg
blev konfirmeret den 17. maj
i Kappel Kirke.
Præst er Anna Lind.

Mikkel Schlander Adamsen,
Kathrine Dvorak og Loke
Teis Knudsen Søndergaard
blev konfirmeret den 17.
maj i Vestenskov Kirke.
Præst er Anna Lind.
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Simon Bøcker Due blev
konfirmeret den 19. maj i
Langø Kirke.
Præst er Henrik Gade Jensen.
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Sommerfesten på Rønnebærparken

Rudbjerg
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Lokalnyt
Om Arkivet

12. oktober kl. 14.00

“På Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv kan
du finde mange spændende historier.
Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort,
kirkebøger mm., som belyser egnens
historie og udvikling. Her kan man bl.a.
finde informationer om områdets huse,
gårde og slægter, 2. verdenskrig, egnens
erhvervsliv og meget mere.

Besøg fra AUDIKA hørecenter
Rudbjerg pensionistforening arrangerer besøg af AUDIKA hørecenter
lørdag den 12. oktober kl.14.00 i Rudbjerg hallen. Kom og bliv måske lidt
klogere på hørelse - alle er velkommen, med eller uden høreapparat. Arrangementet er gratis, men kaffe og
kage koster kr. 25.
Den årlige sommerfest blev afholdt
20. juni og var igen i år en stor succes. Knap 100 var mødt frem, borgere
og pårørende fra Rønnebærparken,
og også ældre udefra og ansatte.
Madgruppen (de frivillige) leverede
igen i år en kæmpe indsats, med at

grille for de mange og ikke mindst det
store kagebord imponerer og frister.
Rødby Spillemændene leverede musikken og vi nød alle de mange gamle
landeplager. Frivilligheden og hjælpsomheden glæder så mange.
Tak er kun et fattigt ord!

Afdøde i Pastoraterne siden sidst
Vestenskov

Dannemare

Anna-Lise Larsen
Ejler Hilmar Hansen Bonde

Ove Verner Andersen
Preben Jes Rosenbjerg
Ib Knudsen

Langø

Det er derfor nødvendigt med tilmelding:
Senest den 1. oktober til Rigmor,
tel. 20 91 84 17. Vel mødt!

Lørdag d.16. november
Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv
har 40 års jubilæum

Interesserer du dig for slægtsforskning,
lokalhistorie, erhvervshistorie eller en
helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi
hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

I den anledning vil der blive afholdt
åbent hus med reception samme dag,
hvor alle er velkomne til at kigge forbi.
Mere om tidspunkt m.m. i “Extra Posten” på et senere tidspunkt.

Arkivets dækningsområde er den
tidligere Rudbjerg Kommune, der blev
dannet i 1966 af Arninge, Dannemare,
Tillitse, Vestenskov og Kappel kommuner.”

Tillitze

Torben H. Bærentzen
Birthe Marie Poulsen

Lars Faurby Stengaard
Ellen Marie Nakskov
Niels-Jørgen Vang
Gloslunde

Arninge
Elisabeth Wilster Hansen
Benny Eriksen

Åbningstider: Mandag 10-16
		Tirsdag 10-16

Hanne Ellinor Jørgensen
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E-mail: rudbjergarkiv@gmail.com
19

