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Julen står for
døren...
- og vi glæder os til
juleaften og juledagene, som for de
fleste er forbundet
med familiehygge,
gaver og god mad.
Forinden har vi
adventstiden,
forventningens
tid, hvor vi tænder
kalenderlys hver dag
i den mørke tid. Og
på søndagen har vi
adventskransen.
Alle ønskes en
glædelig jul og et
velsignet nyt år.
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Julen er også sansernes jul

ledagene. Det er ikke bare fredagsslik,
et par poser fra Brugsen, - nej, mange
laver selv konfekt og småkager med
marcipan og chokolade, nougat og
glacerede mandler. Da jeg var barn,
skulle vi altid fløjte eller synge, når
vi lavede konfekt, så det kunne kontrolleres, at vi ikke spiste af godterne.
Men der var vist alligevel et vis spild i
produktionen.

Julen er ikke kun børnenes jul. Julen
er også sansernes jul. Vi dufter granen,
næsten som en bombe fra juletræet,
når det tages ind i stuen. Det er som
vi tager et træ ind fra skoven – og det
gør vi jo egentligt også. Men også i juledekorationerne dufter vi gran - også
hvis det når at brænde lidt.
Vi dufter også julemaden, om det er
flæskesteg, and eller gås, hvor vi kan
spore dem fra ovnen. Sjældent har vi
i dag tid til at bruge lang tid af dagen
på et aftensmåltid, men det gør vi juleaften. Og med brunede kartofler til.
De mange stearinlys vi ofte tænder
i julen, sætter ligeledes sit præg på
stuerne. Nogle har dem også på træet,
men det tør vi ikke mere.
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dere. Og så gemte der sig altid legetøj,
som vi slet ikke kendte til i Danmark.
Så kunne man næsten ikke vente til at
komme i skole igen og vise det frem.
Og følesansen! Ja, den bruger nogen
jo flittigt til at mærke på julegaverne
og gætte, hvad der mon gemmer sig
derinde! Som barn var der ikke noget
ved de bløde pakker, det var tøj man
alligevel skulle have. Næ, de hårde pakker hvor der var biler og den slags i, de
var sagen.

Christmas Carols. Men også stilheden
er værd at lytte til. Der er som regel
langt mindre aktivitet i byen og på
gaderne i juledagene, verden slapper
af, meget ligger stille, mange har fri i
juledagene. Og især hvis vi er heldige
med at få sne, for sne er tyst: Der er ingen ting i verden, så stille som sne.
Øjnene bliver også mætte i julen. Da
jeg var barn, var der kun var én fjernsynskanal og i sort/hvid, nemlig DR,
men den bragte til gengæld også
ekstra mange gode film i juledagene,
både for børn og voksne. Det årlige
Disney-sjov skulle vi altid se, med Jesper Fårekylling: “From all of us, to all of
you”.

Da Jesus blev født i Betlehem, kom de
Hellige Tre Konger med guld, røgelse
og myrra. Røgelse – dét var dufte, der
ville noget. Det brugte man dengang
til højtider, det var fint - måske også
fordi dagligdagens lugte dengang var
strengere og mere beske. I dag ville vi
næppe kunne udholde at være sammen med mennesker for 100 år siden
eller mere, fordi mangel på renovation
og rindende vand gjorde renlighed til
en sjældenhed. Man lugtede og det
gjorde alle.

Også frokosterne er et orgie af smag,
mere end det normale. Det lune og
det kolde, øl og snaps og flere slags
sild.
Og så bliver vi også overvældet
gennem ørerne. Julemusik i radioen,
Luciaoptog og især julekoncerter
er der mange af, hvor den klassiske
musik kommer i fuld udblæsning. Jeg
holder særligt meget af de engelske

Også smagssansen stimuleres flittigt i
julen. Den gode julemad - og så alle
de søde sager, som der er mere af i ju2

Julen er sansernes fest. Lad os dyrke
smagen, lydene, stilheden, de mange
synsindtryk og føleriet i juletiden. Lad
os prøve at sætte fornuften lidt ud
af spillet, og som dyrene lade vores
bevidsthed fylde med sansninger. Se,
smage, lytte og føle...

Et særligt sanseindtryk husker jeg
altid fra min barndoms jul, og det var
pakkerne fra vores moster i Amerika.
De lugtede altid anderledes, end vi
var vant til. Papiret føltes også blø-

Henrik Gade Jensen
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Ny organist i Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge
Kort tid før sommerferien opsagde
vores organist, Søren Johansen, sin
stilling, og det har indebåret, at vi
siden da har klaret os igennem perioden ved hjælp af velvillig bistand fra
diverse andre organister i lokalområdet.
Denne situation er nu afklaret. Menighedsrådene har indgået aftale
med Ingrid Hansen, Købelev, om at
fungere som organist hos os i fremtiden med status af vikar. Hun vil
derfor om muligt dække alle kirkelige handlinger i pastoratet. Ingrid
Hansen har gennem flere årtier virket
som organist i Stokkemarke, og menighedsrådene byder hende derfor
velkommen og ser frem til et godt
samarbejde!

Syng dig glad - syng i kor!
Lucia
Orglet midtskibs i Vestenskov kirke 2019

Gudstjenester på Rønnebærparken
Der er gudstjeneste hver anden
onsdag på Rønnebærparken, vores
ældrecenter her i pastoraterne. Henrik
Gade Jensen har gudstjenesten, Ulla
Schwartz spiller og Aase Dyreborg
synger, og mange frivillige hjælper til
med kaffe og kage og med at få det til
at fungere. En evig tak til alle de frivillige, der er med til at gøre det muligt.
Det er altid hyggeligt at være sammen.

Gudstjenester
(10.30-12.00)

Andagter
(10.00-11.00)

11. december
14. december
23. dec. (kl. 15.00)
8. januar
22. januar
5. februar
19. februar

18. december
15. januar
29. januar
26. februar

I år holder vi Lucia gudstjeneste i Tillitze kirke søndag d. 15. december kl.19.
Vi begynder at øve fredag d. 15. november kl.16 – 16.45 i Dannemare kirke.
Børn og unge i alle aldre, som har lyst til at synge og være med, er velkomne og
kan kontakte Ulla snarest.

Juleaften
Det er blevet en tradition, at de unge fra Kirkekoret medvirker ved julegudstjenesten i
Dannemare kirke – hvis man altså har mulighed for det!
Det er også en tradition – og en glæde, når tidligere korsangere kommer op til orglet og er
med til at synge de dejlige julesalmer. Alle jer, som har lyst, er velkomne!
I år er julegudstjenesten kl. 14.00.

Kyndelmisse
Kirkekoret er med, når vi holder Kyndelmissegudstjeneste søndag d. 2. februar. Vi vil
sammen fejre, at lyset kommer tilbage i februar, og vi synger sange, der handler om lyset.

Alle som har lyst til at være med, kan tilmelde sig hos:
Man kan få kirkebil ved at ringe på
tel. 54 94 85 54 senest dagen før kl. 16.

Ulla tel. 25 15 98 13
4
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Ny præstevikar fra 1. december:

Beth Marie Larsen Hagemann
“Kære menighed. ..

mann. Center for Udvikling”. Jeg underviser
i udvikling f.ex. iværksætteri, optimering og
innovation. Jeg er censor i uddannelsen:
Innovation, produkt og produktion. Og jeg
hjælper stadig ledige, i øjeblikket akademikere i Kbh. og på Frederiksberg.

Jeg er jeres nye præst og skal være hos jer fra
1. dec. 2019, på deltid i 3 måneder.
Jeg hedder Beth Marie og I må kalde mig
både Beth og Beth Marie. Jeg er teolog fra
Kbh.s universitet i 2001. Allerede da jeg gik i
4.-5. Klasse vidste jeg, at jeg ville være præst.
Troen har givet mig kræfter til at overvinde
udfordringer, og hjælpe andre til at tro på at
klare sig.

Jeg er gift med tømrer Kim Larsen Hagemann. Vi bor i Sletnæs ved Tårs, i et hus som
Kim har bygget, og hvor vi kan se havet hele
vejen rundt om huset.
Jeg har to børn, Louise på 30 år og Henrik
på 28 år. Louise og hendes kæreste har lille
Arthur på 2 år, vores øjesten. Louise og Jesper er begge akademikere og bor i Kbh. lidt
endnu, for de har købt grund på landet og
skal til at bygge næste år.

Jeg er født på Sæby sygehus mellem
Slagelse og Kalundborg. Døbt i Knered kirke
i Småland, Sverige, hvor mine forældre og
jeg boede til jeg skulle i skole. Min far var
slagter fra Frederiksberg og min mor tøjdesigner fra Jyderup, ved Kalundborg.

Henrik bor i London og er opfinder. Han er
biomedicinsk ingeniør og rigtig dygtig. CEO
i sit firma og omtalt i Forbes magasinet,
som en af verdens iværksættere under 30.

Min skolegang havde jeg på Vestsjælland,
og blev klassisk sproglig student fra Sorø
Akademi. Jeg var den eneste akademiker i
familien.

Jeg glæder mig til at
lære jer at kende og
være en del af jeres
menighedsliv de kommende måneder.”

I mit voksenliv har jeg været karriererådgiver i mange år. Da jeg havde bestået
pastoralseminariet, ledte jeg efter job som
præst, men kunne ikke finde noget. Jeg
kunne ikke opfylde bopælspligten, for min
daværende mand havde sit firma hvor vi
boede og kunne ikke flytte.

Kærlig hilsen
Beth Marie Larsen Hagemann

Derfor måtte jeg søge andre veje og fik
chancen med Karrierevejledning hos Anden
Aktør, som hjalp arbejdsløse i job. Jeg har
hjulpet utroligt mange mennesker, givet
dem tro og håb på fremtiden.

Beth Hagemann er ansat 50% som
provstivikar, og skal også bistå andre
sogne i Vestre Provsti, foreløbig i tre
måneder.

Jeg realiserede min drøm om at hjælpe
mennesker og udvikle udkants-Danmark i
2010 med mit eget firma. Det hedder “Hage6
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Kalender - fælles for pastoraterne
Før spisningen bliver der afholdt en
kort andagt med salmer og sang og
læsning fra biblen. Jane Hansen synger og Kirsten Kristensen spiller til.
Der serveres to retters menu. Dette
koster kr. 50,00.
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.

Dec., jan. & feb.
Vestenskov Sognegård 2019/20:
Strikkeklub
Vi strikker lystigt videre i Sognegården, Læsøvej 8, følgende mandage
kl. 13.00 til 16.00:
2. december 2019
6. januar 2020
3. februar 2020

Til maddagen den 12. dec. skal man
have en pakke med til ca. kr. 25- 30.00.

Vi hygger med kaffe og kage som
koster 10 kr.
Er der nogen der har garn liggende,
som de ikke bruger, modtager vi det
gerne.
Kom og vær med, også selvom du
bare vil hyggesnakke - det er der også
tid til.

Der er mulighed for at blive hentet.
Dette skal blot meddeles ved tilmeldingen til:
Bjarne Enemark på tel. 54 94 80 82/
51 35 60 70 eller
Ingelise Palm på tlf. 42 19 13 95.

Venlig hilsen
Ingelise Palm tel. 42 19 13 95
Julehilsen fra
Vest
menighedsråd enskov-Arninge

12. dec. - 27. febr.

Kære Menig

heder,
Vestenskov
– Arninge M
enighedsråd
og personal
et vil ønske
jer og familier en hygg
elige adven
tstid - og ve
signede jule
ldage, forbu
ndet med
håbet om et
lykkebring
ende Nyt Å
r.
Med bedste ju
lehilsen
Klaus Heun

Vestenskov Sognegård 2019/20:
Maddage/Fællesspisning
Vi fortsætter med vores maddage
kl. 11.30, Læsøvej 8, på flg. datoer:
torsdag den 12.december 2019
torsdag den 30. januar 2020
torsdag den 27. februar 2020
7
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Vestenskov kirke: 2. søndag i
advent kl. 11.00

1. december kl. 15.00
Langø: Juletræstænding

Nu nærmer julen sig med hastige
skridt og nu glædes alle børn og unge,
mens nissen sidder på loftet med sin
julegrød.

Langø Bylaug inviterer til juletræstænding på P-pladsen ved
forsamlingshuset i Langø 1. søndag
i advent den 1. december kl. 15.00.
Efter at træet er tændt, er der glögg
og æbleskiver samt slik til børnene i
Langø Forsamlingshus.
Børn skal tilmeldes til Ole Pedersen på
tel. 6172 8568 af hensyn til antallet af
”godteposer”. Bedst mellem kl. 19.00
og 20.00.

Søndag den 8. december kl. 11.00
vil vi i Vestenskov kirke glæde alle
med en børnevenlig gudstjeneste, og
med efterfølgende risengrød i Sognegården i Vestenskov.
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Koncertens sidste afdeling består af
nyere rytmiske salmer og sange som
bl.a. ”Have yourself a merry little Christmas” fra filmen ”Meet me in St. Louis”,
den nye jule-evergreen ”Grown-up
Christmas List” samt Bing Crosby´s
uforglemmelige ”White Christmas”.

20. december kl. 19.00
Vestenskov kirke: Julekoncert
I år er det sangerinden Lise Nees og
organist Lars Jørgensen, som vil synge
og spille julen ind sammen med menigheden.

Lise Nees er uddannet fra Musikkonservatoriet og har derefter videreuddannet sig inden for musicalsang i New
York hos Barbra Streisands sanglærer.
Hun har tidligere sunget på Den Jyske
Opera, i Danmarks Radios Koncertkor
og været solist med bl.a. Odense Symfoniorkester og Radio Underholdningsorkestret.

Tilmelding skal ske til:
Bøje på mobil 61 34 97 93 eller
mail til bpa@digtele.dk.

Bestyrelsen for Langø Bylaug – vi ses!

15. december kl. 19.00

8. december

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

Dannemare: Gudstjeneste og
julekaffe på Rønnebærparken

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.

2. søndag i advent har vi gudstjeneste kl. 14.00 i Dannemare kirke.
- mest for vore ældre medborgere, fra
Rønnebærparken og ude omkring.
Frivillige hjælper med at få så mange
som ønsker det, fra Rønnebærparken
over i kirken. Pårørende er også meget
velkomne.

Det sker som altid på den
3. søndag i advent, d. 15. december
kl. 19.00 i Tillitze kirke.

Efter gudstjenesten i kirken er menighedsrådet vært for et stort 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.

Vi har også De Ni Læsninger, hvor de
kommende konfirmander læser centrale passager op fra Bibelen.
Kom og vær med til en af julens mest
stemningsfulde traditioner!
8

Lars Jørgensen er uddannet med en
Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium og har siden arbejdet som repetitør
på bl.a. Østre Gasværk, Gladsaxe Teater
og Det Ny Teater. Til daglig er han organist ved Vallensbæk Kirker og repetitør
på Statens Teaterskole.

Første del af koncerten synges med
orgelledsagelse. Her kan man bl.a.
høre et medley over engelske Christmas Carols og et engle-potpurri med
traditionelle julesalmer. Bagefter får
menigheden mulighed for selv at røre
stemmebåndene i ”Julen har bragt
velsignet Bud”.
I anden afdeling, som synges med
klaverledsagelse, synger Lise Nees
nogle af de salmer og sange, der er
knyttet til julen og dens traditioner
– gamle som nye. Det er bl.a. ”Nu
tændes tusind julelys”, ”Så tænder vi
et lys i kvæld” om adventskransens
fire lys, ”Santa Lucia” som oprindelig
er en italiensk bådsang samt ”Glade
Jul, dejlige Jul” hvortil Lise knytter en
helt speciel og autentisk historie.
9
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20. december kl. 9.30
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5. januar

Gloslunde: Dagplejebørn & co. i
kirke den 20. 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
20. december kl. 9.30.
Bagefter går vi over i præstegården
og får æbleskiver, sodavand og te/
kaffe.

Gloslunde: Basarkredsen mødes

Vi plejer at holde den festlige julebanko for konfirmander og deres
familier i december, men i år bliver det
nytårsbanko, da vi afholder det den
første søndag i det nye år, den 5. januar 2020. Det er også Helligtrekongers
søndag, så måske er der også lidt guld
og røgelse i bankogevinsterne.

Basarkredsen begynder igen onsdag
den 15. januar 2020 og så hver anden
onsdag frem til Påske. Det er i tidsrummet kl. 13.00-16.00 i konfirmandstuen
i præstegården. Det er åbent for alle,
som kan lide at strikke og sy og snakke.

Hanne og Gitte råber numre op og
fordeler gevinster

22. december. kl. 14

Vestenskov: Nytårsfest

Børne-julegudstjeneste

Søndag den 5. januar kl. 14
i Vestenskov kirke og sognegård

Vi mødes kl. 14.00 i Gloslunde kirke...
- synger nogle af vore julesange i
kirken, hører præsten fortælle om
juleevangeliet, og så går vi over i
præstegården til æbleskiver og glögg.
Vi julehygger og synger også nogle af
de mere lystige julesange.
Alle er velkomne.

Traditionen tro fejrer vi det nye år med
gudstjeneste og efterfølgende hyggeligt samvær - vi mødes i
Sognegården, Læsøvej 8.
Her vil menighedsrådet sørge for
både kaffe og kage.
12

mørke er forbundet med det onde.
Derfor fejrer vi lyset midt i vinterens mørke, som et håb, som en forventning om forårets og sommerens komme, som en længsel efter at
lægge vinteren bag os. Det gør vi til
Kyndelmisse, som betyder ”lysmesse”.

Fra 15. januar til Påske...

Gloslunde: Jule/nytårs-banko

Vi begynder i Gloslunde kirke
kl. 16.00...
-med en kort gudstjeneste og 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 der er 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.

Kirkeblad

Vi fejrer det søndag den 2. februar
kl. 15.00 i Græshave kirke.
Koret medvirker og vil synge lyset frem.
Efter lysmessen bydes der på en kop
kaffe/te og en småkage i våbenhuset.

19. januar kl. 11.00
Langø: Store G-Dag
For 25. gang inviteres til store G-dag
på Langø.
De som har lyst, kan møde op ved
kirken kl. 10.00 og så er der en dejlig
samlet gåtur inden gudstjenesten,
som er kl. 11.00 i Langø kirke ved Henrik Gade Jensen. Derefter går turen til
Forsamlingshuset, hvor der serveres
gule ærter med tilbehør, og dertil 1
snaps og øl eller vand og kaffe.

9. februar kl. 11.00
Gloslunde: Menighedsmøde
med gudstjeneste og frokost
En gang om året skal menighedsrådet invitere sognets folk til møde og
fortælle om årets aktiviteter. I år holder
vi det i konfirmandstuen i Gloslunde
efter gudstjenesten i kirken kl. 11.00.

Spillemændene fra Horslunde underholder. Alt det fås for 60 kr. - du skal
blot huske at tilmelde dig/jer inden
10. januar til:
Birgitte Enemark, tel. 23 36 50 24.

Menighedsrådet er vært ved frokosten, som er gratis, og så vil menighedsrådet orientere om årets gang i sognene, og der bliver mulighed for
debat og forslag. Da menighedsrådet
administrerer ca. 2,3 millioner kroner,
er det ikke uvigtigt at følge med i,
hvad der foregår.

Alle er velkomne

2. februar kl. 15.00
Græshave: Kyndelmisse-lysgudstjeneste
Lyset er det gode, Gud er lys, mens det
13
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Ny brochure fra Rudbjerg Menighedspleje
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Krigergravene på kirkegårdene
Kappel og Dannemare sogne modtog tidligere på året, et brev fra Storbritannien, fra Commonwealth War
Graves Commission, som siden 1917
har varetaget at passe på engelske
soldatergrave og soldater fra Commonwealth-landene. Commonwealth
War Graves Commission organiseres
og finansieres af Storbritannien, Canada, Australien, New Zealand, Sydafrika og Indien.
Der ligger 1,7 millioner soldater begravet uden for Storbritannien og blot
i Skandinavien er der 200 steder med
begravede Commonwealth-soldater.
I brevet var der også et skilt, som
kunne blive hængt op ved kirkegården.

Hvis en ældre medborger sidder
alene et sted i Rudbjerg-området, kan
man få en besøgsven, som en gang
om ugen kan komme forbi og man
kan få en snak. Hjemmeplejen har
ikke så meget tid til at samtale, så det
er opgaven for den frivillige besøgstjeneste.
*****
Rudbjerg Menighedspleje har lavet
en ny pjece om besøgstjenesten, om
hvor man kan henvende sig og hvad
der kan tilbydes.

Mona Nielsen på tel. 40 26 01 29 eller
hos Bjarne Enemark tel. 51 35 60 70.

I vores pastorat har vi grave på Kappel og Dannemare kirkegårde. På
Kappel kirkegård er der fire britiske
flyvergrave med engelske headstones

(gravsten) og i Dannemare er der en
headstone for en ukendt soldat.
Begge steder er der fra dansk side
rejst et monument med indskrift om,
at her hviler allierede flyvere, der faldt
i Kampen for Danmark.
Det er meget bevægende, men også
forpligtende med de unge englændere, en amerikaner og australier, der
ligger begravet i vore sogne, langt fra
deres fædreland og kære, men som
var villig til at ofre livet for at Europa
og Danmark kunne blive fri for den tyske nazisme og krigsmagt.
Man kan få mere at vide om krigergrave
på Rudbjerg Lokalarkiv.

Den ligger i kirkerne og kan fås hos
præsten eller hos besøgskoordinator
14
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Menighedsrådsvalg i 2020
“Også Josef drog op fra byen Nazaret
i Galilæa til Judæa, til Davids by,
som hedder Betlehem,
fordi han var af Davids hus og slægt,
for at lade sig indskrive
sammen med Maria, sin forlovede,
som ventede et barn.”
... fra Juleevangeliet ...

En lovændring gør, at menighedsrådsvalget kan ske på en valgforsamling, som er den måde, det i praksis er
sket på. Der skal afholdes valg til efteråret 2020, og mere om det følger i
næste nummer.

Det mest lokale demokrati i Danmark
er menighedsrådene. Hvert sogn skal
have et menighedsråd og mange
steder er sognene lagt sammen til et
større pastorat som hos os. Disse råd
vælges hvert 4. år ved demokratiske
valg, ligesom kommunalbestyrelserne og folketinget.

Men menighedsrådene er det mest
lokale demokrati, og i Gloslunde forvalter vi ca. 2,3 mio. kroner, hvoraf
det meste går til lønninger (organist,
kirkesanger og gravere). Men vore
kirker kræver også meget vedligeholdelse, så der er ikke meget at rutte
med. Men alligevel er der altid mulighed for at disponere og prioritere.
Præsten er født medlem af menighedsrådet og ikke ansat af menighedsrådet, men af Kirkeministeriet.

*****
Mange valg er såkaldte freds-valg eller aftale-valg. Det betyder, at der kun
er en liste, som så vælges. I praksis
foregår det ved, at menighedsrådet
langsomt suppleres hvert 4. år, nye
kommer til og ældre går ud. Men hvis
borgere ønsker en anden liste med
andre kandidater, kan den indleveres,
og så er der et valg ligesom til byråd
og folketing. Det er dog 97% af alle
menighedsråd der har fredsvalg med
kun én liste.

Der er altid brug for gode kræfter til at
varetage det lokale.
Så tænk over, om det er noget for dig.
16
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Afdøde i Pastoraterne siden sidst
Vestenskov

Dannemare

Kirsten Bente Jensen
Jørgen Holse

Valdemar Jørgensen
Allan Knarreborg
Jenny Ravnborg
Helle Djørna Andersen

Kappel

Tillitze

John Olsen

Inger Margrethe Lange

Langø

Rudbjerg
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Lollands ny friskole ser dagens lys...
Efter byrådet hen over sommeren desværre
besluttede at lukke Dannelunde skole i
2020, har en gruppe af lokale ildsjæle arbejdet for oprettelsen af en friskole. Friskolen
skal overtage den eksisterende skolebygning med de tilhørende grønne arealer, som
fremstår ganske velegnede. Den ny friskoles
slogan er “Skolen i det grønne”.

en skole med cirka 100 elever fordelt på 0.-9.
klassetrin.
Af skolens vedtægter fremgår det, at
“Dannemare Friskole”, foruden at drive en
grundskole og en skolefritidsordning, også
kan drive en børnehave. På den måde sikres
en pasningsordning for hele omegnens
børnefamilier.
Man håber der vil opstå et godt samarbejde med landsbylaug og foreninger på det
sydvestlige Lolland, samt med personer eller
firmaer, som ønsker at hjælpe med praktisk
arbejde.

Græshave
Lise Barfod-Høj

Lokalnyt
Generalforsamling i Landsbylauget
Landsbylauget vil gerne takke alle
sponsorer samt hjælpere, for det store
arbejde de udfører i forbindelse med
vores arrangementer. Tak!

Den 18. marts kl 19.00 er der generalforsamling på Dannelunde skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kom og vær med i det lokale!

Alle kan hjælpe med at sprede budskabet
om “Dannemare Friskole”. Der uddeles f.eks.
gratis bilstreamers til alle der ønsker det,
ligesom der er fremstillet både præsentationsbrochurer (første oplag er næsten væk
pt.), balloner, sweatshirts m.m. - alt sammen for at promovere kendskabet til den
ny friskole. Man kan desuden tegne et årsmedlemsskab af venneforeningen.

Den 8. juli stiftedes foreningen “Dannemare
Skoles Venner” (www.fdsv.dk), som har skudt
projektet i gang og bl.a. indsamlet penge til
betaling af depositum til Undervisningsministeriet. Den 30. oktober stiftedes dernæst
den selvejende institution “Dannemare
Friskole”. Der er valgt en skolebestyrelse,
som fremover skal være den drivende kraft i
processen, mens foreningen fortsat arbejder
med indsamling af penge. Foreningen har i
sine vedtægter beskrevet, hvordan indsamling af penge til finansiering af fripladser hører til blandt foreningens vigtigste opgaver.

I det nye år vil der fremkomme yderligere
detaljer, om friskolens åbning m.m. Så snart
der er oprettet en hjemmeside for den ny
skole, vil man også dér kunne hente informationer.
Ønsker man at vide mere, kontakt venligst:
Susanne Qvindbjerg Nielsen
Tel. 30 31 54 35. Mail: sn@nakskov-gym.dk
Marie Louise Vansgsgaard
Tel. 21 49 59 18. Mail: mlva@lolland.dk

Der arbejdes på at oprette en skole, som
har fokus på sin kerneopgave, nemlig at
skabe rammen om børns læring, så de kan
tilegne sig grundlæggende færdigheder,
før de drager videre til enten erhvervsuddannelser eller gymnasiale uddannelser. En
skole, som er kendetegnet ved at kombinere
et højt fagligt niveau med friluftsliv og vide
muligheder for fordybelse i praktiske og musiske fag. Målet er at det, i løbet af få år, bliver
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- skolen

i det grønne!

Lollands ny friskole - åbner aug. 2020
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