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“Alt levende, der rørte sig
på jorden omkom, fugle,
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Alle på landjorden, der
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jorden blev udslettet,
både mennesker,
kvæg, krybdyr og
himlens fugle.”
Første Mosebog kap. 7
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Ny bog om Stormfloden

Menighedsrådsvalg i
Kappel-Vestenskov efteråret 2022
Bogen er fint illustreret med gamle kort og tryk

I efteråret er det som bekendt 150-året
for den store lokale katastrofe i 1872, da
vandet steg og oversvømmede digerne
og mange druknede og endnu flere fik
ødelagt deres huse og ejendomme.

Bogen giver en faktabaseret fremstilling
af stormfloden. For der huserer mange
myter og fortællinger, som ikke altid er
lige troværdige. Da jeg kom som præst
i 2012, blev jeg advaret om, at mange
kunne fortælle om en tipoldefar, der sejlede rundt på taget af sit hus i 1872. Og
det skulle jeg ikke altid tage for pålydende.
Med Ole Munksgaards bog er der kommet en autoritativ og kildekritisk fremstilling af stormfloden, som de næste mange
år vil være rettesnor for behandlinger af
den frygtelige hændelse.
Bogen koster kr. 120 og kan bl.a. købes hos
Bog & Idé i Nakskov.

Der er udkommet en bog om stormfloden
skrevet af formanden for menighedsrådet i Kappel-Vestenskov, Ole Arpe Munksgaard, som beskriver forløbet omkring
stormfloden, både på Lolland og på Falster, men med mest fokus på Lolland og
vore sogne, hvor de fleste omkom.
Bogen er fyldt med samtidige illustrationer og gamle kort, der viser kystlinjer
langt længere inde i landet end i dag.
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Kappel-Vestenskov menighedsråd har,
i modsætning til de fleste andre råd i
Stiftet, en valgperiode på to år. Det indebærer, at der til september indkaldes til
valgforsamling med henblik på sammensætningen af et nyt menighedsråd.

ikke opstiller flere kandidater end de nødvendige 7 personer, som menighedsrådet
i dag består af. Skulle der være flere end 7
personer, der opstiller, vil det til gengæld
udløse et direkte valg senere på efteråret.
Alle, der har interesse for det lokale kirkelige arbejde og kunne have lyst til at
deltage i menighedsrådsarbejdet, bedes
derfor møde frem den 20. sept. og lade
sig vælge, da flere af de nuværende
medlemmer - efter flere års menighedsrådsarbejde - har valgt at udtræde af rådet.

Valgforsamlingen finder sted den
20. sept. 2022 kl. 19.00 i
Sognegården i Vestenskov
Ved valgforsamlingen vil der blive orienteret om menighedsrådsarbejdet m.m.,
opstillingen af kandidater samt afviklingen af valget. Dette betyder, at der den 20.
sept. er mulighed for at lade sig opstille
som kandidat og blive valgt, såfremt der

Ole A. Munksgaard
Formand

Kappel-Vestenskov menighedsråd
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snakker om løst og fast. Det sker også vi
flipper ud med at synge sange fra seniorsangbogen.
Ældre udefra er også velkomne.

Vi har gudstjeneste hver onsdag formiddag på Rønnebærparken kl. 10.30. Ulla
spiller, Aase synger og Henrik fortæller
fra Bibelen. Bagefter får vi saftevand og
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I august begynder korsangen igen!
Kirkekoret øver om lørdagen fra
den 13. august kl. 11.30 – 13.00.
Spirekoret synger om onsdagen fra
den 17. august kl. 16.15 – 17.00.
Begge dage i Dannemare kirke.

Det er planen at begge kor medvirker ved årets høstgudstjeneste.

Midt i november starter vi med at øve Lucia.
Nye medlemmer er som altid velkomne og kan kontakte korleder Ulla tlf.: 25 15 98 13.

Teleslynge i Langø Kirke
Efter henvendelser fra forskellige kirkegængere med nedsat hørelse, har menighedsrådet i Kappel-Vestenskov nu
fået installeret teleslynger i Langø kirke.
Installeringen af teleslyngerne er blevet
afsluttet medio april, og menighedsrådet håber, at teleslyngerne i fremtiden
vil være til gavn for alle kirkegængere
med nedsat hørelsen. Til alle med nedsat
hørelse skal der derfor lyde en opfordring:
Mød op og afprøv installationen og giv
gerne en tilbagemelding.
Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand Kappel-Vestenskov
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Kalender - fælles for hele Pastoratet
og også dessert. Derefter er der bankospil. Til sidst er der kaffe/ te med kage. Det
koster kun kr. 50,00 og en bankoplade
koster kr. 5,00.

Se også....
...Rudbjerg Pastorat på facebook eller
hjemmeside www.rudbjergpastorat.dk
som altid vil informere om, hvad der
sker i pastoratet - også om eventuelle
ændringer i programmet.

Mandage kl. 13-16.00

Strikkeklubben i Vestenskov
sognegård

Rudbjerg
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18. september kl. 14.00

13. september kl. 19.00

Høstgudstjeneste

Kristendommen ifølge
Naser Khader

Den traditionsrige høstgudstjeneste er i
år søndag den 18. september kl. 14.00
i Gloslunde kirke. Kirken pyntes op med
årets høst og vi takker for, at vi forhåbentlig igen i år kan gå en vinter i møde med
brød på bordet og havregryn til morgenmad. Vi synger de traditionsrige efterårsog høstsalmer. Kirkekoret medvirker til
gudstjenesten.

Folketingspolitiker og debattør Naser
Khader vil fortælle om sit syn på kristendommen. Khader har studeret både islam
og kristendom og skrevet en lang række
bøger om religionernes forskellighed og
praksis. Han betegner sig selv som kulturmuslim. Khader er kendt for sit opgør
med islamisme og radikal islam og det
har også haft mange personlige konsekvenser.

Vi strikker i sognegården i Vestenskov,
den første mandag i måneden.
Det bliver følgende datoer i efteråret:
Mandag den 5. september
Mandag den 3. oktober
Mandag den 7. november

Tilmelding til:
Ingelise Palm på tlf. 4219 1395 eller
Bjarne Enemark tlf. 5494 8082 / 5135 6070.

Alle dage er det kl. 13.00-16.00. Der serveres
kaffe/te med kage og det koster kr. 10.

Onsdage kl. 13-16.00

Med venlig hilsen
Ingelise Palm, tel. 4219 1395

Strikkedamer i Gloslunde
præstegård

Torsdage er maddage

Så begynder strikningen igen i Gloslunde.
Hver onsdag kl. 13-16 går det løs med
strikkepindene og snakken i konfirmandstuen i Gloslunde. Og så fortsætter det
hver onsdag frem til basaren i november.

Maddage i Vestenskov
sognegård
Torsdag den 29. september,
Torsdag den 27. oktober
Torsdag d. 24. november

Naser Khader er i 25 år blevet beskyttet af
livvagter fra PET døgnet rundt.
Foredraget foregår i Gloslunde kirke og
efter arrangementet er der kaffe/te og kage.
Kaffebordet i præstegårdshaven sidste år

Yderligere oplysninger hos:
Mona Nielsen, mobil 4026 0129

Vi starter som altid kl. 11.30 med en andagt med præsten og derefter serveres
der en god middag med øl/vand/vin til
6

Efter gudstjenesten er der kaffebord i
præstegårdshaven og man kan nyde det
begyndende efterår under præstegårdshavens høje træer.
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13. november kl. 14.00

Alle Helgengudstjenester

Stormflodsgudstjeneste
Vi mindes 150-året for Stormfloden i 1872
med en mindegudstjeneste i Gloslunde
kirke søndag den 13. november kl. 14.00.
Biskop Marianne Gaarden kommer og
prædiker og kirkekoret synger til.

Hvert år mindes vi dem, vi har mistet i
det forgangne år, ved Alle Helgen, som
er den første søndag i november.
I år er det den 6. november og vi har gudstjenester i fem af vore kirker:
Kl. 11.00 i Langø Kirke
Kl. 13.00 i Vestenskov Kirke
Kl. 14.30 i Kappel Kirke
Kl. 15 45 i Arninge Kirke
Kl. 17.00 i Dannemare Kirke
Der bliver ingen Alle Helgen gudstjeneste
i Gloslunde og Græshave, da vi kun har
bisat en enkelt fra hver af de kirker i det
forgangne år, og så må pårørende søge til
Dannemare kirke.

Mindestenen i Mindehaven skabt af Thomas Kadziola

Udskårne græskar i præstegården

I Danmark er halloween-traditionen ret
ny - den begyndte især da legetøjskæden
“Fætter BR” i år 2000 begyndte at
markedsføre halloween-udstyr, og i 2006
begyndte Tivoli at holde halloween-åbent i
efterårsferien med græskar, hekselandsby
osv. Samtidig er produktionen af de gule
græskar steget betydeligt i Danmark.

Vi oplæser navnene på dem, vi har mistet
i det forgange år, og tænder et lys for hver
enkelt. Ligesom der også bliver mulighed
alle for at tænde et lys for en eller flere,
som vi har mistet igennem vores liv.
Det er en stemningsfuld måde for en
stund at minde dem, vi ikke mere har
iblandt os.

Biskop Marianne Gaarden

Bagefter går vi over i Mindehaven, hvor
de omkomne blev begravet anonymt,
men hvor alle deres navne først i vores tid
er blevet indhugget i stenen. Her deltager
også Thomas Kadziola, der har stået for
mindestenen i græsset. Bagefter er der
kaffe/te og kage i konfirmandstuen.

En pige på 4 år ved navn Karen Pedersen omkom

På engelsk kaldes det halloween, “All Hallows evening”, som også betyder “alle helgenernes aften”. I den engelsksprogede
verden er der flere kendte traditioner
til Alle Helgens aften - kendtest er udskæring af græskarlygter med skræmmende ansigter og at bruge dem som
lygter. Det skulle bl.a. holde djævlen væk.

En pige på 6 år, Karen Sophie, omkom
8
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19. november kl. 13-15.00

25. november kl. 16.30

Julebasar i præstegården

Juletræstænding i
Dannemare
Fredag den 25. november tændes juletræet i anlægget i Dannemare. Vi begynder kl. 16.30 med en kort andagt
i Dannemare kirke og så går vi ud og
tænder juletræet bagefter. Kirkekoret
medvirker til at synge julen ind.

Kirkeblad

Konfirmationer i 2023
Datoerne i 2023 er følgende:

Søndag den 30. april 2023 er konfirmationsdag for kirkerne i Dannemare,
Græshave, Gloslunde og Tillitze kirker.
Normalt afholdes en samlet konfirmation,
men man har ret til at benytte sin sognekirke.

St. Bededag fredag den 5. maj
kl. 10.00 i Kappel kirke og
kl. 12.00 i Vestenskov kirke.
Søndag den 7. maj 2023
kl. 10.00 i Arninge kirke og
kl. 12.00 i Langø kirke.

Konfirmationsundervisningen foregår
med sin skoleklasse i den skole, man går i.
Det er desværre ikke muligt at
afholde samlet kon-

Der hygges ved bordene

Den årlige julebasar afholdes i
præstegården:
Lørdag den 19. November
Der kan købes masser af gode strikkevarer, huer og halstørklæder og tæpper, og også juledekorationer. Man kan
også komme for et glas gløgg og et par
æbleskiver og købe lodder i tombolaen.
Der er som regel mange gode gevinster,
så kom og vær med!.
firmandundervisning lokalt, da konfirmanderne går i
så forskellige skoler med forskellige
tidspunkter for
undervisning, men
vi vil lave arrangementer for årets
konfirmander i begyndelsen af 2023,
så vi lærer hinanden at kende.

Basardamerne
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Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11
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Teologi Højskolen Lolland
Oktober 2022 - Marts 2023

Onsdage fra kl. 19 til 22.00. Pris pr. gang kr. 75,00
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Rudbjerg Menighedspleje for
Gloslunde • Græshave • Dannemare • Tillitze • Kappel • Langø • Vestenskov • Arninge

Menighedsplejens Julehjælp
ANSØGNINGSSKEMA (kan også hentes på www.rudbjergpastorat.dk)

2022/2023 - Datoer og emner
Dato

Emne

Underviser

Sted

2022

Alle dage er onsdage fra kl. 19.00 - 22.00

12. oktober

Dantes guddommelige komedie 1

Jesper Bacher

Bandholm

26. oktober

Dantes guddommelige komedie 2

Jesper Bacher

Bandholm

9.november

Niels Skovgaards religiøse kunst

Bente Asschenfeldt

Bandholm

16. november

Hedenske og kristne juleskikke og trad.

Birgitte Villadsen

Bandholm

23. november

Hvilken Gud tror vi på?

Birgitte Flensburg

Bandholm

30. november

Jeanne d Àrc-fra bondepige til hærfører

Tove Niclasen

Bandholm

Senest mandag den 21. november 2022

2023			
11. januar

Grundtvigs opgør med skriftteologien i
”Kirkens Gjenmæle”1825

Henrik Gade Jensen

Bandholm

18. januar

Grundtvigs kirkelige anskuelse

Henrik Gade Jensen

Bandholm

25. januar

Fra salmeværkstedet 2

Merete Bandak

Bandholm

8. februar

Jan Hus, Herrnhuterne og Christiansfeld

Bente Asschenfeldt

Bandholm

22. februar

Højsangen

Tove Niclasen

8. marts

Syndsbegredet i folkekirkens bekendelse

Henrik Gade Jensen

Bandholm

15. marts

Påskeoptakt

Birgitte Flensburg

Bandholm

22. marts

Afslutning

Strandparken 21

Bandholm

6. okt. 2022
Kærlig hilsen KONG HERODES
Rasmus Birkerod
			

Nakskov
Biblioteket

3. nov. 2022

Bandholm

Holger Lissner

Navn

Adresse

Tlf.		

Mobil

Mailadresse

Antal personer i familien

Antal hjemmeboende børn: Antal piger, alder

Antal drenge, alder

Familiens samlede indkomst før skat pr./måned

Foredrag i samarbejde med FOF SYDØST m.fl.

Kan tro (ned)arves?

Afleveres/sendes til én af følgende:
• Sognepræst Henrik Gade Jensen, Gloslunde Præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare
• Rudbjerg Menighedspleje, Bjarne Enemark, Mågevej 11. Langø, 4900 Nakskov

Julehjælpen udgør en købmandskurv, eventuelt suppleret med et gavekort.
Vi håber at mange vil støtte julehjælpen i år, ved at lægge lidt penge i kirkebøssen ved
den fælles høstgudstjeneste i Gloslunde kirke, søndag den 18. september kl. 14.00.
Meddelelse om tildeling gives senest fredag d. 2. december 2022.
OBS! Ansøger bekræfter ved sin underskrift samtykke til videregivelse af oplysninger til
Samvirkende Menighedsplejer, med henblik på supplerende støtte.

Se omtalen på hjemmesiden og HUSK tilmelding www.teologihojskolen.dk
Dato: 			
14

2022

Underskrift:
15
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Rustikke skulpturer i Langø Kirke

Hugo Hannibal

Skulpturerne i præstegårdens vindue

Over sommeren har der været en udstilling i Langø kirke af kirkeskulpturer.
Kunstneren er Hugo Hannibal, som bor i
København, men som er kommet her på
Lolland igennem mange år og føler sig
som halv lollik.
Skulpturerne er alle lavet af affaldssten
(teglsten og tagsten) fra kirker på Sydvestlolland. Og de fleste har et bibelsk
motiv, enten kors eller fisk.
Der kan læses mere om Hugo Hannibal
her: www.hugobal.dk/ego.htm

Som udstillet i Langø Kirke 2022

Sorggruppen i Rudbjerg fortsætter
Sorggruppen fortsætter i efteråret 2022.
Den ledes af Bjarne Enemark og, i stedet
for Birgitte Flensborg, også vores organist Ulla Schwartz.
Det foregår i Vestenskov Sognegård,
Læsøvej 8, Vestenskov, 4900 Nakskov
Sorggruppen er et tilbud til mennesker,
der har mistet en nærtstående, som hér
kan mødes med andre i samme situation.
Det er ikke et terapi- eller behandlingstilbud, men en mulighed for at finde støtte i
en svær tid. Nye deltagere er velkomne.

Der kan rettes henvendelse til enten:
Bjarne Enemark- mob. 51 36 60 70 el.
Ulla Schwartz - mob. 25 15 98 13
Deltagelse er gratis.
Mødedatoerne i Sorggruppen er:
Torsdag den 15. september 2022
Tirsdag den 4. oktober 2022
Torsdag den 3. november 2022
Torsdag den 17.november 2022
Torsdag den 1. december 2022
16

Langø Kirke. Vinduesparti
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Stormflodens præst
to drenge døde i det første leveår, hvad
der var normalt dengang. Vi ved også, at
A. F. Lassen formåede at få folk i kirke, han
havde altid fulde kirker. Og han udvidede
stuehuset i præstegården.

Jeg har tit tænkt på, hvad præsten i
Gloslunde i 1872 dog har følt dengang, da
vandet gik helt op omkring præstegården
og så mange omkom i de kolde novemberdage. Mange af de døde var børn, som
der end ikke var navn på. I kirkebogen kan
vi læse, hvordan han har skrevet de døde
og skrevet ”Omkom i Stormfloden”. Kunne
præsten ikke finde ud af, hvem børnene
var og hvad de hed? Han har døbt dem i
kirken. Og de blev først begravet den 12.
december, altså en måned senere. Hvad
er der sket i den mellemliggende tid? Tog
det så lang tid at bjerge de omkomne?

Allerede i 1875 søgte Lassen præsteembede på Sjælland og han må have været
en noget rastløs og også lidt kynisk natur.
Hans to ældste sønner Axel og Peter, som
har leget i Gloslundes store præstegårdshave, var eventyrlystne, sejlede og rejste
ud i verden og blev plantageejere på Sumatra og erhvervede en formue i Indonesien. Hvad liv har de levet der? I 1901
vendte Axel hjem og købte herregården
Høvdingsgård på Sydsjælland, hvor Alexander Frederik Lassen døde i 1908.

Tro er fast tillid til det,
der håbes på,
Overbevisning om det,
der ikke ses.
Hebræerbrevet 11:1

På Høvdingsgård
kom A. F. Lassens
oldebarn Anders
Lassen (1920-1945)
til verden. Under
Anden Verdenskrig
meldte han sig
til britisk krigstjeneste, blev dræbt
Anders Lassen (1920-1945)
i Italien i 1945 og
senere dekoreret med den højeste engelske militære udmærkelse, Victoriakorset.
Et barnebarn af A. F. Lassen, Jenny Lassen,
giftede sig ind det tyske aristokrati og
blev mor til Axel von dem Bussche (19191993), som var med i den tyske modstandsbevægelse sammen med Claus
von Stauffenberg, der forsøgte at myrde
Hitler.

Her er to drenge anført uden navn.

Præsten i 1872
hed Alexander
Frederik Lassen
(1828-1908), - han
var kommet som
præst kun få år forinden i 1868. Vi kan
fra folketællingen
i 1870 se, at han
boede med sin
Sognepræst A. F. Larsen
hustru Christine
Pe t r æ a E m i l i e ,
f. Zahle, og seks børn, et plejebarn, en
lærerinde til børnene, seks tjenestefolk
eller ”tjenestetyende”, som det hedder i
folketællingen (tre piger og tre mænd),
og en logerende enkemand. Yderligere
18
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Portræt af vikarpræst Mikkel Flor
I Henrik Gade Jensens orlov passer
Mikkel Flor embedet i Rudbjerg Pastorat.

går. Jeg har ikke mødt andet end imødekommenhed og ligefremme, positive
mennesker herovre – og så den skønne
natur. Frøer i baghaven, et snøftende pindsvin i buskene ved siden af trappen og
harer der skuler nysgerrigt, når de krydser
gårdspladsen og fasaner der mener, de
ejer det hele. Fuglesangen minder mest
om at stå i en stor koncertsal. På en gåtur
forstyrres af og til et rådyr. Så hvad mangler der her? Skal der mangle noget? Jo.
Man kan da altid finde noget.

Her er hans præsentation:

– skrevet lejlighedssange, så jeg kan godt
få ord sat rigtigt sammen med rytme og
rim. Nu skal indholdet være bibelsk, og
jeg synes især der mangler salmer, som
retter sig mere direkte til søndagens tekster og Ny Testamentes lignelser og begivenheder.

Jeg, Henrik Gade Jensen, har fået
bevilget studieorlov i efteråret, fra
1. september til 30. november 2022.
Embedet varetages af Mikkel Flor.
Studieorloven skal bruges til at prøve
at skrive nogle nye mundrette salmer.
Jeg håber at få skrevet ca. 30 salmer på
gængse og syngbare melodier. Om der så
er nogle, der vil synge og bruge dem, ved
jeg ikke. Jeg vil ikke pådutte menigheden
at synge nogle af mine egne salmer.
Kvalitet er altid svært selv at vurdere. Men
jeg håber da at få udgivet og trykt et lille
salmehæfte.

Min far skrev mange sange og forsøgte
sig også med salmer, så jeg har det ikke
helt fra fremmede, selvom jeg aldrig selv
havde troet at skulle forsøge mig i kunsten.
Der skrives mange nye og gode salmer i
denne tid, til brug i gudstjenesten, og det
er ganske glædeligt.

Jeg har – som en del i sognene har erfaret
20

“Normalt plejer jeg
at sige - at det eneste der mangler er de små øer. Født
på Frederiksberg i
København. Gået i
skole og på gymnasium på Fyn.
Studeret i Århus
og gift med en
vestjyde, min kone Laila. Og nu Lolland,
vistnok Danmarks fjerdestørste ø. Hvad
bliver mon det næste? Det er ikke til at
vide. De små øer? Faktum er at jeg blev
tilbudt et vikariat på i alt 7 måneder. De
første 4 er som vikarierende sognepræst i
Halsted og Avnede sogne. De sidste i Rudbjerg pastorat. Det var en stor beslutning.

Så hvorfor ikke:
”Alle gode gaver de kommer ovenned
Så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al Hans kærlighed.”
DDS 730

Og hvis man ikke ved det – der er næsten
altid åbent i kirken. I hver tilfælde et eller andet sted – en eller anden søndag.
Hvor man får underholdning og kan nyde
uden at yde. Det er da et godt tilbud, som
selv “Dynelarsen” ikke kunne gøre bedre.
De’ gratis. Og er man virkelig ”heldig” –
mærkes af og til et stykke af himlen.”

Egentlig havde jeg afskrevet folkekirken.
De første oplevelser med kirken tyngede lidt for meget til den ene side. Så
kom jeg til at arbejde på asylcenter, blev
pædagogmedhjælper, var på en tyggegummifabrik og endelig gravermedhjælper og kirketjener. Lidt af hvert som
man siger. Men så ringede telefonen. Og
nu er jeg her, har lejet to værelser i den
gamle præstegård i Vindeby med venlig
tilladel-se fra menighedsrådet der. Det
betyder at der går et stykke tid indimellem gensynene med familien. Men det

Med mange venlige hilsner

Mikkel Flor
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Fra Rudbjerg Lokalarkiv
Stormflodseftermiddag på
Rudbjerg lokalhistoriske
Arkiv
Lørdag
den 12. november 2022
kl. 14-16
viser Rudbjerg
lokalhistoriske Arkiv
optagelsen af egnsspillet

”Stormfloden 1872”
Et nyt initiativ skal styrke landsbyerne og
fællesskaberne her lokalt. Det er den digitale hjemmeside
Her kan arrangementer annonceres og efterfølgende omtales. Foreninger beskriver deres aktiviteter med adresse til kontaktpersoner.

https://www.lollandslandsbyer.net
Det er en fælles platform for ildsjæle og
foreninger i Arninge, Tillitze, Dannemare,
Græshave og Gloslunde. Formålet er at
skabe mere liv og gøre landsbyerne mere
levedygtige for borgerne og tilflyttere.

på stort lærred i
Rudbjerghallens cafeteria,
Rudbjergvej 16b,
4983 Dannemare.

Intet kommer af sig selv, men altid kun
med fælles indsats og aktiviteter.

Afdøde i Pastoratet siden sidst
Dannemare

Arninge

Ove Mørkebæk Rasmussen
Kurt Olsen

Jens Martin Jensen
Kappel

Langø Sogn

Susanne de la Motte Madsen

Søren Løvenskjold Larsen
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Tidligere formand for foreningen ”Sølvbjerghøjskatten” (foreningen bag egnsspillene i Rudbjerg), og tidligere lærer på
Vestenskov skole, Ruth Larsen, vil inden
forestillingen fortælle om dannelsen af
foreningen og de forskellige egnsspil,
men især om egnsspillet ”Stormfloden
1872” som blev opført i Kramnitze i 1995.
Der er GRATIS adgang - der bliver serveret kaffe og kage. Drikkevarer kan købes.

Med venlig hilsen
Britt Walbum
Arkivleder

Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv
www.rudbjergarkiv.dk
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