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Kirkebladet 
•  for Rudbjerg Pastorat  •

Gloslunde • Dannemare • Græshave • Tillitze • Arninge • Vestenskov • Kappel • Langø

Jeg vælger mig 
april!

I den det gamle 
falder,

i den det ny 
får fæste.

Det volder lidt 
rabalder,

dog fred er ej 
det bedste,

men at man 
noget vil!

Når Egen springer ud...
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”Der er også mange andre ting, Je-
sus har gjort; hvis der skulle skrives 
om dem én for én, tror jeg ikke, at 
hele verden kunne rumme de bøger, 
som så måtte skrives.”

Sådan lyder de sidste linjer af Johannes-
evangeliet, og den afskedssalut vidner 
om, at Jesus sagde og gjorde meget mere, 
end der står skrevet.

Vi kender meget lidt til Jesu barndom og 
ungdom. Fødslen kender vi, sågar und-
fangelsen, og så en enkelt episode som 
12-årig i templet. Ellers ved vi ikke meget 
om Jesus, før han bliver døbt af Johannes 
Døberen som voksen. Dog er der nogle 
apokryfe skrifter om Jesus, d.v.s. skrifter 
som ikke er autoriserede eller kanoni-
serede sådan som de fire evangelier. Og 
disse apokryfe skrifter fortæller bl.a. om 
Jesu barndom.

Tidligere troede jeg, at det vigtigste var 
opstandelsen påskesøndag. Det er det 
også.

Men en af de spændende og dunkle pe-
rioder er også de fyrre dage fra opstan-
delsen påskesøndag og til himmelfarten. 
Den tid ved vi ikke så meget om. Vi ved, 
at Jesus igen mødtes med disciplene, 
oppe nord på, i Emmaus og Galilæa, nog-
le kunne ikke kende ham, det er lidt un-
derligt, måske havde han forandret sig, 
måske skjulte han sig. 

De fyrre dag er kun nævnt i Lukas-evan-

geliet. I Apostlenes Gerninger, som også 
er skrevet af Lukas, får vi at vide, at Jesus 
talte om Guds rige og spiste sammen 
med disciplene, der formanedes til at 
blive i byen og afvente modtagelsen af 
Helligånden (Luk 24,49; ApG 1,3-8).

Grundtvig mente, at de fyrre dage var 
centrale for kristendommen, fordi i den 
tid belærte Jesus disciplene om den 
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Henrik Gade Jensen

Vi flager flittigt i påsken, på halv langfredag og på hel påskesøndag

kirke, de skulle etablere efter ham. Pinsen 
kaldes kirkens fødselsdag, men det be-
gyndte før da, mente Grundtvig.

Vi ved også, at disciplene alle svigtede og 
flygtede fra Jesus Langfredag i Jerusalem, 
da de så han blev pisket og korsfæstet. De 
skyndte sig hjem til Genesarat sø, hvor de 
havde levet et fiskerliv med kone og børn. 

Men da de møder Jesus igen efter opstan-
delsen, i løbet af de fyrre dage, sker det alt 
afgørende.  Fra da forvandles disciplene 
fra fiskere og nazaræere til energiske og 
fanatiske missionærer for Jesu budskab. 
Ja, de fleste går i døden for at fortælle om 
Jesus. Nu var al tvivl væk. Nu var de blevet 

Fra Gloslunde kirkegård

sikre i deres sag.   

Uden de fyrre dage havde der ikke dan-
net sig fællesskaber og menigheder om-
kring Jesus. I virkeligheden burde vi afhol-
de gudstjeneste hver aften i de fyrretyve 
dage – påske til himmelfart. Og gerne 40 
helligaftner.

I kristendommen går 40 dage igen: 

Fasten varer 40 dage, fordi Jesus 
fastede 40 dage i ørkenen. Og i 
dag er der 40 dage fra fastelavn til 
påskesøndag. Og så er der 40 dage 
til Kristi Himmelfart. 

Jesu opstandelse på Dannemare kirkes altertavle
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Spirekoret og Kirkekoret
medvirker ved Spiregudstjenesten

i Vestenskov kirke
søndag d. 19. marts kl. 14

Spirekoret øver hver onsdag kl. 16.15 – 17.00.
Kirkekoret øver hver lørdag kl. 11.30 – 13.00.

Begge dage i Dannemare kirke.

Nye korsangere kan nå at være med. Kontakt: Ulla tlf. 25 15 98 13.
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Kappel-Vestenskov menighedsråd
Med 2022 vendte det kirkelige arbejde 
igen tilbage til nogenlunde normale 
forhold, efter at vi gennem næsten to 
år havde måttet leve med Covid-19 og 
ikke mindst de forskellige forhindringer 
og restriktioner, som dette medførte af 
løbende aflysninger og ændringer.

I 2022 afsluttede menighedsrådet det 
arbejde, der blev igangsat efter sammen-
lægningen af Kappel-Langø og Vesten-
skov-Arninge menighedsråd. Arbejdet 
bestod primært i at samkøre og koordi-
nere en lang række formalia som f.eks. 
ensartede vedtægter, regler, procedurer 
og håndtering af arbejdsgange, så der var 
fælles fodslag og enighed om dette.

En vigtig - men ret så tidkrævende - sag 
i 2022 har været planerne om en mo-
dernisering af sognegården i Vestenskov. 
Ideerne til dette opstod allerede i 2021, 
da der var enighed om, at noget skulle der 
gøres ved bygningen, så den fremadrettet 
kunne fremstå mere indbydende, da den 
er menighedens eneste samlingssted, 
efter at præstegården i Kappel blev solgt 
i 2020-21. Menighedsrådet kontaktede 

derfor i første omgang en række hånd-
værksmestre med henblik på at få nogle 
bud på, hvad der kunne gøres ved byg-
ningen. Ret hurtigt viste det sig dog, at 
et sådant arbejde var ret så tidkrævende 
for det nedsatte menighedsrådsudvalg, 
så resultatet blev, at vi kontaktede et 
rådgivende ingeniørfirma med henblik 
på udarbejdelse af tre forslag. Forslagene 
gik overordnet set ud på at iværksætte en 
gennemgribende modernisering af den 
eksisterende bygning med og uden kip 
eller som alternativ til dette opførelsen af 
en ny sognegård. Menighedsrådet ved-
tog derfor på dets sidste møde i 2022, at 
der med hensyn til Sognegården skulle 
skabes nye og forbedrede forhold, men 

Vestenskov præstegård som den så ud i 1962. I barak-
ken foregik konfirmandundervisningen
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Vestenskov altertavle  vil blive renset i 2023

dog således at det nye menighedsråd 
skulle beslutte sig for, hvilket af forsla-
gene der skal realiseres. Disse tre forslag 
er nu overladt til det nye menighedsråd, 
der blev valgt med udgangen af 2022.

I forbindelse med afviklingen af dette 
valg fratrådte fire medlemmer, der alle 
gennem flere valgperioder havde været 
medlem af rådet, men som nu mente, at 
der skulle nye kræfter til. Et nyt menig-
hedsråd blev heldigvis valgt, selv om vi 
måtte gennem to valgmøder, da det kneb 
med at finde et tilstrækkelig antal kandi-
dater med henblik på at sammensætte 
et fuldtalligt råd. Hermed undgik vi med 
stor sandsynlighed en sammenlægning 
med et andet råd og dermed bevarede 
vi den tætte tilknytning til nærområdet, 
da det kirkelige arbejde set med menig-
hedsrådets øjne fungerer bedst i mindre 
geografiske enheder. Men vender pro-
blemet tilbage ved næste valg om to år, 
må man muligvis indstille sig på struk-
turelle ændringer og større enheder, når 
man samtidig har afvandringen fra områ-
det in mente.

Der har i perioden løbende været foreta-

get reparations- og vedligeholdelsesar-
bejde - inde som ude - på de fire kirke-
bygninger i Langø, Kappel, Vestenskov 
og Arninge samt ikke mindst på visse af 
kirkegårdsmurene, der er stærkt udsat 
for vejrliget og ikke mindst frostspræng-
ninger. Dette regelmæssigt tilbageven-
dende arbejde indebærer, at vi roligt kan 
sige, at kirkerne fremtræder i fin og vel-
holdt stand. 

Gennem efterhånden en årrække har der 
været arbejdet ihærdigt med et par større 
projekter, som først nu og i den nær-
meste fremtid vil blive afsluttet. Det drejer 
sig om det omfattende og omkostnings-
tunge restaureringsarbejde af apsis i Ar-
ninge kirke, hvor kirkeværgen gennem 
en række år i samarbejde med forskellige 
offentlige instanser som f.eks. National-
museet har bakset med projektet. 

Da der er tale om Vestlollands ældste 
kirke, er der utallige regler og forbehold, 
der skal tages hensyn til; noget, der er 
blevet forsinket ikke blot af Covid-19, 
men ligeledes af et i visse sammenhænge 
ret så langsomt bureaukrati. Hvad angår 
rensningen af malerier og vedligehold af 
prædikestolen i Vestenskov, så tyder alt 
på, at dette arbejde vil blive udført i 2023. 

Gennem 2022 har der været afviklet en 
lang række kirkelige handlinger, arrange-
menter og tilbud, som menigheden har 
benyttet sig af. Det gælder eksempelvis 
arbejdet i sorggruppen, 4. maj-minde-
gudstjenesten i Arninge, diverse koncer-
ter i kirkerne, foredrag og kunstudstilling 
i Langø kirke, hvor kunstneren Hugo Han-
nibal udstillede en række kirkeskulpturer. 
Desuden har menighedsplejen tradi-
tionen tro været aktiv med afviklingen af 
mad-dage i Sognegården, hvor ligeledes 
strikkeklubben mødes regelmæssigt. 

I 2022 kunne vi fejre Ulla Schwartz´ 40 års 
jubilæum som organist, og selvom hun 
kun de de sidste par år har spillet i Kap-
pel-Vestenskov, er det værd at nævne. I 
løbet af året har vores præst, Henrik Gade 

Jensen, haft tre måneders orlov med det 
formål at skrive en række nye salmer, som 
resulterende i en mindre publikation med 
32 ”Salmer fra Gloslunde”, der er rigt il-
lustreret med flotte fotos af henholdsvis 
Henrik og hans kone, Agnete. I Henriks 
orlovsperiode har vi været dækket ind af 
forskellige vikarer, hvor ikke mindst Mik-
kel Flor, der blev ansat for en periode på 
tre måneder, og Beth Hagemann har ta-
get deres tørn. I den forbindelse skal der 
lyde en tak til Mikkel og Beth for deres 
indsats. Men samtidig skal der ligeledes 
lyde en opfordring til Stiftet og biskoppen 
om at finde en varig løsning med hensyn 
til, hvem der fast skal tilknyttes pastoratet 
som hjælpepræst for Henrik, idet vi siden 
Janne Svenssons ophør for flere år siden 
ikke har haft en fast ordning på området. 

Til slut skal der lyde en meget stor tak til 
alle ansatte og frivillige for deres indsat 
for menigheden gennem det sidste år og 
lad os samtidig håbe på, at vi - på trods af 
tidens ufred og kriser – vil få et godt 2023.

Godt nytår!

Ole Arpe Munksgaard

Vestenskov sognegård i dag

Restaurering af Arninge kirkes apsis har været en svær 
opgave
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Anne Hopkins overrækker Ulla fortjenstmedaljen

Hvor det sidste år dog er gået hurtigt! 
Jeg synes ikke, det er så længe siden, jeg 
skrev årsberetningen for 2021. Jeg er 
meget taknemmelig for det gode samar-
bejde med hele menighedsrådet, graver-
teamet, vores præst Henrik Gade Jensen, 
provstiet samt stiftet. En stor tak til jer alle!
Under Henrik Gade Jensens orlov i sep-
tember, oktober og november passede 
Mikkel Flor embedet som sognepræst. Vi 
var meget glade for hans gode samarbe-
jde og siger en stor tak til ham med øn-
sket om alt godt i fremtiden. Ligeledes en 
stor tak til Beth Marie Hagemann Larsen, 
der hjælper med gudstjenesterne, når 
vores præst har fri.

Nu har Tillitze Kirke endelig fået et nyt tag 
efter lynnedslaget i 2020. Det har været et 
kæmpestort projekt, der har taget meget 
længere tid end forventet. Vi har fået et 
mediefirma til at lave en lille film des-
angående, og vi glæder os til, den bliver 
færdig redigeret, hvorefter den vil blive 
lagt op på vores hjemmeside, så alle kan 
se den. 

Til orientering har vi nu en repræsentant 
i Stiftsrådet.

Det nye varmeanlæg i Tillitze Kirke er 
også installeret og fungerer. Vi havde 
Lucia-gudstjeneste i kirken i december, 
og jeg tror, at jeg kan sige på alles vegne, 
hvor dejligt det var at have en gudstje-
neste i Tillitze Kirke igen.

Efter plantningen af 40 japanske kirse-
bærtræer på Græshave Kirkegård venter 
vi spændt på til foråret og de smukke 
lyserøde blomster. Vi havde en fantastik 
orgelkoncert med Flemming Dreisig i 
juni måned, for at fejre Græshave Kirkes 
smukke og unikke orgel med ca. 60 
gæster. 

I Gloslunde Kirke havde vi i september et 
foredrag med Naser Khader om kristen-
dommen. Alle der deltog var vildt begej-
strede og på basis af stor efterspørgsel 
kommer han tilbage igen i marts 2023, 
hvor han holder endnu et foredrag.

Der har været en reduktion af graver-
teamet. Morten Steen har fået et nyt job. 
Vi ønsker ham held og lykke for fremtiden 
samtidig med en kæmpe tak for hans ind-
sats som graver mm. Han vil blive savnet! 
Fremadrettet består graver teamet af 
Morten Carlsen og Morten Damsbo. En 
ansøgning som graver vil blive slået op i 
det nye år.

Frank Jørgensen har fratrådt menigheds-
rådet. Vi siger en stor tak til ham, for al det 
arbejde han udførte og et ønske om alt 
godt i fremtiden.

Gloslunde Menighedsråd

Året huskes også for vores organist Ulla 
Schwartz’ jubilæum. I fyrre år har hun spil-
let i vore kirker og også det store arbejde 

med Spirekor og Kirkekor er til stor glæde 
for sognene og er med til at løfte det kir-
kelige. 
Dejligt var det at få lov til at give hende 
fortjenstmedaljen på brystet til Lucia-
gudstjenesten.

Vores tidligere formand Finn Olsen afgik 
pludselig ved døden efter et kort sygeleje 
i slutningen af året. Mange tanker er gået 
til hans hustru Annelise og hele hans fa-
milie. Han er blevet begravet på Danne-
mare Kirkegård.

Til slut vil jeg sige endnu meget stor tak til 
alle ansatte og frivillige for deres samar-
bejde og ekstra indsats i 2022. Heldigvis 
kan vi se fremad til lysere tider efter alle 
coronarestriktioner er blevet ophævet, og 
vi er tilbage til normale tilstande igen.

Godt Nytår.

Anne Hopkins
Menighedsrådsformand

Gloslunde

De sidste stilladser blev taget ned i januar 2023 Det har pyntet gevaldigt at den gamle Gloslunde skole forsvandt
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Der er maddag i Vestenskov sognegård, 
Læsøvej 8, følgende dage: 

Torsdag den 30. marts
Torsdag den 20. april
Torsdag den 25.maj

Juni og juli holder vi sommerferie.
Første gang efter ferien bliver den 31. au-
gust 2023. 
Alle dage begynder vi kl. 11.30. 
Først med en kort andagt med præsten, 

Maddag/Fællesspisning i Vestenskov sognegård

Vi har gudstjeneste 

hver onsdag kl. 10.30-11.30

Gudstjenester i Rønnebærparken
Vi synger nogle salmer, præsten fortæller, 
vi beder fadervor og får lyst velsignelsen.
Bagefter snakker vi om løst og fast, nær 
og fjernt, mens vi får saftevand.

I februar var de første erantiser med på vores alter. Korset er lavet i glas af Mette Green i Græshave.

og så spiser vi sammen og så er der des-
sert med kaffe, og bagefter er der banko.

Spisningen koster kr. 70,00.

Der er mulighed for at blive hentet og 
bragt. 

Tilmelding til: 
Bjarne Enemark på 
tlf. 51 35 60 70.

Mvh Madholdet

Strikkeklubben i Vestenskov Sognegård 
Vi er en strikkeklub på 10-12 damer, der 
mødes i

Vestenskov Sognegård
Læsøvej 8, 4900 Nakskov

hver den første mandag i måneden fra 
september til og med maj måned.
Vi mødes kl. 13.00 - 16.00. Der serveres 
kaffe/the med kage til, og vi lægger 10 kr., 
som bliver brugt til afslutningen i maj.
Vi strikker og hækler. Det bliver til en del 

tæpper, undertøj, strømper, huer, vanter 
og meget andet. En hjælpeorganisation, 
der ligger i Rønnebæks Holm ved Næst-
ved, afhenter hos os, pakker i containere, 
og sender til trængende i Afrika (Tanza-
nia, Mali, Zambia) samt til syriske flygtnin-
gelejre.

Alle er velkomne til at deltage. Der er altid 
plads til flere, der har lyst til at strikke med 
og til andre.

Husk kirkebilen!
Alle kan tage kirkebilen.
Den skal bare bestilles dagen inden før kl. 16.

Ring og bestil på tlf. 54 95 11 11

Evt. mere plads!

Fra dammen ved Gloslunde kirke
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Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54 95 11 11
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Dato  5. 12. 19. 26. 2. 6. 7. 8. 9. 10. 16. 19. 23. 30.  4. 5. 7. 10. 14. 18. 21. 28. 29.

Kirkeåret        Lørdag    Påskedag   Onsdag   4. maj   Onsdag    Pinsedag

Prædiketekst   Joh 6,1-15 Luk1,26-38 Matt21,1-9    

Tema       Nadveren  Barnedåb                

Arninge  9.30    11.00       9.30      16.00 KH   11.00   

Vestenskov       9.30    11.00    19.00 12.00 konf    11.00   

Kappel    9.30 16.00 KH     9.30         9.30   16.00 KH 

Langø     11.00 (dåb)    15.00 KH        12.00 konf    9.30  

Dannemare    11.00    11.00     11.00 10.00 konf       11.00  

Gloslunde 9.30     17.00    11.00          9.30   

Græshave     9.30    9.30     12.00 konf  13.30 konf      9.30 

Tillitze  11.00     11.00    9.30        11.00    

Præst HGJ HGJ HGJ Beth HGJ HGJ HGJ NN HGJ HGJ Beth HGJ HGJ HGJ HGJ HGJ HGJ HGJ/KH Beth HGJ HGJ HGJ  Alle

Joh 20, 
19-31

Kanaan-
æisk 

kvinde

Luk 24, 
13-35

Matt 27, 
31-56

Luk11,
14.28

Matt 
26,17-30

Joh 10, 
11-16

Matt 15, 
21-28

Matt 7, 
7-14

Joh 16, 
16-22

Joh 8, 
28-36

Om 
bøn-

hørelse

Opstan-
delsen

Indtoget 
i Jeru-
salem

Joh 3, 
16-21

Joh 14, 
22-31

Jesus og 
Beelze-

bul

Joh 17, 
20-26

Luk 24, 
46-53

Joh 17, 
1-11

19.00 
Sogne-

gård

11.00 
(dåb)

Jesu 
sidste 
bøn

Bebude 
Jesu 

fødsel

Bespis-
ning af 
5000

Korsfæs-
telsen

Den 
gode 
hyrde

Vandring 
til Em-
maus

Studie-
aften om 
gudstje-
nesten

Den 
vantro 

Thomas

Dan-
marks 

befrielse 

Jesu 
bortgang

Menne-
ske-

sønnen 
ophøjes

19.00 
Sang-
aften

Jesu 
Himmel-

fart

11.00 
Påske-
ægge-

jagt

14.00 
Spire-
guds-

tjeneste i 
Vesten-

skov 
kirke

Jesu 
Himmel-

fart

Fælles 
guds-

tjeneste i 
Revent-

low-
parken 
kl. 11.00
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Kalender - fælles for hele PastoratetBasarkredsen i Gloslunde 
præstegård  
Der blev igen i 2022 afholdt julebasar 
med mange besøgende med stor købe-
lyst. 

En hyggelig eftermiddag med gløgg og 
æbleskiver, hygge og samvær. Tombolaen 
triller og der er altid mange gode gevin-
ster, som er meget populært.

Der var i årets løb lavet en masse håndar-
bejde såsom tæpper, strømper, huer og 
vanter. Desuden en masse juleting: nisser, 
dekorationer, adventskranse og alt sam-
men til gode priser. 

Overskuddet går til Kirkens Korshærs var-
mestue i Nykøbing F.  Overskuddet blev 
på kr. 6000, som den 8. februar 2023 blev 
overrakt til lederen af varmestuen, Maria 

Søndag d.19. marst kl. 14.00

Torsdag d. 16. marts kl. 19.00

Maria Benzon får overrakt overskuddet på kr. 6.000 fra 
sidste års basar

Benzon. Desuden fik varmestuen også 
en del strømper, tæpper, huer og hals-
tørklæder. Korshærsbutikken i Søllested 
har også modtaget en del, som de sælger. 
Vi får tilskud fra Rudbjerg Menighedsple-
je til indkøb af garn m.v. 

Fra 2023 strikkes der igen og er der nogle, 
som ligger inde med garn, som man ikke 
bruger, modtages det gerne.

Alle er velkomne, så kom og vær med. Vi får 
kaffe og kage hver gang.

Det er i foråret 2023 hver anden ons-
dag, de næste gange 8. marts, 22. marts 
og så fremdeles.

Med venlig hilsen 
fra strikkedamerne
/ved Mona Nielsen

Maddage i Gloslunde 
præstegård

Vi fortsætter med maddagene i Gloslun-
de præstegård.

    • torsdag den 9. marts  kl. 12.00
    • torsdag den 13. april  kl. 12.00
    • torsdag den 11. maj kl. 12.00

Tilmeld dig til præsten på 
tlf. 30 58 57 00

Man kan godt blive hentet og bragt – bare 
sig til. 

Frivillige, der vil hjælpe med at lave mad, 
er velkomne. Også til at hente og bringe 
er der hjælp behov.

Naser Khader om Kristendom 
og Islam

Torsdag den 16. marts kl. 19.00 kommer 
Nasar Khader til Gloslunde kirke og taler 
om ”Hvorfor Kristendommen er bedre 
end Islam”. 

“Naser Khader er 
ramt af metaltræt-
hed over Islam og 
det muslimske bud-
skab, og har de se-
neste år fået mere 
og mere sympati for 
det budskab, Jesus 
kom med om tilgi-
velse, næstekærlig-
hed og forsoning. 
Allah lover straf, hvis 
ikke du adlyder. Den 
kristne gud elsker 
dig uanset hvad du 

gør. Kristendom er bedst...” 

Spiregudstjeneste i Vestenskov 
kirke

Igen i år holder vi Spiregudstjeneste, hvor 
både Kirkekor og Spirekor medvirker og 
hvor Bibelen lukkes op og fortælles på en 
ny og frisk og overraskende måde.

Der er en spireplante og slikpose til alle 
børn. Bagefter er der kaffebord og kage i 

Fra Spiregudstjenesten 2022

Vestenskov skole.

Kom og vær med og oplev en festlig 
gudstjeneste. 

6. april kl. 17.00

Skærtorsdag – lammespisning i 
præstegården

Der er mulighed for at deltage i spis-
ning efter 

Skærtorsdagsgudstjenes-
ten i Gloslunde kirke 

Det foregår i konfirmandstuen i Gloslun-
de præstegård. 

Det kræver tilmelding inden den 29. marts 
og koster kr. 150 inkl. et glas vin.
Spisningen gennemføres kun ved 
tilstrækkelig tilmelding, da maden be-
stilles udefra.

Tilmelding til sognepræst Henrik Gade 
Jensen, helst SMS 30 58 57 00 eller mail: 
hgj@km.dk, men ellers ring på 30 58 57 00.



musikalsk foredrag fra den succesfulde 
tv-serie “Badehotellet”.

I foredraget fortæller Morten om, hvordan 
serien bliver til. Både med anekdoter fra 
optagelserne, og om karakteren Morten, 
der går fra husmandssøn over skibsreder 
til aktiv frihedskæmper. Undervejs syn-
ger Morten nogle af seriens – og tidens 
– sange, og vi tager en fælles snak om se-
rien og dens budskaber. 

Aftenen er et fællesarrangement med 
Kulturroen og Landsbylauget i Danne-
mare. 
Det foregår i Dannemare Forsamlingshus. 

Entré kr. 125,00.

17
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19. april kl. 19.00

4. maj kl. 19.00

Morten Hemmingsen

Garderforening Vestlolland 
HJV Veteraner
Marineforening Nakskov
Blå Baretter
Danmarks-Samfundet Lolland-Falster
Flyvereskadrille 233
Falster Fodregiment med to faner.

Alle er velkomne.

Og husk gratis kaffe og kage bagefter i 
Brinthuset på Vestenskov skole.

Hvorfor er gudstjenesten, som 
den er?

Ofte bliver der spurgt om, hvorfor gud-
stjenesten er så kedelig eller højtidelig? 
Og hvad meningen er med alt det, der 
foregår? Hvornår skal man rejse sig? Og 
sætte sig? Hvorfor går nogle til alters?

Det forsøger sognepræsterne Kasper 
Høyer (Vesterborg) og Henrik Gade Jen-
sen at besvare 

Torsdag den 11. maj kl. 19.00 i 
Vestenskov sognegård.

For alt, hvad der sker til en gudstjeneste, 
er fuldt af mening, intet er tilfældigt, 
hvert ord der siges og hver bevægelse 

Befrielsesgudstjeneste i Vesten-
skov kirke

I år har vi flyttet den traditionsrige Be-
frielsesgudstjeneste fra Arninge kirke til 
Vestenskov kirke. Så kan vi nemlig invitere 
til stort kaffebord bagefter i Brinthuset i 
Vestenskov og sammen høre befrielses-
budskabet kl. 20.35, som det lød så be-
friende i radioen fra BBC for 77 år siden.

Sangaften i Tillitze kirke

Foråret er på vej, når vi holder sangaften, 
og det skal fejres med dejlige forårs- og 
måske sommersange. Kom og vær med 
og syng fra Højskolesangbogen. 
Organist Ulla Schwartz spiller til og sogne-
præst Henrik Gade Jensen fortæller om de 
enkelte sange.

25. april kl. 19.00

Morten fra Badehotellet

Tirsdag den 25. april kl. 19.00 i Danne-
mare Forsamlingshus kommer Morten 
Hemmingsen med et spændende og 

Højrebykoret medvirker til at festliggøre 
dagen.

Det er ærgerligt at skulle flytte det fra Ar-
ninge kirke, men Hjemmeværnsgården 
skråt over for kirken i den gamle førstelæ-
rerbolig er heller ikke mere ramme for det 
lokale flyverhjemmeværn. Og Vestenskov 
kirke er også større.

Til gengæld inviterer vi soldaterfore-
ningerne på Lolland til at stille med en 
fane. Sidste år fik vi besøg med fane af: 

HPRD (Hovedorganisationen for Per-
sonel af Reserven)

Faner fra soldaterforeningerne sidste år foran Arninge 
kirke

De Blå Baretter deltog med en FN-fane og viste det 
internationale perspektiv

11. maj kl. 19.00

9. april kl. 11.00

Påskeæggejagt

Påskesøndags højmesse foregår i 

Vestenskov kirke kl. 11.00

- men lidt i lav højde. For bagefter er 
der Påskeæggejagt i Vestenskov sog-
negårds have. 
Påskeharen gemmer æg, og børn og barn-
lige sjæle kan gå på jagt efter æggene i 
den store have. Kom og hver med, familier 
og børn er meget velkomne. 
Bagefter er der sodavand og måske en 
præmie.



Ved Gloslunde Kirke, gadekæret
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Præsten er meget bundet af ritualer og disse er tusind 
år gamle
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Fælles provstigudstjeneste 
2. pinsedag i Reventlowparken

Traditionen tro holder vi fælles gudstje-
neste for alle sogne og præster den 29. 
maj kl. 11.00, Anden Pinsedag. Den kon-
stituerede provst Finn Dyrhagen prædi-
ker og kammerkoret synger og Sydhavs-
øernes Promenadeorkester spiller til.

Bagefter samles vi for at spise den med-
bragte frokost. Og det er en stor glæde 
at se Rudbjerg Pastorat altid fyldigst 
repræsenteret til frokosten. Det er hygge i 
lange baner. Men husk madpakken, øllen 
og snapsen. Og et par stole.

Kom og hold Anden Pinsedag hellig før poli-
tikerne afskaffer den.

Det er altid godt vejr til den årlige friluftsgudstjeneste

af præsten har en tusindårig tradition 
bag sig. Når man forstår det, bliver guds-
tjenesten meningsfuld og nærværende. 
Gudstjeneste er et ekstremt symbolladet 
fællesskab.

Alle er velkomne. 
Der serveres kaffe og kage

29. maj kl. 11.00

Sidste års hyggelige frokostbord i det grønne efter 
gudstjenesten

31. maj kl. 12.00

Sognetur til Udby kirke og 
Grundtvigs mindestuer

Turen går til Udby kirke og Grundtvigs 
mindestuer på Sydsjælland. Grundtvig er 
født i præstegården i 1783, hvor hans far 
var præst.

Bagefter er der kaffe og kage på Udby kro 
(med ny ejer).

Turen starter kl.12.00 i Langø - deref-
ter Kappel-Vestenskov-Dannemare.

Tilmelding senest den 21. maj til Rigmor 
på tlf. 20 91 84 17.

Alle er velkomne.

Det er gratis at deltage.

År  1850  1930  2017  1/1 2021  1/1 2022  1/1 2023

Dannemare  633  903  509  470  468  452

Tillitse  857  1276  412  391  365  354

Gloslunde  583  928  352  341  335  322

Græshave  435  611  147  152  133  134

Gloslunde 
gl. Pastorat  2508  3718  1420  1354  1301  1262
          

Kappel  732  1264  314  248  247  236

Vestenskov  864  1167  470  422  414  415

Arninge  501  694  145  132  124  123

Langø    368  339  325  316

Kappel 
gl. Pastorat  2097  3125  1297  1141  1110  1090
             

I alt Rudbjerg 
Pastorat  4605  6843  2717  2495  2411  2352

Gode tal for Rudbjerg pastorat
De nyeste tal for Danmarks Statistik om 
antal indbyggere i vore 8 sogne viser, at 
der er mindre fraflytning i forhold til for-
rige år.

I det forløbne 2022 fraflyttede eller døde 
kun 59 personer (2,7 % af befolkningen). 
Det er mindre end i 2021, hvor 84 indbyg-
gere flyttede (3,7 %).

De røde tal i skemaet er de nye tal.
Der bor altså i alt pr. 1. januar 2023 i alt 
2352 mennesker i pastoratet, 1262 i det gl. 
Gloslunde pastorat og 1090 i det gl. Kap-
pel pastorat. Tal for de enkelte sogne kan 
ses i skemaet. Både Græshave og Vesten-

skov kan prale af befolkningsforøgelse 
med 1 person.

Statistikken viser ikke noget om, hvor 
mange der er fra- og tilflyttere, men viser 
kun tilstanden pr. 1. januar 2023.

For der er kommet både til- og fraflyttere. 
Og så er nogle døde.

Tallene viser også, at når blot vi er 10-20 
mennesker i kirke en søndag, så ligger vi 
højt over landsgennemsnittet for kirke-
gang, som er på 2,4 %. Forleden søndag 
var vi 20 kirkegængere i Arninge, så det er 
en kirkegang på 16,3%. Det er langt over 
byernes kirkegangsprocenter.
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Faktaboks om SorggruppenStørrelse: 5-8 personer 
Ledere: Ulla Schwartz. Tlf. 25 15 98 13 e-post: ullaschwartz@hotmail.com  Bjarne Enemark. Tlf. 51 35 60 70 e-post: bjenemark@gmail.comHvor: Vestenskov Sognegård, Læsøvej 8, Vestenskov, 4900 Nakskov

Tidspunkt: Møderne fastsættes for 3 måneder ad gangen og annonceres her i Kirkebladet.
Mødetiden: kl. 14.00 – 15.30 hovedsageligt 
på torsdage med 4 -5 møder i perioden.Mødedatoer: For indeværende periode er 

det torsdag den 9. marts,  den 13.  april,  den 11. maj og   den 6. juni

Konfirmationer

Årets konfirmander 2023

Vestenskov Kirke
Fredag den 5. maj kl. 12.00

Laura Frost
Olivia Cheri Faltz

Langø Kirke
Søndag den 7. maj kl. 12.00

Malte Tage Tolstrup Rasmussen

Dannemare Kirke
Søndag den 30. april kl. 10.00
Mark Preben Lund Hansen

Lørdag den 6. maj kl. 10.00
Mikala Valentin Eggertsen

Græshave Kirke
Søndag den 30. april kl. 12.00

Isabella Ølgaard Vedsted Sørensen

Sorggruppen i Rudbjerg Pastorat
Ingen kan tage sorgen fra et andet mennesket, som har mistet en 
kær nærtstående - og det kan vi heller ikke i sorggruppen, og det 

skal vi heller ikke. Men i sorggruppen opstår muligheden for at 
bære sorgen sammen.

Man er fælles om at have mistet, og det kan lindre at være sammen 
med andre i samme situation.

Alle er velkomne!
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Afdøde i Pastoratet siden sidst

Tillitze Kirke

Tommy Hansen

Langø

Ejner Larsen
Hans Peter Stricker

Gloslunde

Knud Lynge Høj
Ingrid Bagge Larsen
Poul Erik Johansen 

Vestenskov 

Jonna Vita Clausen

Dannemare

Erna Petersen
Helge Rasmussen 
Annelise Errebo Nielsen
Inge Nielsen
Inge Adamsen
Jørgen Ole Adamsen
Ingrid Hvid

Onsdag den 22. marts kl. 18.00 i 
Vestenskov Sognegård.

Velkomst, v/ Bjarne Enemark

Årsmødet indledes med spisning fra 
kl. 18.00.
Dette måltid består af smørrebrød og øl/
vand. Bestyrelsen håber, at de frivillige, 
der er tilknyttet menighedsplejen, vil 
slutte op omkring samværet ved spisnin-
gen, men alle interesserede er naturligvis 
velkomne.

Kl. 19.00. Mødet videreføres med et fore-
drag af May-Brit Horst – I “Folketidende” 
kaldet ”Ældreaktivisten der vil blive 100 
år” 

Der er en hel del sandhed i denne over-
skrift. May-Brit har været aktiv hele sit ar-
bejdsliv. Kommunal tillidsmand, medlem 
af menighedsrådet (også ved Langø kirke 
i en periode), formand for HK/senior. Se-

nest afsluttet 8 år i Lolland ældreråd som 
formand – og nu kredsformand for Dan-
ske Seniorer Lolland Falster. 

Alt dette var måske medvirkende til at 
ældreminister Astrid Krag i 2022 indbød 
hende til at sidde i det rådgivende pa-
nel, der blev oprettet i forbindelse med 
tankerne om at skrive en ny ældrelov.

Hvordan denne proces har været, og hvor 
den er nu, kan alle glæde sig til at høre 
May-Brit  fortælle mere om.
Efter foredraget er der kaffebord, hvor-
under der er mulighed for spørgsmål til 
May- Brit Horst omkring aftenens emne.

Kl. ca. 20.30-21.30 er der generalforsam-
ling, med aflæggelse af beretning, regn-
skab, og valg efter vedtægterne.

Alle er meget velkommen til denne 
spændende aften, hvor det er muligt at 
fravælge generalforsamlingen.

OBS! Alle der ønsker at deltage i spisnin-
gen, bedes tilmelde sig til Bjarne Enemark 
senest fredag den 17. marts kl. 12.00 på 
e-mail: bjenemark@gmail.com eller sms, 
på tlf. 51 35 60 70.

Venlig hilsen

Bestyrelsen  v/Bjarne Enemark

Indbydelse til Årsmøde i 
Rudbjerg Menighedspleje

Nyt fra Rudbjerg pensionistforening

May-Brit Horst

Så starter en ny sæson med 
Generalforsamling 
fredag den 10. marts kl. 14.
 
Fredag den 14. april er vi inviteret til 
forårsfest i Højrebyhallen, hvor Vibeke 
Hoby & Kristian Rusbjerg underholder.
 
Torsdag den 27. april er der underhold-
ning med Bandholm spillemændene i 
Vestenskov.
 
Onsdag den 10. maj skal vi på besøg på 
Christiansborg.
 
Hvis I synes det lyder spændende og du/ 
I ikke er medlem, så ring og hør mere hos 
Rigmor 20 91 84 17
 
Nye medlemmer er meget velkomne .
 
Hilsen Bestyrelsen

Vibeke Hoby & Kristian Rusbjerg




