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Med store undrende øjne går jeg,
hvor anemonerne lyser hvidt.
Og midt i forårets lysvæld står jeg
og ser mod himlen og spørger blidt:
Hvem opfandt lærken og natterga-
len,
hvem satte knopper på birk og bøg?
Og hvem bestemte, at netop svalen
Sku´ være svale og gøgen gøg? 

Hvad er det dog for en slags reflekser,
der kalder pindsvin og tudse frem?
Og hvem er det, der går rundt og 
hekser

i Hornbæk, Tarm og Jerusalem?
Thi alle steder er samme under
og samme kraft, som gør sjælen 
stum.
Og alle vegne går folk og grunder
på livets dybe mysterium.

Men ingen svarer fra skjulte egne
og gir os grundig og god besked,
så må jeg svare på andres vegne
og formulere, hvad ingen ved:
Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,

en lille gud, der er evigt stor.

Sådan beskriver Halfdan 
Rasmussen så smukt for-
årets komme.
For selvom vi oplever det 
hver eneste år og har set 
våren komme i alle sine far-
ver. Så er det noget magisk 
der sker. For øjnene af os 
vækkes jorden til live og by-
der os en skønhed i alt dets 
flor.
Og selv om vi ved det kom-
mer og venter længselsfuldt 
igennem den lange vinter. Så 
forundres vi over, at alt hvad 
der virkede koldt og øde, in-

Det spirende forår
og spiregudstjeneste
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deholder så stor en rigdom.
Hvert forår oplever vi livskraften og 
ser den folde sig ud i al dens mang-
foldigheder. Den kraft hører vi om i 
skabelsesberetningen da Gud send-
te sin ånd ned over jorden. En kraft 
som vi også indeholder, for den kraft 
blæste Gud ind i Adam og den har 
været i alt levende siden.
Men hvis vi fjerner os fra den kraft og 
ikke længere får den nærende kraft 
fra Gud, så forsvinder vores livskraft 
og vi visner hen. 
Vi kan gå i den tro at vi kan alting 
selv og ikke behøver no-
get. Men til spiregudstje-
nesten den 15. april kl. 
14.00 i Vestenskov kirke 
vil vi opføre et skuespil, 
hvor vi skal se hvor galt 
der kan gå, hvis vi tror at 
vi kan være vores egen 
skaber. 
Sidste år opførte vi 
skuespillet om ”liljen 
og fuglen” som var en 
omskrivning af Søren 
Kierkegaards ”Lilien paa 
Marken og Fuglen under 
Himlen” fra skriftet ”Tre 
gudelige Taler”.
Her optrådte Bjarne 
Enemark som Fuglen, 
tidligere konfirmandelev 
Cecilie Edvardsen som 
Liljen og Sognepræst 
Henrik Gade Jensen var 

Påskelilje.
Til dette skuespil har organist Ulla 
Schwartz kirkekoret og spirekoret 
med, som vil synge smukke forårs-
sange.
Ligesom sidste år vil der være mulig-
hed for at få en spirende potte med 
hjem.
Menighedsrådene og menighedsple-
jen byder efter gudstjenesten på kaf-
fe, boller og kage i sognegården.
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Rønnebærparken
Der er gudstjeneste hver anden 
onsdag på Rønnebærparken, vores 
ældrecenter her i pastoraterne. Vi 
præster, Janne og Henrik, deles om 
gudstjenesterne, Ulla spiller og Aase 
synger, og mange frivillige hjælper 
til med kaffe og kage og med at få 

det til at fungere. Det er altid hygge-
ligt at være sammen.
Man kan få kirkebil ved at ringe på 
54948554 dagen før kl. 16.
Vi har gudstjeneste på følgende tids-
punkter: 
 

Gudstjenester
14. marts
28. marts
11. april
25. april
23. maj

Morgenandagt
21. marts
16. maj
30. maj

Igen i år er Spirekoret og kirkekoret ind-
budt til at være med til en fælles-guds-
tjeneste for begge pastorater; den bliver 
holdt i Vestenskov kirke d. 15. april.
Korene vil synge sange, som passer til 
det lille skuespil, der bliver opført som 
dagens prædiken.
Spirekoret øver tirsdag eftermiddag.
Kirkekoret øver fredag eftermiddag.
Nye kor-børn er velkomne og kan til-
melde sig hos Ulla – 25 15 98 13.
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Årsberetninger for 2017
Årsberetning fra 
Arninge-Vestenskov

Kære menigheder - 
Godt Nyt År 2018 - 

Vores kamp mod murbier-an-
greb på Vestenskov kirke fort-
sætter ufortrødent, skadens 
omfang kan endnu ikke vur-
deres, men vore håndværkere 
arbejder sig ihærdigt gennem 
kirkens murværk. Lige for ti-
den er der ingen aktivitet, på 
grund af det kolde vintervejr.

Det blev kun til et kort visit af 
organist Henrik Skouenborg. 
Han er rejst til andre himmel-
strøg, til en længere arbejdstid, 
end vi kunne tilbyde ham. 

Ole Munksgård, formand for Kap-
pel-Langø MR, blev gennem sit net-
værk opmærksom på Søren Johan-
sen fra Maribo, en ung talentfuld 
gymnasieelev med speciale i tysk or-
gelmusik og efter kort udpluk af sit 
repertoire af, bl.a. Bach, var vi ikke 
i tvivl og Søren blev fast ansat i vort 
pastorat.  
Mange kirkegængere har allerede 
kunnet nyde hans talentfulde orgel-
spil – især, når han har bænket sig 

ved det gamle orgel i Vestenskov. Det 
blev ikke til mange kirkekoncerter 
i 2017, men det er vores håb, at det 
vil lykkes i år, specielt når vi nu har 
Søren.

Kirkesanger Jane Hansen har vi sagt 
farvel til efter næsten 30 års trofast 
virke i Arninge og Langø kirker med 
en passende afskedsreception.
Og når jeg er ved det at skrive om 
afsked, så er vores tidligere biskop, 
Steen Skovsgaard, rejst tilbage til 
Aarhus-egnen. Vestenskov-Arnin-
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ge Menighedsråd takker for et godt 
samarbejde, gennem årene og vi er 
sikker på, at Steen har fået den nød-
vendige inspiration her på landet, til 
at skrive, det han brænder mest for. 
Marianne Gaarden, vores nye bi-
skop over Lolland- Faster Stift, er 
for længst flyttet ind på bispegården. 
Herfra skal lyde et varmt og hjerte-
ligt velkommen, og vi glæder os til at 
hilse biskoppen officielt velkommen 
her i vores sogn.

Vi havde jo mange gode ideer, syn-
tes vi, hvormed vi ville bidrage med 
nogle friske og hyggelige events i je-
res hverdag! det lykkedes ikke helt, 
men vi arbejder ihærdigt med diver-
se projekter og ser frem til, at I støtter 
op om programmerne, når vi barsler 
med diverse tiltag.

4.maj Mindegudstjenesten i Arnin-
ge, fyldte sidste år igen kirken og vi 
arbejder for at denne højtidelighed 

fremover kan løbe af stablen. 

Handicapvenligt graverhus i Arnin-
ge, blev indviet på behørig vis med 
Gudstjeneste, efterfølgende tale, pøl-
ser, øl og vand – ”herligheden” er 
åben i dagtimer, når vores personale 
er til stede.

Vi vil ikke glemme vores ny borger 
i Arninge, Ola Steen – hans projekt 
udvikler sig fantastisk – endnu er det 
for tidlig, at få svar på spørgsmålet, 
hvad det hele vil ende med? - måske 
får vi senere på året vores nysgerrig-
hed stillet.

Martin Luther jubilæet blev, på be-
hørig vis, fejret med et fælles koncert 
i Tillitse kirke.

Vestenskov kirkes præstetavle – lig-
ger endnu ikke på bedding – det 
skyldes, at snedkeren er travlt opta-
get, men han har lovet, at tavlen nok 
skal komme i løbet af året. Vi væbner 

os med tålmodighed.

Vore faste arrangementer 
gennemføres uændret og 
publiceres her i bladet og 
i dagspressen.

Alle os fra Arninge-Ve-
stenskov MR og ansatte, 
ønsker alle i vores sogn 
et lykkebringende 2018.

Klaus Heun
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Årsberetning for Kappel-Lan-
gø menighedsråd 2017

I forlængelse af menighedsrådsval-
get i slutningen af 2016 og en efter-
følgende afklaring af, hvem der var 
opstillings- og valgberettiget, kon-
stituerede menighedsrådet sig i slut-
ningen af 2016 med både en ny for-
mand og næstformand. 
I løbet af 2017 har der været afvik-
let en række forskellige kirkelige 
handlinger, som for nogens ved-
kommende har været bundet op på 
enten et bestemt tematisk indhold, 
en bestemt begivenhed eller en af 
lokalsamfundets årligt tilbageven-
dende traditioner. Der drejer i den-
ne sammenhæng om bl.a. spire- og 
familiegudstjenester, gudstjenester i 
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forbindelse med 4. maj, Mølledagen 
i Kappel Fjorddagen i Langø og Lu-
ciagudstjenesten i december måned.

Desuden har menighedsrådet - eller 
i samarbejde med de øvrige menig-
hedsråd på det sydvestlige Lolland 
eller andre foreninger - afviklet en 
række arrangementer med forskel-
ligartet indhold. Det drejer sig ek-
sempelvis om koncerter, store G-dag, 
hvor gudstjenesten kombineres med 
gåtur og gule ærter, ældreudflugter 
og foredrag med filmforevisning om 
bl.a. Luther og reformationsåret.
Menighedsplejen har gennem det 
meste af året bl.a. afholdt fællesspis-
ninger, hvor der før disse afholdes en 
kort andagt med salmesang og bi-
bellæsning. Efter fællesspisningen er 
der så bankospil og kaffe for alle. 
Hvad angår kirkebygningerne og 
præstegården har der i år været af-
holdt provstesyn med henblik på 
vedligeholdelse af bygningerne og 
evt. reparationsarbejde. Ved provste-
synet viste det sig, at der bl.a. i præ-
stegården er en række fugtskader, 
som vil blive udbedret snarest. Des-
uden besluttedes det, at Kappel kirke 
i 2018 skal kalkes.
I 2017 har menighedsrådet haft besøg 
af Arbejdstilsynet, som konstaterede, 
at en række gravsten på kirkegårde-
ne ikke var tilstrækkeligt fastgjorte, 
så der var fare for, at de kunne vælte 
ned over graverne under deres arbej-

de. Faren for dette er efterfølgende 
blevet afhjulpet.
Organist Henrik Skouenborg opsag-
de midt på året sin stilling, idet han 
havde fået en stilling i Jylland. Dette 
indebar, at stillingen blev opslået, og 
fra midten af september har gym-
nasieelev Søren Johansen, Maribo, 
været ansat som organist. Samtidig 
med dette meddelte kirkesanger Jane 
Hansen, at hun af helbredsmæssige 
grunde ønskede at stoppe som kir-
kesanger, hvorefter Kirsten Semstad 
overtog jobbet i Langø. Der skal i 
denne sammenhæng lyde en tak til 
Henrik, en stor tak til Jane for hendes 
lange virke i Langø og et velkommen 
til Søren og Kirsten.
Inden længe går menighedsrådet i 
gang med et visionsarbejde for det 
kirkelige liv i sognet, og i den forbin-
delse vil der blive afholdt et møde (se 
andetsteds i kirkebladet), hvor alle 
medlemmer kan møde frem og byde 
ind med gode ideer til, hvordan vi 
gør det kirkelige liv i sognet endnu 
bedre.
Afslutningsvis skal der lyde en stor 
tak til alle ansatte og frivillige for 
deres indsats for sognet samt et godt 
nytår til alle.
Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand, 
Kappel-Langø  
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Årsberetning fra det kirkelige 
liv i Gloslunde pastorat 2017

Der tegner sig et broget billede af det 
kirkelige liv, når jeg sidder her ved 
tasterne og skal fortælle om det for-
gangne år. Kirkeliv på landet, hvor 
kirken er det sidste samlingssted der 
er tilbage i tre af vores sogne gør, at vi 
skal indtænke både søndagens guds-
tjeneste, arrangementer, deltagelse 
i lokalsamfundet, menigheden som 
aktive deltagere og rigtig meget an-
det. Vi har 4 kirker, 4 kirkegårde, en 
annekskirkegård med mindehave for 
stormflodsofre 1872 og en gammel, 
firlænget, stråtækt præstegård med 
et lille museum. Al dette skal vi som 
menighedsråd, præst og ansatte sør-
ge for at bruge og værne om på aller-
bedste vis, så kirkelivet er en naturlig 
og attraktiv del i vores lokalsamfund. 
Vi skal være med til at skabe positi-
ve fællesskaber til gavn for os alle. At 
forkynde Guds ord og skabe fælles-
skaber i en hastig verden, er måske 
folkekirkens fremtid. 

Andagter og gudstjenester på vores 
plejehjem, Rønnebærparken, hver 
onsdag formiddag er til stor glæde 
for beboere, personale, gæster og 
frivillige hjælpere. I maj var Spire-
kor, kirkekor, Ulla Schwartz, præster 
og lokale skuespillere på besøg for 
at vise sang- og spillestykket :Liljen. 
Stor succes. I december optrådte 
begge kor igen med søde julesalmer 
og sange.
I det hele taget er det til stor glæde, 
at vi har en dygtig korleder, børn og 
unge der vil deltage i kirkens liv, det 
skaber glæde for mange, forældre, 
søskende, samvær i menigheden
Samarbejde med Kappel/Langø/Ve-
stenskov / Arninge pastorat udvikler 
sig mere og mere: Spiredag i april, 
høstmarked i september, fælles an-
dagter i Rønnebærparken og hvem 
ved, måske en Grundlovsfest eller 
andet ud i fremtiden.

Hverdagsaften gudstjenester og ef-
terfølgende fællesspisning har 25-30 
deltagere hver gang. Kirkefrokost 
og andre arrangementer, hvor mad 
indgår er et hit. Åndelig og legemlig 
føde r
Græshave kirke, vores lille fine og 
praktiske kirke danner god ramme 
om sangaftener, foredrag, musik / 
små koncerter og familiegudstjene-
ster.
Tillitze kirke er med i projekt: Stedet 
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fortæller historie, nemlig runestenen 
ude på kirkegården.
Gloslunde kirke hører helt naturligt 
til som præstegårdens kirke med 
mulighed for fællesskab i konfir-
mandstuen.
Dannemare kirke ligger midt i pa-
storatet, tæt på plejehjem, Brugs og 
forsamlingshus. Der bor flest.
Uden personale kommer vi ikke 
langt med kirke- og menighedsråds 
arbejde. Vi har sagt farvel til to med-
arbejdere: Jesper Fog, mangeårig 
graver ville prøve noget nyt. Jette 
Krogshede søgte en stilling som gra-
ver i Stokkemarke, fik den og gjorde 
en drøm til virkelighed. Søren Han-
sen som i skrivende stund er vikar, er 
ansat i fast stilling fra 1/3 18. Graver-
team, organist, kirkesanger, præst og 
menighedsråd har et godt og tillids-
fuldt samarbejde, som vi plejer med 
en oplevelsestur om sommeren og en 

nytårsfest i januar. 
Basarkredsen nørkler til fordel for 
Kirkens Korshær og kunne sende 
6500 kr. afsted til hovedkontoret og 
tæpper og sokker til Varmestuen 
i Nykøbing. Tak til alle I frivillige 
med Mona Nielsen som utrættelig 
forkvinde. I gør en stor indsats for 
udsatte mennesker i Danmark. Ud-
satte folk uden for Danmark støtter 
vi med indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp i marts.
Årsberetninger skal slutte også min, 
noget er husket andet glemt. Men 
taknemmelighed fra hjertet skal 
uddeles til personale, vores præst 
Henrik Gade, mine kolleger i menig-
hedsrådet, menighed og alle samar-
bejdspartnere i lokalområdet og lidt 
længere væk.
Godt nyt år 2018
Susan Rasmussen, formand
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Kappel pastorat

Torsdag d. 1 marts kl. 18
Menighedsrådene i Kappel pastorat søger 4 børnefamilier der vil med 
præsten og hendes familie ud og spise på Klaus og Kristina’s café i Nakskov. 
Dette er fortrinsvist henvendt til familier hvor man i hverdagen ikke har 
muligheden for at give sine børn 
denne oplevelse. Menuen er en 
overraskelse. Spisning og drikke-
varer er gratis, men transport er 
for egen regning. Tilmeldingerne 
er først-til-mølle. Al henvendelse 
sker til sognepræst Janne Svensson 
på 54 94 80 19.

Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 deltager Kappel Pastorat i Folkekirkens Nød-
hjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud at 
banke på dørene, at alle sognets borgere får mulighed for at give mennesker 
i nød en håndsrækning.  
Kappel Pastorat er med ved næste indsamling 11. marts 2018. Sæt allerede 
nu kryds i kalenderen, så håber vi at se dig til en hyggelig indsamlingsdag.  
”Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag, 
hvor vi, på tværs af generationer deler vores søndag med mennesker, der 
virkelig har brug for hjælp.” 
Sådan melder du dig til
Meld dig som indsamler hos Pernille Kruse Pedersen på 60221557 eller Per-
nilleKrusePedersen@gmail.com allerede nu – det nytter! Ved sidste års Sog-
neindsamling nåede Kappel Pastorat et indsamlingsresultat på 7321 kroner.

Madandagtsdage
Det er næsten ikke til at fatte, men for den beskedne sum af kun 50 kr. 
bliver der torsdag d.22.marts, torsdag d. 26.april og torsdag d. 31.maj 
serveret to retter mad samt drikkevarer, i Vestenskov sognegård. Før spis-
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111

Sognepræst Henrik Gade Jensen (HGJ)
Kirke Dannemare Gloslunde Græshave Tillitze

4.marts. 3.s. i fasten 9.30 (JS)
11.marts Midfaste søndag 9.30
18.marts Mariæ bebu-

delses dag
11.00

25.marts Palme-
søndag

11.00 - Indvielse 
af nye lamper

29. marts Skærtorsdag 11.00 19.00 
30.marts Langfredag 16.00 - liturgisk

1.april Påskedag 11.00
2.april 2. påskedag 11.00
4. april 19.00 for kon-

firmander
8.april 1.s.e. påske 11.00 Dåb

15.april 2.s.e. påske Fælles Spiregudstjeneste i Vestenskov kirke 14.00
22.april 3.s.e. påske 9.30 (JS)
27.april Bededag 11.00
29.april 4.s.e. påske 11.00 Kon-

firmation
13.00 Kon-
firmation

4.maj 19.00 Befrielses-gudstjeneste i Arninge kirke
6.maj 5.s.e. påske 9.30

10.maj Kristi. Him. dag 11.00
12. maj 19.00 Hverdagsgudsteneste
13.maj 6.s.e. påske 9.30 (JS)
20.maj Pinsedag 11.00
21.maj 2. pinsedag Rewentlowparken. Provstiets præster
27.maj Trinitatis søndag 9.30
3.juni 1.s.e.Trinitatis 9.30 (JS)
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kan bestilles senest kl. 16 dagen før på tlf. 54951111

Sognepræst Janne Svensson (JS)
Kirke Arninge Vestenskov Kappel Langø

4.marts. 3.s. i fasten 11.00
11.marts Midfaste 

søndag
11.00 (HGJ)

18.marts Mariæ bebu-
delses dag

9.30 (HGJ)

25.marts Palmesøndag 11.00 og me-
nighedsmøde

29. marts Skærtorsdag 11.00
30.marts Lang-fredag 17.00 ost og rødvin

1.april Påskedag 11.00
2.april 2. påskedag 11.00  Påskeæg
8.april 1.s.e. påske 9.30 (HGJ)

15.april 2.s.e. påske 14.00 Spiregudstjeneste
22.april 3.s.e. påske 11.00
27.april Bededag 12.00 Konfir-

mation
10.00 Konfir-

mation
29.april 4.s.e. på-

ske
12.00 Konfir-

mation
10.00 Konfir-

mation
4.maj 19.00 Befrielsesgudstjeneste i Arninge kirke
6.maj 5.s.e. påske 11.00(HGJ)

10.maj Kristi. 
Him. dag

11.00

13.maj 6.s.e. påske 11.00
20.maj Pinsedag 11.00
21.maj 2. pinsedag Reventlowparken. Provstiets præster
27.maj Trinitatis søndag 11.00 (HGJ)
3.juni 1.s.e.Trinitatis 11.00
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ningen afholdes en kort andagt og vi synger et par salmer. Efter spisningen 
sørger Jane Hansen og Kirsten Kristensen for dejlig musik. Og så kan man 
være så heldig at vinde i banko, en spilleplade koster 5.00 kr. Eftermiddagen 
sluttes af med kaffe og kage.
Bedre og billigere mad fås ikke på Lolland og har man ikke selv mulighed 
for transport, kan man blive hentet ved sin bopæl. Dagen slutter ca. kl. 
15.30/16.00. 
Der er tilmelding til: Bjarne Enemark på tlf. 54948082/51356070 eller 
Ingelise Palm på tlf. 54948452/29923014 

Menighedsmøde 
i Kappel-Langø sogn 25. marts.
Ifølge gældende lovgivning skal menighedsrådet hvert år afholde et møde 
med menigheden, hvor denne har mulighed for at blive orienteret om det 
kirkelige liv i sognet. På mødet er det desuden muligt for de enkelte folke-
kirkemedlemmer at komme med ideer og forslag til, hvordan det kirkelige 
liv kan gøres bedre.
Menighedsmødet afholdes i forlængelse af gudstjenesten Palmesøndag den 
25. marts kl. i Kappel kirke kl. 11.00, hvor menighedsrådet giver kaffe og kage.
Så mange som muligt opfordres derfor til at møde frem denne dag, så me-
nighedsrådet kan lade sig inspirere af gode forslag og ideer.
Med venlig hilsen
Ole A. Munksgaard
Kappel-Langø menighedsråd

Skærtorsdag den 29. marts
Skærtorsdag er torsdagen i den stille uge, dagen før 
langfredag i påsken. Ifølge Bibelen var det på denne 
dag, Jesus indstiftede nadveren. Derfor er der nadver 
ved begge gudstjenester.
I Sverige klæder børn sig på denne dag ud som påsk-
kärringar (påskekællinger) og går rundt og rasler.
Vi har ikke raslende børn, men i stedet vil 
KFUM-spejderne være med til at uddele nadver ved 
gudstjenesten i Langø, som vil bestå af brød og saft.
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Langfredag 
30 marts. i Kappel kirke kl. 17.00
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. 
Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa smertens vej til 
stedet, hvor han skal dø. Lang-
fredag har tidligere haft karak-
ter af sørgedag, hvor man kun 
måtte spise virkelig ringe mad.
Derfor vil der blive afholdt en 
kort musisk gudstjeneste og ef-
terfølgende blive serveret brød 
og vin i præstegårdens konfir-
mationsstue.

2. Påskedag 
2. april i Vestenskov kirke kl. 11.00
Har påskeharen og påskeæg noget med kirken og tro at 
gøre. Det vil vi finde ud af anden påskedag, da der efter 
gudstjenesten vil være påskeægsjagt i Vestenskov sogne-
gårds flotte have.
I Guds smukke natur har haren gemt dejlige ting, i håb 
om at se mange søde og forventningsfulde børn.

Spiredag
Søndag den 15 april, har vi fællesgudstjeneste i Vestenskov kirke kl. 14.00.
Gudstjenesten vil tage udgangspunkt i det spirende forår og præsterne Hen-
rik Gade Jensen og Janne Christine Funch Svensson vil på en anderledes 
måde, sammen med Ulla Schwartz og spirekoret, lade troen spire frem.

Efter gudstjenesten er der kaffe og kage/bol-
ler i sognegården.
Spiredag er en erstatning for Diakoniens 
dag, så alle donationer i kirkebøssen går til 
Rudbjerg Menighedspleje.
Arrangementet er gratis.
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Befrielsesgudstjeneste 
i Arninge kirke den 4. maj kl. 19.00
”I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske trop-
per i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er 
London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske 
tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.”
Ordene der aldrig glemmes og vi vil traditionen tro høre dem igen den 4 
maj.
Vi mindes Danmarks befrielse med en gudstjeneste i Arninge kirke torsdag 
den 4. maj kl. 19.00. Sognepræsterne Henrik Gade Jensen og Janne Christi-
ne Funch Svensson forestår gudstjenesten og Højrebykoret kommer og 
synger.
Efterfølgende er der kaffe og kage på Dalvang i Arninge.
Arrangementet er gratis.

60+ Tur Den 8. maj 
I år har vi valgt at turen går til Jungshoved.
  Jungshoved kirke er en meget spændende kirke, med bl.a. en terningfor-
met døbefont og kalkmalerier.
Der vil være en foredragsholder der fortæller os om kirken og stedet

Efter foredraget vil 
der traditionen tro 
blive serveret kaffe 
og lagkage. 
Der vil være op-
samling fra Langø 
kl. 12.00 og der-
efter til Kappel og 
Vestenskov.
Selve turen er 
gratis, men vi ser 
gerne tilmelding 
senest 1. maj 2018 
til Rigmor Hansen 
tlf. 20 91 84 17
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Strikkeklub 
i Vestenskov Sognegård 2018
Strikkeklubben fortsætter med at strikke. Men har du kun lyst til at snakke 
og socialt samvær er du også hjertelig velkommen.
Vi har strikkedag mandag den 5. marts, mandag den 9. april, samt man-
dag den 7. maj kl. 13 -15.30.
Der serveres kaffe og kage til den beskedne sum af 10 kr. og beløbet går til 
at indkøbe garn.
Men er der nogen der skulle ligge ind med garnrester som de ikke selv skal 
bruge modtager vi det gerne.
Venlig Hilsen 
Ingelise Palm Tlf. 54948452/42191395

Årets Konfirmander 2018
 i Kappel Pastorat er:
Konfirmation Store Bededag den 27 april 

Kappel kirke kl. 10.00 konfirmeres:
Lucas Tristan Grænge
Sofie Sandau Hansen

Vestenskov kirke kl. 12.00 konfirmeres:                 
Emilie Dyberg Hansen
Benjamin Jensen
Janus Tanciula Madsen

Konfirmation 4.s.e.påske den 29. april

Langø kirke kl. 10.00
Frida Karoline Høj Jørgensen

Arninge kirke kl. 12.00
Ingen konfirmander
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Folkekirkens Nødhjælp
landsindsamling søndag den 11. marts
Vi samler også ind i Gloslunde pastorat. Pengene fra indsamlingen er med 
til at bekæmpe sult, sygdom, minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, 
frarøvelse af jord og anden ekstrem ulighed – og til at (gen)opbygge robust-
hed i verdens mest udsatte områder.

Vi har brug for flere indsamlere, så ring 
eller sms til præsten (30585700), hvis du 
har tid til på denne måde at bruge sønda-
gen på at gøre godt for andre mennesker. 

Og vær klar til at tage imod indsamlere 
denne søndag.
 

Påsken
Hvor julen er kirkens store glædesstund er påsken forbundet med lidelse og 
død, men også med opstandelse. Påsken er vores vigtigste helligdage, og der 
hvor der er mest fri fra skole og arbejde! I år fejrer vi den anderledes end vi 
har gjort de forrige år i pastoratet. 

Palmesøndag
Palmesøndag fejrer vi i år i Græshave kirke kl. 11.00 med en festgudstjeneste, 
hvor vi samtidigt indvier vores nye lamper i Græshave kirke. Lamperne blev 
tidligere flere gange stjålet, men nu 
har menighedsrådet efter endelig 
fundet nye lamper til kirkerummet, 
som vi håber sognets folk vil tage 
godt imod. Efter gudstjenesten holder 
vi en fernisering, hvor der serveres 
tapas m.v.
Kom og vær med til at indvie et nyt 
kapitel i Græshave kirkes historie.

Kalender i Gloslunde pastorat

Græshave kirke i 1917
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Skærtorsdag
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus sidste gang spiste med sine disciple. I 
år fejrer vi dagen med en højmesse i Dannemare kirke kl. 11.00 og så en 
aftengudstjeneste i Gloslunde kirke kl. 19.00, hvor vi tro mod dagen spiser 
lidt let sammen bagefter i Gloslunde præstegård. Vi vil bl.a. smage usyret 
brød som fra Jesu tid.

Langfredag
Vi har en liturgisk gudstjeneste i Tillitze kirke kl. 16.00. Vi samles i koret i 
kirken og synger sammen og hører læsninger fra lidelseshistorien.

Påskesøndag
Påskesøndag er dagen, hvor Jesus trodsede døden og viste, at han virkelig 
var Guds søn. Efter korsfæstelsen på langfredag, hvor alle hans tilhængere 
dybt skuffede troede, at det var slut, stod han op af graven og blev forenet 
med sine disciple igen. Vi fejrer det med højmesse i Dannemare kirke kl. 
11.00.

Konfirmandgudstjeneste
Konfirmander og forældre og også gerne søskende og bedsteforældre mø-
des i Gloslunde kirke onsdag den 4. april kl. 19.00 til en kort gudstjeneste 
og så går vi over i præstegården og får kaffe/te og kage. Her kan vi snakke 
praktisk om konfirmationen og få de sidste ting på plads med hvad der sker 
i kirken. Vi skal også aftale en eftermiddag, hvor vi kan øve konfirmationen 
med konfirmanderne. 

Spiredag i Vestenskov kirke 
søndag den 15. april
Vi har to fælles arrangementer i Rudbjerg, høstmarkedet i Gloslunde og så 
spiredagen i Vestenskov. Spiredagen fejrer vi i år søndag den 15. april kl. 
14.00 i Vestenskov kirke med efterfølgende traktement i Vestenskov sog-
negård Prædikenen er erstattet af et skuespil med sang, hvor troen vil spire 
frem.
Kom og vær sammen om at fejre forårets og komme.
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Konfirmationer i 2018
I Dannemare kirke søndag den 29. april kl. 11.00 konfirmeres
Ida Marie L. Mod
Tobias Uhrskov-Hansen
Micki Hansen
Johanne Pugerup Rasmussen
Malou Amalie Hansen
Frederikke Uddberg Madsen
Magnus Biel Klattrup
Markus Rosenstand Heyn
Valdemar Jensen  
Laura Heidi Sand Lantz
I Tillitze kirke søndag den 29. april kl. 13.00 konfirmeres
Philippa Lehrmann Nielsen

Befrielsesgudstjeneste
i Arninge kirke den 4. maj kl. 19.00
En af vore stolte traditioner er den årlige Befrielsesgudstjeneste den 4. maj 
kl. 19.00 i Arninge kirke i samarbejde med 
Hjemmeværnet. 
 
Sognepræsterne Henrik Gade Jensen og 
Janne Christine Funch Svensson er fælles 
om gudstjenesten og Højrebykoret synger.
Efterfølgende er der kaffe og kage på 
Dalvang i Arninge.

Hverdagsgudstjenester
Kom og spis sammen og slip for madlavningen! 
Vi holder hverdagsgudstjeneste onsdag den 12. maj. Vi mødes i Gloslunde 
kirke kl. 17.00 til et par salmer, læsning og bøn, præ-
stesnak, fadervor og modtager Guds velsignelse, og så 
går vi over i præstegården og spiser og hygger sam-
men. Send gerne en sms om I kommer til præsten på 
30585700. Det koster 25 kr. pr. person. 
Det er en kristen tradition at spise sammen.
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Indbydelse 
til Årsmøde i Rudbjerg Menighedspleje
torsdag den 15. marts 2018 kl. 17.00 i Vestenskov Sognegård.

Velkomst v/ Bjarne Enemark

Som noget nyt indledes årsmødet med spisning fra kl. 17.00.
Dette måltid består af sild, snitter og oste.
Bestyrelsen håber specielt at de mange frivillige, der er tilknyttet Menig-
hedsplejen, vil slutte op omkring samværet ved spisningen, men alle inte-
resserede er naturligvis velkommen.

Kl. 19.00. Mødet videreføres med et foredrag af Korshærspræst Kathrine 
Brorsen, der vil fortælle om hvordan Kirkens Korshær i over 100 år har 
været der, hvor ingen andre er omkring et arbejde, der hjælper og støtter de 
mennesker, der lever livet udsat og ensomt. Et socialt arbejde, der nu også 
er startet på Lolland og Falster.

Efter foredraget er der kaffebord, hvorunder der er mulighed for spørgsmål 
og drøftelse omkring aftenens emne.

Kl.ca. 20.30 – 21.30 er der generalfor-
samling med aflæggelse af beretning, 
regnskab, - og valg efter vedtægterne.

Det er i lighed med tidligere år muligt at 
fravælge generalforsamlingen.

OBS!  Alle der ønsker at deltage i spis-
ningen bedes tilmelde sig til Bjarne 
Enemark senest mandag den 12. marts 
på e-mail. bjenemark@gmail.com eller 
sms, på tf. 51 35 6070.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Rudbjerg Menighedspleje

Lolland-Falsters Stifts nye Korshærspræst 
Kathrine Brorsen taler ved årsmødet
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Rudbjerg Pensionistforening
Rudbjerg Pensionistforening holder generalforsamling fredag den 9. marts 
på Vestenskov Skole kl.14. 
Eventuelle forslag skal være formand Britt Walbum i hænde 1 uge før. Vi 
serverer kaffe og lagkage og et 
lille bankospil. 
Bestyrelsen

Forårsturen går i år til den Blå 
planet onsdag den 16. maj. 
Pris for medlemmer: 250 kr., 
ikke-medlemmer: 350 kr. 
Tilmelding til Rigmor Hansen 
20 91 84 17 inden 8. maj.
Fra Rigmor Hansen

Rudbjerg Gymnastikforening
Rudbjerg Gymnastikforening har gymnastikopvisning lørdag den 10. 
marts kl. 15 i Rudbjerghallen, med efterfølgende forårsfest. 

Alle er velkomne. 

Se mere på 
vores hjem-
meside  www.
rudbjerg-gf.dk 
eller på face-
book. 
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FOREDRAG 
Dietrich Rohrbeck fortæller

om det at være flugthjælper for den Østtyske befolkning.

Generalforsamling
Kun for medlemmer

Dagsorden iflg. vedtægten
Dannelunde Skole 14. marts kl. 19

Fri entré
Vel mødt! 

Dannemare og Omegns Landsbylaug

I 45 år har Dietrich Rohrbeck -”skyg-
gemanden” - holdt sin historie hem-
melig. Og det er ikke hvilken som 
helst historie. 
Under den kolde krig hjalp den nu 
81-årige mand folk med at flygte fra 
Østtyskland. I 45 år har Dietrich Ro-
hrbeck holdt sin historie hemmelig.

”Der var ikke så meget plads, så 
de måtte ikke være for høje eller 
for tykke. Og man måtte ikke lide 
af klaustrofobi”Efter foredraget
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Rudbjerg Menighedspleje:
Bjarne Enemark, tlf. 4594 8082 

Sognepræst for Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge
Janne Svensson, Kappelvej 1, 4900 Nakskov,
tlf: 5494 8019, e-mail: jacs@km.dk 

Kappel-Langø menighedsråd
Formand, kontaktperson og sekretær:
Ole A. Munksgaard, Mågevej 8, Langø, 4900 Nakskov, tlf. 
5494 8143 eller 4041 5472, e-mail: olearpe@outlook.dk 
Næstformand:
René Liljedahl, Sjunkebyvej 44, 4900 Nakskov,
tlf. 2077 9506, e-mail: reneoganja@gmail.com 
Kirkeværge i Langø og webmaster:
Ib Walbum, Tranevej 15, 4900 Nakskov,
tlf. 2422 4999 e-mail: walbum15@gmail.com
Kirkeværge i Kappel:
Rigmor Hansen, Sjunkebyvej 25, 4900 Nakskov,
tlf. 5494 8417 / 2091 8417,
e-mail: rigmor.hansen@mail.dk  
Kasserer og underskriftsberettiget:
Inge Lise Palm, Rosmarksvej 2, 4900 Nakskov
tlf. 5494 8452 / 2992 3014 
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet: 
Tom Blak Nielsen, Bregnevej 5, 4900 Nakskov,
tlf. 6072 3307, e-mail: badmintom@hotmail.com 
Graver og medarb. repræsentant i Kappel:
Gert Larsen, Bogøvej 2, 4900 Nakskov tlf. 2991 6881 
Graver i Langø:
Anne Pedersen, Bygaden 35, 4983 Dannemare,
tlf. 2082 5972 
Organist i Vestenskov-Arninge og Kappel-Langø:
Søren Johansen, e-mail: sorenxd123@gmail.com  

Vestenskov-Arninge menighedsråd:
Formand:
Klaus R. Heun, Tryghusvej 7, 4900 Nakskov, tlf. 5495 0091/
2178 7989, e-mail: kheun@mail.dk  
Næstformand, kontaktperson, bygningskyndig:
Arne Larsen, Svanekærvej 5, 4900 Nakskov,
5494 8011/3032 4023, e-mail: smalbyvej3@live.dk  
Sekretær:
Lisbeth Jensen, 24829497, e-mail: lis-beth@live.dk 
Kasserer, underskriftberettiget og kirkeværge i Arninge:
Bøje Andersen, Rudbjergvej 65, 4900 Nakskov, 54948410 
/ 61349793, e-mail bpa@dlgtele.dk
Kirkeværge i Vestenskov:
Karl Hansen, Hvidstensmarken 2, 4900 Nakskov,
5496 6100 / 2178 7910, e-mail karlphansen@live.dk  
Vestenskov-Arninge sognes medarbejdere:
Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet: Hans 
Erik Thorsen, Tinghusvej 27,4900 Nakskov, 5492 3781 / 
2341 9281, e-mail: hethorsen@mail.dk  
Graver i Vestenskov-Arninge:
Per Bugajski, Maglehøjvej 218, 4983 Dannemare, 5494 8512 / 
2343 5145, e-mail: vestenskovkirke@mail.dk 

Gravermedhjælper i Vestenskov-Arninge:
Hanne Johansen, Vestre Landevej 137, 4952 Stokkemar-
ke, 4237 9492, e-mail : hannejohansen23@gmail.com  
Kirkesanger i Vestenskov-Arninge:
Kirsten Semstad, Syrenvej 17, 4900 Nakskov, 6199 8461, 
e-mail: semstad@gmail.com 
Kirkesanger i Arninge:

Hjemmeside for Kappel-Langø-Vestenskov-Arninge pastorat: 
www.vestenskov.dk 

Sognepræst for Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitze: 
Henrik Gade Jensen, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare, 
54944180 / 30585700, e-mail: HGJ@km.dk  

Gloslunde pastorats menighedsråd:
Formand og underskriftsberettiget
Susan Rasmussen, Maglehøjvej 194, 4983 Dannemare, 
5494 5095, e-mail: sura@lollands.net
Næstformand og kontaktperson for personale:
Hanne Juul Christoffersen, Skolebakken13, 4900 Nakskov, 
2238 4978, e-mail: hannechristoffersen@hotmail.com
Kasserer:
Dorte C. Rumberg, Gammelbyvej 1, 4983 Dannemare. 
5557 34397, rumberg@mail.dk
Regnskabsfører:
Skovbo Data 
Kirkeværge i Gloslunde:
Karsten Olsen, Bygaden 92, 4983 Dannemare, 5494 
3575, e-mail bondemand.olsen@mail.dk
Kirkeværge i Græshave:
Gitte Theil, Kristinefeltvej 6, 4983 Dannemare, 5494 4116 
Kirkeværge i Dannemare:
Hans-Henrik Pedersen, Bygaden 35, 4983 Dannemare, 
e-mail: hhp@gsv.dk
Kirkeværge i Tillitze:
Dorte C Rumberg, Gammelbyvej 1, 4983 Dannemare. 
5557 34397, rumberg@mail.dk
Sekretær:
Annelise Bejlegaard, Stationsvej 10, 4983 Dannemare, 
5494 1060, annelise@privat.dk
Menigt medlem:
Inga Hansen, Stationsvej 18, 4983 Dannemare, tlf: 5194 6310. 
Organist:
Ulla Schwartz, Grønningen 13, 4920 Søllested, 2515 9813 
Kirkesanger: Aase Dyreborg Henriksen, Bellisvej 2, 4920 
Søllested, 5194 2040. 
Graver, medarbejderrepræsentant:
Morten Carlsen, Kuditsevej 6, 4983 Dannemare. 5494 
4790 (graverteam) Graverteam mail: 
gloslundegraveren@outlook.dk 
Hjemmeside for Gloslunde pastorat:
www.gloslundepastorat.dk. 
Ansvarshavende redaktør:
Henrik Gade Jensen, tlf. 54944180
Sats og tryk: LF-Trykteam, oplag: 800 eks. 
Deadline for næste nr. er 16. april 2018.02.12


