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Denne sommer var den varmeste i 
mange, mange år. Og med lang tørke. 
Sjældent har vi kunnet huske en lig-
nende tør og hed sommer.
Men sådan er vejret og klimaet: det er 
aldrig det samme og det ændrer sig 
hele tiden – uden at det bliver bedre af 
den grund.
Vi er alle afhængige af høsten. For vi 
skal alle have noget at spise. Men nogle 
er mere afhængige af en god høst, fordi 
indkomsten og bedriften afhænger af 
det. 
Sommerens hedebølge kan også minde 
os om, at vi skal være varsomme med 
at tage noget for givet. Sidste sommer 
var kølig og regnfuld og kun med lidt 
sol. 
Vi må møde vejret som vi møder livet: 
tag det som det kommer, og så tilpasse 

sig bedst muligt under forholdene.
En af efterårets store begivenheder i 
vore to pastorater bliver Høstgudstje-
nesten og Høstmarkedet i Gloslunde 
kirke og præstegårdshave. I år bliver 
det søndag den 23. september. Det er 
en gammel skik at fejre, at høsten er 
kommet i hus. Det holder vi fast i også 
i kirken med høstgudstjenester. Også 
for hele tiden at minde hinanden om, 
at det aldrig har været givet, at vi kun-
ne spise os sunde og mætte hver dag, 
som vi kan i dag. Der skulle både hårdt 
møje og arbejde til kombineret med et 
ordentligt vejr. Og vore forfædre har 
såmænd slidt og slæbt mere end os, 
uden at få nær så meget ud af det.
Vi glædes over og takker for at vi kan 
spise os mæt lidt endnu. 
Henrik Gade Jensen

Høst
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Præsten er også en
samtalepartner for de unge
Er du i en svær periode af dit liv? Er du 
i sorg eller fylder stress din hverdag? 
Eller er der andre omstændigheder 
der udfordrer din livskvalitet?
Alle unge mennesker drømmer om at 
få succes i livet. For nogen udvikler 
drømmen sig imidlertid til et mareridt 
af skam og angst, fordi de ikke formår 
at leve op til deres egne og/eller omgi-
velsernes forestillinger og krav.
I Danmark findes der omkring 45.000 
unge mellem 16 og 28 år, som har mi-
stet én eller begge forældre. Man kan 
reagere meget forskelligt, når man er 
i sorg, og for mange er det vigtigt med 
et sted, hvor man kan fortælle om sine 
mange – og ofte forvirrende og triste – 
følelser og tanker.
Der kan være forskellige årsager til at 
man som ung kan være i en svær peri-
ode og det kan være endnu sværere at 
tale om det.
Mange unge, der af forskellige årsager 
ikke trives, går ofte stille med det. Må-
ske sætter de først ord på hvordan de 
har det når omgivelserne begynder at 
få øje på tristheden, og isolationen fra 
fællesskaberne.
Men hvor skal man henvende sig når 
man føler sig magtesløs.
Præsten er nok den sidste man tæn-
ker på, men det forholder sig faktisk 
således at vi i Lolland Falster Stift har 

sorggrupper i Maribo, Nørreballe og 
Nykøbing Falster for dem der har mi-
stet en pårørende.
For yderligere information se https://
www.lfstift.dk/ hvor der også er link til 
at chatte.
Udover disse sorggrupper, kan man 
også kontakte præst, hvad de færreste 
ved er, præsten har udvidet tavsheds-
pligt, alt der bliver sagt til præsten er 
fortroligt og bliver ikke noteret nogen 
steder.
Præsten kræver ikke gebyr for sam-
talen og samtaler kan aftales når man 
har behov for det.
Præsten kan ikke udskrive medicin el-
ler diagnosticere.
I de unge år er den vigtigste opgave at 
udvikle en sund personlig identitet. En 
grundlæggende følelse ad tilhørsfor-
hold samt evnen til at tænke kreativt 
og kritisk, er vigtige elementer heri.
At udvikle identiteten er en stor udfor-
dring og samtidig en forudsætning for 
at finde sin plads i samfundet.
Lider man under en følelse af ikke at 
være god nok og tænker man nedsæt-
tende om sig selv, forstyrres processen 
og måske lykkes den aldrig.
Derfor kan det være rart at lette sit 
hjerte til én og få åbnet op for det som 
tynger en.
Janne Svensson
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Gudstjenester på Rønnebærparken

Julehjælp

Der er gudstjeneste hver anden onsdag på Rønnebærparken, vores ældrecen-
ter 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 hyggeligt at være sammen. Vi 
har også en andagt/morgensang hver anden 
onsdag, hvor vi synger sammen og hører en 
historie.
Man kan få kirkebil ved at ringe på 54948554 
dagen før kl. 16.

Gudstjenester: 
5. september
19. september
10. oktober
24. oktober
28. november

Andagt
26. september
17. oktober
31. oktober
21. november

Side 4 
 
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 
hyggeligt at være sammen. Vi har også en 
andagt/morgensang hver anden onsdag, hvor vi 
synger sammen og hører en historie. 

Man kan få kirkebil ved at ringe på 54948554 
dagen før kl. 16. 

Gudstjenester:  
5. september 
19. september 
10. oktober 
24. oktober 
14. november 
28. november 
Andagt 
26. september 
17. oktober 
31. oktober 
21. november 

 
 

	
	
 
 
 
 
 
 
Julehjælp 
 
Der bliver igen i år mulighed for at søge 
julehjælp fra Rudbjerg Menighedspleje. 
Blanket til at søge kan fås hos præsterne 
Janne Svensson i Kappel præstegård 
eller Henrik Gade Jensen i Gloslunde 
præstegård. Ansøgningsblanketten 
ligger også på sognenes hjemmesider, 
hvor den kan printes ud. Julehjælpen udgør en købmandskurv, 
evt. kombineret med et mindre gavekort.  
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Rønnebærparken 
Der er gudstjeneste hver anden onsdag på 
Rønnebærparken, vores ældrecenter her i 
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og mange frivillige hjælper til med kaffe og kage 
og med at få det til at fungere. Det er altid 
hyggeligt at være sammen. Vi har også en 
andagt/morgensang hver anden onsdag, hvor vi 
synger sammen og hører en historie. 
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Julehjælp 
 
Der bliver igen i år mulighed for at søge 
julehjælp fra Rudbjerg Menighedspleje. 
Blanket til at søge kan fås hos præsterne 
Janne Svensson i Kappel præstegård 
eller Henrik Gade Jensen i Gloslunde 
præstegård. Ansøgningsblanketten 
ligger også på sognenes hjemmesider, 
hvor den kan printes ud. Julehjælpen udgør en købmandskurv, 
evt. kombineret med et mindre gavekort.  

Der bliver igen i år mulighed for 
at søge julehjælp fra Rudbjerg Me-
nighedspleje. Blanket til at søge 
kan fås hos præsterne 
Janne Svensson i Kap-
pel præstegård eller 
Henrik Gade Jensen i 
Gloslunde præstegård. 
Ansøgningsblanketten 
ligger også på sognenes 
hjemmesider, hvor den 
kan printes ud. Jule-
hjælpen udgør en køb-
mandskurv, evt. kombi-

neret med et mindre gavekort. 
Ansøgningsfrist i år er 18. november 
2018.
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Hvis der er konfirmandelever der 
ikke har modtaget en tilmeldings-
blanket med posten, da kontakt 

venligst SP Janne Christine Funch 
Svensson på Jacs@km.dk eller på tlf. 
54 94 80 19/30 71 80 19.

Konfirmationsundervisning 
i Kappel pastorat

Konfirmationsundervisning 
i Gloslunde pastorat

Kappel pastorats konfirmationsda-
toer for de næste 4 år:

Konfirmanderne skal følge un-
dervisningen med deres skole-
klasse på skolerne. Så arrangerer 
vi nogle søndage, hvor konfir-
manderne kommer ud i vore kir-
ker og vi mødes før eller efter 
gudstjenesten, og deltager så i 
gudstjenesten. Så lærer vi også 
alle kirkerne i pastoratet at kende.
Hør mere om det til konfirmand-
gudstjenesten den 9. september 

kl. 19.00 i Gloslunde, hvor vi vil 
lære hinanden at kende.
 Konfirmationen finder som al-
tid sted den sidste søndag i april, 
i 2019 bliver det søndag den 28. 
april. Man har frit valg og ret til 
at vælge sin sognekirke, men nor-
malt finder konfirmation kun 
sted i en eller to af kirkerne på 
konfirmationssøndagen.

Store bededag for Kappel og Vesten-
skov med skiftevis klokken 10 og 12
Og søndagen efter for Langø og Ar-
ninge

17. og 19. maj 2019
8. og 10. maj 2020
30. april og 2. maj 2021
13. og 15 maj. 2022
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Syng dig glad – syng i kor
Kirkekoret synger fra fredag den 24. august kl. 16-17.30.

Spirekoret synger fra tirsdag den 28. august kl. 14.45-15.30.
Begge kor øver i Dannemare kirke og det er gratis at synge med. 
Nye børn og unge er velkomne og kan tilmelde sig hos korleder 

Ulla: tlf. 25 15 98 13.
Det er planen, at begge kor medvirker ved høstgudstjenesten 

d. 23. september.

LUCIA
Fra fredag d. 16. november kl. 16-16.45 begynder vi at øve Lucia. 

Alle, som har lyst til at være med, kan tilmelde sig hos Ulla.
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Kalender fælles for pastoraterne 
Fjorddag 
den 2. sept. 2018 på Langø havn 
Nakskov Fjorddage 2018 på Langø 
søndag den 2. september bliver i år 
en dag med ekstra mange aktiviteter, 
idet det er 20. gang de bliver afholdt.
Efter den officielle åbning kl. 10.45 
ved Ib Walbum, Langø, bliver der i 
det store telt afholdt den traditionel-
le havnegudstjeneste v/sognepræst 
Janne Svensson, efterfulgt af gratis 
sildebord. Rødby Harmonika Klub 
spiller til gudstjenesten og efterføl-
gende til sildebordet.
I Langø Bådelaugs klubhus kan man 
få noget godt at spise og høre musik, 
lige som den nyåbnede ”Langø Grill 
og Café” på havnen og ”Cafè Kig Ind” 
på Havnevej har åbent hele dagen.
Rundt om på havnen vil der også 
være en masse aktiviteter, bl.a. kan 

nævnes: Ansigtsmaling, bod med 
håndlavede kort, halmrøgede sild, 
boder med honning samt pærer og 
frugt.
Langø spejderne har slået lejr på hav-
nen og hygger med forskellige bålak-
tiviteter. Naturvejlederen afholder en 
krabbefiskekonkurrence og der vil 
være gymnastikopvisning. 
NH1 holder åbent skib og Langø 
Bylaug fortæller og har en billedud-
stilling om barkegrydens historie.
Man bør også aflægge Langø For-
samlingshus et besøg. Her er der ud-
stilling af forskellig brugskunst samt 
salg af mange spændende ting.
Der er lagt op til en fantastisk dag på 
Langø, men se det endelige program 
i Extra Posten.
På glædeligt gensyn
Styregruppen for Fjorddagene.

 
 
	

	

 
 
 

Strikkeklub i Vestenskov Sognegård  
Strikkeklubben starter igen den mandag den 3. september 
måned og kører fast den første mandag i måneden dvs. mandag 
den 3. september, mandag den 1. oktober, mandag den 5. 
november og mandag den 3. december. 
Alle er velkomne, også selvom man bare har lyst til at snakke og 
socialt samvær. 
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 
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Strikkeklub i Vestenskov Sognegård 
Strikkeklubben starter igen den mandag den 3. september måned og kører 
fast den første mandag i måneden dvs. mandag den 3. september, mandag 
den 1. oktober, mandag den 5. november og mandag den 3. december.
Alle er velkomne, også selvom man bare har lyst til at snakke og socialt 
samvær.
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.

bruge modtager vi det gerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vinterens løb blev der lavet: 
150 bluser/trøjer, 3 bluser m/hue, 1 bluse m/hue + 
halstørklæde,4 bluser m/gamacher, 1 hagesmæk, 2 gamacher, 
1 hue m/tørklæde, 1 kjole m/bukser, 2 halsrør, 5 par babysko, 
1 par vanter, 1 par hjemmesko, 16 sæt undertøj, 4 undertrøjer, 

I vinterens løb blev der lavet: 150 bluser/trøjer, 3 bluser m/hue, 1 bluse m/hue + 
halstørklæde,4 bluser m/gamacher, 1 hagesmæk, 2 gamacher, 1 hue m/tørklæ-
de, 1 kjole m/bukser, 2 halsrør, 5 par babysko, 1 par vanter, 1 par hjemmesko, 
16 sæt undertøj, 4 undertrøjer, 27 underbukser, 5 elefanthuer, 6 halstørklæder, 
39 huer, 166 par strømper, 1 lille elefant, 31 store tæpper og 45 små tæpper.
 Stor tak til alle de flittige hænder.
Venlig Hilsen
Ingelise Palm Tlf. 54948452/42191395
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Basarkredsen i Gloslunde
Basarkredsen begynder onsdag den 5. september og så hver onsdag kl. 13-
16. Det foregår i præstegården i Gloslunde. Nye er meget velkomne. 

Orienterings- og opstillingsmøde vedrørende menig-
hedsrådsvalget i Kappel-Langø i efteråret 2018 
Menighedsrådet indkalder hermed alle interesserede til et orienterings- og op-
stillingsmøde torsdag den 6. september 2018 kl. 19.00 i Langø kirke.
På orienteringsmødet vil menighedsrådet informere om dets arbejde, kommen-
de opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. 
Efter en kort pause vil der i forlængelse af orienteringsmødet blive afholdt op-
stillingsmøde, hvor interesserede kan lade sig opstille til menighedsrådsvalget. 
Der skal vælges 5 personer til menighedsrådet, og valgperioden er på 2 år. 
Opstillingsmødet er afgørende. Opstiller der ”kun” 5 kandidater til valget er dis-
se automatisk valgt, hvis der kun indleveres én liste.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 13. november 2018.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet og sognebåndsløsere til sognet, der er fyldt 
18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal 
have opbakning fra mindst fem stillere.
Med venlig hilsen
Ole A. Munksgaard
Formand for Kappel-Langø menighedsråd

27 underbukser, 5 elefanthuer, 6 halstørklæder, 39 huer, 166 
par strømper, 1 lille elefant, 31 store tæpper og 45 små tæpper. 
 Stor tak til alle de flittige hænder. 
Venlig Hilsen 
Ingelise Palm Tlf. 54948452/42191395 

 

 
Basarkredsen i Gloslunde   
Basarkredsen begynder onsdag den 5. september og så hver 
onsdag kl. 13-16. Det foregår i præstegården i Gloslunde. Nye 
er meget velkomne.  

 

	

Orienterings- og opstillingsmøde vedrørende 
menighedsrådsvalget i Kappel-Langø i efteråret 
2018  
 
Menighedsrådet indkalder hermed alle interesserede til et 
orienterings- og opstillingsmøde torsdag den 6. september 
2018 kl. 19.00 i Langø kirke. 
På orienteringsmødet vil menighedsrådet informere om dets 
arbejde, kommende opgaver og reglerne for 
menighedsrådsvalget.  
Efter en kort pause vil der i forlængelse af orienteringsmødet 
blive afholdt opstillingsmøde, hvor interesserede kan lade sig 
opstille til menighedsrådsvalget. Der skal vælges 5 personer til 
menighedsrådet, og valgperioden er på 2 år.  
Opstillingsmødet er afgørende. Opstiller der ”kun” 5 kandidater 
til valget er disse automatisk valgt, hvis der kun indleveres én 
liste. 
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Læsekreds i Vestenskov sognegård
Når efterårets mørke falder på, så er det hyggeligt at sidde med en bog og lade 
omverden forsvinde.
Som noget nyt vil vi her til efteråret starte en læsekreds hvor vi skal læse 
”Hvis det er” af Helle Helle.
Helle Helle er født 14. december 1965 i Nakskov og er derved en lokal for-
fatterinde.
“Hvis det er” er Helle Helles roman fra 2014. “Hvis det er” handler om to 
vildfarne løbere, der under deres løbetur render på hinanden. Løberne be-
finder sig i en stor, jysk skov og grundet omstændighederne er de tvunget til 
at tilbringe intet mindre end en hel weekend sammen.
Det er ikke til at vide, hvad der sker herfra, men der er ingen tvivl om, at det 
er værd at finde ud af.
Bogen er på 144 sider med 38 kapitler.
Vi mødes i Vestenskov sognegård kl. 19.00 torsdag den 6. september, 4. ok-
tober og 1. november 2018.
Der er tilmelding til præsten 
Janne Christine Funch Svens-
son på tlf. nr. 54 94 80 19 eller 
mail: Jacs@km.dk.
Læsekredsen er for alle der 
har interesse for at læse, også 
unge som måske skal læse et 
selvvalgt værk.
Minimum 4 deltagere for at 
læsekredsen gennemføres. 

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 13. 
november 2018. 
Alle folkekirkemedlemmer i sognet og sognebåndsløsere til 
sognet, der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en 
kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst 
fem stillere. 
Med venlig hilsen 
Ole A. Munksgaard 
Formand for Kappel-Langø menighedsråd 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Den gamle klokke i Langø kirke 
 

Læsekreds i Vestenskov sognegård 
Når efterårets mørke falder på, så er det hyggeligt 
at sidde med en bog og lade omverden forsvinde. 

Som noget nyt vil vi her til efteråret starte en 
læsekreds hvor vi skal læse ”Hvis det er” af Helle 
Helle. 

Helle Helle er født 14. december 1965 i Nakskov 
og er derved en lokal forfatterinde. 

“Hvis det er” er Helle Helles roman fra 2014. “Hvis det er” 
handler om to vildfarne løbere, der under deres løbetur render 
på hinanden. Løberne befinder sig i en stor, jysk skov og 
grundet omstændighederne er de tvunget til at tilbringe intet 
mindre end en hel weekend sammen. 
 
Det er ikke til at vide, hvad der sker herfra, men der er ingen 
tvivl om, at det er værd at finde ud af. 

Bogen er på 144 sider med 38 kapitler. 

Vi mødes i Vestenskov sognegård kl. 19.00 torsdag den 6. 
september, 4. oktober og 1. november 2018. 

Konfirmandgudstjeneste 
i Gloslunde pastorat 
De kommende konfirmander og forældre og søskende inviteres til gudstje-
neste og efterfølgende orienteringsaften søndag den 9. september i Gloslun-
de kirke. Vi begynder i kirken kl. 19.00 og går så over i præstegården til kaffe/
te og kage og sodavand og lærer hinanden at kende og snakker om årets 
konfirmandundervisning. 
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Høstgudstjeneste og Høstmarked i Gloslunde 
Igen i år inviterer menighedsrådene i Rudbjerg og Rudbjerg Menighedspleje 
til Høstgudstjeneste og Høstmarked i Gloslunde kirke og præstegårdshave.
Gudstjenesten i Gloslunde kirke er søndag den 23/9 kl. 11.00 med sognepræ-
sterne Janne Svensson og Henrik Gade Jensen og Kirkekoret synger. Vi syn-
ger vore kendte høstsalmer og har nadver med brød fra Dannemare Brugs.
Efter gudstjenesten er der marked i præstegårdshaven, hvor der kan købes 
stegte kyllinger med salat og kartoffelsalat til en billig penge. Der vil være 
hoppeborg og forlystelser for de yngre og andre barnlige sjæle, tombola og 
skattejagt og alt sammen med fine sponsorpræmier. Den bedste kage i Rud-
bjerg skal også findes til den store Kagebagedyst. Der er kaffe og kage, i år 
med billigere priser.
Kom og være med til at fejre høsten er i hus. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mad-andagtsdage i Vestenskov Sognegård 
 
Nu starter maddagene op igen efter sommerferien. For den 
beskedne sum af kun 50 kr. 
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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
2. sep. 14.s.e. trinitatis Cykelgudstj.

9. sep. 15.s.e. trinitatis 11.00 Konfirmands-
gudstje. kl.19.00

16. sep 16.s.e. trinitatis 11.00

23. sep. 17.s.e. trinitatis 11.00 Fælles 
høstgudstjen.

30. sep. 18.s.e. trinitatis 11.00
7. oktober 19.s.e. trinitatis 11.00

14. oktober 20.s.e. trinitatis 11.00
21. oktober 21.s.e. trinitatis 9.30 (JS)
28. oktober 22.s.e. trinitatis 11.00

31. oktober Onsdag Hverdags-guds-
tjen. kl. 17.00

4. nov. Alle helgens dag 16.00 19.00 14.00

11. nov. 24.s.e. trinitatis 13.00 Familie-
gudstjeneste 9.30

18. nov. 25.s.e. trinitatis Stormflodsgudstjeneste på pumpestationen kl. 15.00

25. nov. Sidste dag i 
kirkeåret 9.30 (JS)

2. dec. 1. s. advent 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
2. sep. 14.s.e. trinitatis 11.00 Fjorddag

9. sep. 15.s.e. trinitatis 11.00 

16. sep 16.s.e. trinitatis 9.30 høst HGJ

23. sep. 17.s.e. trinitatis Fælles Høstgudstjeneste i Gloslunde kl. 11.00

30. sep. 18.s.e. trinitatis 11.00 

7. oktober 19.s.e. trinitatis 11.00 høst

14. oktober 20.s.e. trinitatis 9.30 høst HGJ
21. oktober 21.s.e. trinitatis 11.00
28. oktober 22.s.e. trinitatis 11.00 høst

4. nov. Alle helgens dag 11.00 15.00 17.00 13.00

11. nov. 24.s.e. trinitatis 11.00 HGJ
18. nov. 25.s.e. trinitatis 11.00 HGJ

25. nov. Sidste dag i 
kirkeåret

Kl. 16.00
De 9 Læsninger

11.00

2. dec. 1. s. advent 11.00
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Mad-andagtsdage i Vestenskov Sognegård
Nu starter maddagene op igen efter sommerferien. For den beskedne sum af kun 50 kr.
bliver der torsdag d. 27. september, torsdag d. 25. oktober og torsdag d. 22.novem-
ber serveret to retter mad samt drikkevarer, i Vestenskov sognegård. Før spisningen 
afholdes en kort andagt og vi synger et par salmer. Efter spisningen sørger Jane Han-
sen 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 trans-
port, kan man blive hentet ved sin bopæl. Dagen slutter ca. kl.16.00.
Venlig hilsen madholdet.
Der er tilmelding til: 
Ingelise Palm på tlf. 54948452/29923014

bliver der torsdag d. 27. 
september, torsdag d. 25. 
oktober og torsdag d. 
22.november serveret to 
retter mad samt drikkevarer, 
i Vestenskov sognegård. Før 
spisningen 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.16.00. 
Venlig hilsen madholdet. 
Der er tilmelding til:  
Ingelise Palm på tlf. 54948452/29923014 

 

 
 
 
	

Høstgudstjenester	i	Kappel	pastorat	
Den	23.	september	afholdes	der	fælles	høstgudstjeneste	kl.	11.00	i	
Gloslunde.	Men	igen	i	år	afholder	vi	også	i	hver	af	de	4	kirker	i	
Kappel	pastorat	en	høstgudstjeneste,	hvor	kirkerne	vil	være	pyntet	
med	alt	godt	fra	naturen	og	hører	Guds	ord	om	mennesket	og	
naturen.	

Den	første	høstgudstjeneste	afholdes	i	Vestenskov	kirke	den	16.	
september	kl.	9.30.	

Ved	høstgudstjenesten	i	Arninge	kirke	den	7.	oktober	klokken	11.00,	
har	vi	forhåbentlig	igen	den	glæde	at	byde	en	præstepraktik	
velkommen,	som	vil	holde	prædiken.	Jeg	håber	rigtig	mange	vil	
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Høstgudstjenester i Kappel pastorat
Den 23. september afholdes der fælles høstgudstjeneste kl. 11.00 i Gloslunde. 
Men igen i år afholder vi også i hver af de 4 kirker i Kappel pastorat en høst-
gudstjeneste, hvor kirkerne vil være pyntet med alt godt fra naturen og hører 
Guds ord om mennesket og naturen.
Den første høstgudstjeneste afholdes i Vestenskov kirke den 16. september 
kl. 9.30.
Ved høstgudstjenesten i Arninge kirke den 7. oktober klokken 11.00, har vi 
forhåbentlig igen den glæde at byde en præstepraktik velkommen, som vil 
holde prædiken. Jeg håber rigtig mange vil komme og bakke op, så vi kan 
give en fremtidig præst en god oplevelse.

komme	og	bakke	op,	så	vi	kan	give	en	fremtidig	præst	en	god	
oplevelse.	

	

 	

	
	
	 Kappel	
Kirke		

	 	
	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hverdagsgudstjeneste i Gloslunde   
 
Kom og spis sammen og slip for madlavningen! Onsdag den 
31. oktober mødes vi i Gloslunde kirke kl. 17.00 til et par 
salmer, en lille prædiken fadervor og velsignelsen, og så går vi 
over i præstegården og spiser og hygger sammen. Tilmelding til 
præsten, ring eller send en sms på 30585700. Det koster 25 kr. 
pr. voksen. 
	

 
Allehelgens søndag i Kappel pastorat 
Den	første	søndag	i	november	er	Alle	Helgens	Dag,	hvor	vi	
mindes	dem,	som	er	gået	bort	i	det	forgangne	år,	og	alle	dem	vi	
tidligere	har	mistet.	Det	er	i	år	søndag	den	4.	november	med	
liturgiske	gudstjenester	i	Arninge,	Langø,	Vestenskov	og	Kappel. 

komme	og	bakke	op,	så	vi	kan	give	en	fremtidig	præst	en	god	
oplevelse.	
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Hverdagsgudstjeneste i Gloslunde   
 
Kom og spis sammen og slip for madlavningen! Onsdag den 
31. oktober mødes vi i Gloslunde kirke kl. 17.00 til et par 
salmer, en lille prædiken fadervor og velsignelsen, og så går vi 
over i præstegården og spiser og hygger sammen. Tilmelding til 
præsten, ring eller send en sms på 30585700. Det koster 25 kr. 
pr. voksen. 
	

 
Allehelgens søndag i Kappel pastorat 
Den	første	søndag	i	november	er	Alle	Helgens	Dag,	hvor	vi	
mindes	dem,	som	er	gået	bort	i	det	forgangne	år,	og	alle	dem	vi	
tidligere	har	mistet.	Det	er	i	år	søndag	den	4.	november	med	
liturgiske	gudstjenester	i	Arninge,	Langø,	Vestenskov	og	Kappel. 

komme	og	bakke	op,	så	vi	kan	give	en	fremtidig	præst	en	god	
oplevelse.	
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Hverdagsgudstjeneste i Gloslunde   
 
Kom og spis sammen og slip for madlavningen! Onsdag den 
31. oktober mødes vi i Gloslunde kirke kl. 17.00 til et par 
salmer, en lille prædiken fadervor og velsignelsen, og så går vi 
over i præstegården og spiser og hygger sammen. Tilmelding til 
præsten, ring eller send en sms på 30585700. Det koster 25 kr. 
pr. voksen. 
	

 
Allehelgens søndag i Kappel pastorat 
Den	første	søndag	i	november	er	Alle	Helgens	Dag,	hvor	vi	
mindes	dem,	som	er	gået	bort	i	det	forgangne	år,	og	alle	dem	vi	
tidligere	har	mistet.	Det	er	i	år	søndag	den	4.	november	med	
liturgiske	gudstjenester	i	Arninge,	Langø,	Vestenskov	og	Kappel. 



16

Alle Helgens Dag i Gloslunde pastorat
Vi mindes alle dem af vore kære, som vi har taget afsked med i løbet af 
det forgangne år eller som vi tidligere har mistet. Det er 5. november 
og der bliver korte gudstjenester med sang og læsning i tre af pastora-
tets kirker uden prædiken. Alle kan tænde et lys for dem, vi har mistet. 
Efter den sidste gudstjeneste i Gloslunde kl. 19.00 er der kaffe/te og 
kage i konfirmandstuen. 

Familiegudstjeneste i Græshave
Tag børnene med og kom og syng med spirekoret til en hyggelig fami-
liegudstjeneste i Græshave kirke søndag den 11. november kl. 13.00. 
Bagefter er der kage, og til de voksne te eller kaffe og til de yngre en 
juice eller sodavand eller hvad man ønsker. 

Hverdagsgudstjeneste i Gloslunde  
Kom og spis sammen og slip for madlavningen! Onsdag den 31. okto-
ber mødes vi i Gloslunde kirke kl. 17.00 til et par salmer, en lille prædi-
ken fadervor og velsignelsen, og så går vi over i præstegården og spiser 
og hygger sammen. Tilmelding til præsten, ring eller send en sms på 
30585700. Det koster 25 kr. pr. voksen.

Allehelgens søndag i Kappel pastorat
Den første søndag i november er Alle Helgens Dag, hvor vi mindes 
dem, som er gået bort i det forgangne år, og alle dem vi tidligere har 
mistet. Det er i år søndag den 4. november med liturgiske gudstjene-
ster i Arninge, Langø, Vestenskov og Kappel.
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Julebasar i Gloslunde præstegården 
Kom og vær med til at tyvstarte på julen til julebasaren i Gloslunde 
præstegård lørdag den 17. november kl. 13-15. Der vil der kunne kø-
bes strik, nisser, juleting, adventskranse og meget mere. For de spille-
gale er der tombola med gode gevinster. Man kan også få en kop kaffe 
og en småkage eller glögg og æbleskiver. Overskuddet går til socialt 
arbejde hos Kirkens Korshær i København.

Alle Helgens Dag i Gloslunde pastorat 
Vi mindes alle dem af vore kære, som vi har taget afsked med i 
løbet af det forgangne år eller som vi tidligere har mistet. Det er 
5. november og der bliver korte gudstjenester med sang og 
læsning i tre af pastoratets kirker uden prædiken. Alle kan 
tænde et lys for dem, vi har mistet. Efter den sidste gudstjeneste 
i Gloslunde kl. 19.00 er der kaffe/te og kage i konfirmandstuen.  
	

	

Familiegudstjeneste i Græshave 
Tag børnene med og kom og syng med spirekoret til en 
hyggelig familiegudstjeneste i Græshave kirke søndag den 11. 
november kl. 13.00. Bagefter er der kage, og til de voksne te 
eller kaffe og til de yngre en juice eller sodavand eller hvad 
man ønsker.  
 
 
 
 
 

 
Julebasar i Gloslunde præstegården  
Kom og vær med til at tyvstarte på julen til julebasaren i 
Gloslunde præstegård lørdag den 17. november kl. 13-15. Der 
vil der kunne købes strik, nisser, juleting, adventskranse og 
meget mere. For de spillegale er der tombola med gode 
gevinster. Man kan også få en kop kaffe og en småkage eller 
glögg og æbleskiver. Overskuddet går til socialt arbejde hos 
Kirkens Korshær i København.	
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De 9 Læsninger den 25. november kl. 16 i 
Vestenskov kirke 
De 9 Læsninger vil blive læst op af menigheden. Imellem hver læsning vil der 
være et musikalsk indslag som i år vil være Musikhjemmeværnskompagni 
Storstrømmen der spiller. 
Efter arrangementet vil der være et lettere traktement i våbenhuset. 

Gudstjeneste på Kramnitze pumpestation 
Søndag den 18. november er der gudstjeneste på pumpestationen kl. 15.00. 
Det sker til minde om stormfloden, som ramte sognene i de kolde novem-
berdage i 1872. Bagefter er der kaffe/te og kage. 

Gudstjeneste på Kramnitze 
pumpestation  
Søndag den 18. november er der gudstjeneste på 
pumpestationen kl. 15.00. Det sker til minde om stormfloden, 
som ramte sognene i de kolde novemberdage i 1872. Bagefter 
er der kaffe/te og kage.  

 

	

	

De 9 Læsninger den 25. november kl. 16 i 
Vestenskov kirke  
De 9 Læsninger vil blive læst op af menigheden. Imellem hver 
læsning vil der være et musikalsk indslag som i år vil være 
Musikhjemmeværnskompagni Storstrømmen der spiller.  
Efter arrangementet vil der være et lettere traktement i 
våbenhuset.  
	

	

	

	

	

Tur	til	Jungshoved	den	8.	maj	2018	
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Tur til Jungshoved den 8. maj 2018
Det var en skøn 60+ tur til Jungshoved, hvor vi besøgte kirken og 
Sognepræsten Torben Møllenbach fortalte om den flotte kirke og 
dens gotiske kalkmalerier. Vi kørte derefter til den gamle præstegård 
hvor der var kaffe og lagkager.
Under smagningen af flere forskellige lagkager blev vi underholdt 
med fortællinger fra stedet og hvordan den gamle præstegård var 
blevet til et hotel.
Alle havde en dejlig dag.

Det	var	en	skøn	60+	tur	til	Jungshoved,	hvor	vi	besøgte	kirken	og	
Sognepræsten	Torben	Møllenbach	fortalte	om	den	flotte	kirke	og	
dens	gotiske	kalkmalerier.	Vi	kørte	derefter	til	den	gamle	
præstegård	hvor	der	var	kaffe	og	lagkager.	

Under	smagningen	af	flere	forskellige	lagkager	blev	vi	underholdt	
med	fortællinger	fra	stedet	og	hvordan	den	gamle	præstegård	var	
blevet	til	et	hotel.	

Alle	havde	en	dejlig	dag		

 	

 
	
	
 
 
	
	

Gudstjenesteliste	
Kirkebilen	kan	bestilles	senest	kl.	16	dagen	før	på	tlf.	54951111	
	

	
	
	

Det	var	en	skøn	60+	tur	til	Jungshoved,	hvor	vi	besøgte	kirken	og	
Sognepræsten	Torben	Møllenbach	fortalte	om	den	flotte	kirke	og	
dens	gotiske	kalkmalerier.	Vi	kørte	derefter	til	den	gamle	
præstegård	hvor	der	var	kaffe	og	lagkager.	

Under	smagningen	af	flere	forskellige	lagkager	blev	vi	underholdt	
med	fortællinger	fra	stedet	og	hvordan	den	gamle	præstegård	var	
blevet	til	et	hotel.	

Alle	havde	en	dejlig	dag		

 	

 
	
	
 
 
	
	

Gudstjenesteliste	
Kirkebilen	kan	bestilles	senest	kl.	16	dagen	før	på	tlf.	54951111	
	

	
	
	

Det	var	en	skøn	60+	tur	til	Jungshoved,	hvor	vi	besøgte	kirken	og	
Sognepræsten	Torben	Møllenbach	fortalte	om	den	flotte	kirke	og	
dens	gotiske	kalkmalerier.	Vi	kørte	derefter	til	den	gamle	
præstegård	hvor	der	var	kaffe	og	lagkager.	

Under	smagningen	af	flere	forskellige	lagkager	blev	vi	underholdt	
med	fortællinger	fra	stedet	og	hvordan	den	gamle	præstegård	var	
blevet	til	et	hotel.	

Alle	havde	en	dejlig	dag		

 	

 
	
	
 
 
	
	

Gudstjenesteliste	
Kirkebilen	kan	bestilles	senest	kl.	16	dagen	før	på	tlf.	54951111	
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Afdøde i pastoraterne siden sidst

Kappel:
Kristian Linnemann Olsen

Vestenskov:
Artur Henryk Szafranek
Torben Verner Penther

Arninge:
Ole Andre Hansen
John Zier Olsen

Langø:
Bent Mogens Jensen
Hasse Ekstrøm
Jens Valdemar Jensen
Kurt Due
Leif Jensen
Jens Grymer Philipsen Bay
Erik Rasmussen
Tove Smith-Sivertsen

Dannemare:
Knud Verner Jensen

Gloslunde;
Jens Albert Ryberg Juliussen

Tillitze:
Pia Rikke Johansen

Græshave:
Tove Aittomaki
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Så mange børn var der i Gloslunde skole i 1948

 

Så mange børn var der i Gloslunde skole i 1948. 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Lokalt	stof	
	
	
	
Rudbjerg pensionistforening 
	
Tirsdag	den	18.	september	tur	til	Zen	Garden	ved	Stenlille	-	en	smuk	
blomsterhave	med	stenbede.	Et	besøg	værd.		

 
Græshave: 

Tove Aittomaki 

 

 

Befolkningsudviklingen i Rudbjerg 
Det er ingen hemmelighed, at vi ikke er så mange 
mere, som for år tilbage. I statistikken her kan der ses, 
hvordan udviklingen har været i sognene siden 1850. 
Fra første halvdel af 1900-tallet, altså hvor dem der nu 
er pensionister og ældre borgere blev født og gik i 
skole, var der dobbelt så mange indbyggere i sognene. 
Og som det kan ses på de nyeste tal, fortsætter 
tendensen, desværre. 

 

 

Befolkningsudviklingen	i	Rudbjerg		 	    
År	 1850	 1901	 1950	 2008	 2017	 2018	
Dannemare		 633	 768	 838	 564	 509	 510	
Tillitse	 857	 967	 1129	 548	 412	 407	
Gloslunde	 583	 827	 816	 445	 352	 339	
Græshave	 435	 481	 526	 179	 147	 153	
Gloslunde	pastorat	 2508	 3043	 3309	 1736	 1420	 1409	

	       
År	 1850	 1901	 1950	 2008	 2017	 2018	
Kappel	 732	 1010	 1228	 804	 314	 274	
Vestenskov	 864	 960	 1025	 535	 470	 436	
Arninge		 501	 529	 602	 202	 145	 148	
Langø	 	    368	 358	
Kappel	pastorat	 2097	 2499	 2855	 1541	 1297	 1216	

 

 

Befolkningsudviklingen i Rudbjerg
Det er ingen hemmelighed, at vi ikke er så mange mere, som for år tilbage. I 
statistikken her kan der ses, hvordan udviklingen har været i sognene siden 
1850. Fra første halvdel af 1900-tallet, altså hvor dem der nu er pensionister 
og ældre borgere blev født og gik i skole, var der dobbelt så mange indbyg-
gere i sognene. Og som det kan ses på de nyeste tal, fortsætter tendensen, 
desværre.

Langø hører under Kappel sogn frem til 2008.
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Rudbjerg pensionistforening
Tirsdag den 18. september tur til Zen Garden ved Stenlille - en smuk blom-
sterhave med stenbede. Et besøg værd. 
For medlemmer: kr. 250,00
For ikke-medlemmer: kr. 350,00 .
Opsamling med bus som vi plejer. 
Tilmelding til Rigmor 20 91 84 17 inden 3. september. 
PS: Husk også Julefrokosten lørdag den 24. november kl.12.00
Mvh. Rigmor Hansen

Zen Garden ved Stenlille

Lokalnyt
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BANKOSPIL i samarbejde med Dagli Brugsen og 
forsamlingshuset 
Det er søndag den 7. oktober kl. 13.00 og foregår i 
DANNEMARE FORSAMLINGSHUS 

 
 

 
 

 
JULEMARKED I RUDBJERGHALLEN 
Søndag den 25. november kl. 12-16.30 
Salgsboder-tombola-aktiviteter for børn. Salg af gløgg og 
æbleskiver m.m. 
 Julemanden kommer fra 14-15.30 
 Deltagelse med bod kr. 100,- 
Tilmelding: 20825972/annelydia@live.dk               Fri entré 
 

	
	
	

 

 

Dannemare og Omegns 
Landsbylaug

FOREDRAG MED KAARE JOHAN-
NESSEN: Lolland og Falster i Historien.
Tirsdag den 11. september kl. 19
 Der er en grund til, at Lolland hedder 
Lol-LAND - for langt op i tiden har man 
på Sydhavsøerne først og fremmest op-
levet sig som lollikker og falstringer, og 
dernæst som danskere.
Foregår på Dannelunde Skole og entré er 
kr. 50.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BANKOSPIL i samarbejde med Dagli Brugsen og 
forsamlingshuset 
Det er søndag den 7. oktober kl. 13.00 og foregår i 
DANNEMARE FORSAMLINGSHUS 

 
 

 
 

 
JULEMARKED I RUDBJERGHALLEN 
Søndag den 25. november kl. 12-16.30 
Salgsboder-tombola-aktiviteter for børn. Salg af gløgg og 
æbleskiver m.m. 
 Julemanden kommer fra 14-15.30 
 Deltagelse med bod kr. 100,- 
Tilmelding: 20825972/annelydia@live.dk               Fri entré 
 

	
	
	

 

 

BANKOSPIL 
i samarbejde med Dagli 
Brugsen og forsamlingshuset

Det er søndag den 7. oktober kl. 
13.00 og foregår i DANNEMA-
RE FORSAMLINGSHUS

JULEMARKED I RUDBJERGHALLEN
Søndag den 25. november kl. 12-16.30
Salgsboder-tombola-aktiviteter for børn. Salg af gløgg og æbleskiver m.m.
 Julemanden kommer fra 14-15.30
 Deltagelse med bod kr. 100,-
Tilmelding: 20825972/annelydia@live.dk               
Fri entré
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Adresseliste
Sognepræst for Gloslunde- 
Græshave-Dannemare-Tillitze: 
Henrik Gade Jensen, Gloslunde 
præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 
Dannemare, 54944180/30585700, 
hgj@ km.dk. 

Graverteam: 
Tlf. 54944790
E-mail:
gloslundegraveren@outlook.dk 
Hjemmeside for Gloslunde-Græs-
have-Dannemare-Tillitze pastorat 
www.gloslundepatorat.dk

Sognepræst for Kappel-Langø-
Vestenskov-Arninge: 
Janne Svensson, Kappelvej 1, 4900 
Nakskov, tlf. 54948019/30718019 
E-mail: jacs@km.dk

Gravere:
Langø: Anne Petersen 
Tlf. 20825972
Kappel: Gert Larsen
Tlf. 29916881

Vestenskov-Arninge: 
Per Bugajski, tlf. 54948512 / 
23435145

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

Rudbjerg Menighedspleje: 
Bjarne Enemark, tlf. 54948082

Rudbjerg kirkeblad udgives af 
menighedsrådet for sognene i 
Gloslunde, Græshave, Dannemare 
og Tillitze og menighedsrådene 
for Kappel-Langø og Vestenskov-
Arninge. 

Ansvarshavende redaktør: 
Henrik Gade Jensen, 54944180 

Oplag: 800 eks. 
Deadline for næste nr.
12. oktober 2018

Sats og tryk: 
LF Trykteam, Rødby. 
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