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“Julen har bragt
velsignet bud,
nu glædes gamle
og unge.
Hvad englene sang
i verden ud,
nu alle små børn
skal sjunge.
Grenen fra livets
træ står skønt
med lys som fugle
på kviste;
det barn, som sig
glæder
fromt og kønt,
skal aldrig den
glæde miste.”

Nu glædes
gamle og
unge...
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Julen er glad og glædelig
Hvor svært kan det være? Det tænker jeg
tit på. Hvor svært kan det være at være
glad?

ven, og det mærkes især i julen. Dér hvor
vi skulle være sammen, eller i hvert fald
modtage et julekort.

for at leve og være sammen. Glade for at
vågne op om morgenen og få et nyt døgn
til rådighed, gå ombord i en ny dag, nogle gange med arbejde og stress, nogle
gange med afslapning og hvile, de fleste
dage en dejlig blanding af det alt sammen.

Okay, nogle gange
er vi deprimerede og
hænger med mulen,
og det kan der være
god grund til, men vi
mennesker har også fået
evnen til at flytte vores fokus over
på noget positivt og glædeligt,
og denne evne er værd at huske
hinanden på.

Mange har også mistet forbindelsen og
kontakten til familien eller venner, og der
bliver julen også en slags trist erindring
om det tabte.
Sorgen eller smerten er også til stede i
julen.

Smil til verden, og så smiler den til dig.

Men først og fremmest er det Jesu fødselsdag. Ham skal vi takke, ham skal vi tilbede, han er årsag til altings glæde og optimisme. ”Glæden er jordens gæst i dag,
med Himmel-kongen, den lille”.

Det lyder meget simpelt og banalt. Og
det er det også. Men det er også sandt.
Meget sandt. Og samtidigt opbyggeligt.
Det bygger op at smile. Det bryder ned at
være sur, tvær og skulende.

Når vi sørger over tabet af vore kære, er
det, fordi de har givet os mere, end vi
taber ved at miste dem. Og når vi sørger
og mindes med savn, er det, fordi glæden
over disse mennesker stadigvæk fylder
mere i os end sorgen.

Vi bygger hele tiden verden op, den åndelige verden, ved at smile og være glade
for og med hinanden.
Jeg har fra 1. november været præst i 9 år
her i Rudbjerg, og min enkle generalisering er, at der bliver smilt langt mere på
Lolland end i København.

Disse mennesker har givet os mere, end
sorgen kan tage fra os. Denne erkendelse
kan hjælpe os til at blive ved med at knytte os til andre mennesker, at planlægge
gode ting sammen, at give og modtage
kærlighed.

Særligt én gang om året fortætter glæden
sig.
Det er i julen.
”Julen har bragt velsignet bud, nu glædes
gamle og unge”. Sådan synger vi i alle
kirkerne juleaften, og det er en præcis
dokumentering af virkeligheden. Vi
fornøjes med hinanden, børn og voksne,
børnebørn og bedsteforældre, og også
venner og bekendte.

Det glædelige er at være til, at have liv, at
få lov at leve og være sammen med andre mennesker. Men vi lever også altid på
lånt tid. Vi ved, at både vores eget og vore
nærmestes liv skal ophøre engang, og
glæden erstattes af sorgen.
Men også derfor bør vi prøve at få glæden
ind i vores liv, mens vi er her. Være glade

Vi gør det også ved at give gaver. Egent2

Henrik Gade Jensen
Juletræet i præstegården 2020

lig burde alle julegaverne gives til Jesus,
for det er ham, der har fødselsdag. Det er
ham, vi fejrer. Men det er også Jesus’ skyld,
at vi giver dem til hinanden. For Jesus
ville ikke selv have noget, men ofrede sig
for os.
Juleaften siger Jesus indirekte til os
gennem juleevangeliet: Del gaver med
hinanden i form af tro håb og kærlighed, vær glade for og med hinanden.
Så det er også til guds tjeneste, når vi samles om juletræet og skænker hinanden
alle forskellige gaver, der kan blive til
glæde.
Men bagsiden af juleglæden er julesorgen, som mange også må møde julen
med. For mange har mistet, enten en livsledsager eller familiemedlem eller en nær

Fra præsteværelset i præstegården
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Julegudstjenester i sognene
Som det kan ses på gudstjenestelisten,
har vi gudstjeneste i alle kirker juleaften, bortset fra Tillitze. Men så er der to i
Dannemare. Birgitte Flensburg og Henrik
Gade Jensen har hver fire gudstjenester,
og Ulla Schwartz og Ingrid Hansen spiller
hver til fire gudstjenester.
Men vi skal aldrig glemme, at der også
er gudstjenester juledag og 2. juledag.
Og at det er julenat, natten mellem den
24. og 25. december, vi først og fremmest
fejrer, for det var dén nat Jesus blev født
i Betlehem.

115 Lad det klinge sødt i sky
114 Hjerte, løft din glædes vinger
125 Mit hjerte altid vanker
129 Julebudet til dem, der bygge
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så slutter vi juledag med en fordanskning
af den pompøse engelsk Christmas Carol
“Adeste Fideles”. Slå den op på youtube. Og
syng med på dansk juledag.

Anden juledag begynder vi med Brorsons
salme I denne søde juletid, tør man sig ret
fornøje, som også handler om glæden og
fornøjelsen ved julen. Og fortsætter med
Lad det klinge sødt i sky. Vi slutter med
Hostrups salme Julebudet til dem, der
bygge, her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt, jager det
stigende mulm på flugt. Som næsten er
blevet min yndlingssalme.
Så syng sjælen glad og glædelig i julen.
Det er en eksplosion af den skønneste
danske poesi. En festival af englemusik.
Og så tænk på, hvad der ikke blev plads
til i år: nr. 110 Kimer, I klokker, nr. 121 Dejlig er jorden, nr. 122 Den yndigste rose er
funden eller nr. 123 Her kommer Jesus
dine små. Måske næste år.

Her kan det ses, hvad vi skal synge i
kirkerne. Så kan man forberede sig og
være klar.

Juleaften i Tillitze kirke 2018 vi håber at den bliver klar til jul 2022.

Juleaften, i alle kirker - se tid og sted i
gudstjenestelisten:

Det bliver jul igen i 2022.

Jul i Græshave kirke.

Kappel kirke har gudstjeneste
2. juledag kl. 9.30

Juledag begynder vi med Grundtvigs
pragtfulde salme “Velkommen igen, Guds
engle små”, som han skrev julenat 1824,
da familien var gået i seng. Hver linje i salmen er næsten et kendt udtryk. “Er kruset
af ler, og kagen tør, deri sig engle finde.”
Og den smukke salme er skrevet,
mens Grundtvig selv var i voldsomt
oprør samt i et opgør i København
og kort efter blev fyret som præst
ved Vor Frelsers kirke i København.
Vi synger også den eneste julesalme af
H. C. Andersen, nemlig “Barn Jesus i en
krybbe lå”. Det er jo egentlig mærkeligt,
at H.C. Andersen er verdensberømt, men
har kun to salmer med i salmebogen. Og

94 Det kimer nu
119 Julen har bragt velsignet bud
104 Et barn er født i Betlehem
120 Glade jul, dejlige jul
1. juledag, kl. 9.30 i Gloslunde kirke og
kl. 11.00 i Vestenskov kirke (HGJ)
99 Velkommen igen, Guds engle små
103 Barn Jesus i en krybbe lå
118 Julen har englelyd
102 Et lidet barn så lysteligt
112 Kom, alle kristne
2. juledag, kl. 9.30 i Kappel kirke og
kl. 11.00 i Dannemare (HGJ)
109 I denne søde juletid
4
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Her i efteråret er både

Spirekoret og Kirkekoret gået i gang med
at øve dejlige sange. Alle nyder at synge sammen igen.
Begge kor medvirker til årets Luciagudstjeneste i
Dannemare kirke.

Nye medlemmer er som altid velkomne og kan kontakte
korleder Ulla tlf.: 25 15 98 13.

Rønnebærparken
Vi har gudstjeneste hver onsdag
kl. 10.30-11.30 på Rønnebærparken.
Ældre medborgere udefra er altid velkomne.
Vi slutter af med saftevand, hygge og snak.
2. søndag i advent inviteres alle Rønnebærborgerne i kirke kl. 14.00 og med
de frivilliges hjælp. Bagefter er der kaffebord på Rønnebærparken, med kager og
jule-historie.
Vi holder julegudstjeneste på Rønnebærparken lige før jul – tidspunkt følger.

Sådan ser hvælvingerne i Vestenskov kirke
ud fra loftet

6

Spirekoret er friske og helt klar til at synge igen!
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Strikkeklub i Vestenskov
Sognegård 2021/2022
Vi strikker i Vestenskov Sognegård,
Læsøvej 8, følgende mandage
kl. 13.00 til 16.00:

Der serveres en kop
kaffe eller te med kage
til en pris af kr. 10,00.
Har du bare lyst til
en snak, er der naturligvis også tid til det.
Med venlig hilsen
Ingelise Palm. Tel 42 19 13 95

Mandag d. 6. december 2021
Mandag d. 10. januar 2022
Mandag d. 7. februar 2022

Maddag/Fællesspisning i
Vestenskov Sognegård, 2021/2022
Der er maddag i Vestenskov Sognegård, Læsøvej 8, følgende dage:
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Kalender - fælles for hele Pastoratet
12. december

8. december
Konfirmationsgudstjeneste og
julebanko i Gloslunde kirke

Lucia i Dannemare kirke
Lucia og 3. søndag i advent afholder
vi i år med en musikgudstjeneste i
Dannemare kirke den 12. december
kl. 19.00.

Alle konfirmander med forældre i Rudbjerg pastorat (og eventuelle søskende),
der skal konfirmeres i 2022, indbydes til
gudstjeneste onsdag den 8. december
kl. 19.00 i Gloslunde kirke.
Bagefter er der
julebanko i konfirmandstuen.
Det er altid festligt og muntert.
Der er mange
gevinster, hovedgevinster og
sidegevinster, og
Hanne og Gitte
står for at råbe
tal op.

Koret synger den smukke Luciasang,
mens lyset slukkes i kirken. Det er stemningsfuldt og smukt, og den bedste måde
at få sit julehumør op i omdrejninger.

Præsten vandt engang en
lyserød hue og tørklæde.

Undervejs kan vi
også snakke om forårets konfirmationer
og finde ud, hvor man vil konfirmeres.
Alle har ret til at blive konfirmeret i sin
sognekirke, men konfirmanderne plejer
at blive konfirmeret lidt sammen, så det
er sjældent, at vi har i alle kirker.

Torsdag d. 16. december 2021
Torsdag d. 27. januar 2022
Torsdag d. 24. februar 2022
Alle dage begynder vi kl. 11.30. Først
med en kort andagt, og så spiser vi lækker
hjemmelavet mad, som vor mor lavede
det - og så er der dessert med kaffe, og
bagefter er der banko.
Der er mulighed for at blive hentet og
bragt.

Tilmelding til Bjarne Enemark på
tlf. 54 94 80 82/ 51 35 60 70 eller
Ingelise Palm på tel 42 19 13 95

Der serveres sodavand og kaffe/te og
kage før julebankoen, så alle er toptunede
og koncentrerede, når tallene råbes op.

Mvh Madholdet
8
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18. december kl. 19.00

22. december kl. 17.00

Julekoncert i Vestenskov Kirke

Børnejulegudstjeneste i
Gloslunde Kirke

Kom i julestemning med Vibeke Hoby
og Kristian Rusbjerg. Med autencitet,
kærlighed til musikken og et lunt glimt
i øjnene, kommer Vibeke ud over scenekanten og nogle gange helt op og danse
på bordene, hvis sammenhængen tillader
det.

Alle børn og børnefamilier inviteres til at
komme og synge julesange i Gloslunde
kirke. Vi synger mange af vore kære julesange, som børnene kender.
Bagefter går vi over i præstegården og
hygger med lidt æbleskiver og enten
gløgg eller kaffe eller hvad vi finder på.
Måske en øl til fædrene.

9. januar kl. 14.00
Nytårsgudstjeneste i Vestenskov Kirke
Den traditionelle nytårsgudstjeneste og
fest i Vestenskov kirke foregår søndag
den 9. januar. Bagefter er der kaffe og
kage i Sognegården.
Kom og vær med til festligt at møde det nye
år.

Kristian er en af Danmarks absolut bedste
harmonikaspillere, der med charme, jysk
lune og stor sikkerhed leverer varen hver
gang. Vibeke er sjov, charmerende, grov
og kærlig, et sandt energibundt, der med
sin hjertelige tilgang til gæsterne får alle i
dejligt julehumør.
Repertoiret er primært de gamle traditionelle julesange, på dansk, og måske
endda en enkelt eller to på tysk og engelsk, hvis publikum ønsker det. Kombinationen af Vibekes naive, lumre og glade
Lollandske tilgang til tingene og Kristians
jyske lumre, fornuftige lune skaber en helt
særlig stemning der skal opleves. Koncerten foregår i en uformel stemning med
en skøn Ping-Pong mellem de to, der nok
skal få smilet frem.

23. januar kl. 11.00
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Bagefter er der Gule Ærter i Langø Forsamlingshus.
Der bliver også mulighed for en gå-tur inden gudstjenesten.

6. februar kl. 17.00

Kyndelmisse

Lysgudstjeneste i Dannemare
Igen i år fejrer vi Kyndelmisse med en
Lysgudstjeneste i Dannemare kirke. Det
er stemningsfuldt, kun med levende lys i
kirken, og så synger og medvirker Kirkekoret.
Som det eneste tidspunkt i året tilbyder vi
en øl og sodavand i våbenhuset bagefter.

Tilmelding til Gule Ærter til Rigmor på
mobil 20 91 84 17 inden 14. januar.
Det koster 60 kr. for Gule Ærter.
Gudstjenesten er gratis.

26. januar

Sangaften i Langø Kirke
Vi har sangaften i Langø kirke den 26.
januar kl. 19.00.
Vi synger lidt blandet, om årstiden,
fædrelandet og historien og hvad der
ellers passer.

Langø:

Store G-Dag søndag d. 23. januar
Store G-dag i 2022
begynder i Langø
kirke kl. 11.00, hvor
tidligere sognepræst
i Langø-Kappel Anne
Birgitte Villadsen kommer og holder Gudstjenesten.
10

Kom og vær med!
Der serveres kaffe, te og kage bagefter.
11
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Gudstjenesteoversigt • Vinter 2021/22
Kirkebilen kører • Bestilles senest kl. 16 dagen inden på tel. 54 95 11 11
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Julegaverne var altid
hjemmelavede
Sådan fortæller 98-årige Gunhild Petersen på Rønnebærparken. Det kunne
være strikkede strømper fra mormor og
hjemmesyet tøj fra mor. Sjældent blev
der købt julegaver. Ikke fordi hjemmet var
fattigt, men sådan var det bare dengang.
Men altid med stort juletræ i den store
stue, og karle og piger var med og fik lige
så mange gaver som børnene.

blev opført på hjørnet af Rudbjergvej og
Maglehøjvej, hvor der senere blev rådhus
og nu Wind Academy. Hun var fars pige,
og tilbragte mere tid med far i marken
end med mor i huset.
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Under krigen fik hun arbejde i København som smørrebrødsjomfru, og oplevede krigen på første hånd. Hun husker
mest de mange luftalarmer og de tyske
soldater på gaderne med maskingeværer, og ”vi vidste aldrig hvor de kugler
endte”. Men hun kom hjem
før befrielsen, og oplevede hvordan faderen rev
mørklægningsgardinerne
ned den 4. maj om aftenen
nøjagtigt som Hans Chr.
Varnæs i Matador.

Efter krigen begyndte Gunhild og Kjeld
på en lille ejendom ved Stødby med 14
tdr. land, men købte så Vesternæs 34 og
Gunhild var, siger hun selv, den første
gårdmandskone der kørte traktor. De begyndte med heste, men fik hurtigt på et

Gunhild blev gift i 1945
og det skete i en engelsk
faldskærm. Der var mangel
på stof dengang, og faldskærme var lavet af fint og
blødt stof.

Gunhild trives godt på Rønnebærparken
i dag.

Kongeparret modtages i Vestenskov

dyrskue på Fyn blik på den lille grå Ferguson og den erstattede efterhånden hestene. ”En god lille traktor”.
De havde ingen karl eller pige, og Gunhild
hjalp til i marken, samtidigt med at hun
fødte og opdrog fire børn. I dag har hun
7 børnebørn og 12 oldebørn og en ny på
vej.
Gunhild havde en noget ældre storebror, som var politibetjent, og som kom
i KZ-lejr, da politiet blev interneret under
besættelsen. Han kom hjem igen, men
blev aldrig den samme igen. Og ville aldrig snakke om sine oplevelser. Han blev
dog 99 år og døde først i 2007.

Den unge Gunhild

Gunhild har drevet gården på Vesternæsvej 34 med sin mand i en menneskealder.
Nu driver sønnen gården og med langt
mere jord end dengang.

Den 25. maj 1930 kom Christian X og
dronning Alexandrine på besøg, for at
se digerne og pumpestationen, og den
7-årige Gunhild overrakte dronning Alexandrine en buket blomster, som hun stadig kan huske, bestod af pinseliljer og tulipaner, med et hvidt silkebånd omkring.

Gunhild er født i 1923 og gik i Tillitze gamle skole, der ligger tæt ved kirken. Det var
først i 1940, at den nye Tillitze centralskole
14

Gunhilds mor bagerst til højre, voksede op på
Birkelund i Tillitze. Morfaderen deltog i den sidste
henrettelse på Sølvbjerghøj i 1882.

I mange af sine pensionist-år arbejdede
Gunhild som frivillig på Rudbjerg Lokal15
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arkiv, og fungerer som et omvandrende
lokalarkiv. Men hun har også set andre
dele af verden, har bl.a. været i New Zealand og besøge en bror dernede.
Gunhild har gennemlevet næsten et århundrede og der er sket meget i den tid.
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”For Gud har ikke givet
os en fej ånd,
men en ånd med kraft
og kærlighed
og besindighed.”
Andet Timotheusbrev 1:7

Gunhilds bryllupsbillede 1945.
Kjolen er syet af en engelsk faldskærm.

Christian X og dronning Alexandrine (t.v.) besøger
pumpestationen i Kramnitze. Billedet hænger på
pumpestationen.

Børnene i Dannemare skole stod pænt parat til at vinke til kongeparret, da de kørte gennem Bygaden i 1930.
16
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Vær velkommen Herrens år til advent og nytår
Herre blev fød, da tændte sig lyset i mørkets
skød”. Og med påskens opstandelse slog
et livstræ rødder i graven, altså livet løfter
sig ud af døden og kraftigt som et træ. Og
i pinsen med helligånden kom Gud ned
til os, og gav os sin kraft midt i vor skrøbelighed. Bedre kan kirkeårets højtider ikke
sammenfattes.

Det er ikke alle, der lægger mærke til, at
der findes to udgaver af vores kendte
salme ”Vær velkommen Herrens år” i
salmebogen.
Til første søndag i advent, som er kirkens
nytår, synger vi altid fra salmebogen nr. 74:
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
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Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

engang også denne salme i en anden
variant i et gammelt håndskrift på Det
Kongelige Bibliotek. Da var det en nytårsvise og langt mere konkret, folkelig og
morsom. Et af versene lød:

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Nådens Gud! lad dit solskin i vår
os skænke på marken et gyldent år!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

”Jeg beder til Gud en liden Bøn:
Krist give vor Moder en unger Søn!
Bliver det ikke Søn saa lige,
Krist give, det bliver en Pige.”

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fredens Gud! den livsalige fred
du skænke vort land til at blomstres ved!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Og der var masser af taksigelser for korn,
flæsk, grise, gåse, fede køer i båse og for
æbler, urter og smukke piger at danse
med.
Man har sikkert sunget denne nytårsvise
nytårsaften til sang og dans og med højt
humør i stuen.
Grundtvig vælger så også at skrive den
samme salme om til en nytårssang, som
kan bruges af alle, ikke bare den kristne
menighed, men også til det borgerlige
nytår.
Den står også i salmebogen som nr. 712:

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til glæde og gavn
nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen, nytår, og velkommen her!
De første to og den sidste linje er den
samme som i adventssalmen. I begge
tilfælde hilser vi et nyt år velkomment,
men indmaden er forskellig. Grundtvig
løftede den gamle nytårsvise, med tak

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Og det sidste vers handler om alle årets
søndage, hver Herrens dag, hver søndag,
hvor vi tjener Gud i gudstjenesten.
Salmen er skrevet af Nikolai Frederik Severin Grundtvig og bygger på en gammel
adventssalme fra 1556, som Grundtvig
skrev om. Mange af Grundtvigs salmer er
jo omskrivninger fra gamle forlæg, f.eks.
også ”Et barn er født i Betlehem”. Den er
oprindelig skrevet på latin i 1300-tallet. I
dag ville det måske blive kaldt plagiat.
Men så fandt Grundtvigs søn Svend

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
De første tre vers handler om kirkens tre
højtider eller helligaftner, jul, påske og
pinse. Og julens, påskens eller pinsens
budskab kan næsten ikke sammenfattes
stærkere end i disse vers: ”Julenat, da vor
18
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for køer og grise, ud af sin historiske sammenhæng og skrev en mesterlig sang til
håb om et godt nyt år.

vilden sky”, men ender med at sige ”Vær
velkommen”.

Jeg er selv helt vild med første vers: ”Sandheds Gud! lad dit hellige ord, oplive, oplyse
det høje Nord!”. Her får vi både karakteriseret den kristne Gud som sandhedens
kraft, og vi får dens funktion angivet: At
oplive og oplyse, og endeligt med en
særlig dedikation, ikke global, men til os,
lokalt i det høje nord.

Grundtvig skrev begge salmer ved
årsskiftet 1849-50, og først uddelte han
adventssalmen til første søndag i advent,
i Vartov kirke i København, hvor han var
præst. Og så til nytårsgudstjenesten kom
nytårsvisen i nye klæder, og han prædikede også over forholdet mellem det
kristelige nye år og det borgerlige nye
år, men Grundtvig kan ikke forestille sig
noget udenfor det kristelige, og ser det
borgerlige, samfundsmæssige som en afglans af og helt afhængigt af det religiøse.

De fleste kender nok bedst nytårssalmen,
for den bliver altid spillet i DR lige efter
rådhusklokkerne har slået det nye år ind
kl. 24.00 nytårsaften. Så synger pigekoret
”Vær velkommen Herrens år” og som regel
også ”Der er et yndigt land” og ”Kong Kristian”. Det er den bedste måde at gå ombord i et nyt år på.

Men der er også bøn om god høst og
velstand i andet vers, og at nådens Gud
giver solskin og skænker os et gyldent
år. I tredje vers beder vi til fred, og at fredens Gud vil give os fordragelige vilkår at
arbejde under og blomstres ved.

Grundtvig sluttede sin prædiken i 1850
således: ”Derfor vil vi også på Danmarks
Vegne sige og synge: velkommen Nytår og
velkommen her, sige og synge så, til det
kiendelig kommer fra Gud og da inderlig
takke ham, som aldrig lader sig selv uden
Vidnesbyrd, inderlig i Vorherres Jesu Navn,
Amen!”

Grundtvig tænkte fuldblods religiøst og
et nyt år var for ham et nyt Herrens år,
og det var et nådens, et fredens og et
glædens år. ”Vær velkommen” er Grundtvigs oversættelse af Hosianna. Tidligere,
i 1836, havde Grundtvig i sin adventsprædiken oversat Hosianna med ”Hurra i
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Konfirmationer
Dannemare Kirke

Ida Mathilde Rosenkvist Larsen
blev konfirmeret den 26. september 2021
i Dannemare Kirke og blev hentet i en
flot veteranbil.

Clara Lehrmann Nielsen
blev konfirmeret den 5. september 2021
i Dannemare Kirke og blev hentet i hestevogn.

Henrik Gade Jensen
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Langø Kirke har fået
ny graver...

Kappel-Vestenskov menighedsråd byder
hermed Michael Jensen hjertelig velkommen som graver ved Langø kirke.
Michael er 40 år, bor i Vestenskov og er
oprindelig uddannet automekaniker,
men efter nogle år i den branche valgte
han at gå andre veje, og han blev ansat
som vicevært i “Boligforeningen Lolland”
i 2006. Dette job opsagde han med udgangen af september måned i år, for at
prøve jobbet som både selvstændig forretningsdrivende inden for haveservice,
og som deltidsansat graver i Langø.
Jobbet som graver tiltrådte Michael den
1. oktober, så, med hjælp fra graver Gert
Larsen i Kappel, er han allerede kommet
godt i gang. Menighedsrådet ser frem til
et godt samarbejde!
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Opstart og videreførelse af
Sorggrupper
Som omtalt i Kirkebladet for Rudbjerg
Pastorat nr. 3. 2021 blev der arbejdet
på, at vi her i pastoratet skulle kunne tilbyde mennesker, der har mistet en nærtstående, at de skulle kunne mødes med
andre, der var i samme situation.
Det lykkedes på en meget fin måde idet
vores nye hjælpepræst Birgitte Flensburg
og diakon og sygeplejerske Bjarne Enemark nu har gennemført 2 af de i alt 4
planlagte møder.

En gruppe vil typisk bestå af 3-4 personer
der har mistet en nærtstående samt de 2
gruppeledere. Deltagelse er gratis for alle.
Sted:
Vestenskov Sognegård,
Læsøvej 8, 4900 Nakskov
Tid: Onsdage kl. 14.00 – 15.30
Dato:
24/11• 15/12 - 2021.
5/1 • 26/1 • 16/2 • 9/3 • 30/3 - 2022.
Nærmere oplysninger og eventuel
tilmelding:
1) Birgitte Flensburg
Mail: bflensburg@icloud.com
Mobil 30 91 14 43.
2) Bjarne Enemark
Mail: bjenemark@gmail.com
Mobil 51 35 60 70.
3) Henrik Gade Jensen
Mail: hgj@km.dk
Mobil 30 58 57 00

Ole Arpe Munksgaard

Michael Jensen er den ny graver ved Langø Kirke.

Menighedsrådsformand

Lokalnyt
Kulturhuset Vestenskov:

den 1. marts 2022.

Julebanko den
12. december kl. 14.00

Vi har gode lokaler til udlejning, Brinthuset (op til 60 personer) og ”Landsbylaugets” lokaler (op til ca. 80 personer).
Den store skole op til 150 personer med
mulighed for overnatning.

Der afholdes stort julebanko søndag
den 12. december 2021 kl. 14.00 i gymnastiksalen. Dørene åbnes kl. 12.00 (se
annoncen).

KULTURHUSET VESTENSKOV
gl. skole
Vestenskovvej 51
Vestenskov

Desuden bliver der fremover månedligt
bankospil den første tirsdag i hver måned,
dvs. den 4. januar, den 1. februar og

Afdøde i Pastoratet siden sidst
Langø

Græshave

Jacob Jens Nielsen
Anders Bergmann Sander
Birthe Topp

Svend Edvard Larsen
Dannemare Kirke
Kirsten Lykke Møller
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