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JULEN
Så nærmer julen sig igen. Heldigvis. November måned er altid
svær at komme igennem, hver
dag bliver mørkere og der er ingen fridage eller højtider.
Men nu kan vi se frem til adventstiden og glæde os til julen
med gudstjenester, familiehygge,
gaver og god mad. Vi går en række festlige gudstjenester i møde,
som der kan læses om inde i bladet.
Julen bør også minde os om, at
der er en grund til at vi finder
sammen og hygger og deler gaver
ud.

ningsfuldt den nat i Bethlehem, at
vi har indrettet vores tidsskala efter den begivenhed. Vi har sat vor
tids begyndelse, år 0 til den dag,
da Jesus blev født. Så hver gang
vi skriver et årstal, relaterer vi os
til Jesu fødsel.

Vi fejrer Jesu fødselsdag eller fødedag, hin nat i Bethlehem for
mange år siden. Den nat, da Gud
blev menneskelig og ikke kun
fjern og udenfor verden. Da menneskene fik at vide, at der var en,
der gik foran os og som en anden
bølgebryder tog vores skyld på
sig. Og undskyldte eller tilgav os
vores skyld, så vi ikke mere skal
leve som et regnestykke over ophobede misgerninger eller utilstrækkeligheder, men kan leve
frimodigt og glæde os over hver
ny dag i livet.

Lad os fejre jul med glæde i sindet og Jesus i hjertet!
--Og her skal også lyde en tak til
alle sognene her i Rudbjerg, da
det 1. november var to år siden
jeg blev indsat som præst til Gloslunde pastorat. Det har været de
to hurtigste år i mit liv, men det
må være fordi der hver dag er
sket så meget.
Jeg glæder mig dagligt over at
være præst her og møde så mange
venlige og taknemmelige mennesker her i sognene.

Ja, tænk sig, det var så betyd-

Henrik Gade Jensen
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MENIGHEDSPLEJENS JULEHJÆLP 2014
4900 Nakskov
Sognepræst Henrik Gade Jensen,
Gloslunde Præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare
HUSK: Senest mandag den 8.
december 2014
Julehjælpen udgør en købmandskurv. Meddelelse om tildeling
gives senest d.13. december 2014.

Rudbjerg Menighedspleje for
Gloslunde- Græshave- Dannemare- Tillitze og Kappel-LangøVestenskov-Arninge .
Indlagt i dette nummer er en
foldet A4 side, som er ansøgningsskema til Menighedsplejens julehjælp 2014
Hvis du ønsker at komme i betragtning til julehjælpen, skal du
udfylde og aflevere eller sende
sedlen til en af følgende:
Sognepræst Janne Svensson, Kappel Præstegård, Kappelvej 1,

HUSK!
15. nov. – Julemarked i Gloslunde præstegård kl. 13-16 – se s. 5.
19. nov./18. feb./18.marts kl. 19.00 - Kristen Meditation—se side 4.
3. dec - Gospelkor i Tillitze kirke—se s. 6 i Rudbjergposten nr 3.
7. dec. – Gudstj. i Dannemare kl. 14 og kaffe i Rønnebærp. – se s. 5.
11. dec. – Julebanko (Gloslunde k. 18.30 / præstegård. 19.00) – se s. 5.
13. dec – Julehygge i Vestenskov Sognegård kl. 14 – se s. 8.
14. dec. – Luciaoptog og gudstjeneste i Tillitze kirke 19.00 – se s. 5.
19. dec – Julekoncert m. Trio Enna i Vestenskov k. 19.00 – se s. 8.
21. dec. – Gudstj. m. nye og gamle korsangere i Glosl. 11.00—se s. 7.
4. jan. – Jule- og nytårsfest i Vestenskov k./Sognegård kl. 14 – se s. 9.
7. jan. – Basarkredsen starter i nye år – se s. 6.
12. jan./4. feb./24. feb. – Foredrag i Søllested bio – se s. 6.
18. jan. – Store G-dag – gudstjeneste i Langø k. 11.00 se s. 9.
28. jan. – Sangaften i Græshave kirke kl. 19 – se s. 6.
1. feb. - Diakoniens dag i Vestenskov kl. 11. se s. 4.
2. feb. – Nørkleklub i Kappel præstegård kl. 19 – se s. 12.
12. feb. – spaghettigudstjeneste i Gloslunde kirke kl. 17 – se s. 6.
15. feb. – Fastelavnsgudstjeneste i Vestenskov k. 13.00 – se s. 12.
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Diakoniens dag 1. februar
Verner Nicolet spiller fløjte.
Efter gudstjenesten samles alle i
Vestenskov Sognegård, hvor der
kl.12.30 serveres frokostbuffet,
og senere kaffe. Voksne betaler
kr.30-.incl.1 øl eller vand. Spisningen er gratis for børn.
Efter frokosten synger vi lidt
sammen, og der åbnes op for et
gevinstspil med børnevenlige gaver. Alle bedes derfor medbringe
en lille indpakket gave til ca. kr.
20-. Kl. ca.14.45. Tak for i dag!
Kom som du er. Du gør også en
forskel!
Menighedsrådene.

De tre menighedsråd for sognene
i Rudbjerg inviterer alle til at være med til at fejre Diakoniens Dag
og kyndelmisse.
Program for dagen: Kl. 11.00
er der familiegudstjeneste i Vestenskov kirke over temaet: Kom
som du er. Du gør også en forskel. Prædiketekst er lignelsen om
arbejderne i vingården fra
Matth.20,vers 1-16.
Sognepræsterne Janne Svensson
og Henrik Gade Jensen leder
gudstjenesten. Organist, Ulla
Schwartz medvirker sammen med
Kirkekoret, og kgl. kapelmusikus,

Kristen meditation
pilgrimspræst Elizabeth KnoxSeith. Græshave Kirke danner en
stemningsfuld ramme om dette
fællesskab. I skæret af levende lys
sidder vi 10-12 mennesker i halvkreds foran alteret og lader roen
falde over os.
Meditation er en vej til at skabe
plads til fordybelse og stilhed i
vores hektiske hverdagsliv med
mange gøremål.
Elizabeth Knox-Seith foreslår os
at samles om åndedrættet, om en
bøn, om et ord, om kristuskran-

Meditationsaftenerne fortsætter i
2015. Indeværende års sidste aften afholdes d. 19. nov. kl. 19.00.
Det nye års første aftener er onsdag d. 18. februar og onsdag d.
18. marts kl. 19.00.
Alle er velkomne - og alle kan
deltage.
Her en deltagers beskrivelse af
en aftens forløb:
”En gruppe mennesker er i efteråret begyndt at deltage i”kristen
meditation” vejledt af retræte- og
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sen, om et ønske eller om, hvad
den enkelte nu bedst falder til ro
ved.
I 20-40 minutter sidder vi musestille på vores stole med tæpper
omkring os. I fællesskab synger
vi en salme fra salmebogen, taler

sammen og drikker te. Vi slutter
med en Taizé-salme—måske et
enkelt vers, som synges igen og
igen. Derefter drager vi hver til sit
– opfyldt af fredfyldt eftertænksomhed og ro.”
Hanne Riis

Gloslunde pastorat
Rainbow gospel:
3. dec. i Tillitze kirke kl. 19.30
(ændret!)
Kirke og kaffe for de ældre
2. søndag i advent har vi som altid en gudstjeneste kl. 14.00 i
Dannemare, hvor vi prøver at få
så mange af vore ældre medborgere med i kirke.
Bagefter er der dækket kaffebord
på Rønnebærparken, som madgruppen, der består af frivillige,
står for. Alle er velkomne.
Her vil vi også synge lidt julesange og høre en juleshistorie.
Julebanko
Torsdag den 11. december har vi
det festlige og hyggelige julebanko for konfirmander, forældre og
søskende. Vi begynder i Gloslunde kirke kl. 18.30 og så går det
løs med tal og plader og gevinster
fra ca. kl. 19 i konfirmandstuen.
Ingen mulighed for matchfixing,

men masser af hygge og sjov og
lidt godt for ganen.
Lucia-optog og Ni Læsninger
Det er højtideligt og flot, når lyset
i kirken slukkes og Lucia-optoget
går ind i kirken med lys og sang.
Det sker søndag den 14. december kl. 19.00 i Tillitze kirke. (I
Tillitze kirke er der bedst plads).
Det er også gudstjenesten, hvor
konfirmander læser op med de Ni
Læsninger fra Bibelen. Kom og
vær med til en af julens mest
stemningsfulde traditioner.
Vi er ikke så mange unge som
tidligere, så vi har brug for alle
piger, der gerne vil deltage i Lucia-optoget. Henvendelse til organist Ulla Schwartz, tlf. 25 15 98
13.
Julemarked i præstegården
Basar-kredsen afholder sit årlige
julemarked i præstegården lørdag
den 15. november kl. 13-16. Der
er salg af mange gode juleting,
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både strik og dekorationer, pynt
til juletræet og gode gaveideer.
Og så er der tombola med gode
chancer for at vinde. Desuden kan
man købe kaffe/gløgg og æbleskiver. Overskuddet går til Kirkens
Korshær.Vi glæder os til at se så
mange som muligt.
Basarkredsen
Vi begynder igen onsdag den 7.
januar 2015 og så hver anden onsdag frem til påske kl. 13.00-16.00
i konfirmandstuen i præstegården
Visitats med biskoppen
Biskoppen besøger vore sogne for
at tjekke, at præst og menighed
gør som de skal!!. Det sker søndag den 25. januar kl. 10.00 i
Gloslunde kirke. Bagefter deltager præst og menighed i en frokost med biskoppen, som her har
mulighed for at orientere sig om
livet i sognene.
Sangaften i Græshave
Vi fortsætter traditionen med
sangaften i Græshave kirke onsdag den 28. januar 2015 kl. 19. Vi
vil synge en række af vinterens
sange, om der er sne eller ej. Ulla
Schwartz spiller og Henrik Gade
fortæller om de enkelte sange
Tre skarpe teologiske foredrag
Søllested Bio og Kulturhus danner rammen om tre spændende og

Hyggelige hverdagsgudstjenester
Nu har vi en sæson med frivillige
hjulpet vores præst Henrik Gade
med at prøve noget nyt: hverdagsgudstjeneste kl. 17.00 (næste gang
torsdag den 12. februar kl. 17.00 i
Gloslunde kirke) med efterfølgende spisning. Utrolig hyggeligt!
Tak til dem der har bakket op om
arrangementet. Men vi vil gerne
have flere med, især børnefamilier
(gratis for børn). Lene Mortensen
aktuelle teologiske foredrag af tre
markante præster. Alle dage kl.
19-21 og der er fri entré.
mandag den 12. januar 2015:
Preben Kok, Skæld ud på Gud
onsdag den 4. februar 2015: Sørine Gotfredsen, Når pligten drukner i lykke
tirsdag den 24. februar 2015: Ole
Jensen, Agtelsens natursyn: Om
at beskytte skaberværket.
Læs mere på hjemmesiden eller i
særlig pjece om de enkelte foredrag og foredragsholdere.
Kommende menighedsrådsmøder i Gloslunde pastorat:
Torsdag 6. nov. 19.00, onsdag
26. nov. 19.00, torsdag 11. dec.
18.00—i Gloslunde præstegård.
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Gloslunde Pastorats Kirkekor
fylder 15 år.
Af Ulla Schwartz
I September 1999 blev der født et
Børnekor i vores pastorat!
Vi begyndte med 13 søde, sangglade piger, og vi havde fast øvedag hver fredag efter skoletid i
konfirmand-lokalet i Gloslunde
præstegård. Det var sjovt at synge
i kor, og koret voksede hurtigt
med både piger og drenge fra
Dannelunde og Vestenskov skole.
I december 1999 sang koret for
første gang i kirken i forbindelse
med et månedsmøde i Gloslunde

og ved vores Lucia-gudstjeneste i
Dannemare kirke.
Allerede i december var tilgangen
så stor, at vi besluttede at dele
Børnekoret op i to. Det blev en
realitet i januar 2000: Korskolen
for 3. + 4. klasse og Kirkekoret
for 5. + 6. klasse.
Vi har haft mange gode år i begge
kor. Vi har deltaget i mange
korstævner, og vi har været i andre kirker og på plejehjem for at
synge foråret og julen ind!
Korene har været til stor glæde
for kirkernes menighed, for alle
børn og korleder!

Der slappes af
efter prøven
(øverst) og mellem prøverne (til venstre)

I anledning af jubilæet er de sidste 15 års korsangere inviteret til to øve
- og hyggedage i efteråret. Og så til efterfølgende at medvirke som kor
ved gudstjenesten 4. søndag i advent, den 21. december, i Dannemare
kirke kl. 11.00. Kom og hør dem synge!
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Lokalstof - Kappel pastorat
løbet af december måned, er blevet lagt noget ned i sokken.

Så er det sandelig snart ved at
være jul. Nu er det tid til julehygge og hænge julepynt op.
I Kappel Pastorat, skal vi også
mærke, at det er jul. Så december
måned, står i julehyggens tegn,
for både små og store.

Julehygge
Julen er børnenes
fest og lørdag den
13. december kl.
14.00 laver vi julehygge for børn og
voksne i Vestenskov Sognegård.
Her vil kirkesangerne Kirsten og
Pia synge og spille børnejulesange og der vil være julelege. Herefter vil der blive serveret
æbleskiver og gløgg/saftevand.
Vi håber på en rigtig hyggelig
eftermiddag, som slutter kl.
16.00.
Der er ingen tilmelding og arrangementet er gratis, så kom og vær
med til at hygge og lege.
Trio Enna
Nu er julen ikke kun for børn, så
den 19. december kl. 19.00 i Vestenskov Kirke, er der julekoncert. Vi har i år fået Trio Enna til
at komme og spille og synge.
Enna Trio består af sangerinden
Annette Creutzberg, Kongelig
Kapelmusikus fløjtenist Verner
Nicolet og pianist Erik Lauge
Mikkelsen. Alle tre bor og virker
på Lolland.

Julecafe dem 2. dec.
Julecafe afholdes i Vestenskov sognegård. Der vil blive
serveret æbleskiver og gløgg,
og vi vil synge lidt julesalmer.
Kom og vær med til julehygge kl 14, ingen tilmelding, alle er velkomne
Julesok.
Som noget helt nyt i
Kappel Pastorat, kan
børn fra 1. søndag i
advent, komme med
en julesok i kirken.
Julesokken skal selvfølgelig være
personlig og der skal stå barnets
navn og adresse på den.
Alle de flotte julesokker bliver
hængt op i kirkernes våbenhus.
Og når det så bliver den 24. december, kan børnene igen afhente
deres sok i den kirke de har afleveret den i, og mon så ikke, der i
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Der serveres et glas Asti og chips
i våbenhuset under pausen.
Der er ingen tilmelding og arrangementet er gratis.

STORE G-DAG
Søndag, den 18. januar 2014 kl.
11.00
I år er det 20. gang der inviteres
til Store G-Dag på Langø.Vi starter med Gudstjeneste i Langø kirke kl. 11.00.
Herefter går de, som har lyst og
kræfter til det, ad diget til Store
Riddersborg, hvor de varme gule
ærter venter på de voksne og pølserne og brødet til børnene. Dertil
serveres 1 øl eller vand og 1
snaps samt kaffe og småkager.
Prisen for dette udsøgte måltid er
50 kr. pr. person. Børn gratis.
Inge og Jens Damhus fra Genbotrioen vil underholde med deres
lystige sange og musik og fællessang skal der heller ikke mangle.
Vi har inviteret biskop Steen
Skovsgaard samt Birgitte og Holger Villadsen, som jo startede
Store G-dag for nu 20 år siden.
Da der kun er plads til 50 personer vil ”først til mølle” princippet
blive brugt.
Tilmelding SENEST den 15. januar 2014 til Ib Walbum tlf. 2422
4999/2148 3375.
Ønsker man kørelejlighed til Store Riddersborg skal dette meddeles ved tilmeldingen. Vel mødt.

Jule/Nytårsfest den 4. januar kl.
14.00 i Vestenskov kirke.
Traditionen tro holder vi fest i
kirke og sognegård ved indgangen til det nye år.
Vi mødes til gudstjeneste i Vestenskov kirke og går bagefter
over i sognegården hvor menighedsrådet vil byde på kaffe og
kage. Under kaffen vil hobby
kunstmaler Ulla Nielsen, fortælle
om farver og vise hvordan man
maler. Ulla Nielsen maler mest
for sin egen interesses skyld og
mest billeder af naturen. Alle er
hjertelig velkommen,
der er ingen
t i l m e ld i n g
og arrangementet
er
gratis.
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst
Kirke

Henrik Gade Jensen (HGJ)
Dannemare

Gloslunde

Græshave

19.30 Gospel

3. dec

7. dec

2. s. i adv

11.00

14.00

18.30 Banko

11. dec

14. dec

3. s. i adv

21. dec.

4.s. i adv

11.00 Kor

24. dec.
25. dec.

juleaften
Juledag

16.30

26. dec.

2. juledag

28. dec

Julesøndag 9.30 JS

1. januar

Nytårsdag

4. januar
11. januar

Hellig 3 k
1.s.e.H.3.k. 19.00

11.00
10.00
11.00

14.00

15.15

14.30

16.00
9.30

11.00
11.00

Foredrag Preben Kok Søllested bio

18. januar

2.s.e.H.3.k.

25 januar

3.s.e.H.3.k.

9.30
10.00 Visit
19.00 sangaften
Diakoni - Vestenskov

28. januar
Septuages

4. februar
8. februar

19.00 Lucia

11.00

12. januar

1. februar

Tillitze

Foredrag Sørine Gotfredsen Søllested bio
Seksagesi

11.00

12. februar

17.00 Hverd

15. februar Fastelavn

9.30

18. februar
22. februar 1.s. i fasten
24. februar
1. marts
2.s. i fasten 19.00

19.00 medit
9.30

11.00

Foredrag Ole Jensen Søllested bio
11.00

HGJ fri 15. februar
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Gudstjenesteliste
Kirkebilen kører, bestilles senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111

Sognepræst

Janne Svensson (JS)

Kirke

Arninge

2. dec.
7. dec

2.s. i adv.

11.00

3. s. i adv.

19. dec

Langø

9.30
14.00 Julehygge
9.30
11.00
19.00 Julekoncert
11.00
9.30
9.30
15.00

21. dec
24. dec
25. dec
26. dec
28. dec
1. januar

4. s. i adv.
Juleaften
11.00
Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsdag 16.00

4. januar

Hellig 3. K

14.00 Jule/
nytårs-fest

11. januar

1. s.e.H.3.K.

9.30

18. januar

2.s.e.H.3.K

25. januar

3.s.e.H.3.K

11.00

1. februar

Septuages

11.00 Diakoniens dag

13.00
11.00

9.30 (HGJ)
11.00
14.00

11.00
11.00 GDAG (HGJ)
9.30

19.00 Nørkleaften

2.februar
8. februar

Kappel

14.00 cafe

13. dec.
14. dec.

Vestenskov

Seksagesi

9.30
13.00 Faste-

15. februar Fastelavn
22. februar 1.s. i fasten 9.30
1. marts
2.s. i fasten

lavnsgudstjeneste

11.00
9.30

JS fri 18. januar og 8. februar
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11.00

Fastelavn er mit navn, boller vil
jeg have……
Søndag den 15. februar kl. 13.00
afholdes der fastelavnsgudstjeneste i
Vestenskov kirke.
Efter
gudstjenesten, er der tøndeslagning udenfor
sognegården og
der vil indenfor blive serveret fastelavnsboller og sodavand.
Der vil være præmie til den bedst
udklædte og naturligvis præmie
til kattekongen og kattedronningen.
Nørkleklub i Kappel præstegård.

ke, hækle eller lave patchwork.
Ingelise Palm vil vise os og lære
os at lave de mest fantastiske ting
ud af små stykker stof.
Der vil også blive tid til en kop
kaffe eller 2 og lidt kage.
Hvis man selv har lidt stof og
sygrej er man velkommen til at
tage det med, men der vil være
materiale at gøre brug af.
Vi håber at se Jer den 2 februar kl
19.00 i Kappel præstegård.
Konfirmationer i Kappel pastorat
2015 - St. Bededag, den 1. maj i
Kappel kirke kl. 10.00 og i Vestenskov kirke kl. 12.00.
Søndag, den 3. maj 2015 i Langø
kirke kl. 10.00 og i Arninge kirke
kl. 12.00.
2016: - Store Bededag, den 22.
april kl. 11.00 i Vestenskov kirke
Søndag, den 24. april kl. 10.00 i
Langø kirke
Søndag, den 24. april kl. 12.00 i
Arninge kirke
Søndag, den 15. maj kl. 11.00 i
Kappel kirke
Kommende menighedsrådsmøder Kappel pastorat:
Tirsdag 25. nov. 2014 kl. 19.00 i
Vestenskov sognegård for Vestenskov/Arninge sogne.

Når vejret bliver mørkt og trist, så
kan du komme til nørkleklub.
Her er det muligt at lære at strik12

DENGANG – I ARNINGE

af Finn Hvidberg-Hansen

Mine forældre kom til Arninge
som præstefolk i maj 1933. Under
forberedelsen af indflytningen
boede min far nogle dage hos
præstegårdforpagter Rasmussen,
hvor han en tidlig morgen hørte
hans kone fortælle den ugentlige
fiskehandler at nu kom der en
præstefamilie, hvor fruen var københavner. ”Nåe, men derfor ka´
hun væl nok spis’ sild!” svarede
han.
Var der ikke fiskehandler i Arninge, så var der til gengæld både
slagter Sørensen, købmand Dreyer i Arninge Mølle, og smed
Holm, foruden præst og degn. Et

fattighus var der også, dér boede
en kone, kaldet Anna Hugtand,
som jeg var bange for, indtil hun
en dag spurgte, om jeg ville med
ind og have en pandekage med
sirup.
Sammesteds boede en rar kone,
Martine, der virkede som en slags
”læremutter”, hos hvem jeg sammen med Bodil og Lene Christensen, ”Duegaard”, lærte tal og bogstaver; vi skrev på brugte papirsposer, som Martine forinden
sprættede op. Den videre undervisning fik vi i forskolen hos frk.
Knudsen, hvor vi skrev med griffel på tavle, og når griflen skulle

Arninge præstegård i 1930´erne. Den højre lade eller stald er senere revet ned
og søen er dækket til.
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(tv) Der var altid liv og mennesker i Arninge dengang. Her lægger min gode
kammerat Fridthiof Nielsen hånden om mig. Senere blev han borgmester i
Holeby (th) Her står jeg som lille dreng i præstegårdshaven

spidses, måtte vi gå udenfor og
slibe den på skolevinduets sålbænke.
Førstelærer Nielsen nåede jeg ikke at gå i skole hos, men sønnen
Fridthiof havde jeg som legekammerat. En dag fandt vi på at trille
nogle tomme tjæretønder ud på
vejen midt i byen; vi blev afbrudt
af proprietær Peter Jørgensen,
”Solbjerggård”, i øvrigt mine forældres meget gode ven, der kom
kørende i jumbe: ”Nå, knægte,
kan I så se at få dem væk i en
fart!” Efter sigende skulle jeg have overladt til Fridthiof at rydde
kommunevejen – han blev da også sidenhen borgmester i Holeby!
Somme tider kom vi jo op at slås,
men når verden gik mig imod, gik
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jeg gerne over til vor gode nabokone, fru Alma Hansen,
”Dalmosegaard”, og fik et
”sukkeræg”. Eller jeg gik ud og
snakkede med min fars trofaste
havemand, Frederik Frederiksen.
Til mine forældres nære vennekreds hørte foruden familierne på
”Dalmose”, og ”Solbjerggård” i
Emb også gårdejer Jørgen Christensen, ”Sokkehavegård”. Hans
datter Anna var skolekammerat
og nær ven med Kaj Munk i Opager, hvor Christensen før havde
været saddelmager.
En smuk sommeraften kom uventet Christensens og Munk med
familie og besøgte os i præstegården. Jeg gik dengang tit rundt
med et stort Dannebrog på en

stang over skulderen; pludselig hende, husker endnu hendes
mærkede jeg at nogen rykkede i smukke brune øjne - og da de en
flaget – det var Kaj Munks gamle gang kom i besøg hos os, løb jeg
mor, der med et sødt smil ville spontant hen og gav hende et
lave lidt spas med mig. Kort efter knus med ordene: ”Nu kysser jeg
sendte Munk et takkebrev: ”Det Gloslunde”! Det mindedes vi
var en skøn lollandsk aften i Ar- begge sidenhen. - Mange år efter
ninge præstegård. Og sikke et liv Arninge sagde min mor: ”Ja, dér
og humør der er i den knægt – kunne vi trygt lade dig gå overalt,
hils ham meget fra Yrsa!”
ind og ud hos folk – du gik jo
Krigen mærkede vi de første år som under englevagt”. – Og såikke meget til; da Hitler angreb dan husker jeg også selv min ArPolen, og min mor udtrykte sin ninge-tid, som sluttede i 1943.
deltagelse overfor sin polske hushjælp, lød svaret: ”Jae, ham Hit- Finn Ove Hvidberg-Hansen (f.
ler æ’ ju noue u’ti’e (utidig) !” 1935) er søn af Børge HvidbergPrivatbiler var jo klodset op, men Hansen, der var præst i Arninge
heldigvis havde alle deres heste- 1933-1943. Senere blev han præst,
køretøjer og kaner i behold. En dr. theol. og professor ved Århus
vinteraften med kun lidt sne kørte Universitet i semitisk filologi. Han
mine forældre i besøg i Gloslunde har oversat udsnit af Koranen i bopræstegård, men ved hjemturen gen Hvad si ger Koranen?
var sneen næsten væk, så det blev (Gyldendal), 2006.
hårdt for hesten at
slæbe kanen hjem til
Arninge igen.
Af nabopræsterne
var
J.
SmithPetersen og hans fru
Else i GloslundeGræshave dem, der
stod mine forældre
nærmest, højt kultiverede og søde som
de var. Jeg var fakHavemanden Frederik Frederiksen fra Grønnegade passede
tisk helt forelsket i præstegårdshaven
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Rudbjerg Håndboldklubs Venner's loppemarked i
Bygaden i Dannemare.
Rudbjerg Håndboldsklubs Venner's forenings-formål er at støtte
ungdomsarbejdet i Rudbjerg
Håndboldklub.

gen. Så godt som dagligt tjekker
foreningens medlemmer, om der
er kommet noget ind, så det bliver
sat på plads klar til salg.

Gennem mange år har foreningen
præget bybilledet i Dannemare. I
halvfemserne og frem til 2011
havde deres loppemarked til huse
i det store bygningskompleks, der
i sin tid var byens mejeri. Da
kommunen besluttede at rive disse bygninger ned, lykkedes det
glædeligvis foreningen af få en
brugsretsaftale i stand med Lolland Kommune, således at loppemarkedet flyttede længere hen ad
Bygaden til den bygning, der tidligere havde rummet den kommunale børnehave.

Endvidere kan Richard Nielsen
tlf. 54944213 kontaktes.
Foruden loppemarkederne afholder Rudbjerg Håndboldklubs
Venner skiveskydning i februar,
også her er alle meget velkomne,
så hold øje med foreningens opslag i Dagli'Brugsen.
Ebbe Edvardsen

10 gange årligt inviteres til loppemarked, der frister med alle traditionelle ting som bøger, møbler,
service, nips og meget meget, mere. Næste gang er lørdag den 8.
november fra kl. 10 til 12, hvor
der også er salg af gløgg og æbleskiver, og julepynten er fundet
frem.
Har du lopper, du vil donere, kan
de altid sættes i den overdækkede
terrasse på bagsiden af bygnin-

Her er der gang i lopperne i Bygaden 63
i Dannemare
16

JULEMARKED I
RUDBJERGHALLEN
SØNDAG DEN 23. NOVEMBER 2014
KL. 13-16.30
Bemærk
Landsbylaugets traditionelle julemarked er i
år flyttet til Rudbjerghallen, da forsamlingshuset har meldt fra grundet andet arrangement.
På dagen vil der som tidligere være:

Salgsboder, Tombola, Salg af gløgg, æbleskiver, pølser og diverse drikkevarer
med mere fra hallens cafeteria—Besøg af julemanden
Børnehjørne med fremstilling af juledekorationer og i år et legehjørne med diverse sportsaktiviteter
Deltagelse med bod koster kr. 100,-og aftales med Anne Pedersen. Tlf.20 82 59
72 eller på mail: annelydia@live.dk
Du har på denne dag også mulighed for at støtte Dannemare og Omegns Landsbylaug med et medlemskab. Familie kr. 100,- Voksen kr. 50,- Barn kr. 20,Vel mødt—Dannemare og Omegns Landsbylaug

Er der stadig liv i projektet Styrk Landsbyen Dannemare??
Efterfølgende er der opstået 2 nye
grupper:

Joooh......måske?
Hundelegepladsgruppen
Oldtids- og naturgruppen
Legepladsgruppen

Tillitzegruppen – bestående af
borgere i Tillitze by - og
Dannemare Byforskønnelse
Landsbylauget i Dannemare påtænker at indkalde til et
”stormøde” i det nye år, hvor vi
gør status på projekterne og forsøger at få flere ildsjæle med i
bestående eller nye projekter.

Ovennævnte grupper eksisterer
stadig – men ønsker gerne opbakning i form af flere og nye ildsjæle med gode idéer og med tiden
måske et konkret stykke praktisk
arbejde.
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ske kan lave aftaler med beboere
bosat i nærheden af kummerne,
som så kunne få hovedansvaret
for vanding og pleje.

Projekt Byforskønnelse
Det skal i parentes bemærkes, at
vi har søgt og fået tilladelse til
igangsættelse af projektet hos
Park og Vej i Lolland Kommune

Vi vil forsøge at finde sponsorer
til indkøb af kummer og blomster.
Kummer som kan stå ude hele
året og f.eks. pyntes med gran i
vinterperioden.

Vores planer er i første omgang at
opsætte blomsterkummer gennem
hele Bygaden – f.eks. placeret ud
for hver anden af hullerne til flagalléen.
Vi har indkøbt tulipanløg til beplantning omkring byskiltene ved
indfaldsvejene. En tidlig sort og
en lidt senere sort, der begge er
afblomstrede, når der skal slås
græs. Dette med velvillig konsulenthjælp og praktisk hjæp af tulipanavler Iver Pedersen: Ivers Tulipan, Gloslunde Strandvej 8.

En prototype på en mulig blomsterkumme kan ses på billedet
ovenfor - ved landsbylaugets
vægtavle på forsamlingshusgavlen. For øjeblikket er kummen
beplantet med lyng.

Hjælp os med at beskytte blomsterne og undgå at plukke dem.
Det er håbet og tanken, at vi må-

Kontaktpersoner:
Henrik Thomsen – Anne Pedersen – Inga Hansen - Hans Madsen
– Iver Pedersen

Tv: Det er Annes søn Aksel
og tulipanavler Iver, som
planter tulipaner ved Dannemare byskilt i vestlig ende.
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KOM OG OPLEV LOLA JENSEN:
Socialpædagog, familievejleder
og foredragsholder:

Alle forældre vil jo faktisk deres
børn det bedste. Det er bare ikke
altid, at mål og handling kommer
til at stemme overens. Måske fordi usikkerhed, dårlig samvittighed, manglende selvtillid, stress,
osv. overhaler de gode intentioner.

D A N N E L U N D E SK O L E
TORSDAG DEN 5. FEBRUAR
2015
Lola Jensen holder hvert år foredrag over hele landet, og det
er ikke uden grund.
Lola Jensen er uddannet socialpædagog fra 1980. De sidste 25 år
har Lola arbejdet som familievejleder for børnefamilier, og hun er
fast tilknyttet TV2s Go’morgen
Danmark som ekspert. Sammen
med sin mand har hun selv tre
børn.

Arrangører: USFO DannelundeDannelunde Skole-Dannemare og
Omegns Landsbylaug

Lola Jensen er en meget efterspurgt foredragsholder om emner
som børn, teenagere, forældre og
familien.

Nyt fra foreninger
Julefrokost i Rudbjerg Pensionistforening i Kappel Forsamlingshus lørdag d. 22. november
kl. 12.00.
Rudbjerg Pensionistforening inviterer medlemmer med pårørende
til julefrokost i Kappel Forsamlingshus, pris 150,00 kr. Kom og

vær med til en hyggelig dag med
musik og noget god mad! Tilmelding nødvendig til Elly Olsen senest fredag d.16/11 inden kl.
12.00.
På bestyrelsens vegne - Elly Olsen.
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Gudstjenester på plejehjem
til sidst lidt muntre viser og sange
fra Senior-sangbogen. Pårørende
og ældre i sognene er altid velkomne til at komme og deltage. Vi har
det hyggeligt. Stor tak også til de
frivillige, som hjælper til og bager
kage, og som gør disse gudstjenester til en glæde for de ældre og
præsten hver anden onsdag.

Fredsholmsparken:
20. nov, 16. dec,.27. jan og 24. feb.
Gudstjenester på Fredsholmparken
afholdes tirsdage—almindeligvis
den sidste i måneden - kl. 14.30 .
Efterfølgende er der eftermiddagskaffe og et par fælles sange fra seniorsangbogen. Alle er velkommen
til at komme og deltage.

Gudstjenesterne foregår følgende
datoer, alle onsdage kl. 10.1512.00:
3. dec., 23. dec.(16.30), 7. jan., 21.
jan., 4. feb., 25. feb..

Gudstjenester på Rønnebærparken
Vi begynder med gudstjenesten
med nadver og så drikker vi kaffe/
te og får kage. Ofte synger vi også

Adresseliste
Sognepræst for Gloslunde-GræshaveDannemare-Tillitze: Henrik Gade Jensen,
Gloslunde præstegård, Stenvadsvej 4, 4983
Dannemare, 54944180, hgj@km.dk.
Graverteam: Tlf. 5494 4790
E-mail: graverne@tillitze.dk
Hjemmeside for Gloslunde-GræshaveDannemare-Tillitze pastorat:
www.gloslundepastorat.dk
Sognepræst for Kappel-Langø-VestenskovArninge: Janne Svensson, Kappelvej 1
4900 Nakskov, tlf: 54948019 / 42763881
mail: jacs@km.dk
Gravere:
Langø: Anne Petersen
Tlf. 2082 5972
Kappel: Gert Larsen
Tlf. 2991 6881
Vestenskov: Per Bugajski
Tlf. 5494 8512
vestenskov kirke@mail.dk

Arninge: Per Bugajski
Tlf. 5494 8512
Hjemmeside for Kappel-Langø Vestenskov-Arninge pastorat:
www.vestenskov.dk
Rudbjergposten, kirke-og foreningsblad,
udgives af menighedsrådet for sognene i
Gloslunde, Græshave, Dannemare og Tillitze og menighedsrådene for KappelLangø og Vestenskov-Arninge og Rudbjerg Lokalråd.
Ansvarshavende redaktør: Henrik Gade
Jensen, tlf. 54944180
Grafisk tilrettelægger: Hans-Henrik Taarnby, tlf. 54943232
Oplag: 700 eks.
Deadline for næste nr: 28. jan. 2015
Tryk: LF-trykteam, Rødby.
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