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Høst 
Høstgudstjenesten den 20. sep. i 
Gloslunde kirke kl. 11.00 er ikke 
en kirkelig højtid som jul, påske 
og pinse. Men det er en gammel 
tradition fra dengang, da de fleste 
danskere levede direkte fra jor-
dens høst, enten fra haven og 
frugttræerne eller fra markerne og 
afgrøderne. 
Derfor pyntes kirkerne typisk og-
så med høstens frugter: aks, græs-
kar, blomster, roer, som tilsam-
men symboliserer jordens frugt-
barhed og Guds skaberværk. 

Tidligere kaldte man det også en 
takkegudstjeneste, fordi man tak-
kede Gud for høstens alle gode 
gaver. Og det forstod man meget 
bogstaveligt. I dag tager vi det 
daglige brød mere som en selvføl-
ge, men sådan var det ikke før-
hen. Da kunne dårlig høst betyde 
afsavn og mærkes i maven. 
Til høstgudstjenesterne synger vi 
næsten altid de kendte salmer Vi 
pløjed´og vi såede og Nu falmer 
skoven trindt om land. Begge sal-
mer knytter høsten sammen med 

Forberedelse til grill på høstmarked…. 
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efteråret og årets gang, fuglene 
forsvinder langsomt, på markerne 
ser vi nu stubbene og mulden, 
hvor før kornet bølgede som guld. 
Og høsten er kommet i hus, i lade 
og lo, og der bevares de Guds ga-
ver som vi skal leve af gennem 
vinteren. Og derfor takker vi Gud, 
fordi han endnu engang lod afgrø-
derne vokse, så vi kunne høste og 
gemme og klare os gennem kolde 
dage. Og vi mennesker har også 
en så-tid, og det vokser og gror, 
til frugterne skal plukkes og til 
sidst er der kun den nøgne jord 
tilbage, når vort timeglas udrin-
der. Men Guds tro, håb og kærlig-
hed vil altid ledsage os, også når 
dagene bliver korte og livet svin-
der. 
Når vi fejrer høsten, markerer vi 
også, at vor jord er levende og 
skabt, og at vor tilværelse omslut-
tes af liv og død, så-tid og høst. 
Janne Svensson og Henrik Gade 
Jensen  
Høstmarkedet 
Efter gudstjenesten afholder Rud-
bjerg Menighedspleje for 7. gang 
sit høstmarked, som sker i Glos-
lunde præstegårdshave.  
Stalden, laden, konfirmandstuen 
og telte i haven benyttes, hvis det 
skulle blive regn. Markedet åbnes 
med velkomst kl.12.15, og afvik-
les frem til kl. 15.15. Der steges 
kyllinger over åbent bål i haven, 

og grillmestre står klar til at betje-
ne gæsterne med et lækkert mål-
tid, der kan købes til 60 kr.  
Vin, øl og vand kan købes til bil-
lige priser og der er cafe med kaf-
fe og kage.  
På høstmarkedet er der boder med 
salg af ting og sager af mange 
slags. Menighedsplejen opfordrer 
alle private, der har noget at sæl-
ge, til at bestille en stadeplads til 
100 kr. Bestilling hos sognepræst 
i Gloslunde pastorat, Henrik Gade 
Jensen, 54 94 41 80, e-mail: 
hgj@km.dk. – eller til kontaktper-
son for menighedsplejen, Susan 
Rasmussen, tlf. 54 94 50 95, e-
mail: sura@mail.dk. Tombola, 
fiskedam og forskellige spil for 
børn og voksne kan man også 
muntre sig med.  
Skattejagten: Menighedsplejen 
sælger allerede fra 1. september 
markerings-flag for 10 kr. pr. stk. 
til alle der ikke kan være med på 
dagen. Salget fortsætter på mar-
kedsdagen. Mange skatte i form 
af et gavekort og sponsorgevin-
ster uddeles ca. kl. 14.15.  
Man kan også se Stormflodsmu-
seet, Mindehaven overfor og som 
noget nyt Ispindehus-udstillingen 
i stalden (se omtale s. 7). 
Overskuddet fra årets høstmarked 
går til menighedsplejens jule-
hjælp og hjælp til ferieophold for 
børnefamilier i vore sogne. Bestil 

mailto:hgj@km.dk.
mailto:sura@mail.dk.


4 

 

en bod og sælg hvad du vil af 
med, - eller kom og køb af de 
mange gode tilbud. Der er brug 
for alle på vores høstmarked! 
Kom og vær` med!  
   Bjarne Enemark 
Kagekonkurrence 
Som noget nyt har vi til høstmar-
kedet i år den store kagedyst. Alle 
er velkommen til at komme med 
en kage til kaffebordet. Der vil så 
af et dommerpanel blive foretaget 
smagsprøver på de medbragte ka-
ger, og der vil blive uddelt en 1. 
og 2. og 3. præmie. 
I den samlede vurdering tages der 
stilling både til smag, æstetik og 
sundhed. 
Dommerne er præsterne Janne 
Svensson og Henrik Gade Jensen.  
Medbring kage og vedlæg seddel 
med navn både på kagen og bage-

kageren. 
Efterfølgende vil kagerne indgå i 
kaffebordet i cafeen. 
Kom og deltag i Rudbjergs store 
kage-bage-dyst! 

Glimt fra kagekonkurence... 

Fra efteråret begynder den 19. 
sæson med teologisk undervis-
ning på Vestlolland og emner, 
foredragsholdere, tid og sted og 
pris kan ses på hjemmesiden: 
www.teologihojskolen.dk 
I sæsonen 2015-2016 er der føl-
gende undervisningstilbud: 
• Gudstjenestens historie og teo-
logi – med særlig fokus på Lu-
thers gudstjenestereformation, 

ved sognepræst Merete Lei, Hors-
lunde. 
• Reformationen begyndte med 
Romerbrevet, ved Nils Roland, 
tidligere provst i Radsted 
• Mogens Gøye til Krenkerup - 
reformationens mægtige befor-
drer, ved Nils Roland, tidl. provst 
i Radsted 
• Islams oprindelse, historie og 
ide, ved Bente Asschenfeldt,  

Teologihøjskolen Lolland 

http://www.teologihojskolen.dk
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tidl. præst i Søllested 
• Reformationens virkninger på 
Lolland, ved Bente Asschenfeldt, 
tidl. præst i Søllested 
• Frans af Assisi, ved Tove Nicla-
sen, Vigsnæs, gymnasielærer i 
Vordingborg 
• Franciskanerne i Danmark, ved 
Tove Niclasen, Vigsnæs, gymna-
sielærer i Vordingborg 

• Middelalderkirkens mange altre 
ved Tove Niclasen, Vigsnæs, 
gymnasielærer i Vordingborg 
• Fire foredrag om Grundtvig fra 
fødsel til død, ved Henrik Gade 
Jensen, sognepræst i Gloslunde 
 
Alle kan være med. Det kræver 
kun nysgerrighed og lærelyst 
 

Høstkor  Alle børn er velkomne 
til at synge med i Ullas høstkor, 
som øver til høstgudstjenesten 
den 20/9. Det foregår onsdag kl. 

15.30-16.15 fra den 19. august i 
Dannemare kirke. Kom bare eller 
kontakt Ulla på 2515 9813 

HUSK! - 31. aug. Opstart Vestenskov Strikkeklub i sognegården s. 14 
2. sep. Sangaften i Græshave kirke s. 7 
3. sep. Torsdagscafe, Astrid Lindgren i børnehøjde s. 12 
6. sep. Cykelgudstjeneste s. 7 og Nakskov Fjorddage s. 13 
10. sep.  Striden om kvindelige præster i 1948 s. 12 
13. sep. Konfirmationsgudstjeneste i Gloslunde kirke s. 8 
14. sep. Nørklekklub s. 13 
20. sep. Høstgudstjeneste i Gloslunde kirke og høstmarked s. 2-3 
23. sep Meditationsgudstjeneste i Græshave kirke s. 8 
1. okt. Torsdagscafe i Vestenskov Sognegård s. 12  
4. okt. Provstidag i Stormarkskirken—s. 6 
8. okt. På rejse med folkekirkens nødhjælp s. 9 
22. okt. Spaghettigudstjeneste i Kappel kirke s. 13 
27 okt. Århusteologer i kamp s. 12 
1. nov. Allehelgensdag i Gloslunde past. s. 8 og i Kappel past. S. 13 
1. nov. Halloween s. 14 
4. nov. Speghettigudstjenete i Gloslunde kirke s. 8 
10. nov. Årets gang i kongehuset s. 9 
11. nov. Thorkild Grosbøll, teologi s. 12 
14. nov. Jule-basar i Gloslunde  s. 12  
15. nov. Stormflodsgudtjeneste på Kramnitze pumpestation s. 12 
3. dec. Torsdagscafe i Vestenskov Sognegård s. 13  
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Invitation til Provstidag søndag 
den 4. oktober 2015 i Stor-
markskirken. 
Lolland Vestre Provsti indbyder 
menighedsråd, kirkebetjening, 
præster, frivillige og andre inte-
resserede til provstidag i Stor-
marks Sognehus søndag den 4. 
oktober 2015 kl. 14.00 
 

Program:  
Gudstjeneste i Stormarkskirken 
kl. 14.00 ved sognepræst Christi-
an Hyttel  
Kaffebord i sognehuset ved siden 
af kirken.  
Provsten fortæller kort nyt fra 
provstiet. 
Teolog og kirkehistoriker Ras-
mus H. C. Dreyer taler om 
”Folkekirken 
og arven fra reformationen”.  
 
I 2017 fejrer vi 500-året for refor-
mationen og derfor vil foredraget 
handle, at reformationen og virk-
ninger stadig har bud til os i dag.  
 
Tilmelding senest fredag den 18. 
september til provstisekretær 
Helga Refshauge Foged 
på e-mail: hrf@km.dk, eller tlf. 
54 78 06 61 

Provstidag 

Rasmus Dreyer 

Kalender i Gloslunde pastorat 
Ispindehuse 
Da Hertha Nielsen døde i novem-
ber 2014 i en alder af 94 år, efter-
lod hun en stor samling af træmo-
delhuse bygget af ispinde. Det 
var hendes for længst afdøde 
mand, Erland Nielsen (1906-

1999), der havde brugt flere årtier 
på at bygge modeller af huse og 
gårde og kirker her fra egnen. 
Der er bl.a. en model både af 
Gloslunde og Landet kirker. Her-
tha og Erland boede på Gloslun-
de Strandvej i et husmandssted, 
som de købte i 1933. Husene har 

mailto:hrf@km.dk,
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siden juli været udstillet i stalden 
i Gloslunde præstegård, og kan 
fortsat ses her ind til efterårsferi-
en. 
Sangaften 
Så synger vi sensommeren ud og 
efteråret ind med sange og viser 
fra Højskolesangbogen. Det er i 
Græshave kirke onsdag den 2. 
september kl. 19.00. Kom og vær 
med til at bruge vores sangskat. 
Ulla Schwartz spiller og præsten 
fortæller om sangenes baggrund. 
Bagefter er der kaffe/te og kage. 
Cykelgudstjeneste 
Prøv salmer og cykeltur, nadver 
og smøreolie, gearskift og 
Grundtvig – på én gang.  
Søndag den 6. september kan man 
cykle rundt til pastoratets kirker 

og få lidt med hvert sted.  
Vi begynder i Tillitze og slutter i 
Gloslunde.  
Program:  
Tillitze kirke kl. 9.30: to salmer og 
én tekst  
Dannemare kirke kl. 10.15: to 
salmer og prædiken  
Græshave kirke kl. ca. 11.00: to 
salmer og nadver  
Gloslunde kirke kl. ca. 11.30: to 
salmer og velsignelsen  
Turen er på i alt 11 km. Der vil 
være vand at drikke i hver kirke. 
Man kan også køre i bil. Tag 
madpakke og drikkevarer med og 
så nyder vi sammen frokosten i 
Gloslunde præstegård til sidst.  
Og husk: Gud giver altid med-
vind! 

Erland Nielsens 
ispindehuse i stal-
den i Gloslunde 
præstegård 
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Meditation 
Vi har nu holdt meditationsafte-
ner i Græshave Kirke gennem det 
sidste år. 
Der har været pæn interesse her-
for, og derfor starter vi op igen på 
følgende dage: 
onsdag d. 23. september 
onsdag d. 28. oktober 
onsdag d. 25. november 
hver gang kl. 19.00 i Græshave 
Kirke. 
Alle som har brug for en stille op-
ladning af energi og nærvær er 
velkomne til at deltage. Der kræ-
ves ingen særlige forudsætninger. 
Meditationen ledes af pilgrims- 
og retrætepræst Elizabeth Knox-
Seith (EKS), Pilgrimshuset i Ma-
ribo. 
Apropos Pilgrimshuset. EKS er 
travlt beskæftiget med at få pil-
grimshuset op at stå. Det forven-
tes færdigt omkring maj 2016. 
Aktiviteterne i huset vil hovedsa-
gelig være baseret på frivillig ar-
bejdskraft. Så E K-S forsøger og-
så at mobilisere så mange interes-
serede frivillige som muligt. Læs 
mere på hjemmesiden pilgrimshu-
setmaribo.dk 
Konfirmationsgudstjeneste 
Den 13. september afholdes guds-
tjeneste særligt for nye konfir-
mander og deres forældre i Glos-

lunde kirke kl. 19.00. Bagefter er 
der kaffe/te, sodavand og kage i 
præstegården. Her vil præsten ori-
entere om konfirmandundervis-
ningen og vi lærer at kende hinan-
den. Husk at medbringe indskriv-
nings-papiret i udfyldt stand, som 
er sendt til alle kommende konfir-
mander. Eller få et nyt. 
Alle Helgens Dag  
Vi mindes alle dem af vore kære, 
som vi har taget afsked med i lø-
bet af det forgangne år eller som 
vi tidligere har mistet. Det er 1. 
november og der bliver korte 
gudstjenester i tre af pastoratets 
kirker uden prædiken (se tids-
punkter på gudstjenestelisten side 
10). Alle kan tænde et lys for 
dem, vi har mistet. Efter den sid-
ste gudstjeneste i Tillitze kl. 
19.00 er der kaffe/te og kage i vå-
benhuset. 
Spagettigudstjeneste 
Kom og spis sammen for en billig 
penge og slip for madlavningen. 
Onsdag den 4. november mødes 
vi i Gloslunde kirke kl. 17.00 til 
et par salmer, præstesnak, fader-
vor og velsignelsen, og så går vi 
over i præstegården og spiser og 
hygger sammen. Pris: 25 kr. for 
voksne og børn gratis, inkl. des-
sert og kaffe. Vi laver mad til ca. 
20 mennesker, bliver vi flere de-
les vi om maden. Eller giv en sms 
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eller et ring om I kommer til præ-
sten på 30585700, så alle munde 
kan mættes. 

På rejse med Folkekirkens Nød-
hjælp 
Torsdag den 8. oktober kl. 19.00 i 
Gloslunde præstegård 
Susan Rasmussen fra Gloslunde 
pastorats menighedsråd  var i uge 
22 i 2015 på besøg i Gaza og Isra-
el, et af de mest konfliktfyldte 
områder i verden. Susan fortæller 
med udgangspunkt i rejsen  om 
det hjælpearbejde Folkekirkens 
Nødhjælp yder den palæstinensi-
ske befolkning, især i Gaza efter 
krigen med Israel , juli 2014, men 
også  det humanitære arbejde der 
hele tiden  er i gang både i Gaza 

og på Vestbredden. En af de hu-
manitære,  meget interessante og 
ukendte problemstillinger er, 
hvordan livet for de ellers så stol-
te beduinstammer i Mellemøsten, 
er  i dag. Susan viser billeder fra 
turen, mens hun fortæller om sine 
oplevelser. I vil også høre lidt om 
Folkekirkens Nødhjælp som hu-
manitær organisation( NGO) 
Årets gang i kongehuset 
Torben Nielsen har været Jæger i 
kongehuset i næsten 40 år, og det 
kommer han og fortæller om i 
Gloslunde præstegård tirsdag den 
10. november kl. 19.00. 
Torben Nielsen har tilbragt sit ar-
bejdsliv tæt på de kongelige og 
serviceret for den kongelige fami-
lie og rejst rundt med familien, 
hvor de tog ophold, på Amalien-
borg, Fredensborg, Marselisborg, 
Gråsten og også på rejser rundt 
med kongeskibet ”Dannebrog”. 

Torben Nielsen i galla 

Glade skoleelever med unifor-
mer, bøger og skriveredskaber fra 
FKN. Det er vigtigt at børnene 
kommer i skole og børnehave for 
at bearbejde traumer fra krigen. 
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  Gudstjenesteliste                                                                                                                      
Kirkebilen kører, bestilles  senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111 

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

2. sept       
19.00 Sang-

aften   

6. sept 14. s. e. trin Cykelgudstjeneste 
13. sept 15. s. e. trin 9.30 19.00 konf.     
20. sept 16. s. e. trin   Høstgudstj     
23. sept.       medit 19.00   
27. sept 17. s. e. trin 11.00     9.30 
4. oktober 18. s. e. trin   11.00     
11. oktober 19. s. e. trin     11.00   
18. oktober 20. s. e. trin 9.30 JS       
25. oktober 21. s. e. trin     9.30 11.00 
28. oktober       medit 19.00   
1. novem Alle Helgen 17.00 14.00   19.00 
4. novem     17.00 Spag.     
8. novem 23. s. e. trin   9.30 JS     
15. novem 24. s. e. trin Stormflodsgudst.  Kramnitze pumpest. kl. 15.00 
22. novem Sidste søndag 11.00       
25. novem       medit 19.00   
29. novem 1. sø i advent       9.30 JS 
6. decemb 2. sø. i advent  14.00  11.00     

Menighedsrådsmøder i Gloslunde pastorat i Gloslunde præstegård: 
onsdag   9. sep. 19.00, tirsdag 20. okt. 19.00, torsdag 12. nov. 19.00, onsdag  
16. dec. 18.00,  tirsdag 26. jan. 2016 kl. 19.00. 
Menighedsmøde i Gloslunde præstegård: 
Der holdes menighedsmøde en gang hvert år. I år holdes det den 20. oktober 
2015 kl. 19.00 i Gloslunde præstegård. Emnerne for årets møde er: Menig-
hedsrådets økonomi - Eventuel sammenlægning af vores 4 sogne til et sogn - 
Fremtidens kirkegårde. Vi håber at der er mange der har lyst til at deltage.  
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Gudstjenesteliste                                                                                                                      
Kirkebilen kører, bestilles  senest kl. 16 dagen inden på tlf. 54951111 

Sognepræst Janne Svensson (JS) 
Kirke Arninge Vestenskov Kappel Langø 

6. sep. 14.s.e. trin       11.00 Fjord-
dag 

13. sep. 15.s.e. trin 11.00 HGJ       

20. sep. 16.s.e. trini 11.00 HØST GUDSTJENESTE GLOSLUNDE 

27. sep. 17.s.e. trini   11.00 Høst    
4. oktober 18.s.e. trini 11.00 Høst     9.30 
11. oktober 19.s.e. trini   9.30 HGJ     
18. oktober 20.s.e. trini   11.00     

25. oktober 21.s.e. trini    11.00 Høst 9.30 Høst 

1. nov. Alle helgens   16.00 14.00 19.00 Hal-
loween 

8. nov. 23.s.e. trini 11.00       
15. nov. 24.s.e. trini   9.30 11.00   

22. nov. Sidste søndag 
i kirkeåret     9.30 HGJ   

29. nov. 1. s. i advent   11.00     
6. dec. 2. s. i advent 11.00     9.30 

22. oktober    17.00 Spag.  

Menighedsrådsmøder i Kappel pastorat: Fælles for alle 4 sogne i Vestenskov 
sognegård torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00. 
Kappel-Langø Menighedsråd den 14. okt. kl. 18.30. Sted kan oplyses af meni-
ghedsrådsformanden.  
Rudbjerg Menighedspleje, stiftet maj 2005. 
Menighedsplejen har ca. 35 frivillige og omfatter besøgstjeneste, bisidderfunkti-
on, ledsagelse til læge/sygehus, computerhjælp, uddeling af julehjælp m.v. Akti-
viteter på plejehjem med madgrupper, hjælp ved gudstjeneste og øvrige arrange-
menter. Nye frivillige er velkomne til at kontakte besøgskoordinator, Elly Olsen, 
tlf. 54947002, eller formanden, Bjarne Enemark, tlf. 5494 8082, mobil  
51356070, mail.bjenemark@gmail.com Julehjælp—se løs side i dette blad 

mailto:mail.bjenemark@gmail.com
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Kalender for Gloslunde pastorat, fortsat 

Gudstjeneste på Kramnitze 
pumpestation  
Søndag den 15. november er der 
gudstjeneste på pumpestationen 
kl. 15.00. Det sker til minde om 
stormfloden, som ramte sognene 
den 13. november 1872.  
Bagefter er der kaffe/te og kage 
Julebasaren  
I år finder julebasaren sted lørdag 
den 14. november kl. 13-16 i præ-
stegården. Her vil der kunne kø-
bes strik, nisser, juleting, advents-
kranse og meget mere. Man kan 
også få en kop kaffe og en småka-
ge eller glögg og æbleskiver. 
Overskuddet går igen i år til Kir-
kens Korshær i København.   
Studiekreds om teologiske kon-
flikter i det 20. århundrede 
Med jævne mellemrum strides 
teologer og kirkefolk om Gud og 

det bliver tit til voldsomme debat-
ter. Selvom præster har fælles be-
kendelsesgrundlag, kan opfattel-
serne af Gud og skabelse, synd og 
nåde, tilgivelse og frelse ofte bli-
ve forstået meget modsat.  
Vi vil se på en række af de kendte 
diskussioner om Gud og kirke i 
vores tid. Jeg laver en lille materi-
alesamling til hver gang med ori-
ginale tekster af og om de striden-
de emner og teologer.  
”Striden om kvindelige præster i 
1948” - Torsdag den 10. septem-
ber kl. 19.00  ”Århusteologer i 
kamp: Sløk mod Løgstrup i 
1980erne” - Tirsdag den 27. okto-
ber kl. 19.00. ”Thorkild Grosbøll, 
hvad skrev han og hvad var hans 
teologi” - Torsdag den 11. no-
vember 19.00 
Hvis der er interesse for det, kan 
vi fortsætte i foråret 2016.  

Kalender for Kappel pastorat 

Torsdagscafe den 3. september, 
1. oktober kl. 19.00 samt den 3. 
december kl. 14.00 
Så starter cafeen op igen og nu er 
det om torsdagen. Vi starter den 
3. september kl. 19.00, hvor sog-
nepræst Anne-Lene Nielsen 
Friedrickson vil fortælle om 

Astrid Lindgren i børnehøjde. 
Det gør hun med et evangelisk 
fokus, og her er meget inspiration 
at hente, hvorfor jeg kun kan op-
muntre alle til at deltage. 
Efter foredraget er der kaffe og 
kage.  
Torsdagscafeen den 1. oktober er 
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 det præst Janne Svenssons fød-
selsdag og i den anledning, vil der 
være lagkage til kaffen. 
Den 3. december er det julehygge 
tid og der vil blive serveret æble-
skiver og gløgg. 
Det er gratis at deltage og der er 
ingen tilmelding. 
Nakskov Fjorddage den 6. sep-
tember kl.11.00 
Kom til anderledes gudstjeneste i 
garnhallen på Langø havn, den 6. 
september kl.11.00. Rødby har-
monikaorkester spiller og sogne-
præst Janne Svensson afholder 
gudstjenesten. 
Efterfølgende er der gratis silde-
bord. KFUM Spejderne Langø 
deltager v. Nakskov Fjorddage på 
Langø med bålaktiviteter 
(popcorn, snobrød og skumfidu-
ser), flødebolle-kaste-maskine, 
knytning af nøgleringe samt stjer-
neløb på og omkring havnen.  
Der vil desuden være mulighed 
for at høre mere om visionen for 
KFUM Spejderne Langø samt de 
ugentlige møder og aktiviteter.  
Nørkleklub 
Den 14. september starter Nørkle-
klubben op igen i Kappel præste-
gård kl. 19.00. Her nørkles der 
med sytøj, strikning og hækling, 
hvor Ingelise Palm er vores lærer. 
Imens der nørkles, hygges der 
med lidt kaffe og kage og alle er 

velkomne. 
Høst gudstjenester i Kappel pa-
storat 
Den 20. september afholdes der 
fælles høstgudstjeneste kl. 11.00 i 
Gloslunde. Men i år afholder vi 
også i hver af de 4 kirker i Kappel 
pastorat en høstgudstjeneste, hvor 
kirken vil være pyntet med alt 
godt fra naturen og hører Guds 
ord om mennesket og naturen. 
Den første høstgudstjeneste afhol-
des i Vestenskov kirke den 27. 
september kl. 11.00, hvor vi for-
håbentlig har den glæde at byde 
en præstepraktik velkommen og 
som vil holde prædiken. Jeg håber 
rigtig mange vil komme og bakke 
op, så vi kan give en fremtidig 
præst en god oplevelse. 
Spaghetti-gudstjeneste 
Den 22. oktober kl. 17.00 afhol-
des der spaghetti-gudstjeneste i 
Kappel kirke og bagefter går vi 
over i Kappel forsamlingshus og 
hygger med lækker og spændende 
mad. 
Der er ingen tilmelding. Maden 
koster 25 kr. pr. voksen og børn 
op til 18 år spiser gratis. 
Allehelgen 
Vær med til at ære de afdøde i 
vores pastorat den 1. november. 
De afdøde fra Kappel og Langø 
vil blive mindet med navne i Kap-
pel Kirke kl. 14.00 og Vestenskov 



14 

 

Kappel pastorat, fortsat 

og Arninge vil blive mindet med 
navne i Vestenskov kirke kl. 
16.00 
Halloween 
Som noget nyt, vil vi afholde en 
Halloween gudstjeneste for børn 
og barnlige sjæle, hvor vi hylder 
lyset i mørket. 
Dette vil være en anderledes 
gudstjeneste med (u)hyggelig 
stemning via musik og lys. Gen-
nem fortælling fra biblen og hi-
storier sættes der fokus på døden 
og det at sige farvel, på en måde 
som børn kan relatere sig til. 
Strikkeklubben Vestenskov 
Vi sluttede vinteren 2014/2015 
med optælling og afslutning 
den 26. maj 2015. 
Vi starter igen den 31. august 
2015 og igen den 7. september, 5. 
oktober, 2. november og 7. de-
cember 2015 alle gange kl. 13 til 
16. Kirkebil kan benyttes, ring på 
tlf. 54 94 85 54 til Inge Johansen 
fredagen før. 
Alle er velkomne også selv om 
man ikke strikker, socialt samvær 
er også hyggeligt. 
Lolland - Falster børne-
sommerlejr 
Vi skal til februar søge om børn, 
der har en grund til at de ikke kan 

komme på ferie, af økonomiske 
problemer eller lignende. Det vil 
være gratis for barnet, da forenin-
gen betaler alt også slik på lejren. 
Foreningen er anno 26/7-2015. 
Optagelseskravene er meget enk-
le. 
 · Børn skal være mellem 7 og 11 
år. 
 · Barnet skal ikke have andre 
muligheder for at få ferieoplevel-
ser 
 · Børn med sociale eller økono-
miske problemstillinger vil blive 
fortrukket. 
 · Børnene skal kun være væk fra 
hjemmet i tiden, 3. juli til 9. juli 
2016. 
 Man transporterer selv barnet til 
lejren. 
 
Henvendelse 
Annie Borch 
Vesternæsvej 22 
54947575 
Hvad du ønsker, skal du få…  
Sådan synger vi til jul. I julen 
2014 var vi glade for, at kunne 
glæde familier med lidt julehjælp. 
Men sammen kan vi sagtens gøre 
mere, for hvilket lille barn ønsker 
sig ikke en pakkekalender til jul. 
At opleve glæden af, at åbne en 
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lille pakke hver dag i december.  
Vores ønske er, at kunne glæde 
nogle børn i vores pastorat, så 
derfor har vi brug for jeres hjælp. 
Så hvis nogen kunne tænke sig, at 
være med til at glæde nogle børn i 
december og har en lille ting de 
vil give til et barn, så tager vi 
glædeligt imod. 
 
Med ønsket om, at vi sammen 
kan gøre en forskel, håber vi, Jan-
ne Christine Funch Svensson og 
Pernille Jensen, I vil støtte op om 
denne idé. 
Henvendelse og aflevering af ga-
ver  
Pernille Jensen 
Tranevej 13, Langø 
60221557  
KFUM Spejderne Langø 
I foråret 2015 startede KFUM 
Spejderne en gruppe op på Langø. 
De ugentlige møder afholdes på 
Langø Børne- og Ungdomshus, 
Vester Oddevej 2A, Langø, 4900 
Nakskov.  
Vi bestræber os på at vores møder 
skal afholdes så ofte som muligt 
ude i den fantastiske natur vi har 
omkring os. Igennem aktiviteter, 
lege og socialt samvær vil børne-
ne lære om naturen, sociale spille-
regler, at tage ansvar for sig selv 
og hinanden og at klare sig selv. 
Derudover lære børnene om de 

kristne værdier i samfundet og i 
vores hverdagsliv.  
Vi er pt. i gang med at lære basis 
spejderfærdigheder, samt at sætte 
vores Megin joller i stand, så vi 
på sigt kan blive søspejdere på 
Nakskov Fjord. 
Vi har plads til alle, store som 
små, børn og voksne. 
Vi er 15 aktive spejdere, men vi 
vil rigtig gerne være mange flere. 
 
Ugentlige mødetider 
Familiespejder (3-6 år inkl.  min. 
én voksen)  tirsdag 17-18  
Bæver (0.-1. kl.)   tirs-
dag 18-19 
Ulv (2-3. kl.)   tirs-
dag 18-19 
Spejder (4.-7.)   ons-
dag 18.30-20 
Se http://ksl.gruppesite.dk/  for 
mere information eller kontakt 
Pernille Jensen (60221557).  

 

http://ksl.gruppesite.dk/
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Vindeholme Slot 

Vindeholme skov og strand bli-
ver besøgt af utallige vestlollike-
re, som nyder den smukke natur 
og den friske Østersøluft. Her 
afholdes motionsløb og mange  
hundeejere er glade for at give 
deres firebenede en lang luftetur. 
Flere familier har tradition for at 
komme og plukke brombær om 
efteråret. 
Men de færreste kender Slottet, 
som ligger lidt tilbagetrukket. 
Det er et forholdsvist ungt slot, 

opført i 1910. I 1987 arvede Gu-
stav von Rosen Rudbjerggård og 
Vindeholme slot. 
I 2003 påbegyndtes totalrenove-
ring med henblik på at drive 
kursus- og konference-virksom-
hed samt til privatfester og 
weekendarrangementer. 
Der er plads til 50 gæster og 17 
værelser. 
Projektet lykkedes, men finans-
krisen kunne også mærkes her. 
Afmatningen ser ud til at være 
stoppet. Ordrebogen for 2016 
ser allerede lovende ud. 
Susanne von Rosen er virksom-
hedens ejer, mens Susanne 
Bruun er daglig leder. 
Susanne Bruun er kok og har sit 
eget cateringfirma i Ø.Ulslev. Al 
maden laves hjemme i Ø.Ulslev 
og bringes til Vindeholme, hvor 
det færdiggøres og anrettes. 

Slottet set fra havesiden 

Dækket til fest! 
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Lokale kvalitetsprodukter priori-
teres i madfremstillingen. 
Og koster det så en bondegård at 
benytte Vindeholme Slot? 
Kr. 10.000 for at leje hele her-
ligheden med de 17 værelser. 
Kr. 1.295 pr. prs for et 8-timers 

arrangement med forplejning. 
Slottets gæster kommer, heldig-
vis, både fra lokalområdet og 
langvejs fra. Kig bare forbi Slot-
tet næste gang du besøger Vin-
deholme skov og strand! 

Dannemare Flagallé 

Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv flytter 
I skrivende stund er Rudbjerg 
lokalhistoriske Arkiv så småt 
begyndt at flytte fra lokalerne på 
Rudbjergvej 19. Fra ca. 1. august 
2015 vil arkivets adresse være 
Rudbjergvej 16B, hvor vi frem-
over vil være at træffe i den lille 
sidebygning til Rudbjerghallen, 
hvor der tidl. var motions- og 
mødelokale. 
Telefonnummer, mailadresse og 
åbningstider vil være uændrede 
og kan altid findes på arkivets 
hjemmeside:www.rudbjergarkiv.d
k eller på www.facebook.com/
RudbjergLokalhistoriskeArkiv 
Samtidig vil vi gerne gøre 
opmærksom på “Arkivernes 
Dag”, som i år bliver lørdag, den 

15. november 2015.  
Her vil vi holde åbent hus, så alle 
som har lyst, kan kigge forbi og 
se hvordan vi har indrettet os i de 
nye lokaler, men hold øje med 
dagspressen og hjemmesiden. Her 
vil tidspunkter m.m. blive 
offentliggjort til den tid.  
Britt Walbum, Arkivleder, 
Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv 

Kontaktperson; Hakon Hørlyck – 
tlf: 56144868. Flag kan lejes op-
sat på Bygaden i Dannemare – kr: 
10,- pr. flag for medlemmer. Vi 

lejer flag ud med spyd til opsæt-
ning uden for Bygaden – kr: 15,- 
pr. flag. Kontakt  Hakon Hørlyck 
for særlige tilbud. 

http://www.rudbjergarkiv.d
http://www.facebook.com/
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Rudbjerg Forenede Boldklubber 
kan i år fejre sit 25 års jubilæum. 
25 år er gået siden det d. 11/12-
1990 ved en stiftende generalfor-
samling blev en realitet, at Rud-
bjerg Forende Boldklubber blev 
stiftet. Inden da var Vestenskov 
Idrætsforening og Dannemare 
Idrætsforening blevet enige om at 
slå sig sammen, da der i begge 
klubber gennem et stykke tid hav-

de været faldende medlemstal i 
både senior- og ungdomsårgange. 
Begge klubber var enige om, for 
at styrke idrætslivet i Rudbjerg, at 
en fælles klub ville stå stærkere. 
Jubilæet fejres d. 22/8-15, hvor 
der på stadion ved Rudbjerghal-
len, i løbet af eftermiddagen spil-
les retrokamp mellem den gamle 
Kappel Boldklubs tophold og 
Rudbjergs dreamteam. Endvidere 

spiller Rudbjergs da-
mehold og U14 piger 
hver en kamp. Der vil 
hele eftermiddagen væ-
re forskellige børne-
venlige aktiviteter som 
f.eks. stor hoppepude, 
rodeotyr, fiskedam 
mm. Ydermere kom-
mer Hr. Plys kl. 14 og 
optræder med sit bør-
neshow. Der vil desu-
den være mulighed for 
at vinde flotte gevinster 
i amerikansk lotteri 
sponseret af lokale bu-
tikker og virksomhe-
der. Der vil også hele 
eftermiddagen være 
mulighed for at købe 
mad, drikkevarer, pan-
dekager, slush ice mm.  
Kl. 18.30 er der jubilæ-

Rudbjerg Forenede Boldklubber har 25 års Jubilæum 
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umsfest i Rudbjerghallen hvor 
alle er velkomne. Der inviteres til 
buffet leveret af Friis diner trans-
portable til den nette sum af 
120kr for voksne, 60 kr. for børn. 
Børn u 4 år er gratis. Drikkevarer 
sælges i hallen til fornuftige pri-
ser. Efter spisningen spiller det 

Glade Vanvid op til dans til ud på 
natten.  
Ønskes yderligere oplysning om 
klubben og arrangementet kan 
formand for Rudbjerg Forende 
Boldklubber Michael Hansen 
kontaktes på 24985528 

Uge 29 er traditionen tro ugen, 
hvor der festes på havnen I Kram-
nitse. I 2015 blev Hornfiskefesti-
valen også en succes. De nyrøge-
de, grønbenede fisk er en rigtig 
lækkerbisken, især når de ledsa-
ges af sommer, sol og som bille-
det her viser musikalsk topunder-

holdning af Tamra Rosanes og 
Rockabilly Heart. Keglespil tors-
dag og havnestafet fredag var li-
geledes en succes, med masser af 
besøgende – og alle dage var de 
nybagte pandekager i Cafeteltet  
også et  hit.  
Ebbe Edvardsen 

Hornfiskefestival 
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Gudstjenester på Rønnebærpar-
ken.  
Alle dage er det kl. 10.15 og med 
efterfølgende kaffe og kage. Guds-
tjenesten er åben for alle pårørende 
og andre interesserede ældre borge-
re. Frivillige hjælper med både til 
gudstjeneste og kaffebord og med 
at bage kage. Tak til de frivillige 

som medvirker og der altid brug 
for friske kræfter .  
9. september, 23. september, 7. ok-
tober, 21. oktober, 11. november, 
25. november. 
Basarkredsen 
Fra onsdag den 2. september be-
gynder basarkredsen igen og mø-
des onsdage kl. 13-16 i præstegår-
den. Nye er meget velkomne. 

Opslagstavlen 

Adresseliste 
Sognepræst for Gloslunde-
Græshave-Dannemare-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-
Græshave-Dannemare-Tillitze pa-
storat: 
www.gloslundepastorat.dk 
Sognepræst for Kappel-Langø-
Vestenskov-Arninge: Janne 
Svensson, Kappelvej 1, 4900 Nak-
skov, tlf. 54948019  
mail: jacs@km.dk 
Gravere: 
Langø: Anne Petersen 
Tlf. 2082 5972 
Kappel: Gert Larsen 
Tlf. 2991 6881 

Vestenskov-Arninge: Per Bugajski 
Tlf. 5495 8512 / 23 43 51 45 
Hjemmeside for Kappel-Langø - 
Vestenskov-Arninge pastorat: 
www.vestenskov.dk 
 
Rudbjergposten, kirke-og fore-
ningsblad, udgives af menigheds-
rådet for sognene i Gloslunde, 
Græshave, Dannemare og Tillitze 
og menighedsrådene for Kappel-
Langø og Vestenskov-Arninge og 
Rudbjerg Lokalråd. 
 
Ansvarshavende redaktør: Henrik 
Gade Jensen, tlf. 54944180 
Grafisk tilrettelægger: Hans-
Henrik Taarnby, tlf. 54943232 
Oplag: 800 eks.  
Deadline for næste nr: 14. oktober 
2015 
Tryk: LF-trykteam, Rødby. 
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