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Man lægger ikke mærke til det, 
men Gloslunde kirke har en sjov 
lille detalje øverst oppe i gavlen 
mod øst. Der er hugget et ansigt ind 
i stenen (se forsiden). Hvem det er, 
ved vi ikke. Men det er sandsyn-
ligvis bygmesteren, der engang i 
1200-tallet stod for opførelsen af 
kirken.
Martin A. Hansen har i bogen 
”Orm og Tyr” skildret, hvordan 
en landsbykirke blev bygget. Det 
kunne være som i Gloslunde, bort-
set fra at de fleste af vores kirker 
her på Lolland er bygget af tegl-
sten, altså brændte sten, ligesom 
vor tids mursten. Det var en ny tek-
nik, som begyndte at brede sig fra 
1200-tallets begyndelse. Valdemar 
den Store byggede de store mid-
sjællandske kirker i Sorø og Ring-
sted af teglsten og kongen brugte 
også 20 millioner teglsten til at be-
fæste grænsen ved Dannevirke. Da 
Lolland fik sine kirker lidt senere 
end i det øvrige Danmark, blev de 
bygget med den tids moderne me-
toder. Gloslunde kirke er ligesom 
Arninge hvidkalket uden på ste-
nene og man ser tydeligere de op-
rindelige teglsten i Græshave eller 
Vestenskov kirker. 
Man må forestille sig, skriver 

Bygmesterens ansigt

Martin A. Hansen, at bygmesteren 
kommer til en landsby med sine 
svende og bønderne har samlet en 
stor mængde sten til byggeriet af 
deres kirke. De har udsøgt sig en 
bygmester, måske fra Frankrig, nu 
er han kommet, bruger den første 
lange tid på at studere og snakke 
om stenene. Sognets folk forstår 
ikke, at det tager så lang tid at 
komme i gang, men huggeren og 
hans folk tager pladsen og stenene 
i øjesyn og taler om den bygning, 
de skal rejse. Bygmesteren ”van-
drer ustandseligt rundt og kikker 
på kampestenene, spytter på dem 
og gnider det fugtige ud. Omsider 
forstår menneskene da, at denne 
herre og hans svende uden videre 
vil kende alle stenene, hver og en, 
med farver og stennatur, lige så 
godt som man kender mennesker.
Mesteren skærer en model af kir-
ken i egetræ, som han har tænkt sig 
den, i størrelse passende, så det er 
et rummeligt hus for sognets bebo-
ere. Men har præst og bylav stude-
ret modellen, så tilføjer mester, at 
der er meget muligt kirken bliver 
anderledes, nu får man se hvad 
stenene siger. Han er hemmelighe-
dens mand, en forseglet person, det 
må man sige, skønt
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Oppe i cirklen, har bygmesteren 
hugget sit ansigt i muren.

han højrøstet diskuterer næsten alt 
med sine håndværkere”.
Stenmesteren arbejdede ikke efter 
tegninger. Man havde ikke i papir i 
middelalderen. Han havde det i ho-
vedet. Og Martin A. Hansen fore-
stiller sig, at de fleste bygmestre 
nok har været som Odin med kun 
et øje tilbage, et langt livs huggen 
har sat sit præg, men han kan se 
kirken for sig, det er hans styrke, 
og han har erfaring med at bygge.
Vi kender ikke navnet på bygme-
steren i Gloslunde kirke, og han 
kunne næppe skrive, men han sat-
te alligevel et minde om sig selv: 
ansigtet øverst oppe i østgavlen i 
Gloslunde kirke.
Se den næste gang, du kommer til 
Gloslunde. Og tænk på hans præ-
station. Og selvom det nok – trods 

alt – har været nemmere at bygge 
med firkantede, ensformede tegl-
sten, frem for svære og store kam-
pesten. 
Bygningen af de danske landsby-
kirker i 1100- og 1200-tallet var en 
kæmpe præstation, som kan sam-
menlignes med andre landes gi-
gantiske byggerier, som f.eks. py-
ramiderne eller den kinesiske mur. 
Forskellen er blot, at i Danmark 
blev der bygget ca. 2000 tusinde 
lokale monumenter af egnens egne 
beboere og ved egne kræfte, mens 
det i andre kulture var en herskers 
bygningsværk opført med slavers-
blod og sved. Landsbykirkerne i 
Danmark er derfor også symboler 
på et land med stærkt lokalstyre og 
selvstændighed, sådan som Martin  
A. Hansen har beskrevet det ”Orm 
og Tyr”. 

Rudbjerg Posten Sommer.indd   3 02/05/2016   21.45



4

Samtidigt med at USA skal vælge 
ny præsident, skal vi lokalt vælge 
nye menighedsråd. Hvert fjerde år, 
nogle steder dog hvert andet år. 
Menighedsrådsmedlemmer har 
dog ikke så stor indflydelse som 
USA´s præsident og valgkampen 
er noget billigere, ja, langt de fle-
ste steder sker det ved fredsvalg og 
heldigvis under meget fordragelige 
forhold. Det har vi en skøn tradi-
tion for i Danmark.
Menighedsrådene er de mest lo-
kale demokratiske forsamlinger 
i dagens Danmark og der er rig 
mulighed for at være med til at 
påvirke sognet og pastoratet, man 

bor i. Menighedsrådene forvalter 
et par millioner, det meste ligger 
fast til lønninger og faste udgifter, 
men der er stadig plads og rum til 
at være med til at tage ansvar og 
initiativ. Det er åbent for alle fol-
kekirkemedlemmer.
Officielt inviteres der i efteråret 
til opstillingsmøder, hvor man 
kan komme og deltage og lytte og 
måske melde sig til at være med i 
lokaldemokratiet. Mere om det i 
næste nummer af Rudbjergposten.

WE 
 NEED 
  YOU!

Menighedsrådsvalget 2016
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Bodil Koch på besøg i Gloslunde i 1958

Gloslunde præstegård blev grun-
digt restaureret i 1958. Den gam-
lepræstegård skulle moderniseres  
fra gulv til mønning og der blev la-
vet om på indretningen. Det blev-
også en bekostelig affæreog voldte 
menighedsrådet mange kvaler og 
uenigheder. Præsten Melgaard 
Kjær flyttede ud med sin familie 
i længere tid under renoveringen. 
Bl.a. blev konfirmandstuen indret-
tet, som vi kender den i dag (køk-
kenet kom dog først senere) og der 
blev indrettet badeværelse med 
vandkloset. 
Ved indvielsen af den istandgjorte 
præstegård kom kirkeminister Bo-
dil Koch på besøg. Bodil Koch 
(1903 - 1972) var kendt og myn-
dig kirkeminister, der 10 år tidli-

gere på eget initiativ og trods stor 
modstand blandt præster og kirke-
folk havde fået indført kvindelig 
præster, og som statsministrene fra 
Hans Hedtoft og Jens Otto Krag 
måtte finde sig i gik sine egne veje,   
mens hun røg cigar. Ministeren står 
midt i billedet i spadseredragt. Til 
venstre for Bodil Koch står præ-
steparret Melgaard Kjær og på den 
højre side præstens tre døtre.
De øvrige personer på billedet er 
vist menighedsrådene ved Græs-
have og Gloslunde kirker. Mange 
kan vi ikke sætte navn på, så hvis 
man kender en eller flere på fotoer, 
må man gerne sige det til præsten. 
Han træffes normalt om søndagen 
ved to af kirkerne, og ellers i præ-
stegården.
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Program: 
kl 13.00 Gudstjeneste i Maribo 
Domkirke, prædikant: provsten 
for Falster Provsti, Michael Fager-
lund.
Kl. 14.00 Foredrag ved Hein Hein-
sen i Bangs have. Herunder ser-
veres kaffe/ te og kage. Pris kr. 
120,00 .
Tilmelding senest den 30. maj, 
enten  pr. mail til  lfstift@km.dk , 
Betaling via mobile Pay til 20 41 
42 02 fremvisning af kvitterings 
sms fungerer som billet, eller ring 
til sognepræst Henrik Gade  tlf. 54 
94 41 80, som vil være behjælpelig 
med tilmeldingen.
Foredrag: Hein Heinsen og tre-
enigheden
I 2010 udkom Hein Heinsens an-
melderroste bog ”Trinitetsmaski-

nen” og i 2014 blev hans skulptur 
”Treenigheden” indviet ved Bispe-
gården i Nykøbing F. ( billedet til 
venstre) 
Hein Heinsen, som er både teolog 
og billedhugger, er én af vor tids 
største billedhuggere.
Han er spændende, grænsespræn-
gende, dynamisk og tænksom, 
hvilket kommer til udtryk i de 
mange skulpturer han har skabt 
i årenes løb. Treenigheden er et 
vigtigt omdrejningspunkt for ham 
– ja, som han selv udtrykker det: 
Hele den vestlige civilisation byg-
ger i grunden på treenigheden.
Det er lykkedes at få Hein Heinsen 
til at tale ved dette års landemode 
om sine tanker om og arbejdet med 
treenig-heden. Om den kristne tros 
uudgrundelige fundament og den 
grænsesprængende forening af Fa-
deren, Sønnen og Helligånden.

Landemode 2016 – onsdag den 8. juni 2016 i Maribo
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575 stk. 50 ører kom Melanie med i Skoringen, hvor der absolut ikke 
var nogen tvivl i hendes sind; konfi rmationsskoene skulle være et par fl 
otte hvide kondisko.

Da Melanie Eggertsen blev født i 
2002, begyndte hendes mormor 
at samle 25 ører til den nyfødtes 
konfi rmationssko. Da 25 øren ud-
gik, fik hun vekslet det indsamlede 
beløb til 50 ører og samlede fort-
sat 50 ører indtil sin død for fem 
år siden. På daværende tidspunkt 
kendte Melanie Eggertsen histo-
rien og fortsatte indamlingen af 50 
ører. Melanie var det første bar-
nebarn og det mente mormoderen 
skulle markeres på denne måde. 
Mormor ville nok have gjort store 
øjne, hvis hun havde set, Melanies 

valg af konfi rmationssko. Det blev 
et par hvide kondisko. Melanie har 
fået en fi n konfi rmationskjole og 
fodtøjet til den var uden vaklen i 
Melanies sind kondiskoene. Sådan 
ændrer tiderne sig ind imellem til 
stor undren for ældre generationer. 
Det indsamlede beløb var 575 stk. 
50 ører, som vejede godt til. Vil 
man se Melanie som konfirrmand, 
er det søndag den 24. april kl. 11, 
det foregår i Dannemare Kirke.

Mormor samlede 50 ører til konfi rmationssko
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Den 24. maj klipper Dronningen 
snoren over til Pilgrimshuset i Ma-
ribo. Huset ligger lige over for Ma-
ribo Domkirke.  I weekenden efter 
fejrer huset åbning. Lørdag den 
28. maj kommer pilgrimme vand-
rende, fra nær og fjern. Klokken 17 
holdes andagt, med keltisk inspi-
reret musik.  Søndagen begynder 
med højmesse i  Domkirken klok-
ken 10, hvor Steen Skovsgaard 
vil prædike. Derefter holdes der 
reception i Pilgrimshuset ... alle er 
velkomne! 

Pilgrimshuset åbner d. 24 maj. 

HUSK! 
15.  maj Konfirmation i Kappel kirke s. 17
22. maj Gudstjeneste i Kappel kirke v. Biskop Steen Skovsgaard -
      Indvidelse af Hellig Trefoldigheds kilden s. 17
25. maj Hverdagsgudstjeneste med  efterflg. spisning  i Gloslunde s. 9
29. maj Indvielse af udvidet legeplads i Dannemare, se s. 20
31. maj Sogneudflugt - Kappel Pastorat til Dotekalitterne mv. s 17
3. juni Koncert med Gasbox i hallen s. 23
8. juni Landemode 2016 i Maribo - s. 6
11. juni Byvandring i Tillitze kl. 14 - s. 21
19. juni Mølle-frilufts- gudstjeneste  v . Kappel Stubmølle  s. 18
28. juni Sommerkoncert i Dannemare kirke s. 10
12. juli Strandgudstjeneste ved Digegården ved Hummingen s.  9
17. juli Strandgudstjeneste ved Albuen s. 18
21.—24. juli Hornfiskefestival på Kramnitze havn s. 22
13. aug. Børnenes Dag i Dannemare s. 21
30. aug. Sangaften i Græshave kirke  s. 9
3 -  4. sep. Fjorddag med bl. a. gudstjeneste på Langø Havn s. 19
29. okt. Rudbjerg fest med Klaus & Servants
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Gloslunde pastorat

Hverdagsgudstjeneste med spis-
ning og hygge
Kom til en afslappet kort gudstje-
neste med efterfølgende spisning 
i præstegården. Det er onsdag den 
25. maj kl. 17.00. Vi begynder i 
Gloslunde kirke og går så over i 
konfirmandstuen bagefter og spi-
ser sammen. Kom og vær med. Det 
er en dejlig og uforpligtende måde 
at være sammen på. Spiningen er 
gratis. Gerne tilmelding til præsten 
på 30585700, gerne en sms.

Strandgudstjeneste 
Ud for Digegården ved Hummin-
gen mødes vi tirsdag den tirsdag 
den 12. juli kl. 19.00 ved stranden, 
tag et tæppe med, stråhat eller pa-

rasol, måske en udflugtsstol, og 
vær med til at synge lidt salmer og 
deltage i gudstjenesten. Kom og 
vær med under afslappende for-
hold i klitten. 
Bagefter kan vi nyde en kop kaffe/
te i Digegården. Og måske en kage 
- man betaler selv.

Sangaften
Vi synger sommeren ud i Græs-
have kirke tirsdag den 30. august 
kl. 19.00. Kom og vær med til at 
synge fra Højskolesangbogen, om 
årstiden, om fædrelandet og histo-
rien, og om livets kamp og glæder. 
Organist Ulla Schwartz spiller og 
Henrik Gade fortæller om sangene. 
Bagefter er der kaffe/te og kage. 

Gloslunde præstegård set fra haven

Rudbjerg Posten Sommer.indd   9 02/05/2016   21.45



10

Tirsdag den 28. juni 2016 kl. 
19:00
Dorthe Zielke, trompet
Søren Johannsen, orgel

Musik af Johann Sebastian 
Bach, Carl Nielsen, Astor Piaz-
zolla og Bent Fabricius-Bjerre

Dannemare Kirke indbyder den 
28. juni 2016 til koncert med trom-
petist Dorthe Zielke og organist 
Søren Johannsen. Der er gratis ad-
gang.
Trompetist Dorthe Zielke har siden 
sin diplomeksamen på Det Konge-
lige Danske Musikkonservatorium 
spillet i diverse orkestre i både ind- 

og udland, herunder Det Kgl. Ka-
pel, DR Symfoniorkestret, DR Big 
bandet, landsdelsorkestrene, Die 
Deutsche Kammerphilharmonie, 
Radiosymfoniorkestret i Berlin og 
det berømte Mahler Chamber Or-
chestra. Hun har stadig tilknytning 
til flere af disse orkestre og spiller 
ofte ved kirkelige begivenheder.
Organist Søren Johannsen har 
både organist- og dirigenteksamen 
fra Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium og debuterede fra 
solistklassen sammesteds med en 
anmelderrost koncert i Helligånds-
kirken, København i 1995. Han har 
opført J. S. Bachs samlede orgel-
værker otte gange i koncertrækker 
og en gang over 22 timer i samme 
døgn, hvilket man kan finde i Gui-
ness Book of Records 2001. Søren 
Johannsen er organist i Christians 
Kirke, København.

Citater fra pressen:
"Man må lette hatten og nikke an-
erkendende" Musikeren
"En super koncert" Midtsjællands 
avis
"Smaddermusikalsk" Jyllandspo-
sten
"Repertoiret er rent guf" DR.dk
          
         GRATIS ADGANG

Sommerkoncert i Dannemare Kirke
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Gloslunde pastorat fortsat

Konfirmation i Dannemare 
kirke den 24. april 2016.
Forrest fra venstre: 
• Amalie Sandau Jensen. 
• Simone Budek. 
• Maria Clausen.
• Josephine Marie Kjæp Berglit   

Palmesøndag blev Ida-Sofie 
Kamper Fausing døbt i Gloslunde 
kirke. Bagefter blev forældrene, 
Jeanne og Ditlev, også gift.

27. februar blev en lille gentle-
man, Liam Lundgren Sunddal, 
døbt i Dannemare kirke. De stolte 
forældre er Jack Lundgren og Ka-
trine Sunddal.

  Jensen.
• Melanie Valentin Eggertsen.
Bagerst fra venstre: 
• Præsten.
• Christopher Nuka Jensen.
• Mads Sunddal. 
• Mads Rudy Biel Klattrup.
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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

22. maj Trinitatis 14.00 Hellig 
Trefoldigheds 

kilde

29. maj 1.s.e. trinitatis 11.00 (HGJ)

5. juni 2.s.e. trinitatis
9.30 Langø 
(HGJ)

12. juni 3.s.e. trinitatis 9.30 (HGJ)

19. juni 4.s.e. trinitatis
11.00 
Møllegudstjeneste 
(HGJ)

26. juni 5.s.e. trinitatis
9.30 (HGJ)

3. juli 6.s.e. trinitatis 11.00 Arninge 
(HGJ)

10. juli 7.s.e. trinitatis 9.30 (HGJ)

17. juli 8.s.e. trinitatis                              19.00 Strandguds tjeneste (HGJ)

24. juli 9.s.e. trinitatis 
9.30 (HGJ)

31. juli 10.s.e. trinitatis
11.00

7. august 11.s.e. trinitatis 11.00

14. august 12. s.e. trinitatis
9.30

21. august 13.s.e. trinitatis
11.00 (HGJ)

28. august 14. s.e. trinitatis 9.30 (HGJ)

14 sept. 
Kl. 11.00 
Havnegudstjene
ste
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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

22. maj Trinitatis 11.00 (JS)

25. maj 17.00      
Hverdags 

gudstjeneste

29. maj 1.s.e. trinitatis 9.30

5. juni 2.s.e. trinitatis 11.00

12. juni 3.s.e. trinitatis 11.00

19. juni 4.s.e. trinitatis 9.30

26. juni 5.s.e. trinitatis
11.00

28. juni 19.00 
Sommerkoncert

3. juli 6.s.e. trinitatis
9.30

10. juli 7.s.e. trinitatis 11.00

12. juli tirsdag 19.00 Strandgudstjeneste Hummingen

17. juli 8.s.e. trinitatis 11.00

24. juli 9.s.e. trinitatis                                    11.00 Hornfiske gudstjeneste

31. juli 10.s.e. trinitatis
9.30 (NN)

7. august 11.s.e. trinitatis 9.30 (NN)

14. august 12. s.e. trinitatis
11.00 (NN)

21. august 13.s.e. trinitatis 9.30

28. august 14. s.e. trinitatis 11.00

30. august tirsdag 19.00 sangaften

1

                                                                                                                               
Gudstjenesteliste                                                                                                                      
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Af frivillighedskoordinator Chri-
stina Uddberg Madsen, Lollands 
kommune
Vi kunne godt bruge frivillige til 
Rønnebærparken, både hvad man 
kan byde ind med, men også lidt 
bestillings frivilligt arbejde
 
• Jeg kan bruge alle de frivillige, 
der har tid og lyst til at komme til 
Rønnebærparken. Man byder bare 
ind med det man har tid og lyst til.

• Hvis der er nogen, der har ideer til 
nye aktiviteter, er de hjertelig vel-
kommen til at komme med dem, så 
finder vi ud af at få det planlagt.

• Der er strikkecafe hver 3. mandag 
kl. 10.00, hvor man kan komme og 
strikke sit eget, eller man kan strik-
ke til børnehavens dukker, samt få 
en god snak og en tår kaffe, sam-

men med beboerne på centret. Lige 
pt. kommer der 5 frivillige strikke-
tanter. Der er plads til flere, evt. en 
anden hverdag hvis vi får mange.

• Der er gåture hveranden mandag, 
i lige uger lige, pt. er det eftermid-
dag kl. 13.45-15.00 hvor vi går en 
stille tur rundt i Dannemare by, så 
beboerne kan komme ud og få lidt 
luft og solskind i kinderne, deref-
ter er der en tår kaffe og en snak 
(hvis vejret ikke er godt bliver det 
til eftermiddags hygge/snak inden 
dørs). Vi er også blevet inviteret 
hjem til en have og drikke kaffe, 
det har været super hyggeligt. Det 
kan måske blive hver uge, hvis vi 
får mange der har tid og lyst til at 
gå en tur med beboerne.

•Jeg søger også nogle frivillige 
til at komme enten formiddag kl. 

Frivillige søges til Rønnebærparken
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10.30/10.45 til ca. 12.00 eller efter-
middag kl. 14.15/14.30 til ca.15.30 
til en lille snak med de forskellige 
beboere, samt evt. drikke en tår 
kaffe/te sammen. Tænker at det 
skal være 2-3 beboer af gangen, så 
det ikke altid er de samme beboer 
der får besøg.

• Jeg vil prøve at få noget stolegym-
nastik op og stå, kl. 10.30/10.45, 
tænker at det skal være hver 3. el. 
4. uge. Ugedagen snakker vi om 
når vi når så langt, så jeg søger no-
gen der vil hjælpe mig med dette 
evt.3-4 stk. så det ikke er så sårbart 
hvis der er nogen der bliver forhin-
dret.

•Jeg vil meget gerne have en mande 
hygge/snakke gruppe op og kører, 
vi har fået en del mænd, det kunne 
være dejligt hvis der var 2-3 mænd 
der havde tid og lyst til at komme 
en gang i mellem og snakke lidt 
med mændene, så det hele ikke går 
op i dame snak ☺

• Jeg søger også nogen frivillige til 
at komme og evt. læse Ugeavisen/ 
Ekstraposten op, ikke hver uge 
men 1 gang eller 2 om mdr. der er 
et par stykker som vil havde me-
get glæde af sådan en højt læsning. 
Det vil være dejligt hvis det kunne 
være om eftermiddagen i forbin-

delse med eftermiddags kaffe. Kl. 
14.15/14.30 og en times tid frem.

• Et par beboere er meget glade for 
at spille ludo, så er der et par frivil-
lige, der har tid og lyst til at kom-
me en gang i mellem og spille ludo 
med beboerne, det kunne være op 
til eftermiddagskaffen kl. 14.15, 
så den kunne stå på kaffe og spille 
hygge et par timer.

Gudstjenester på Rønnebærpar-
ken 
• 25. maj. 
• 1. juni. 
• 22. juni. 
• 6. juli. 
• 20. juli. 
• 17. august.  
• 31. august.
Det er alle dage kl. 10.15. 
Vi begynder med gudstjeneste med 
salmer og altergang. Derefter er 
der kaffebord og vi plejer at slutte 
med at synge viser og sange fra Se-
niorsangbogen. Kun ét er sikkert: 
det er altid hyggeligt. Også ældre 
medborgere udefra er meget vel-
komne til at deltage.
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Ispindeudstillingen fortsætter
Ispindeudstillingen i Gloslunde 
præstegård kostald fortsætter som-
meren over. Kom og se de impo-
nerende modeller limet sammen 
af ispinde, som Erland Nielsen 

(1906-1999) brugte et langt liv på 
at fabrikere. Her er det Gloslunde 
kirke og den gamle togstation i 
Gloslunde på Baadegaardsvej. Fo-
tos: Agnete Vistar

Forpagter boligen
Gloslunde menighedsråds arbejder 
stadig på at skaffe midler til at kun-
ne renovere den gamle forpagter-
bolig i Gloslunde præstegård. Der 

er planer for at indrette længen til 
sognegård og konfirmandlokaler, 
men først skal vi have skaffet mid-
lerne til istandsættelse.
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Kappel pastorat

Glade konfirmander i Vesten-
skov kirke d  22. april 
samt vikarierende præst Martin 
Egerup; Set fra venstre, Caroline 
Christine Meincke Dam -Mie 
Wael Hansen- Gustav Tanciula 
Madsen .

Genindvielse af Hellig Trefoldig-
heds Kilde
Trinitatis søndag, d. 22. maj 
kl. 14 festgudstjeneste v. biskop 
SteenSkovsgaard i Kappel. Heref-
ter er der officielindvielse af Hel-
lig Trefoldigheds Kilde v. Kappel 
Stubmølle.Kappel Stubmøllelaug 
har fået opført en brønd oven på 

det sted, hvor kilden i sin tid lå. 
Hvis ikke
det havde været for kilden, havde 
Kappel kirke nok ikke ligget, hvor 
den ligger i dag. I forbindelse med 
indvielsen, vil menighedsrådene i 
Kappel pastorat være vært ved en 
gratis forfriskning i det grønne. 

Kappel pastorats Forårstur 2016
Tirsdag d. 31. maj afvikles den
årlige forårstur 60+. Turen går af
små veje til Lysemosen, hvor der
vil være kaffe og kage. Herefter
køres der til Dodekalitterne v. Kra-
genæs.Turen går derefter til Kra-
genæs havn, enten med bus eller
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som gåtur gennem skoven. Her vil
der være mulighed for at købe en
is. Afgang kl. 12.30 fra Langø kir-
ke, 12.45 fra Kappel kirke, 13.00
fra Vestenskov kirke og kl. 13.15
fra Arninge kirke. Tilmelding se-
nest d. 13. maj til Lisbeth Stente-
bjerg (30572725). Arrangemen-
tet er gratis. Man skal dog huske 
penge, hvis man vil købe en is på 
Kragenæs havn.

Strandgudstjeneste på Albuen
Søndag den 17. juli kl. 19.00 er 
der traditionen tro friluftsgudstje-
neste i de smukke omgivelser ved 
Albuen strand. At høre Guds ord 
her, hvor himmel og hav mødes, 

er noget ganske særligt, og alle – 
turister som lokale - er hjertelig 
velkomne. Efterfølgende serverer 
menighedsrådene kaffe/te og kage.

Møllegudstjeneste i Kappel 
I forbindelse med Mølledagen er 
der friluftsgudstjeneste søndag den 
19. juni kl. 11.00. Kappel Stub-
møllelaug er arrangør ved den 
gamle stubmølle. Møllen vil være 
åben kl. 10-16. Der er fri adgang. 
Såfremt vejret tillader det, vil møl-
lelauget køre med møllen. Kl. 12 
åbner lauget boder med bl.a. salg 
af øl, vand, sild, kaffe og nybagte 
vafler. Mød op til en dejlig dag på 
denne skønne plet, hvor historisk 
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vingesus og givende fællesskab 
kan mærkes. Husk kirkebilen kører 
også til Kappel pastorat.

Fjorddage  v.  Nakskov Fjord
også i 2016 er der mange forskel-
lige aktiviteter i anleding af Nak-
skov Fjorddage. Søndag den 4. 
september foregår det  bl. a. på 
Langøhavn Havnegudstjenesten 
finder sted kl. 11.00 og som i fjor 
medvirker Rødby Harmonikaklub .
Nakskov Fjord er jo netop blevet 
optaget i Danske Naturparker, så 
kom og bak op om det kristne fæl-
lesskab og en af vores naturperler i 
skøn forening.

Orienterings- og optillingsmøde 
i Kappel-Langø sogne.
Tirsdag d. 13. september kl. 18.00 
vil der blive afholdt otienterings- 
og optillingsmøde i Kappel præ-
stegårds konfirmandstue. 
Her vil der være mulighed for at 
høre meget mere om arbejdet i me-
nighedsrådet, samt at stille op til 
valget i november.
Læs mere på www.menighedsra-
adsvalg2016.dk 
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Foreninger

Nyt fra Dannemare og Omegns 
Landsbylaug

Blomsterkrukkerne er nu opsat 
igen efter en pause i forbindelse 
med tilslutning til Fibernet.
De er beplantet med Salix (hæn-
gepil) og stenbedsplanter indkøbt i 
Dagli Brugsen, som gav os et fint 

tilbud.
Der er indgået aftaler med bebo-
ere, der bor tæt ved krukkerne om 
vanding og opsyn. 
Vi har lavet ”grundmodellen” - en 
flerårig og forhåbentlig ”driftsik-
ker” sammensætning - men der er 
plads til mere, så plant gerne andre 
planter i løbet af sommeren og ef-
teråret.

Hvis økonomien er til det på det 
tidspunkt, overvejer vi at sætte 
små lyskæder på træerne i decem-
ber måned. Et sluk og tænd selv 
system på batteri. 
TAK for tilsagn om hjælp til op-
syn. 
VÆRN om krukkerne, så de bli-
ver et blivende projekt.

Indvielse af udvidet legeplads 
søndag den 29. maj kl. 10.30.
Vi har fået tildelt 50.00,- kroner fra 
Lolland Kommunes Landsbypulje 
øremærket udvidelse af legeplad-
sen i parken med en såkaldt Tar-
zanbane (Motions- og Balanceba-
ne). Landsbylauget bidrager med 
knap 5.000,- kr.
Thomas Skafte som sidder i besty-
relsen er tidligere legepladsmon-
tør, så vi kan med hans hjælp selv 
sætte den op og på den måde spare 
mange penge og få betydelig mere 
legeplads ud af det.
Familiemotions løb på dagen ar-
rangeres i samarbejde med Rud-
bjerg Gymnastikforening.
Gamle Lege. Vi afslutter dagen 
med instruktør fra Gjerlev Idræts-
højskole. Nærmere beskrivelse 
følger.
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Byvandring i Tillitze lørdag den 
11. juni.
Anne Elmer - Museum Lolland 
Falster guider på turen, som starter 
i kirken kl. 14.
Fri entré.

Børnenes Dag 13. august i par-
ken.
Traditionen tro afholdes arrange-
ment i parken med diverse aktivi-
teter for børn og barnlige sjæle.
Lolland Kommunes Børnekultur-
pulje har givet tilsagn om betaling 
af årets teaterforestillingen: Klods 

Hans v/ teatret Fyren og flam-
men
Støt op om landsbylaugets ak-
tiviteter. Kontingent: Voksne kr. 
50,- Familie: kr. 100,- Børn: gratis

SÆT ALLEREDE NU X I KA-
LENDEREN:
RUDBJERGFEST MED 
KLAUS & SERVANTS LØR-
DAG DEN 29. OKTOBER I 
RUDBJERGHALLEN.
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Her midt i maj er der mange lyst-
fiskere, der nyder synet af en spil-
levende, springende hornfisk i det 
klare vand tæt på vore kyster. Van-
det reflekterer forårsolens klare 
stråler, og måske frister det ud-
valgte blik fisken, og hjulets lyd 
af linen der spoles ind, blander sig 
med naturens lyde.  Det er et par 
uger tidligere end hornfiskene ses 
tæt ved kysterne, at erhvervsfisker-
ne får disse sølvfarvede, slanke fisk 
i garnene. Godt en halv snes kasser 
friske fisk købes af arrangørerne 
af Hornfiskefestivalen. Ligeså fri-
ske frivillige står klar til at rense 
de grønbenede fætre, og herefter 
ligger fiskene på frys frem til uge 
29. Fra forårs sol til høj-sommer-
varme. Når turisterne er flest og 
mange er så heldige af have ferie, 
bliver der gjort er et par rygeovne 
med erfarne folk klar på havnen i 
Kramnitse. Torsdag, fredag og lør-
dag i uge 29 serveres ny røgede 

fisk lige fra ovnen, derfor navnet 
Hornfiskefestivalen.  Sådan bliver 
det i 2016 – ligesom det var været 
de seneste 37 somre. Der sker na-
turligvis meget mere i de fire dage 
festivalen varer, og tilrettelæggel-
sen er i øjeblikket i fuld gang. Som 
noget nyt har Rudbjerg Håndbold 
klub forenet de frivillige kræfter 
med en ny medarrangør; Nakskov/
Rudbjerg Volleyball klub.  Sæt al-
lerede nu x i kalenderen og kom 
til sommerfest på Sydlolland  - det 
har sognepræst Henrik Gade gjort, 
han holder søndagsgudstjeneste i  
det store festivaltelt. Hold øje med 
programmet på plakater og i pres-
sen og andre medier.
Vi ses i Kramnitse. På foreninger-
nes vegne Ebbe Edvardsen, telefon 
30 32 40 20. 
PS.  Kontakt os gerne, såfremt du 
har lyst til at hjælpe til. 

Hornfiskefestivallen 2016
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Rudbjerg Forenede Boldklub 
præsenterer GASBOX
Fredag d. 3/6-16 præsenterer Rud-
bjerg FB GASBOX i Rudbjerg-
hallen. GASBOX er senest blevet 
kendt for at deltage i Danmark har 
talent 2016, hvor de nåede til se-
mifinalen. 
Rudbjerg FB har de seneste år haft 
et årligt arrangement afholdt med 
diverse aktiviteter på fodboldba-
nerne med efterfølgende fest. I år 
var det tid til at prøve noget an-
det, og efter mange drøftelser var 
der enighed om, efter at GASBOX 
havde deltaget i Danmark har ta-
lent, at dem skulle man prøve at få 
til Rudbjerghallen.
GASBOX fortolker Gasolin og 
Kim Larsen sange, og spiller alle 
de bedste sange fra 4 årtier. For-
sanger René Hejdmann lyder som 
og ligner Kim Larsen, og sammen 

med sine 3 orkestermedlemmer 
giver de en koncertoplevelse fyldt 
med nostalgi, intensitet og person-
lig indlevelse.
GASBOX er et velspillende og un-
derholdende orkester, og med en 
af Danmarks bedste Kim Larsen 
sangere i front, er der lagt op til en 
uforglemmelig aften i selskab med 
en masse festglade mennesker. 
Billetter kan købes på billetnet og 
i Dagli´ Brugsen i Dannemare til 
100 kr. + 15 kr. i gebyr. Dørene 
åbnes kl. 19.00, og koncerten star-
ter kl. 21.00. Før og efter vil der 
blive holdt gang i festen med en 
veloplagt DJ Frandsen, indtil dø-
rene lukkes kl. 02.00. Under hele 
arrangementet vil der blive solgt 
diverse drikkevarer, og det vil ikke 
være tilladt at medbringe egen 
drikkelse.

GASBOX Koncert
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Adresseliste

Sognepræst for Gloslunde 
Græshave-Dannemare-Tillitze: 
Henrik Gade Jensen, Gloslunde 
præstegård, Stenvadsvej 4, 4983 
Dannemare, 54944180, hgj@
km.dk. 

Graverteam: 
Tlf. 54944790
E-mail: graverne@tillitze.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
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 Kap-
pel-Langø-Vestenskov-Arninge 
pastorat:
www.vestenskov.dk

Rudbjerg Menighedspleje 
Kontakt Elly Olsen, tlf. 54947002 
eller Bjarne Enemark tlf 
45948082

Rudbjergposten, kirke og for-
eningsblad, 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, 54944180
Grafisk tilrettelægger 
Jonas Toft Sandau, 28894897

Oplag: 800 eks. 
Deadline for næste nr.
27 juli 2016

Tryk: LF Trykteam, Rødby. 
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