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Eneboeren fra Langebæk
Johannes Henrik Enevoldsen blev født 
den 22. august 1854 i Langebæk ved Kal-
vehave. Han voksede op i et fattigt land-
arbejderhjem, hvor han blev sat på hårdt 
mark- og skovarbejde, men det var ikke, 
hvad den unge mand ville med sit liv. Der-
for søgte han efter lykken et andet sted 
end hjemme i fædrelandet. Det var slet 
ikke ualmindeligt dengang at rejse ud, idet 
fattigdommen var stor i Danmark. Hans 
chancer for at klare sig godt var næppe 
udelukket, når man hører beskrivelsen af 
hans evner: ”At han var en vaagen og op-
vakt Dreng ser man deraf, at hans Kund-
skaber i det Aar, han blev konfirmeret, be-
tegnes som gode. Søndag efter Mikkelsdag 
i 1868 aflagde han sit Løfte i Kalvehave 
Kirke.” Konfirmationen var datidens mo-
denhedsprøve, hvor de unges viden blev 
testet, og man skulle kunne mere end sit 
Fadervor, før præsten konfirmerede en. 
Henrik valgte ikke, som mange danskere, 
at immigrere til Amerika, men stod i ste-
det til søs som 20-årig. Han sendte breve 
hjem til familien med mellemrum, og de 
erfarede, at han kom en del omkring i 
verden. De blev bekendt med, at han af-
mønstrede i Sydafrika på et tidspunkt og 

her arbejdede ved jernbanen. Det frem-
går også, at han har fundet kærligheden, 
for han skriver i 1878: ”Du skriver, Kjære 
Moder, at jeg velsagtens har en Kjæreste, 
som jeg ogsaa har, men da ikke saadan en, 
som jeg skrev om i det sidste Brev, men det 
gaar velsagtens med hende som med alle 
de andre, men sker det, er det ikke min 
skyld. Jeg havde allerede været hjemme, 
hvis det ikke var for hende.”

 
 
 
 
 
 

Fortsættes side 3



2 · Sognebladet nr. 2 · 2013

Præst Knud Munck 
Langøvej 2, 4772 Langebæk 
Tlf. 55 39 50 37
Mobil nr. 40 34 90 99
E-mail: knud.munck@mail.dk 
Træf.: Ti.-fre. 10-12, lø. eft. aftale. 
Mandag: fridag

Præst Eva Brinck Jensen 
Grønsundvej 255, Damsholte 
4780 Stege, Tlf. 55 81 60 24 
E-mail: ebje@km.dk 

Organist Lennart Lindegaard 
Københavnsvej 16, 4760 Vordingborg, 
Tlf. 21 26 23 83 
E-mail: lennartlindegaard@yahoo.dk 

Kirkesanger Stefanie Møller 
Bondegårdstræde 7, 4772 Langebæk 
Tlf. 55 81 05 18 
E-mail: stefcar@mail.dk 

Kalvehave Kirke 
Kirkevej 2, 4771 Kalvehave 
www.kalvehavekirke.dk 

Graver: Ole Nielsen 
Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave 
Tlf. 55 38 81 05 (bedst 12-13) 
E-mail: olegraver@mail.dk 

Menighedsrådsformand: Jytte Jensen,
Søvænget 2, 4771 Kalvehave 
Tlf. 55 38 02 08 
E-mail: joghhj@mail.dk 

Kirkeværge/
præstegårdsudvalgs-formand:
John Thøfner 
Sandvig Kohave 2, Sandvig 
4735 Mern, Tlf. 20 47 50 42 
E-mail: 188jat@gmail.com 

Peterskirken i Stensby 
Skovstræde 20, 4773 Stensved 
www.langebaekkirkerne.dk 

Graver: Joan Jensen 
Skovstræde 20, 4773 Stensved 
Tlf. 5538 6157/2495 0058 (bedst 12-13) 
E-mail: carstenjoan@mail.dk 

Menighedsrådsformand: Lene Carlsen, 
Skyttemarksvej 36B, 4773 Stensved 
Tlf. 55 38 67 93 
E-mail: lenekcarlsen@gmail.com 

Kirkeværge: Hanne Anita Anderson, 
Skovstræde 16, 4773 Stensved 
Tlf., 55 38 58 78/24 98 87 36 
E-mail: anita.anderson@mail.dk 

Redaktion: Sognepræst Knud Munck 
Jytte Jensen og Lene Carlsen 
Deadline for næste blad: 26. juli 2013 
Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

BidrAgSydErE:
Frivillige bidrag til kirkebladet 

kan indsættes på konto: 
043-4430-001-561

indskrivning 
af konfirmander
Der finder indskrivning 
af konfirmander sted torsdag 
den 5. september ml. kl. 16 og 
18 i Langebæk Præstegård. 

HuSK at medbringe dåbsattest!
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(Fortsat fra side 1) 
Mens det stadig fungerede med kæresten, 
skrev Henrik til forældrene, at han skulle 
giftes til nytår, og hans mor forsøgte at 
svare ham, men hendes brev kom retur til 
Langebæk, formentlig fordi Henrik atter 
var stået til søs. I 1890 havde han tilsynela-
dende fået hyre på skibet ”Geebrand”, der 
havde til opgave at fragte kul fra Java til 
Australien, hvilket imidlertid mislykkedes 
på grund af en voldsom storm, der hær-
gede i Torresstrædet. Strædet skiller Ny-
Guinea fra Australien, mens det forbinder 
Stillehavet med Det indiske Ocean. Her 
stødte Henriks skib på et farligt rev, og 
mændene måtte gå i redningsbådene, der 
dog snart blev slået i stykker af de store 
bølger, men som et mirakel blev 16 mand 
kastet op på en nærliggende sandrevle.

den befriende ø
Sandrevlen var en ø ved navn Deliverance 
Island eller Befrielsens Ø, hvis navn pas-
sede godt til situationen. Her lå nu 16 
forslåede, forrevne og forvirrede søfolk, 
som forsøgte at komme til sig selv. Det 
fik de god tid til, for der gik tre år, før et 
skib kom forbi og kunne tage dem med 
hjem. Der var mystisk nok kun fem søfolk 
tilbage, og hvad der var blevet af resten, 
står endnu hen i det uvisse. Det eneste, 
der kan antyde, at der var foregået nogle 
drabelige og ubehagelige ting blandt de 16 
mænd på den øde ø, er den ene af de fem 
overlevendes udtalelse: ”Jeg har i de tre år 
set så forfærdelige ting, at jeg ikke længere 
ønsker at leve blandt mennesker.” Det 
var Henrik Enevoldsen fra Langebæk, der 
kom med disse ord, og det var samtidig 
en afvisning af at tage med skibet bort fra 
øen. Han havde fået nok af mennesker og 
deres gerninger, men ingen ville fortælle, 
hvad der egentlig var foregået på øen i de 

tre år. Tilsyneladende var det svært at skaf-
fe føde og ferskvand på den lille sandrevle, 
så der har været kamp om de få ressourcer, 
herunder muligvis også kannibalisme. De 
fire sømænd forlod øen, og Henrik, som 
fra da af kunne kalde sig eneboer, blev 
på øen til sin død – i alt 38 år. Det var 
hans valg, også selvom han efterfølgende 
fik tilbud fra andre, som kom på besøg på 
øen, om transport derfra. Henrik har så 
vidt vides verdensrekorden som eneboer, 
og Langebæk burde være verdensberømt 
som eneboerens hjemsogn. Om Henriks 
biografi og den filosofi, der ligger bag hans 
valg, kan læses meget mere i bogen ”Be-
frielsens Ø” af undertegnede, og man kan 
erhverve bogen til 75 kr. ved kontakt på 
tlf. 26 25 61 70. 

Lise Søelund, 
idéhistoriker og forfatter

SogNEAFtENEr:
Møde for børn med 
Annette fra “Farmorhuset”
Søndag den 25. august kl. 14.00 får vi 
i Stensby Kirke besøg af Annette An-
dersen fra “Farmorhuset” i Vording-
borg. Vi hører om høsten, der så småt 
er i gang og forbereder os på efteråret, 
der står for døren. Vi synger også 
nogle relevante sange, bl.a. “Marken 
er mejet”. Som rekvisitter medbringer 
Annette sin lille bondegård og dyr, 
og der arrangeres et høstmarked med 
blomster og frugter. Det bliver et far-
verigt skue.
  Der bliver et lille traktement bagef-
ter. Her spiser vi bl.a. den frugt, der er 
lagt frem i kirken.
Arr.: Langebækkirkerne
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Sommerandagter i Kalvehave Kirke
Tre onsdage i juli afholdes der tematiske 
aftenandagter i Kalvehave Kirke. Alle tre 
gange kl.19.00.

Den 3. juli kommer den lokale Kalve-
have-kunstner Dorrit Holmefjord for at 
fortælle om sine malerier, der så vil hænge 
i kirken hele måneden.

Den 17. juli er temaet Grundtvig og 
hans salmer og sange.

Og den 31. juli afholdes en musikalsk 
andagt med deltagelse af sangkvartetten 
Fir’Pressen.

Vi håber, at mange af sognebørnene, 
men også mange turister vil finde vej til 
disse andagter. Skulle der være udenland-
ske turister til stede, vil vi tilbyde at over-
sætte til tysk, engelsk og fransk.

Efter andagterne serveres der en lille for-
friskning. 

Vel mødt i - forhåbentlig - dejligt som-
mervejr!
Arr.: Kalvehave Menighedsråd

Menighedsrådsmøder
(der er offentlig adgang til alle 
møder):
Kalvehave Menighedsråd: 
Torsdag den 6. juni  kl.10.00 i 
Langebæk Præstegård 
Stensby Menighedsråd: 
Tirsdag den 20. august kl.19.00 i 
Graverhuset i Stensby

Babysalmesang
Siden 3. april 2013 har mødre, med børn, 
flittigt mødt op onsdag efter onsdag til ba-
bysalmesang.

Det er en fornøjelse at synge, danse og 
vugge med de små poder.

Der er hygge hele vejen rundt, både un-
der og efter lektionen.

NATURLIGVIS er der en afslutning, 
hvor alle kan komme og se hvad vi laver.

Det sker onsdag d. 5. juni 2013 kl. 
10.00 og ca. en time frem. Søskende, 
børnebørn, bedsteforældre etc. er meget 
velkomne. Efter afslutningen vil menig-
hedsrådet være vært med en kop kaffe/
te og lidt dertil.

Håber at se de små poder, og gerne flere 
til efteråret.
Hold øje med Sognebladet og Sydsjællands 
Tidende for start på den nye sæson.



 Sognebladet · nr. 2 · 2013 ·  5 

Menighedskoret
Menighedskoret i Kalvehave og Stensby ( i 
daglig tale KS Menighedskor), startede op 
i foråret 2013.

Det er en afløsning for børnekoret, som 
desværre blev nedlagt.

Koret tæller p.t. 11 personer M/K og 
har medvirket Langfredag til de 9 læsnin-
ger i Stensby kirke, samt 2. pinsedag ved 
højmessen i Kalvehave kirke.

Vi håber, at korets medlemmer, og gerne 
flere, vil starte igen til efteråret. Koret øver 
om søndagen efter den sidste Gudstjene-
ste, hvilket vil sige, at der både bliver øvet 
i Kalvehave og Stensby. Ved første prøve 
udleveres øveplan med tid og sted. 

Planen er, at koret medvirker ved høst-
gudstjenesterne, Alle Helgen, ved udvalgte 
tjenester til jul og nytår. Koret skal fremme 
kirkens sang, bla. ved at bidrage til salmer-
ne, samt introitus, motet og exitus.

Hold øje med Sognebladet og Sydsjæl-
lands tidende for nærmere information 
vedr. opstart til efteråret (september).

graverhuset i Stensby 
Vi er nu så langt fremme med vores byg-
geri, at vi kan skrive, at vi er næsten færdige.
Graver Joan Jensen er flyttet ind i de nye 
faciliteter.

Der er indkøbt nye kontormøbler samt  
borde og stole, som vi alle nyder godt af, 

når vi nyder en kop kaffe efter en kirkelig 
handling eller andet.

Vi påbegyndte byggeriet i uge 38 2012 
med nedrivning af huset, og byggeriet skul-
le ifølge tidsplan være færdig sidst i januar 
2013, men  den lange kolde vinter forryk-
kede  byggeriet, men nu er vi ved at være 
færdige. Dog mangler den sidste finpuds-
ning, men mere om det, når vi når dertil.

Lene Carlsen, formand

Vejkirkeordningen starter igen
Både Kalvehave og Stensby Sogns menig-
hedsråd er med i ordningen med vejkirker 
og åbne kirker. Det betyder, at kirkerne er 
åbne i sommerperioden, der for Kalvehave 
Kirkes vedkommende er fra 25. juni til 9. 
august kl.13.30-16.30 med bemanding og 
for Stensby Kirkes vedkommende er fra 24. 
juni til 2. august kl.10-14 eller efter aftale. 
Åbningen gælder dog kun tirsdag til fredag.
  Turister og lokale beboere kan i disse tids-
rum komme forbi og være sikre på at kun-
ne opleve kirken både indefra og udefra. I 
Kalvehave Kirke kan man oven i købet få 
en forfriskning og få en rundvisning af vej-
kirkeværterne, mens man i Stensby Kirke 
må gå på opdagelse i kirken på egen hånd. 
Kirkerne kan også bruges som retrætested 
og andagtsrum, og der er mulighed for at 
tænde et lys i lysgloben. 
  Der kan købes en folder med en udførlig 
gennemgang af begge kirker, og derudover 
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har Kirkefondet som står bag ordningen 
udgivet en folder, som kort beskriver alle de 
tilmeldte vejkirker.  Menighedsrådene byder 
alle besøgende velkommen i kirkerne.

Litteraturstudiekredsen 
fortsætter til efteråret
Studiekredsen, som nu har eksisteret siden 
1997, fortsætter (som sædvanlig sidste 
tirsdag i måneden) og har som regel stor 
tilslutning. Vi læser bøger fortrinsvist af 
nordisk oprindelse, og desuden inviterer 
vi to forfattere eller litterater om året, som 
kan fortælle om et særligt emne, som vi 
gerne har arbejdet med i forvejen. Senest 
har Erik Skyum-Nielsen fortalt om den 
islandske forfatter Jón Kalman Stefánsson.  

Studiekredsen er for alle, og vi åbner ger-
ne dørene op for nye medlemmer. Forslag 
til læsning for den kommende sæson mod-
tages gerne. Næste møde, hvor nye deltager 
kan møde op, er tirsdag den 24. september 
2013 kl. 19.00 i Langebæk Præstegård. 
Anna Sofie Hansen fra studiekredsens in-
derkreds, har dog allerede lavet en liste over 
de forfattere, vi satser på at læse:

Chr. Jungersen: “Du forsvinder”. 
Gyldendal 2012
Naja Marie Aidt: ”Sten, saks og pa-
pir”. Gyldendal 2012
Jens Smærup Sørensen: “Og hjertet 
slår og slår”. Gyldendal 2012
Vibeke Grønfeldt: ”Livliner”. 
Samleren 2011
Kerstin Ekman: ”Grand Final i gøg-
lerbranchen” Gyldendal 2012
Sofi Oksanen: Da duerne forsvandt. 
Rosiande 2013
Alle mulige forbehold for rækkefølgen.

Anna Sofie Hansen og Knud Munck

Mini-konfirmand-
afslutning i Stensby Kirke
Palmesøndag den 24. marts afholdt mini-
konfirmanderne deres afslutning i Stensby 
Kirke.

Undervisningen af mini-konfirman-
derne foregår i fritiden. Der leges, synges, 
tegnes, hygges, modelleres, lyttes og meget 
mere – alt sammen nøje tilpasset børnenes 
alder. At være mini-konfirmand er frivil-
ligt og ingen betingelse for senere at blive 
konfirmeret.

Undervisningen er blevet foretaget af: 
Knud Munck, Lennart Lindegaard og 
Birgitte Nygaard.

Der er fortalt historier om Jesus´ fødsel 
og om, hvorfor vi fejrer jul. Om hans død 
og opstandelse, og om hvorfor vi fejrer på-
ske. Børnene har spurgt om, ”hvorfor har 
præsten sort kappe med hvid krave på, og 
hvad betyder det”?

Børnene opførte et påskespil. De hav-
de tegnet flotte tegninger, som de havde 
hængt op på siden af kirkebænkene, så vi 
alle kunne beundre dem - Tak for en dejlig 
oplevelse.

Af Lene Carlsen, formand
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KALVEHAVE KirKE
døbte:
2. februar 2013. August Klintø-
Nielsen, søn af Thomas og 
Anne Klintø-Nielsen, Kalvehave.

17. marts 2013. Mathias Dyr-
løv Nielsen, søn af Line Dyrløv 
Rasmussen og Kim Vilhelm 
Nielsen, Langebæk.

17. marts 2013. Andreas Hans 
Wikkelsøe Christiansen, søn 
af Pia Wikkelsøe Christiansen, 
Langebæk.

døde, begravede og bisatte:
19. oktober 2012, Jens Vagn 
Eriksen, Kalvehave, 67 år.

20. oktober 2012, Preben 
Larsen, Balle, 71 år.

26. oktober 2012, Maren Elisa-
beth Nielsen, Langebæk, 94 år.

1.november 2012, Carl Louis 
Hansen, Langebæk, 85 år.

11. november 2012, Kaj An-
dersen, Kalvehave, 84 år.

14. november 2012, Tove Kri-
stoffersen, Kalvehave, 75 år.

18. november 2012, Inga Erna 
Pedersen, Næstved, 82 år.

28. november 2012, Dagny 
Mary Andersen, Langebæk, 
85 år.

28. november 2012, Allan Paul 
Stephensen, Kalvehave, 73 år.

12. december 2012, Lis Hanne 
Corneliussen, Langebæk, 63 år.

12. december 2012, Bodil 
Larsen, Præstø, 91 år.

20. december 2012, Ketty Ma-
rie Rasmussen, Balle, 73 år.

21. december 2012, Jonna 
Pedersen, Kalvehave, 74 år.

25. december 2012, Kirsten 
Opfermann, Kalvehave, 63 år.

27. december 2012, Else Marie 
Damtoft, Kalvehave, 90 år.

4. januar 2013, Edmund Fer-
dinand Rasmussen, Langebæk, 
94 år.

6. januar 2013, Karen Kristine 
Nielsen, Kalvehave, 94 år.

21. januar 2013, Johanne 
Kathrine Jacobsen, Langebæk, 
58 år.

24. januar 2013, Benny 
Thomsen, Kalvehave, 74 år.

27. januar 2013, Lylla Emma 
Algunda Apel, Langebæk, 100 
år.

31. januar 2013, Birte Ebba 
Nørgaard, Langebæk, 77 år.

6. februar 2013, Ejner Viggo 
Jensen, Kalvehave, 66 år.

11. februar 2013, Benny Egon 
Petersen, Kalvehave, 86 år.

11. februar 2013, Else Kaja 
May, Kalvehave, 64 år.

12. februar 2013, Kathe 
Kathrine Larsen, 94 år.

12. februar 2013, Lis Kirsten 
Bækhave, Stege, 76 år.

21. februar 2013, Eigil Orla 
Bendtsen, Kalvehave, 85 år.

18. marts 2013, Edith Gudrun 
Viola Aarøe Nielsen, Vording-
borg, 90 år.

23. marts 2013, Ebbe Hulsbæk, 
Langebæk, 65 år.

27. marts 2013, Bodil Thyme, 
Langebæk, 64 år.

2. april 2013, Anton Jørgensen, 
Mern, 86 år.

7. april 2013, Ruth Lilli Corne-
liussen, Langebæk, 83 år.

PEtErSKirKEN
døbte:
13. januar 2013. Villas Bang 
Jensen, søn af Line Brandt 
Jensen og Lars Peter Bang 
Christensen, Vordingborg.

Vielse:
10. november 2012. Helle 
Aaker Jensen og Kim Michael 
Hansen, Vordingborg.

døde, begravede og bisatte:
30. oktober 2012. Thomas 
Lykke Rasmussen, Langebæk, 
40 år.

30. december 2012. Poul Jo-
hannes Bjørngaard, Stensved, 
88 år.

14. februar 2013. Eva Marie 
Wendelboe, Stensby, 62 år.

10. marts 2013. Inger Ragn-
hild Nielsen, Vordingborg, 
87 år.

27. marts 2013. Viggo Frede-
rik Davidsen, Stensved, 81 år.



dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

2. juni 1. s.e.trin. Ingen 10.30 EBJ

9. juni 2. s.e.trin. 9.00 AMK Ingen 

16. juni 3. s.e.trin. Ingen 10.30 KM

23. juni  4. s.e.trin./ Sankt Hans 10.30 KM 9.00 KM

30. juni 5. s.e.trin.   9.00 EBJ Ingen 

3. juli  Aftengudstjeneste  19.00 KM -

7. juli 6. s.e.trin.       Ingen 10.30 KM 

14. juli 7. s.e.trin. 10.30 KM Ingen 

17. juli  Aftensgudstjeneste 19.00 KM -

21. juli 8. s.e.trin.     Ingen 10.30 KM 

28. juli  9. s.e.trin. 10.30 KM Ingen  

31. juli  Aftengudstjeneste 19.00 KM -

4. august 10. s.e.trin. Ingen     10.30 KM

11. august  11.s.e.trin.  10.30 KM 9.00 KM

18. august  12. s.e.trin. 9.00 KM 10.30 KM

25. august 13. s.e.trin. 10.30 KM 9.00 KM

KM = Knud Munck  –  AMK = Alex Mark Knudsen  –  EBJ = Eva Brinck Jensen

Gudstjenester & Arrangementer

Kirkebil kører til pastoratets og 
Langebæk Præstegård for ældre og 
gangbesværede. Egenbetaling 20 kr.
Bestilling dagen før til Dantaxi, tlf. 
70 25 25 25.

gudstjenester på 
plejehjemmet “Skovbo”

Onsdag den 19. juni, 3. juli, 7. august  
kl.14.30. Alle ved Knud Munck. 

Til disse gudstjenester inviteres også 
beboerne fra de nærliggende  pensio-
nistboliger.


