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Fra nordatlantiske klippeøer til Stensby
- og fra fårefold til Kalvehave!

(fortsættes side 3)

Af sognepræst Eva Brinck Jensen

Jeg står her foran trækirken i bygden Sand på øen Sand, hvor jeg var præst. 
Kirken er ligesom alle andre trækirker på Færøerne fra 1800-tallet.

Formanden for Stensby menighedsråd, Lene 
Carlsen, har bedt mig om at præsentere mig 
selv her i kirkebladet.

Denne jul er det 10 år siden, nemlig 1. de-
cember 2004, jeg startede som hjælpepræst 
i Stensby og Kalvehave kirke. Rigtig mange 
kender mig gennem gudstjenesterne, de kir-
kelige handlinger og samtalerne, jeg har haft 
med jer. Jeg møder jer også, når vi er ude at 
købe ind. Både i kirken og i bylivet har jeg 
igennem årene fået mange venlige smil fra 
jer og også varme takkehilsner. Det er dejligt 
at blive mødt med, og jeg sætter 
stor pris på det.

Men som biskoppen, der indviede 
mig til præst, sagde ved den for-
udgående præsteeksamen. ”Din 
opgave består ikke i at høste ros 
og anerkendelse for det, du gør, 
men alene at tjene mennesker med 
Guds ord, som i praksis er at gøre 
budskabet om Guds kærlighed og 
frelse forståeligt for alle mennesker. 

I dit virke og kald handler det ikke om, hvad 
du har lyst til, og hvilke projekter du finder 
spændende, men hvad du ser og oplever, der 
er behov for.” Og min kloge og rare biskop 
fortsatte: ”Du skal starte med at stikke en 
finger i jorden, der hvor du bliver præst.”

I første omgang vidste han udmærket, hvor 
det var. Det var i nogle små bygder på øen 
Sandø på Færøerne. Her rejste jeg til i sep-
tember måned 2000 sammen med min 
lille datter, Clara. Det var en fantastisk tid, 
som jeg aldrig vil glemme. På det tidspunkt 
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tilhørte den færøske kirke den danske stat, 
og alle bestemmelser og ritualer var de 
samme, men åndsliv og måde at udtrykke 
tro på var alligevel meget forskelligt fra det 
danske. Jeg ved ikke, om færinger har en 
stærkere tro end danskere. Vi skilter bare 
ikke så meget med vores tro og kan endda 
blive lidt forlegne, når vi spørges ind til vo-
res tro. Tro handler jo om følelser, og det 
kan være svært at være åben om. 

På Færøerne har der ikke været det samme 
traditionstab, og de er ikke så forlegne som 
os. Selvom jeg var en fremmed, mødte de 
trofast og talstærkt op til gudstjenesterne. 
Det er nu 14 år siden, og meget har nok 
ændret sig, men dengang var det helt utro-
ligt at opleve, hvordan de sommetider stod 
udenfor og lyttede gennem højtaler. Selvom 
der aldrig tidligere havde været en kvindelig 
præst, skulle de til gudstjeneste, for det hand-
lede ikke så meget om præsten, men om de-
res tro og gudsforhold. Adskillige gange har 
jeg oplevet, hvordan fiskerne midt i arbejdet 
kom op fra deres både for at gå i kirke.

Det var svært at slippe Færøerne, for deres 
forbehold forvandlede sig til hjertelighed. 
Men familien i Danmark kaldte, og i febru-
ar 2002 blev jeg ansat som sognepræst i det, 
der dengang hed Stege-Nyord-Damsholte 
pastorat. Også denne gang fulgte jeg biskop-
pens råd om at stikke en finger i jorden, for 
selvom Møn og Nyord er ø-samfund, så er 
de ganske anderledes end de færøske. Ingen 
mennesker bryder sig for alvor om, at man 
spøger med deres tro, men danskere er nok 
lidt lettere i sind og gemyt. Det er en livslang 
læringsproces som med alt at formidle tro og 
lære mennesker at kende. Efter i en periode 
at have vikarieret i Fanefjord og på Bogø, 
kom jeg i julen 2004 endelig til Kalvehave 
og Stensby. Det skete ved den tidligere bi-
skop Jan Lindhardts mellemkomst.  

Ordet præst kommer af det græske ord 
presbyteros, der betyder ældste, altså ældste 
mand. Præstens opgave var at være religiøs 
formidler mellem Gud og mennesker. I 
det løfte man i dag afgiver ved præstevi-
elsen opfattes arbejdet som præst stadig 
som et ”helligt embede”, hvor ”man skal 
foregå menigheden med et godt eksempel”. 
Præsten opfattes som ”ordets tjener”. Som 
præst er man alene en tjener eller en hyrde, 
som ordet pastor betyder. Det er derfor, 
man skal stikke en finger i jorden og for-
nemme menneskers behov. 

Som enhver anden præst har jeg uddannelse 
bag mig. Den viden skal jeg selvfølgelig bru-
ge, og som hyrde skal man vejlede og guide i 
troen. Det handler om at hjælpe andre til tro 
og til styrkelse af tro. Det handler om gen-
nem ord og gerning at formidle Guds kær-
lighed videre til dig. Derfor er det så vigtigt 
at vide, hvem du er, så jeg kan forkynde på 
den måde, der er rigtigst for dig. Du er cen-
trum for det hele. Det er dig, Gud vil tale til 
og med. Det er dig, han vil bringe sin trøst 
og kærlighed. Guds fred til alle!  

Sognepræst Knud Munck 
Langøvej 2, 4772 Langebæk 
Tlf. 55 39 50 37
Fax 55 39 50 54/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 
Viemosegade 60, 4771 Kalvehave, 
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/
kirkesanger: 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.stensbykirke.dk 

Graver: Joan Jensen 
Skovstræde 20, 4773 Stensved 
Tlf. 51 51 31 57 (bedst 12-13) 
E-mail: graverstensbykirke@gmail.com 

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: 6. okt. 2014 

Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

BiDragSyDere:
Indbetaling til hjælpekasserne i de to 
sogne kan ske på: 6220 - 1014099 

(Kalvehave) 
og 0040 - 6268355268 (Stensby).

indskrivning 
af konfirmander
Kommende konfirmander skal 
møde op torsdag den 4. september 
kl. 16.00-18.00 i Langebæk Præ-
stegård for at lade sig indskrive.

HuSK at medbringe dåbsattest.

(fortsat fra forsiden)

Altertavlen i Sand kirke
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Folk-koncert i Stensby Kirke
Søndag den 14. september kl. 14.00 er der 
koncert i Stensby Kirke. Det er Natasja 
Lee Dickinson & Søren Korshøj m. Trio, 
der kommer. En koncert med Natasja Lee 
Dickinson & Søren Korshøj er en garanti 
for stærke følelser, hudløse og ærlige fortæl-
linger om menneskeheden og samfundet, 
fortolket gennem gode sange og melodier.

Tre lokale kor til “Spil Dansk Dag”

“Det hvide Kor” fra Vordingborg har 
torsdag den 30. oktober inviteret til en 
fælles koncert i Kalvehave Kirke kl. 
19.00. Koret har inviteret hele tre an-
dre kor fra Sydsjælland og omegn til 
at være med. Der synges udelukkende 
danskskrevne sange.
  Arrangementet er gratis, og der kan 
i pausen købes kaffe og the samt kage 
til billige penge.

   
Julekoncert i Kalvehave Kirke

              Den årlige julekoncert finder sted 
søndag den 23. november kl. 16.00 i Kalve-
have Kirke, og det er den kendte Melodi 
Grand Prix-sangerinde Trine Gadeberg, 
der kommer og syn-
ger julen ind. 
Sæt kryds i kalende-
ren allerede nu.
Nærmere om koncerten 
i næste nummer.
Arr. Langebækkirkerne

FolKeuNiverSiTeTeT 
– To foredrag om krigen 1864

Der er to foredrag i Folkeuniversitetet i 
november måned om krigen i 1864, hvor 
Danmark tabte til den tyske overmagt. 
Det er i år 150 år siden Danmark led dette 
skæbnesvangre nederlag.
  Sognepræst Henrik Gade Jensen fortæl-
ler den 11. november kl. 19.00 i Langebæk 
Præstegård om emnet: “Krigen 1864 - set 
med de danske politikeres øjne”. Om biskop 
Monrad og de øvrige politikeres rolle i sa-
gen. Endvidere er der spørgsmålet om kon-
gemagtens indflydelse.
  Historiker Kristian Bonde Jørgensen vil den 
25. november kl. 19.00 i Mern Præstegård 
holde foredrag over emnet: “Vejen til Dyb-
bøl”, der vil omhandle general de Mezas rol-
le i 1864 krigen og retræten fra Dannevirke. 
Hvordan var krigens almindelige forløb, og 
hvad var reelt Danmarks chance for en sejr.

Øvrige foredrag
Der er sogneaften mandag den 8. sep-
tember kl. 19.00 i Øster Egesborg Kirke. 
Det er historikeren Ole G. Nielsen, der vil 
fortælle om “Herregårde og kirker under 
Vordingborg Ryttergods”. Han vil fortælle 
om de herregårde, der opstod ved ryt-
tergodsets salg, og om de kirker, der var 
henlagt til de enkelte herregårde. Der er 
tale om et lysbilled-foredrag.
  Arr. Langebækkirkerne

KoNcerTer ForeDragPilgrimSvaNDriNg liTTeraTur STuDieKreDS

Gudstjeneste ved Kalvehave Havn med ef-
terfølgende pilgrimsvandring til Mern Kirke
Søndag den 7. september er der pilgrimsvan-
dring for menighederne i de fire sogne.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Kalve-
have Havn kl. 10.00 og forventer at være 
fremme i Mern Kirke ca. kl. 15.00. Under-
vejs holdes en række andagter.
  Alle konfirmander med forældre og venner 
er særligt indbudte.

To høstgudstjenester
De lokale spejdere samt
menighedskoret medvirker ved de to høst-
gudstjenester søndag den 5. oktober i hen-
holdsvis Stensby og Kalvehave Kirke. Det 
er kl. 9.00 i Stensby Kirke og kl. 10.30 i 
Kalvehave Kirke. 

messe for de døde
Søndag den 2. nov. er der Alle Helgens-
gudstjeneste i begge kirker, hvor vi min-
des dem, vi har mistet i årets løb. Vi syn-
ger denne søndag specielle sange, og der 
er musikalske indslag ved koret. Der vil 
også blive tændt et lys for hver af de døde, 
ligesom man efterfølgende kan gå ud på 
kirkegården med en rose eller et lys.
  Det foregår i Stensby Kirke kl. 10.30 
og i Kalvehave Kirke kl. 16.00.

Studiekredsen kører videre efter endnu 
en god og spændende sæson, og der er 
stadig plads til nye deltagere. Program-
met for efteråret 2014 ser således ud: 

Tirsdag den 30. september i Langebæk 
Præstegård: “Postkort til Annie” af Ida 
Jessen. Birte Sorber vil føre os igennem. 

Tirsdag den 28. oktober i Mern Præste-
gård: “Grand finale i gøglerbranchen” af 
Kerstin Ekman. Anna Sarah Rye Vester-
gaard vil føre os igennem. 

Tirsdag den 25. november i Langebæk 
Præstegård: “Sluk 2012” af Lars Saabye 
Christensen. Lise Hovgaard Nielsen vil 
føre os igennem.

Alle møderne starter kl. 19.00.
Til foråret 2015 er følgende bøger 

foreslået: Diego Maroni: “Ny finsk 
grammatik”; Harald Voetmann: “Kø-
det letter”; Sofia Oksanen: “Da duerne 
forsvandt”; Jon Kalman Stefansson: 
“Menneskets hjerte”; Anne-Cathrine 
Riebnitzsky: “Forbandede yngel”. 

meNigHeDSråDSmØDer

Kalvehave menighedsråd:
Torsdag den 4. sep. kl. 10.00 i Langebæk 
Præstegård. Torsdag den 2. okt. kl. 10.00  i 
Langebæk Præstegård. Torsdag den 6. nov. kl. 
10.00 i Langebæk Præstegård.
Stensby menighedsråd:
Torsdag den 18. sep. kl. 19.00 i Graverhuset 
ved Stensby Kirke. Torsdag den 9. okt. kl. 
19.00 i Graverhuset ved Stensby Kirke. Tirs-
dag den 18. nov. kl. 19.00 i Graverhuset ved 
Stensby Kirke.  
   Alle møderne er offentlige.

Særlige guDSTJeNeSTer
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KalveHave KirKe

Døbte:
17. april 2014 
Alberte German Griebel, 
datter af Nadja German 
Nielsen og Frederik Brasen 
Griebel, Vordingborg.

22. juni 2014 
Clara Boj Kruse, datter af 
Mette Kruse og Angel Boj 
Sabata, Spanien.

Jens Boj Kruse, søn af Mette 
Kruse og Angel Boj Sabata, 
Spanien.

Bertram Lindhoff Jørgensen, 
søn af Line og Casper 
Lindhoff Jørgensen, 
Kalvehave.

Frederik Herman 
Christiansen, søn af Cisse 
Nawalana Christiansen 
og Finn Christiansen, 
Langebæk.

28. juni 2014 
Felix Valeur Palmquist, søn 
af Line og Henrik Valeur 
Palmquist, Kalvehave. 

vielse:
17. maj 2014
Lone Lis Christiansen og 
Bernt Krogsbæk Hansen, 
Stensved

8. juni 2014
Christina Sten Christensen 
og Kent Emil Hummelgaard 
Larsen, Langebæk.

14. juni 2014 
Celina Catharina Gamst 
Herold Hansen og Lasse 
Løfstrøm Andersen, 
Vordingborg.

velsignelse:
21. juni 2014
Tanja Kaas Æbelø og 
Michael Kaas Mogensen 
Æbelø, Stensved.

Døde, begravede og bisatte:
16. april 2014  
Jonna Kock, Vordingborg, 
73 år.

18. april 2014
Lis Sonja Hansen, 
Langebæk, 74 år.

21. april 2014
Poul Holger Jensen, 
Kalvehave, 85 år.

26. april 2014
Maio Yvætte Søgaard, 
Viemose, 77 år.

1. maj 2014
Martin Leider Olsen, 
Vordingborg, 31 år.

6. maj 2014
Ib Endsgaard, Kalvehave, 
81 år.

10. maj 2014.
Conny Madsen, Langebæk, 
60 år.

14. maj 2014
Grethe Solveig 
Morgenstjærne Jensen, 
Langebæk, 84 år.

4. juni 2014
Dan Frank Olsen, 
Kalvehave, 56 år.

4. juni 2014
Erland Gotfred Hansen, 
99 år.

16. juni 2014
Ane Marie Birthe Speth, 
Viemose, 90 år.

28. juni 2014
Litten Synøve Nielsen, 
Langebæk, 55 år.

PeTerSKirKeN
Døbte:
8. juni 2014
Malthe Hvidberg, søn af 
Tina og Dennis Hvidberg, 
Stensved

14. juni 2014
Thomas Lykke Hansen, søn 
af Anette Lykke Hansen og 
Michael Müller Hansen, 
Mern.

15. juni 2014
Elias Malthe Thomsen, søn 
af Katrine Cecilie Nielsen 
og Jonas Borup Thomsen, 
Kalvehave.

vielse:
5. juli 2014
Ann Sofie Rohde og 
Christian Jørgensen, 
København.

Døde, begravede og bisatte:
4. maj 2014 
Palle Erling Petersen, 
Stensved, 64 år.

7. maj 2014. 
Jan Rasmussen, Stensved, 
65 år.

13. maj 2014
Jens Louis Frederiksen, 
Vordingborg, 87 år.

29. maj 2014
Preben Erling Hansen, 
Stensved, 85 år.

1. juni 2014
Else Hindborg Rasmussen, 
Langebæk, 69 år.

ForåreTS KoNFirmaNDer

Formanden for Kalvehave Me-
nighedsråd, Jytte Jensen, skriver:
Som alle nok har bemærket, 
har der været et stort stillads 
opstillet ved kirken. Det er nu 
blevet fjernet. Vi besluttede i 
menighedsrådet, at hele kirken 
skulle kalkes på én gang. Før 
tog vi jo en “side” ad gangen, 
men når man startede sidste 
“side” af kirke, så var første del 
allerede blevet grå igen.
  Vores kirke og kapel lider 
meget på grund af den tætte 
beliggenhed ved vandet. Vi 
ved godt, at stilladset har været 
til en del irritation for konfir-
mander, brudepar, dåbsfølge 
osv. Alle vil jo gerne have et 
godt billede af vores smukke 
kirke i den forbindelse. Men 
det skal jo være galt, før det 
kan blive godt, som man siger. 
Det passer! Vi har nu fået en 
fin, hvid kirke. Håber, at an-
dre kan glæde sig over det.
  På gensyn i kirken!

Nyt fra menighedsrådet



Gudstjenester & Arrangementer

Kirkebil kører til pastoratets kirker 
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 3. september  kl. 14.30 
ved Knud Munck

Onsdag den 1. oktober kl. 14.30 ved 
Knud Munck

Onsdag den 5. november kl. 14.30 
ved Knud Munck

Dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

7. september 12. s.e.trin.  10.00 KM og AMK (kor)
    Pilgrimsvandring fra Kalvehave Havn til Mern Kirke (fremme ca. kl. 15)

14. september 13. s.e.trin. 14.00 Koncert 9.00 EBJ
  
21. september 14. s.e.trin. 10.30 KM Ingen  

28. september 15. s.e.trin. 9.00 KM 10.30 KM 

5. oktober 16. s.e.trin. 10.30 KM (kor) 9.00 KM (kor) 
 høstgudstj. i begge kirker

12. oktober 17. s.e.trin.  Ingen 10.30 EBJ 

19. oktober 18. s.e.trin. 9.00 KM Ingen 

26. oktober   19. s.e.trin. Ingen 9.00 RM
 
2. november  Alle Helgens dag 16.00 KM (kor) 10.30 KM (kor)

9. november 21. s.e.trin.   9.00 AMK Ingen

16. november 22. s.e.trin. Ingen 10.30 KM
 
23. november  Sidste søndag i kirkeåret 16.00 Koncert  10.30 EBJ

30. november 1. s. i advent 10.30 KM (kor) 14.00 Koncert
 Prins jørgens Garde (julekoncert) i Stensby Kirke

KM = Knud Munck - AMK = Alex Mark Knudsen – EBJ = Eva Brinck Jensen – RM = Regitze Marker


