
At elske 
er at leve
Af Kamilla Lykke
Fotos: Henni Steffensen

I præstegårdshaven i Langebæk 
findes der en sti. Det er ikke nogen 
normal sti, men en kærlighedssti, 
der menes at stamme helt tilbage 
fra 1884. Langs stien står der bø-
getræer, hvor unge elskende har 
indgraveret deres initialer og skåret 
hjerter ud for at vise deres kærlig-
hed til hinanden. Ikke mange men-
nesker kender til stiens eksistens, 
ikke engang jeg, da jeg påbegyndte 
mit skriveri.

Der findes desværre ikke mange 
bøger, der nævner lige præcis den-
ne kærlighedssti, og efter en del 
søgen indså jeg, at meningen med 
denne tekst ikke skulle være at be-
skrive historien og oprindelsen bag 
kærlighedsstien, men i stedet skulle 
det handle om meningen bag kær-
lighedsstien. Eller måske skal jeg i 
virkeligheden bare skrive om kær-
lighed. Jeg har længe tænkt, om det 
kan være så enkelt, men jeg indså, 
at kærlighed på ingen måde er en-
kel. Kærlighed er besværligt, kring-
let, vanskeligt, men samtidig noget 
af det mest vidunderlige, man kan 
møde i denne verden. For “at elske 
er at leve”, som det hedder med et 
citat af Søren Kierkegaard (Christe-
lige Taler).

Men siden kærlighedsstien i præ-
stegårdshaven var det emne, jeg er 
blevet bedt om at formulerer noget 
om, vil jeg da komme med denne 
beskrivelse: Kærlighed er som 
denne sti, en vej, de elskende tager 
sammen gennem livet. Nogle gan-
ge følges de ad hele vejen, andre 
gange bliver de adskilt. Nogle veje 
er mere besværlige end andre, og 

man kan møde visse forhindringer, 
man sammen må overkomme. An-
dre veje er uden forhindringer, men 
alligevel kan selv de mindste ting 
volde problemer. Nogle mennesker 
er måske ikke engang klar over, at 
de befinder sig på denne sti, fordi 
de tror, at de følger deres egen vej. 
Men uden at de leder efter stien, 
dukker den alligevel op. For som 
enhver anden sti er kærlighedens 
en, der stadig ændrer sig og danner 
nye forgreninger.

Kærlighed er vel egentlig ube-
skrivelig. Og alligevel ved vi godt, 
at der både er moderens ubetingede 
kærlighed til sine børn, næstekær-

ligheden, som vi udviser mod tilfæl-
dige og fremmede forbipasserende 
i vores travle hverdag, kærligheden 
til gode venner, der altid er der for 
os, og så den mest beskrevne og 
udlevede form for kærlighed - den 
kærlighed, som forelskede deler 
med hinanden.

Kærlighed er fantastisk, når den 
opstår, men hvad består den i vir-
keligheden af? Hvordan kan kær-
lighed være så vigtig for os som 
mennesker, hvis vi ingen konkret 
definition har for den? For mig 
viser kærlighed sig i mange ting, 
og det kan være de mindste, der 
indeholder de største kærligheds- 
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Kirken i landskabet
Tekst og foto: Henni Steffensen

I 2003 arbejdede det daværende Storstrøms Amt sam-
men med Lolland-Falster og Roskilde stifter med at 
registrere amtets kirkers omgivelser. ”Kirkerne er 
vigtige som værdifulde kulturhistoriske monumenter 
og markante kendingsmærker i landskabet. Registre-
ringen skal sikre at samklangen ikke bliver sløret el-
ler forringet visuelt” hed det fra amtet, der ville bruge 
registreringen som grundlag for planlægning og admi-
nistration og undgå uheldigt placeret byggeri, tekniske 
anlæg, skovplantninger m.v.. De i 2003 nye opdaterede 
beskrivelser, der er baseret på et omfattende materiale 
fra 1983-84, redegør for kirkens placering i og samspil 
med landskabet og eventuelle bebyggelser.

Kalvehave Kirke blev visuelt fremhævet af amtet i 
deres præsentation af projektet, og ikke uden grund. 
Her er virkelig tale om en kirke i landskabet. 

Kirken er opført i senromansk stil i midten af 
1200-tallet, hvilket de syv, nu tilmurede vinduer vidner 
om. I gotisk tid 1300-1500 skete der en del ændringer 
i kirken. Foruden tårnets opførelse blev der indhug-
get hvælvinger. Kirken er stor og rummelig med i alt 
ca. 300 siddepladser. En fyldestgørende beskrivelse af 
kirken og dens  interiør findes i pjecen om Kalvehave 
Kirke, som menighedsrådet udgav i 2005.

Kalvehave Kirke er placeret på en vindblæst bakke-
skråning med en imponerende udsigt over Ulvsund.

Sagnet fortæller, at man en aften efter en troldkvindes 
råd, bandt to kalve sammen og lod dem løbe frit. Næste 
dag græssede de på det bestemte sted, hvor kirken så 
skulle opføres. Ud over at bestemme kirkens placering 
kom hændelsen på den måde også til at bestemme ste-
dets navn Kalvehave.

elementer: Et uventet smil, der 
fortæller millioner af ting, eller en 
gestus, der betyder alt, uden at den 
måske er noget særligt.

Jeg læste engang, at kærlighed 
var at have en at tale med. Jeg har 
dog en anden mening. For mig er 
kærlighed dog først og fremmest 
dér, hvor man intet behov har for at 
fortælle, hvordan man har det, for 
den anden ved det allerede.

Nogle vil måske mene, at jeg in-
gen særlig forstand har på kærlig-
hed, da min unge alder ikke har gi-
vet mig livserfaring nok. Men hvor 
gammel skal man egentlig være for 
at opleve kærlighed? Hvor gammel 
var du, da du oplevede kærligheden 
til din mand, kone eller kæreste?

Men hvad er kærlighed så? 
Spørgsmålet vil nok for altid blive 
diskuteret. Den bedste definition, 
jeg har fundet efter megen litte-
rær søgen, er nok denne passage af 
apostlen Paulus, der skriver:

“Kærligheden er tålmodig, kær-
ligheden er mild, den misunder 
ikke, kærligheden praler ikke, bil-
der sig ikke noget ind. 

Den gør intet usømmeligt, søger 
ikke sit eget, hidser sig ikke op, 
bærer ikke nag. Den finder ikke sin 
glæde i uretten, men glæder sig ved 
sandheden. Den tåler alt, tror alt, 
håber alt, udholder alt. Kærlighed 
hører aldrig op” (1. Korintherbrev 
13:1-13).

Kalvehave Kirke



Kalvehave Kirke
Døbte:
12. febuar 2012
Mira Munck, datter af Elena Munck 
og Knud Munck, Langebæk.

4. marts 2012
Storm Bilde, søn af Mathilde Maria 
Petersen og Simon Bilde, Kalve-
have.

18. marts 2012
Johannes Valsted Bavnbæk, søn 
af  Anne-Mette Bavnbæk og Jesper 
Valsted Bavnbæk, Stensved.

22. april 2012
Jonathan Topp Stangbye Lund, søn 
af  Pernille Sidse Topp Andersen og 
Benjamin Stangbye Lund, Lange-
bæk.

Charmaine Lilje Hahn, datter af 
Katrine Hahn , Vordingborg. 

26. april 2012
Martin Ejvin Kobæk Sørensen, søn 
af  Charnette Camilla Sørensen 
og Hans-Henrik Kobæk Sørensen, 
Kalvehave.

Viktor Erik Kobæk Sørensen, søn 
af  Charnette Camilla Sørensen og 
Hans- Henrik Kobæk Sørensen, 
Kalvehave.
 
Vielser:
24. marts 2012
Kathrine Gulbrant Sørensen og Chri-
stian Nordbo Eriksson, København.

Døde, begravede og bisatte:
3. februar 2012
Brian Øverli, Kalvehave, 43 år.

13. februar 2012
Kaja Inger Marie Ellemann Olsen, 
Langebæk, 94 år.

15. februar 2012
Arne Jensen, Kalvehave, 70 år.

20. februar 2012
Joel Petersen, Langebæk, 59 år.

21. februar 2012
Jørgen Erik Opfermann, 
Kalvehave, 63 år.

21. februar 2012
Helen Sonja Padkjær, Mern, 87 år.

21. februar 2012
Kirsten Marie Nielsen, Vordingborg, 
83 år.

Sankt Hans Aften
i Kalvehave Kirke m.v.
Vi starter Sankt Hans-aften med 
en gudstjeneste i Kalvehave 
Kirke kl. 20.00, som ledes af pa-
stor Eva Brinck Jensen. Derefter 
går vi ud og drikker kildevand 
fra Helligkilden. Endelig er der 
fakkeltog til sportspladsen i 
Kalvehave, hvor bålet tændes.   
Arrangementet sker i samarbejde 
med Kalvehave-Spejderne og 
K.I.F.1 

Sogneaften
Onsdag den 29. august kl.19.00. 
i Øster Egesborg Kirke.
Vibeke Lind vil fortælle om 
Kirkens Korshærs arbejde blandt 
de svagest stillede i København 
og på landsplan.
Arr.: Langebækkirkerne

Indskrivning af konfirmander
Torsdag den 6. september  
kl.16-18 i Langebæk Præstegård. 
Husk at medbringe dåbsattest.

Vejkirker
Kalvehave og Stensby kirker er 
nu vejkirker med åbne kirker, 
der byder indenfor i sommerpe-
rioden.
Kalvehave Kirke fra 26. juni til 
10. august kl.13.30-16.30.
Stensby Kirke fra 28. juni til
5. august kl.10-14.
Alle er velkomne både til besig-
tigelse med rundvisning eller til 
andagt og bøn.

Ny graver ved Stensby Kirke
Joan Jensen er pr. 1. april ansat 
som graver ved Stensby Kirke. 
Hun har tidligere været graver 
i bl.a. Hunseby på Lolland. Vi 
byder Joan Jensen velkommen.
Joan Jensen afløser Hans Jørgen 
Frederiksen, der ønskede at gå på 
efterløn.

Vikarpræst
Der ansættes en vikarpræst 
under sognepræstens orlov i tre 
måneder, startende 20. august. 
Den pågældende er endnu ikke 
udpeget af biskoppen.

24. februar 2012
Kim Agner Jensen, Langebæk, 51 år.

26. februar 2012
Ruth Aase Wagner, Mern, 88 år.

29. februar 2012
Gert Nielsen, Viemose, 71 år.

7. marts 2012
Martha Sofie Hansen, Mern, 95 år.

1.april 2012
Elly Hansen, Kalvehave, 81 år.

3. april 2012  
Dorthe Dedenroth Danielsen, 
Kalvehave, 62 år.

6. april 2012 
Lajla Bodil Danneskiold-Samsøe, 
Haderslev, 69 år.

13. april 2012 
Kjeld Anker Hansen,  
Langebæk, 68 år.

Peterskirken
Døbte:
26. februar 2012
Filippa Søholm Ryvang, datter af 
Louise Søholm Andersen og Dennis 
Ryvang Nielsen, Vordingborg.

Døde, begravede og bisatte:
30. januar 2012
Randi Dæhnfeldt, København,  71 år

1. februar 2012
Gudrun Olga Sørensen, Stensved, 
95 år.

10. marts 2012
Helmuth Vogelius Jensen, Stensved, 
82 år.

Menighedsrådsmøder
i Langebæk Præstegård
(off. adgang til alle møder)
Kalvehave Menighedsråd
Torsdag den 19. juni kl. 19
se www.kalvehavekirke.dk
Stensby Menighedsråd
Tirsdag 12. juni kl. 18
Tirsdag 14. august kl. 19
www.langebaekkirkerne.dk



Gudstjenester og 
arrangementer

Præst Knud Munck
Langøvej 2, 4772 Langebæk
Tlf. 55 39 50 37 · Fax 55 39 50 54
Mobil nr. 40 34 90 99
Træf.: Ti.-fre. 10-12, lø. eft. aftale
Mandag: fridag
E-mail: knud.munck@mail.dk

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:
Per Ståhl-Nielsen, 
Petergaards Allé 5, 4772 Langebæk 
Tlf. 55 39 69 89
E-mail: staahl-nielsen@paradis.dk

Kirkeværge 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. 55 38 61 57 / 24 95 00 58
E-mail: carstenjoan@mail.dk

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

Kirkeværge Lotte Stehr
Skyttemarksvej 26, 4773 Stensved
Tlf. 55 38 71 06
E-mail: lottelaurs@nrdc.dk

Redaktion: Sognepræst Knud Munck 
og Henni Steffensen
Deadline for næste blad 9. juli 2012
Tryk: CT-Vordingborg

Gudstjenester/sammenkomster på plejehjemmet ”Skovbo”  
Onsdag den 4. juli og onsdag den 1. august kl. 14.30 ved Knud Munck. 
Til disse møder inviteres også beboere fra de nærliggende pensionistboliger.

Kirkebil: Til pastoratets kirker og Langebæk Præstegård tilbydes kirkebil for ældre 
og gangbesværede. Egenbetaling 20 kr. 
Bestilling dagen før ved Dantaxi, tlf. nr. 70 25 25 25

 Kalvehave Kirke Peterskirken  
3. juni 10,30 KM 9.00 KM 
Trinitatis
10. juni Ingen 10.30 EBJ
1. søndag e. trinitatis  
17. juni 9.00 AMK Ingen
2. søndag e. trinitatis med altergang
23. juni 20.00 EBJ  
Sankt Hans Aften 
24. juni Ingen 9.00 AMK 
3. søndag e. trinitatis      med altergang
1. juli 9.00 AMK Ingen  
4. søndag e. trinitatis      med altergang
8. juli 9.00 KM 10.30 KM
5. søndag e. trinitatis
15. juli 10.30 KM 9.00 KM
6. søndag e. trinitatis   
22. juli Ingen 10.30 KM 
7. søndag e. trinitatis     
29. juli   10.30 KM Ingen 
8. søndag e. trinitatis   
5. august 9.00 KM 10.30 KM 
9. søndag e. trinitatis   
12. august 10.30 KM 9.00 KM
10. søndag e. trinitatis   
19. august 9.00 KM 10.30 KM 
11. søndag e. trinitatis   
26. august  10.30 NN 9.00 NN 
12. søndag e. trinitatis   
KM = Knud Munck  –  EBJ = Eva Brinck Jensen  –  AMK = Alex Mark Knudsen
NN = Vikarpræst

Matthæus kapitel 5, vers 13
”I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes 
med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.” 
Hvad betyder det udtryk egentlig? Hvordan skal det tolkes? Salt bruges ved 
ofringer i templet.  Var det, hvad Jesus tænkte på? Saltplader brugtes også 
til at sætte gang i ilden, når man brændte kamelgødning. Men efter en tid 
mistede saltet sin kraft og blev smidt væk. Det kan naturligvis miste sin  
kraft på andre måder. Det kan opløses i vand og blive svagere og svagere. 
Men hvilke af disse billeder har Jesus tænkt på? Og hvad mente han?  
Mange steder er Bibelens tekst åben for forskellige tolkninger.


