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Norsk salmedigter og eventyrer  Af Knud Munck 
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Sognebladet
Han kan mere end sit Fadervor, den mo-
dige nordmand Eyvind Skeie. Han kan 
udforske verden, og han har som teolog 
ikke glemt, at han har nordiske rødder, og 
at Gud engang hed Odin og Thor. Eller 
gjorde de?
  Eyvind Skeie er en af Norges mest kendte 
salmedigtere, og han har også sat sine fod-
spor i den danske salmetradition.  
  Skei blev født den 5. november 1947 i 
Bergen. Han er uddannet teolog fra Me-

nighedsfakultetet i Oslo. Derefter blev han 
præst. Først var han kapellan i Grønnåsen 
menighed i Tromsø 1975-1980, senere 
blev han ansat i Oslo Indre Mission, hvor-
efter blev han kapellan ved Oslo Domkirke 
1984-1985. I 1987 forlod han præsteger-
ningen og blev forfatter på fuld tid.
   I en periode var han ude at rejse. Han 
havde kontakt med miljøer i Aserbajds-
jan og deltog i en arkæologisk udgravning, 
idet han rejste med Thor Heyerdahl. De 
rejste fra Baku til Tbilisi i en søgen efter 
kong Odins grav.
Heyerdahl mente den nordiske konges 
grav var at finde ved den russiske Sorte-
havskyst.
  Heyerdahl kom på sporet af Odin-teorien 
ved at studere den gamle islandske høvding 
og skjald Snorre Sturluson. Hertil kom, at 
han var blevet opmærksom på, at der i det 
sydlige Rusland fandtes helleristninger, 
som lignede de norske til forveksling.
  Snorre skelner mellem Thor, som omta-
les som en gud oppe i skyerne, og Odin, 
som nævnes som konge. Udgravningerne 
ved byen Asov ved Don-flodens udløb i 
Sortehavet var Heyerdahls måde at sætte 
Snorre på en prøve. Det var her, Snorre 
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Kalvehave Menighedsråd afholder 
møder i Langebæk Præstegård:
  Torsdag den 26. september 2019
  Torsdag den 31. oktober 2019
  Torsdag den28. november 2019
  Alle dage kl. 10.00

Stensby Menighedsråd afholder 
møder i ”Graverhuset” i Stensby:
  Onsdag den 11. september 2019
  Onsdag den 9. oktober 2019
  Onsdag den 13. november 2019
  Alle dage kl. 19.00

Velkommen til ny kirkesanger
Anja Ploumann Wesselhoff er startet som kirkesanger i Kalvehave-Stensby sogne. Hun er 
40 år gammel (føler sig som 29+), har mand og 2 børn og bor i Rekkende på landevejen 
mod Præstø. Her findes der også en del dyr, og det er 
ikke usædvanligt at se hende med græs og støv i håret, 
ridende på en hyphest. 
  Hun startede sin kirkesangerkarriere i koret i Allerslev 
Kirke, hvor de ældste kirkesangere skiftedes til at være 
på om søndagen. Det var midt 90´erne, hvor korlede-
ren var den legendariske Sonja Mahler Jensen.
  Anja kom lidt væk fra sangen i nogle år, men vendte 
frygteligt tilbage, da hun skulle til at læse videre på 
CBS. Hun delte kirkesangerstillingen med en anden i 
Mern og Øster Egesborg fra 2001-2007, ligesom hun 
arbejdede som vikar i Kalvehave og Stensby.
  Da hun for nylig stoppede fra mit kontorjob i Rød-
byhavn og hørte om den ledige stilling i vore sogne, 
tog hun chancen for at skifte spor. Nu er hun her hos 
os - langt væk fra de lange køreture og det stressende 
tempo på et kontor.
  Stort velkommen - på begge råds vegne! - til Anja.

berettede, at Odin havde sit kongesæde.  
Udgravningerne kom efter Heyerdahls 
mening til at underbygge Snorres teorier. 
Der blev fundet kongegrave, nåle og bælte-
spænder, som var identiske med den type, 
som var fundet på Gotland. Det skulle ef-
ter Heyerdahls mening bevise, at Odin var 
konge ved Sortehavet og tog sit folk med 
sig til Norden, da romerne invaderede om-
rådet for 2100 år siden (jf. bogen “Jagten 
på Odin”, skrevet sammen med Per Lil-
lieström). 
  Som salmedigter har Skeie skrevet mindst 
1500 salmer og sange. Nogle af dem ud-
kom i 2007 i bogform med titlen ”316 
salmer og sanger”. Han har også skrevet 
faglitteratur, digte og fortællinger for børn 
og voksne, og desuden har han lavet flere 
børneprogrammer for NRK, blandt an-
det “Portveien 2” og “Sesam Stasjon”.

  For sit litterære virke har han modtaget to 
priser: Rigsmålsforbundets barne- og ung-
domsbokpris 1991 og Peter Dass-prisen 
2004.
  Skeie er repræsenteret med to salmer i 
Den Danske Salmebog. Det er “Vi synger 
med Maria” (DDS 73) fra 1980 med me-
lodi af Harald Gullichsen og “En dag skal 
Herrens skaberdrømme møde” (DDS 278) 
fra 1978 med melodi af Trond Kverno. 
Mange af Skeies salmer findes endnu kun 
på norsk. Det gælder “Jeg tror på jordens 
forvandling”, “Morgendagens søsken”, af-
tensangen “Helt til månen går til ro”, samt 
julesalmerne “Tenn lys”, ”En stjerne skin-
ner i natt” (på dansk: “Nu i denne time”, 
sunget af julepatruljen).
   Hvis disse salmer slår an i Danmark, kun-
ne det måske være en opgave at få dem over-
sat. Opfordringen er hermed givet videre.

MeNighedSrådSMøder  –  Alle møderne er offentlige

Fortsat fra forsiden

Sognepræst Knud Munck 
Langøvej 2, 4772 Langebæk 
Tlf. 55 39 50 37
Mobil nr. 40 34 90 99
Mail: knud.munck@mail.dk 
Træf.: Ti.-fre. 10-12, lø. eft. aftale. 
Mandag: fridag, der skal ringes til sog-
nepræsten vedr. kirkelige handlinger.

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

Organist: Lennart Lindegaard
Algade 35, 2. th. 4760 Vordingborg
Tlf. 21 26 23 83 
Mail: lennartlindegaard@yahoo.dk 

Kirkesanger: Anja Wesselhoff
Neblevej 8, Rekkende, 4720 Præstø
Tel. 41 57 66 68
anja@ploumann.dk

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

Graverkontoret:
Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave 
Tlf. 55 38 81 05 (bedst 12-12.30) 
Mail: graverkalvehavekirke@gmail.com

Kalvehave Menighedsråd:
Formand Birgit Hasling
Sundvej 43, 4771 Kalvehave
Tlf. 30 62 41 62
Mail: birgit.hasling@gmail.com

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

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

Graver: Joan Jensen 
Skovstræde 20, 4773 Stensved 
Tlf. 55 38 61 57 +  51 51 31 57 
(bedst 12-13) 
Mail: graverstensbykirke@gmail.com 

Stensby Menighedsråd: 
Formand Sonja Andersen
Stensby Linie 11, 4773 Stensved
Tlf. 23 68 87 47
Mail: sonja_jens@outlook.dk

Kirkeværge: Vakant

Redaktion: Knud Munck, 
Sonja Andersen og Birgit Hasling

deadline for næste blad: 
26. september 2019

Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup
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Andagt i Stensby
Lørdag den 14. september er der menig-
hedsmøde i Peterskirken i Stensby kl. 9.00. 
Der indledes med en kort andagt. Der ser-
veres kaffe og rundstykker efter andagten. 
Herefter drøftes kirkens forhold og kom-
mer med ønsker og visioner for fremtiden. 
Vi går også en tur på kirkegården. 

gå-gudstjeneste
Tirsdag den 8. oktober kl. 9.00 i Kalvehave 
Kirke arrangeres der gå-gudstjeneste for 
vandrefolket og andre interesserede. Der 
holdes en kort andagt ved præsten, synges 
nogle salmer, og efterfølgende er der kaffe 
og the samt rundstykker med smør. 
Efter måltidet følger vandringen.  Alle er vel-
komne, og det er gratis.

Pilgrimsvandring 1
Lørdag den 7. september arrangeres der 
pilgrimsvandring fra Kalvehave, over til 
Møn og tilbage til Kalvehave. Deltagerne 
mødes ved kirken kl. 9.30 til en kort an-
dagt ved Knud Munck. Efter samling ved 
helligkilde-mindestenen vandrer man vi-
dere mod øst med udsigt over Ulvsund og 
Bøgestrømmen, ad Strandstien nordpå til 
Viemose Skov, mod vest til Viemose, mod 
syd retur til Kalvehave Kirke, måske med 
en kop kaffe og uformelt samvær, inden vi 
siger farvel. Vandrings-ruten er ca. 7 km.
  Temaet for vandringen er inspireret af ind-
skriften på helligkilde-stenen på Kalvehave 
kirkegård: “Her sprang engang et kildevæld 
med helligt vand fra jorden selv”.  Evt. til-
melding til: seselv@gmail.com er velkommen, 
dog ikke nødvendig. Alle spørgsmål rettes til 
Holger Madsen på mobil 25 36 52 60.

Pilgrimsvandring 2
Vi har også pilgrimsvandring søndag den 
8. september kl. 10-15, hvor vi skal gå 
Bogø rundt. Vi mødes ved Bogø Kirke kl. 
10 hvor der bliver en kort andagt.
  Vi vandrer så øen rundt og regner med at 
være tilbage ved kirken igen ved 15-tiden.
  Husk madpakke og godt fodtøj. Alle er vel-
komne. Turen er arrangeret af Knud Munck 
og Alex Mark Knudsen. Tilmelding ikke 
nødvendig.

Sogneaften: Kristne bliver forfulgt
Til sogneaftenen torsdag den 12. september 
kl. 19.00 i Langebæk Præstegård kommer 
journalist Klaus Wivel og fortæller om kri-
stenforfølgelser i Mellemøsten. Wivel har 
indgående beskæftiget 
sig med fænomenet i 
bogen “Den sidste nad-
ver”, og han vil prøve at 
føre os a jour med ud-
viklingen op til i dag. 
Arr.: Kalvehave-Stens-
by Menighedsråd

Studiekredsen 
i præstegården
Langebækkirkerne har igennem lang tid 
haft en litterær studiekreds, hvor vi læser 
fortrinsvist nyere nordisk litteratur. Vi er 
ca. 20-30 mænd og kvinder, der mødes og 
gennemgår en roman eller novellesamling 
en gang om måneden. Det er den sidste 
tirsdag i måneden, og mødestedet er Lange-
bæk Præstegård.
Planen for de kommende gange:
Truman Capote: Med koldt blod. Dy 
Plambech: Mikael. Maren Uthaug: Hvor 
der er fugle. Audur Olafsdottir: Ar.
  Vi skal gøre opmærksom på, at der er 
plads til nye medlemmer. Henvendelse 
til Knud Munck, 55 39 50 37, eller Lise 
Hovgaard, 55 38 63 41.  

  Første møde efter 
sommerferien er den 
24. september kl. 19 i 
Langebæk Præstegård 
med gennemgang Ca-
potes kriminalroman 
“Med koldt blod”.

Sangcafé på Skovbo 
Torsdag den 26. september kl. 14-16.
Man synger salmer og sange fra Højsko-
lesangbogen. Eftermiddagen ledes af Len-
nart Lindegaard og Pernille Pock. Der ser-
veres og kaffe og the m.v.

debatmøde om 
skovkirkegårde i Vordingborg
Der er debataften om skovkirkegårde 
i Danmark torsdag den 24. oktober kl. 
19.00. Mødet holdes i Sognegården i 
Vordingborg, Færgegårdsvej 3, 4760 Vor-
dingborg. Panelet vil bestå af præst og 
fremtidsforsker Birgitte Kragh Engholm, 
en repræsentant fra Humanistisk Sam-
fund, samt kirkegårdsleder Søren Jensen. 
  Der serveres kaffe/the og kage ved mø-
det. Entre 100 kr.
  Arr. Stensby Menighedsråd i samarbejde 
med Aftenskolen LEA og Vordingborg Sogn.

To foredrag under Folkeuniversitetet
Torsdag den 7. november kl. 19.00 i Lange-
bæk Præstegård: Heinrich Bölls forfatter-
skab. Böll stammer fra Köln og var soldat 
under 2. verdenskrig. Han skildrer i ro-
maner og essays krigens meningsløshed og 
efterkrigstidens fattigdom og nød.
  Tirsdag den 19. november kl. 19.00 i 
Mern Præstegård: Siegfried Lenz´ forfat-
terskab. Forfatteren havde et stort kend-
skab til Danmark, hvor-
til han også deserterede 
under krigen. Han er 
forfatter til mange novel-
ler og romaner, hvoraf 
den mest kendte nok er 
“Tysktime”, der udkom 
på dansk i 1970. 

AKTiViTeTerSærlige gudSTjeNeSTer

Konfirmander skrives ind
Indskrivning af konfirmanden tors-
dag den 5. september kl. 16-18. Der 
bliver en kort orientering om k-for-
løbet og udleveres en plan. 
  Den vil også kunne ses på Stensby 
Skoles intra. - Husk dåbsattest.

Forårets konfirmander
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KAlVehAVe KirKe

døBTe:
9. juni 2019
Agnes- Marie Krammer Pock, 
datter af Michaela Silke Pock 
og Philip Kræmmer Pock.

Esben Benjamin Pock, søn af 
Michaela Silke Pock og Philip 
Kræmmer Pock.

VielSe:
15. juni 2019
Nicoline Koch Rasmussen og 
Kevin Ahrens Nielsen.

døde, BegrAVede og 
BiSATTe:
17. april 2019
Elly Margrethe Petersen

20. april 2019
Arne Kristian Nielsen

30. april 2019
Inge Nielsen

3. maj 2019
Nils Engelbrecht Nielsen

10. maj 2019
Lars Erik Rasmussen

14. maj 2019
Kirstine Sofie Jensen

3. juni 2019
Kai Lau Olsen

4. juni 2019
Vagn Ring Madsen

PeTerSKirKeN

døBTe:
21. april 2019
Anton Henriksen Elmkjær, 
søn af Regitze Henriksen 
Thrane og Kenneth Brøchner 
Elmkjær.

1. juni 2019
Carla Nicoline Isaksen, datter 
af Camilla Stine poulsen og 
Mikkel Lind Isaksen.

15. juni 2019
Mathilde Christine Busted 
Johansen, datter af Vibeke 
Busted Johansen og Johnny 
Busted Johansen.

22. juni 2019
Luna Alba Dahl Johansen. dat-
ter af Michelle Dahl Johansen 
og Chris Andrew Jensen.

29. juni 2019
Olivia Solberg Hausted, datter 
af Amanda Solberg Lauridsen 
og Philip Hausted.

døde, BegrAVede 
Og BiSATTe:

6. juni 2019
Jan Larsson.

10. juni 2019
Gert Emil Werge Olsen

20. juni 2019
Geert Alex Nielsen.

NyT FrA STeNSBy MeNighedSråd

Henrik Pødenphant har af personlige 
grunde ønsket at udtræde af menig-
hedsrådet. Henrik har ydet en stor 
indsats i de 2½ år, han har været med i 
rådet. En stor tak til Henrik!
  Som nyt medlem indtræder supple-
ant Peter Henrik Lynard, som vi byder 
velkommen som fast medlem af rådet. 
Vi glæder os til samarbejdet med Peter 
Henrik, der i en kort periode har været 
vikar for Claudine Bruun i hendes sy-

geperiode. Claudine er nu tilbage, og 
velkommen igen til hende.
 Velkommen også til Anja Plou-
mann Wesselhoff, der er ny kirkesan-
ger fra 1. juli 2019 (gælder også for 
Kalvehave Sogn).
  Vi ser frem til et godt og udviklende 
samarbejde, til glæde for menigheden 
i Stensby sogn.
  På menighedsrådets vegne
  Sonja Andersen

Der er efterårskoncert med sangkoret 
“Stjernen”, Vordingborg, der under ledel-
se af organist Lennart Lindegaard. 
Det foregår i Stensby Kirke torsdag den 10. 
oktober kl. 19.00.

“Spil dansk” 
i Kalvehave
I Kalvehave Kirke er der torsdag den 31. 
oktober stor spil- og syng-sammen-dag, 
hvor en række kor fra lokalområdet med-
virker. De øver i løbet af dagen og afslutter 
med koncert kl. 14, hvortil offentligheden 
er velkommen.
  Det er gratis at overvære koncerterne.

julekoncert i Kalvehave
Til julekoncerten i år kommer Præstø og 
Skibinge Kirkes Pigekor under ledelse af 
Charlotte Dagnæs-Hansen. Det er søndag 
den 17. november kl. 15.00 i Kalvehave 
Kirke.
  Koret består af godt 30 piger i alderen 
12-21 år. Det er tilknyttet Præstø og Ski-
binge kirker, og mange af pigerne har sun-
get i kirkernes kor siden de var 6 – 7 år, 
hvor de begyndte i Spirekoret, som er for 
børn i alderen 6-8 år.
  Koret synger til gudstjenester i Præstø og 
Skibinge Kirker ca. 3 gange om måneden 
og har de seneste år tillige givet koncerter 
i omegnens kirker og ved kulturelle begi-
venheder i regionen.
  Koret har stor glæde af at mødes og 
synge sammen med andre kor og har så-

ledes de senere år mødtes med et kor fra 
Nørrevangskirken i Slagelse og Roskilde 
Domkirke. I påsken 2017 havde koret be-
søg af et pigekor fra Lübeck, og i februar 
2018 var Præstø og Skibinge Kirkers ung-
domskor på genbesøg i Lübeck.
  I 2015 rejste koret til London for at 
opleve engelske kirkekor og synge i Den 
danske Kirke, og i efteråret 2018 besøgte 
de Paris, hvor de sang i Den danske Kirke 
til en fælles nordisk gudstjeneste og i den 
franske Kirke Saint-Antoine.
  Siden januar 2017 har en del af korets 
medlemmer modtaget soloundervisning 
hos sangeren Amy Vestbø, og ofte indgår 
der solo- eller duet-partier i repertoiret.
  Korets dirigent har siden november 2001 
været organist og kantor i Præstø og Ski-
binge kirker, Charlotte Dagnæs-Hansen
  Der er gratis adgang.

KONcerTer



dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

1. september 11.s.e.trin. 10.30 KM  Ingen

7. september Familiegudstj. 10.00 KM -

8. september 12.s.e.trin. Pilgrimsvandring Bogø rundt. Vi mødes ved Bogø Kirke kl.10.00

14. september Andagt med efterfølgende menighedsmøde 9.00 KM

15. september 13.s.e.trin. 10.30 KM  Ingen

21. september Familiegudstj. 11.00 KM -

22. september 14.s.e.trin.  Ingen 10.30 KM 

29. september 15.s.e.trin. 10.30 KM (Kor)  Ingen
 Høstgudstjeneste

6. oktober  16.s.e.trin. Ingen 10.30 KM (Kor) 
 Høstgudstjeneste 

8. oktober Gå-gudstjeneste  9.00 KM -

13. oktober  17.s.e.trin. 10.30 KM  Ingen

20. oktober  18.s.e.trin. Ingen 10.30 KM (Kor) 

22. oktober Andagt 9.00 KM  -

27. oktober  19.s.e.trin. 10.30 KM  Ingen

30. oktober  Halloween for unge, Fællesgudstjeneste i Mern Kirke kl.17.00 AMK og KM

3. november  Alle Helgen 16.00 KM (Kor) 14.00 KM (Kor)

10. november 21.s.e.trin. Ingen 10.30 KM 

17. november 22.s.e.trin.         10.30 KM  Ingen

24. november Sidste s. i kirkeåret Ingen 10.30 KM 

KM = Knud Munck - AMK = Alex Mark Knudsen    = Kirkekaffe

Gudstjenester & Arrangementer

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

gudstjenester på “Skovbo”
  Onsdag den 4. september ved KM
  Onsdag den 2. oktober ved KM
  Onsdag den 6. november ved KM
Alle dage kl. 14.30. - Beboerne i de nærliggende 
boliger er også velkomne.


