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“Altid frejdig, når du går” - et hit af en salme
Af Knud Munck

Salmen “Altid frejdig, når du går” er 
skrevet af Christian Richardt, der både var 
digter og præst. Den blev skrevet, mens 
han var præst i Ørsted på Fyn, hvor han af 
og til gik rundt i præstegårdshaven og 
digtede.

Richardt blev født i Køben
havn i 1831 og er kendt som 
en både humoristisk og 
alvorlig digter, hvis ydre 
liv var meget stilfærdigt.

Han begyndte i 1848 
at læse teologi på 
Københavns Universitet 
med henblik på at blive 
præst. Han var aktiv i 
Studenterforeningen og 
skrev en del studenter
sange i denne tid. Han var 
med til at danne en lille 
Studenterkreds, som gik under 
navnet ”Oasen”, hvor der en gang 
om måneden blev holdt foredrag, 
diskuteret og ikke mindst musiceret. Her 
kunne han i gode venners lag få afløb for 
sin store digteriske trang, og det var til 
dette forum han skrev en lang række 
digte, skæmteviser, nationale digte og 

åndelige sange. Han skrev også flere 
skuespil til Studenterforeningen, hvoraf et 
endte med at blive opført på Det 
Kongelige Teater. Han er også kendt for at 
have skrevet den muntre studentervise 

”En Skål for det blinkende søernes 
bånd”, der er en hyldest til 

skandinavismen. Senere, i 
1878, blev operaen ”Marsk 
og drot” opført på det 
Kongelige Teater, der 
havde musik af Peter 
Heise og tekst af 
Richardt.

Efter endt teologi
studium i 1857 virkede 
han først som litteratur

anmelder ved Dagbladet 
og som lærer på Zahles 

Skole i København. Mens 
han endnu havde dette 

arbejde, dristede han sig til at 
udgive en lille beskeden digtsamling, 

“Smaadigte”, i 1861, og af digte herfra 
kan nævnes ”Lær mig nattens stjerne” og 
”Sov, mit barn, sov længe”. Digtsamlingen 
gjorde stor lykke, og succesen medførte, at 
han vandt et rejselegat, hvorefter han drog 



2 · Sognebladet nr. 1 · 2017  Sognebladet · nr. 1 · 2017 ·  3 

Sognepræst Knud Munck 
Langøvej 2, 4772 Langebæk 
Tlf. 55 39 50 37
Mobil nr. 40 34 90 99
Email: knud.munck@mail.dk 
Træf.: Ti.fre. 1012, lø. eft. aftale. 
Mandag: fridag

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

Organist: Lennart Lindegaard 
Købmagergade 12, st. th.
4760 Vordingborg
Tlf. 21 26 23 83 
Email: lennartlindegaard@yahoo.dk 

Kirkesanger: Vakant

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

Graver: Ole Nielsen 
Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave 
Tlf. 55 38 81 05 (bedst 1213) 
Email: olegraver@mail.dk 

Kalvehave Menighedsråd:
Formand Birgit Hasling
Sundvej 43, 4771 Kalvehave
Tlf. 30 62 41 62

Kirkeværge/præstegårdsudvalgs
formand: John Thøfner 
Sandvig Kohave 2, Sandvig 
4735 Mern, Tlf. 20 47 50 42 
Email: 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 1213) 
Email: graverstensbykirke@gmail.com 

Stensby Menighedsråd: 
Formand Sonja Andersen
Stensby Linie 11, 4773 Stensved
Tlf. 23 68 87 47

Kirkeværge: Lene Carlsen, 
Skyttemarksvej 36B, 4773 Stensved 
Tlf. 55 38 67 93 
Email: lkbcarlsen@gmail.com

Redaktion: Knud Munck, 
Sonja Andersen og Birgit Hasling

Deadline for næste blad: 
10. spril 2017

Tryk: Sangill Grafisk, HolmeOlstrup

Kalvehave Menighedsråd
Kalvehave Menighedsråd afholder 
møder i Langebæk Præstegård:
torsdag den 30. marts kl.10.00
torsdag den 27. april kl.10.00
onsdag den 24. maj kl.10.00

Stensby Menighedsråd
Stensby Menighedsråd afholder 
møder i ”Graverhuset” i Stensby:
onsdag den 8. marts kl.18.30.
onsdag den 12. april kl.18.30
torsdag den 11. maj kl.18.30

MENIGHEDSRÅDSMØDER - Der er offentlig adgang til alle møderne

Fortsættes side 4

på en slags pilgrimsvandring til Rom og 
Israel, hvor han gik i Jesu fodspor. Siden 
blev han højskoleforstander i Tune ved 
Køge og sluttelig præst forskellige steder, i 
Store Heddinge, i Ørsted og ved 
Vemmetofte, hvor han døde i 1892. Han 
ligger begravet i et familiekapel på herre
gården Iselingen ved Vordingborg, som 
var i den hammerichske slægts eje. Hans 
kone Anne Matthea Hammerich, der var 
datter af hans tidligere rektor fra 
Christianshavns Borgerdydskole, stam
mede herfra, og hendes far havde i sin tid 
ejet gården.

“Altid frejdig” blev til i 1867 og er 
oprindeligt slet ikke skrevet som en salme. 
Den indgik som en åndelig vise 
(”Væbnersang”) i Richardts eget syngespil 
“Tornerose”, der er et symbolsk kristeligt 
værk, bygget over eventyret af samme navn.

Stykket handler om en ung ridder, der 
vil befri den fortryllede kongedatter 
Tornerose fra hendes tjørnefængsel. 
Hendes far har engang forgrebet sig på 
den fromme St. Placidus, og til straf derfor 
er hans borg blevet givet i en anden fyrstes 
besiddelse. Men kongen angrer sin onde 
handling og omvender sig. Så en dag 
kommer der en ung ridder fra et fremmed 
land. Han har hørt om Torneroses 
skønhed og vil for enhver pris finde hende 
og vinde hendes hjerte. Han stoler på sig 
selv og tror på, det nok skal lykkes, skønt 
mange før ham havde måttet lide døden 
under forsøget på at befri hende.

Han gør nu forsøget på at trænge 
igennem tjørnehækken, men det lykkes 
ikke at trænge igennem med magt, selv 
om han når længere ind i den end nogen 
anden før ham. Nedbøjet og ydmyget må 
han opgive i sit forehavende, og alt synes 
tabt. Men så viser den gamle klosterbroder 
ham den eneste rette måde at befri 

kongedatteren på. Ydre våben og ud
rustning gør det ikke. Kun ved hjertets 
stille kræfter, tro, håb og kærlighed, kan 
det kunne lykkes, og disse kræfter er 
ridderen heldigvis i besiddelse af.

Anden gang på vej ind i tjørnehækken er 
han ubevæbnet og alene. Han medbringer 
kun St. Placidus´ harpe. Under harpens 
klang ser han, hvordan tjørnekrattet 
forsvinder foran ham, og han når til sidst 
frem til slottet. Ved vindelbroen, der fører 
ind i selve slottet, standser han et øjeblik og 
fremsiger følgende: ”Paa Vindebroen er 
jeg,  fra dens Planker det giver Gjenlyd alt 
for hvert et Skridt, nu vil jeg stemme op 
den lille Vise, min Fader lærte mig, da jeg 
blev Væbner”.

Umiddelbart herefter istemmer han 
visen ”Altid frejdig”, der er på tre strofer 
og handler om, at der heldigvis findes tro, 
håb og kærlighed. Mens han synger, lykkes 
det ham at trænge frem til den sovende 
Tornerose. Han vækker hende, og hun er 
dermed befriet.

Syngespillet bliver uropført i 1873, og 
her tillod man sig at ændre tekstens “Med 
et Fadervor i pagt” til “gode Alfer staar paa 
Vagt”. Kristendommen blev dermed 
næsten skrevet ud af salmen.

”Væbnersangen” kom med i digt
samlingen “Texter og Toner” fra 1868, og 
den kom senere til at indgå i flere 
salmebøger, første gang i 1897. Den kom 
også med i Den Danske Salmebog fra 
1953 og er naturligvis også med i den 
nyeste salmebog fra 2002.

Som vise havde den melodi af Peter 
Heise, men som salme fandt man frem til 
at synge den på en melodi af Weyse, som 
er skrevet til Ingemanns aftensalme 
“Dagen går med raske fjed”.

”Altid frejdig” et blevet flittigt benyttet i 
kirken, og alle danskere kender den som 

Fortsat fra forsiden

MENIGHEDSPLEJEN – Der er mulighed for at støtte de to sognes 
menighedsplejer ved at indbetale et beløb på et af de to følgende kontonumre: 

6220  1014099 (Kalvehave) og 0040  6268355268 (Stensby).
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AKTIVITETER

GUDSTJENESTER I PÅSKEN 

SOGNEAFTENER
Kirkerne i Rom
Tirsdag den 21. marts kl.19.00 
kommer sognepræst John Ander
sen, Nykøbing F./Kalvehave til 
Langebæk Præstegård og fortæller 
om den evige stad, Rom. Han vil 
via billeder fortælle om nogle af 
Roms mange kirker, bl.a. Peterskir
ken, San Paolo fuori le Mura m.fl.
Arr. Langebækkirkerne

Kalvehave sogn og rytterdistrikt
Historikeren Kaare Johannesen 
besøger Mern Kirke torsdag den 20. 
april kl.19.00, hvor han vil holde et 
lokalhistorisk foredrag om Kalve
have Sogn og kirke, om Petersgaard 
og herregårdens første ejer, Peter 
Johansen.
Arr.: Langebækkirkerne

SOMMERUDFLUGTEN
Turen fredag den 26. maj kl.10-20 
går til Holbækegnen, hvor vi bl.a. 
skal besøge Andelslandsbyen og se 
Fjenneslev Kirke.

Afgange: 
Mern (forsamlingshuset): 10.00, 
Kalvehave (cykelhandleren): 10.15, 
Gl. Kalvehave (busstoppestedet): 
10.20, Langebæk (Skovbo): 10.30, 
Stensved (parkeringspladsen ved 
sportspladsen): 10.45.

Pris: 300 kr.
Tilmelding til kontoret i Langebæk 
Præstegård, tlf. 55 39 50 37. Sene
ste tilmelding fredag den 19. maj.
Arr. Langebækkirkerne

begravelsessalme. Men også i folkelige 
sammenhænge har den haft stor 
udbredelse. Den blev således benyttet som 
motto af frihedskæmperne under be
sættelsen. Den blev sunget i koncen
trationslejrene, hvor især sætningen i 
sidste vers gav udtryk for, hvad mange 
følte: “Kæmp for alt, hvad du har kært, / 
dø, om så det gælder”. Disse linjer kunne 
give mod og kræfter til at holde ud lidt 
endnu, når fangerne led og vansmægtede. 
Den blev også sunget, når frihedskæmperne 
blev ført bort fra Vestre Fængsel som 
kammeraternes sidste hilsen. De døds
dømte fra Hvidstensgruppen siges at have 
sunget sangen lige inden henrettelsen, 
hvilket også fremgår af filmen, der er lavet 
om gruppen. Den blev også hyppigt 
sunget ved alsangsstævnerne under be
sættelsen, der havde til formål at styrke 
nationalfølelsen og udtrykte en protest 
mod den tyske besættelse.

Salmens holdbarhed har været ene
stående herhjemme, og den er også kendt 
i andre lande. Teksten findes således 
gendigtet på tysk med begyndelseslinjen 
“Geh voran mit leichtem Mut”.

Christian Richardt har også skrevet en 
række andre kendte salmer, som står i 
salmebogen. Som eksempler kan nævnes: 
“Et kors det var det hårde, trange leje”, 
“Du, som vejen er og livet” og “Du, som 
freden mig forkynder”.

“Altid frejdig” har som sagt vist sig at 
være usædvanlig holdbar som salme, og 
det er blevet sagt om den, at der sikkert er 
mange digtere, der gerne ville ofre hele 
deres produktion for bare at have skrevet 
disse tre små vers.

Den taler opløftende til mennesker, der 
befinder sig i en dyster situation. Den 
handler om at finde modet i mørket i 
forhold til ondskab, sorg, depression og 
angst. Modet kan findes, hvis man vælger 
at fokusere på de små lysglimt (“stjernerne”) 
i stedet for det mørke, der omgiver os. 
Men modet kan også fås i bønnen Fadervor 
og troen på Gud.

Der skal kamp og mod til at gøre, hvad 
man regner for vigtigst her i livet, og det 
skal undertiden gøres med en sådan 
lidenskab, at man vil give sit liv for det. 
Hvis man kaster sig ud i livet, bliver det 
lettere at leve.

Palmesøndag
Børnegudstjeneste søndag den 9. april 
kl.10.30  i Stensby kirke. 
Minikonfirmanderne deltager i 
gudstjenesten, som foregår i øjenhøjde. 
Der synges børnesange, og der opføres 
et lille teaterstykke ved mini
konfirmanderne. Der er også en 
udstilling af deres tegninger.

Skærtorsdag
Torsdag den 13. april
Langfredag 
- De ni læsninger
Fredag den 14. april
Påskedag
Søndag den16. april
2. påskedag
Mandag den 17. april
(Se også bagsiden)

4 · Sognebladet nr. 1 · 2017

Fortsat fra side 3



6 · Sognebladet nr. 1 · 2017  Sognebladet · nr. 1 · 2017 ·  7 

KALVEHAVE KIRKE

Døde, begravede og bisatte:
11. oktober 2016
Johanne Pouline Patrine 
Andersen, Kalvehave, 90 år

16. oktober 2016
Harry Petersen, 
Kalvehave, 68 år.

26. oktober 2016
Flemming Johansen, 
Kalvehave, 75 år

26. oktober 2016
Jørn Ernst Østergaard, 
Bækkeskov, 59 år

7. november 2016
Jens Aarøe, Kalvehave, 71 år.

8. november 2016
Bent Ole Frederiksen, 
Langebæk, 82 år.

23. november 2016
Poul Frederiksen Iversen, 
Viemose, 72 år.

23. november 2016
Ester Milly Petersen, 
Langebæk, 93 år.

23. november 2016
Boye Ungermand, 
Langebæk, 54 år.

26. november 2016
Gitte Sølling Rasmussen, 
Stege, 58 år.

22. december 2016
Paula Hansen, 
Kalvehave, 85 år.

25. december 2016
John Hans Johansen, 
Langebæk, 75 år.

26. december 2016
Jes Børge Nielsewn, 
Kalvehave, 67 år.

PETERSKIRKEN

Døbte:
20. november 2016
Luna Nielsen, datter af 
Nao Nielsen og Kim Lauge 
Møller Nielsen, Allerslev.

Døde, begravede og bisatte:
3. oktober 2016
Clara Hedvig Nielsen, 
Stensved, 95 år.

3. oktober 2016
Kirsten Have Pedersen, 
Mern, 78 år.

15. oktober 2016
Alice Agnete Jensen, 
Vordingborg, 72 år.

15. oktober 2016
Erik Frede Kristoffersen, 
Stensved,  84 år.

25. oktober 2016
Michael Adelørn, 
Vordingborg, 55 år.

10. december 2016
Mona Tove Jensen, 
Mern, 92 år

ÅRETS KONFIRMANDER

Konfirmation (Kalvehave Kirke) i Stensby Kirke - 12. maj 2017 - Kl. 10.30
Cecilie Bille Andersen Fasanvej 7, Viemose 4771 Kalvehave
Cecilie Egtved Hansen Viemose Gade 59 4771 Kalvehave
Chelina Fobian Larsen Kirsebærvej 6 4773 Stensved
Mike Nielsen Åbakken 18 4773 Stensved
Mathilde Nobæk Olsen Fasanvej 9, Viemose 4771 Kalvehave
Ellen Nordkvist Permin Søvænget 11 4771 Kalvehave
Marcus Petersen Viemose Gade 73 4771 Kalvehave
Max Pelle Wulff Rasmussen Viemose Gade 95 4771 Kalvehave
Emmelie Bech Wallace Vordingborgvej 37D 4773 Stensved
Laura Folke Månsson Østervej 4 4771 Kalvehave
Sander Bergø Østergårdsstræde 6 4772 Langebæk
Lucas Bergø Østergårdsstræde 6 4772 Langebæk

 

Konfirmation - Stensby Kirke - 7. maj 2017  Kl. 10.00
Emil Valentin Mandrup Hvid Byager Parkvej 24 4773 Stensved
Emilie Skov Bork Hansen Kirsebærvej 1 4773 Stensved
Michelle Marie Hansen Vibevej 10 4773 Stensved
Elias Nicolai Koustrup Hansen Mejerivænget 8 4773 Stensved
Daniella Bille Johannessen Parkvej 46 4773 Stensved
Signe Melanie Emily Mortensen Larsen Parkvej 56 4773 Stensved
Malene Hougaard Nicolajsen Tolstrupvej 8 4735 Mern
Aksel Herløv Rasmussen Kirsebærvej 9 4773 Stensved
Nicolaj Bonne Thomsen Birkebakken 8 4773 Stensved
Freya Marie Filtenborg Æbelnæsvej 44, Ebbelnæs 4780 Stege
Mathias Nicolaj Lind Skyttemarksvej 5 4773 Stensved
Sabrina Balleby Madsen Åløkkevej 7 4773 Stensved
DamienTristan Nobel Nielsen  Grønsundvej 611  4793 Bogø 
Malene Nielsen Skovhusevej 32 4773 Stensved

Konfirmation - Stensby Kirke - 7. maj 2017  Kl. 12.00
Manya Lykke Dahl Åløkkevej 3 4773 Stensved
Lukas Ekdahl Ørslevvej 264 4735 Mern
Simone Lange Jørgensen Kippengevej 7 4840 Nørre Alslev
Thor Hershøj Åløkkevej 9 4773 Stensved
Mille Nielsen Klippmann Ternevej 1 4773 Stensved
Lærke Nøhr Larsen Hovvejen 12, Viemose 4771 Kalvehave
Malou Bremer Olsen Skovstræde 7 4773 Stensved
Linea Gro Pawlik Skovbrynet 2 4773 Stensved
Lucas Peter Sejr Svingkærvej 13 4760 Vordingborg

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Indre renovering af 
Kalvehave Kirke
Kalvehave Kirke skal 
renoveres indvendigt i 

løbet af 2017. Derfor vil kirken være lukke 
en stor del af året. Dato for lukningen er 
fastsat til den 15. februar. Derfor vil der i 
denne periode kun være gudstjenester og 
kirkelige handlinger i Stensby Kirke (evt. 

de nærliggende kirker efter aftale) i denne 
periode.

Der vil i år ikke være vejkirke, som der 
plejer i sommermånederne, og heller 
ingen sommerandagter,

Konfirmationen i Kalvehave fredag den 
12. maj kl.10.30 flyttes til Stensby Kirke.

Kalvehave Kirke forventes genåbnet 1. 
søndag i advent  om alt går vel.



Gudstjenester & Arrangementer
Dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

5. marts 1.s.i fasten lukket 10.30 KM kirkekaffe

12. marts  2.s. i fasten      9.00 EBJ

19. marts  3.s. i fasten                               10.30 KM kirkekaffe (kor)

26. marts Midfaste      9.00 AMK 

2. april Mariæ Bebudelse      10.30 KM kirkekaffe

9. april Palmesøndag      10.30 KM 
 Minikonfirmander  kirkekaffe og sodavand

13. april Skærtorsdag      10.30 KM (kor)

14. april  Langfredag      10.30 KM (kor)
 De ni læsninger (konfirmander)

16. april  Påskedag      10.30 KM kirkekaffe (kor)

17. april  2. påskedag      10.30 KM

23. april  1.s.e. påske      10.30 EBJ kirkekaffe

30. april 2.s.e. påske      10.30 KM kirkekaffe 

7. maj 3.se. påske      10.00 KM + 12.00  
 konfirmation af Stensby-konfirmanderne

12. maj  Bededag      10.30 KM 
 konfirmation af Kalvehave-konfirmanderne

14. maj 4.s.e. påske      10.30 KM kirkekaffe

21. maj 5.s.e. påske      10.30 KM kirkekaffe

25. maj Kr. Himmelfart      10.30 KM (kor)

28. maj 6.s.e. maj      10.30 EBJ kirkekaffe 

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

Gudstjenester på 
plejehjemmet Skovbo
Onsdag den 1. marts kl.14.30 ved KM
Onsdag den 5. april kl.14.30 ved KM
Onsdag den 3. maj kl.14.30 ved KM
Beboerne i de nærliggende boliger er også 
velkomne.

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.


