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Høst og høstgudstjeneste   
v. Knud Munck

Sognebladet
Når høsten er kommet i hus, er det årets 
højdepunkt for landmanden, og han kan 
være glad og stolt, hvis han har fået en god 
høst. Så er hans fremtid sikret! Men han er 
som regel ikke bare stolt, han er også tak-
nemmelig. For det er jo ikke ham, der får 
kornet til at gro. Der er god grund til at gå 
i kirke og takke Gud for høsten, og det er 
derfor, at kirkerne landet over holder høst-
gudstjenester.
 Høstgudstjenesten er ikke en kirkelig 
højtid med fast plads i kirkeårets kalender 
eller liturgi. Alligevel afholder de fleste kir-
ker en sådan gudstjeneste i perioden mel-
lem den 1. september og den 4. oktober.
 En høstgudstjeneste er en takkeguds-
tjeneste for høsten, frugtbarheden og det 
daglige brød. På landet giver det indly-
sende mening at holde høstgudstjeneste, 
mens det i bysogne kan synes mindre re-
levant. Der er dog altid grund til at glæde 
sig over jordens mangfoldighed og Guds 
skaberværk, og også byboere er jo dybt af-
hængige af naturen.
 I min barndom var samfundet i langt 
højere grad end i dag afhængigt af høstens 
udkomme. Derfor var den årlige høstguds-
tjeneste en højtidsdag i kirken. Det var den 

søndag, hvor alle landmændene mødte op, 
og den var fyldt til bristepunktet. Når kor-
degnen skulle tælle, hvad der var lagt i kirke-
bøssen, var den fuld af sedler, og høstofferet 
var ubetinget det mest indbringende i året.
  Nogle steder foregik betalingen af høstof-
feret sådan, at en person fra hver husstand 
gik op og lagde en kuvert med penge på 
alteret, og det var sædvane, at pengene 
blev brugt blandt dem, som ikke havde så 
meget. Det er derfor man i Adolph Reckes 
høstvise ”Marken er mejet” synger: ”Rev vi 
marken let, / det er gammel ret, / fuglen og 
den fattige skal også være mæt”.
 Nogle har påstået, at landmændenes 
høstoffer svarer til ofringer til de gamle 
nordiske guder og er en temmelig ukriste-
lig skik. Men landmændenes tankegang 
er vel bare den, at Gud skal takkes for hø-
sten, for den er jo ingen selvfølge.
 Kirkerne er denne søndag sædvanligvis 
pyntet med aks, græskar, blomster og andre 
vækster, der symboliserer høstens gaver.
 Ved høstgudstjenesten er der tradition 
for at synge kendte høst- og efterårssalmer 
som ”Vi pløjed og vi så´de”, ”Nu falmer 
skoven trindt om land” og ”Du gav mig, o 
Herre, en lod af din jord”.
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Skyttemarksvej 36B, 4773 Stensved 
Tlf. 55 38 67 93 
E-mail: lkbcarlsen@gmail.com
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Skovstræde 16, 4773 Stensved 
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Redaktion: Knud Munck, Marie-Jo-
hanne Rønsholt og Lene Carlsen. 

Deadline for næste blad: 
11. oktober 2016

Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

Kalvehave Menighedsråd: 
8. september, 13. oktober, 10. november 
kl. 10.00 i Langebæk Præstegård

Stensby Menighedsråd: 
6. september, 11. oktober 
kl.18.30 i ”Graverhuset” i Stensby   

SERIE: De ansatte ved kirkerne

Lennart Lindegaard, født 12. april 1978, 
blev ansat som organist ved Kalvehave og 
Stensby kirker 15. marts 2010. Han blev 
uddannet organist og korleder i 2001 
på Sjællands kirkemusikskole i Roskilde 
(SJK), men har fungeret som organist 
siden 1992. Han var ansat ved Ørslev 
Kirke ved Vordingborg 1992-2007. I 
mellemtiden har han været organistvi-
kar i diverse kirker både på Sydsjælland, 
Nordfalster, i København og Odsherred.
 Musikken er ikke fremmed for Len-
nart. Både hans farfar og oldefar var regi-
mentsmusikere, hvilket nok har inspire-
ret Lennart til at være med i Prins Jørgens 
Garde i seks år, hvor han bl.a. kunne spil-
le sin oldefar Kai Nielsens komposition 
”Kong Frederik den IX´s Honnørmarch”. 
Udover at spille i kirken, samt lede ”Me-
nighedskoret” i kirkerne, har Lennart tre 
andre kor på Sjælland og Falster. Han er 
desuden aktiv i musiklivet i Vordingborg 

og omegn, samt sidder i bestyrelsen for 
aftenskolen ”LEA”.
 Han har tidligere siddet i andre besty-
relser, bl.a. i ”Visens Venner Vording-
borg”, ”Sjællandske Folkekor” og ”Dansk 
Musikerforbund”.
 De sidste par år har han kastet sig ud i 
at være akkompagnatør på ”Friluftscenen 
i Damsholte”, både til sommer- og jule-
spillet.
 Lennarts fritid består af at spille musik, 
høre musik, komponere musik, arrangere 
musik, men nok mest hygge med sine to 
børn eller læse en god krimi.

Organist med musiktraditioner

Information om gravsteder på 
Stensby Kirkegård 2016
Som medlem af Den danske Folkekirke, 
er det som udgangspunkt gratis at erhver-
ve et gravsted. Der betales for nedsættelse 
af urne, samt vedligeholdelse, hvis graver 
passer gravstederne. Graveren passer ob-
ligatorisk ved gravsteder i plænen. Der 
findes forskellige typer gravsteder:
1. Urnegravsted 1½ m2 med hæk om-

kring
2. Urnegravsted 1 m2 med hæk omkring
3. Fællesgrav med obligatorisk pasning 

og pleje til 2 urnepladser
4. Anonym fællesgrav med obligatorisk 

pasning og pleje til 1 urneplads

5. Kistegravsteder med plads til 1, 2, 3 
eller 4 kister

Ad. 1, 2 og 5: Her tillades det, at man 
selv kan sætte sit præg på gravstedet in-
denfor en rimelig grænse, eksempelvis 
pynte med blomster, planter eller små 
ting, der har betydning for familien.
Ad. 3: Her tillades det kun at benytte de 
vendbare vaser, som købes hos graver og 
man kan lægge en enkelt buket på grav-
stenen.
Ad 4: Her kan lægges blomster ved den 
store sten, ikke ude på plænen. Priser 
vedrørende vedligeholdelse og pasning af 
gravsteder oplyses af graveren.

Med venlig hilsen Stensby Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDSMØDER  –  Alle møderne er offentlige
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Gudstjeneste på vejen
Der arrangeres atter i år en pilgrimsvan-
dring, der går fra Damsholte Kirke til 
Kalvehave Kirke søndag den 4. september 
kl. 10-ca.15. Alle motionsduelige sog-
nebørn er velkommen på turen. Vi går 
noget af tiden i stilhed, og der er små 
andagter undervejs ved præsterne.
  Husk madpakke og fornuftigt fodtøj, 
samt evt. regntøj. Kommende konfir-
mander med forældre bedes deltage.

Børnehøstgudstjeneste i Stensby
Der afholdes børnehøstgudstjeneste i 
Stensby Kirke torsdag den 22. september 
kl.17.00 ved præst Sanne Lomholt.
  Der serveres spaghetti og saftevand efter 
gudstjenesten. Tilmelding senest 15. sep-
tember til præstegården.   
Arr. Stensby Menighedsråd

Forklarelsesgudstjeneste
Søndag den 2. oktober kl. 10.30 i Stensby 
Kirke vil forme sig som en forklaring på 
gudstjenestens enkelte led. Konfirman-
der og forældre indbydes særligt til denne 
”begyndergudstjeneste”, men alle er vel-
komne. - Arr.: Stensby Menighedsråd

Syng nye salmer med organisten
Vi indbyder til en sangeftermiddag i dels 
Stensby Kirke (søndag den 25. september 
kl.14.00), dels Kalvehave Kirke (søndag 
den 30. oktober kl.14.00) og for at lære 

nogle nye salmer at kende, fortrinsvis 
fra salmebogen. Det kan dels være en ny 
melodi, dels en ny tekst eller begge dele 
samtidig. - Arr.: De to menighedsråd

SOGNEAFTENER - Den indre fred
Tirsdag den 30. august kl.19.00 kommer 
stud. theol. Marie-Louise I. Sørensen, 
København og holder foredrag i Kalve-
have Kirke om pilgrimsvandring og men-
neskets søgen efter den indre fred. Men 
hvad er bevæggrundene for pilgrimsvan-
dringer igennem den kristne historie? 
  Hun har selv deltaget i flere pilgrimsvan-
dringer, bl.a. fra Kruså til Rom, og der 
vises dias fra turene. Foredraget skal ses  
som en optakt til pilgrimsvandringen  
den 4. september fra Damsholte til Kalve-
have (se andetsteds).
  Arr. Langebækkirkerne

Præstens lektie
Torsdag den 15. september kl. 19.00 er der 
foredrag i Mern Kirke ved Rasmus Birke-
rod, programvært på TV2 ØST. Han har 
modtaget KLF, Kirke & Mediers hæders-
legat 2014, og er vært på et debatprogram, 
der sætter fokus på tro og tvivl, etik og 
livsanskuelse, kaldet ”Præstens Lektie” på 
TV2 ØST. Rasmus Birkerod, der selv tror 
på Gud, har også været rejseleder i Israel. 
Hans interesser spænder vidt fra religion, 
tro, spiritualitet, filosofi, Mellemøsten 
over rødvin til sport, politik og økonomi.
  Arr.: Langebækkirkerne

Storm P.- aften
Tirsdag den 4. oktober kl.19.00 kommer 
Mogens Blume-Schmith til Øster Eges-
borg Kirke og vil fortælle om tegneren og 
forfatteren Robert Storm Petersen. Fore-
draget ledsages af billeder. Foredraget vil 
fokusere på Storm P. både som menneske 
og humorist.   Arr.: Langebækkirkerne 

Folkeuniversitetet
Der er foredrag om den engelske forfat-
ter J.R.R. Tolkien ved sognepræst Alex 
Mark Knudsen. Tirsdag den 1. november 
kl.19.00 i Mern Præstegård. Tolkien de-
buterede i 1937 med fantasy-romanen 
”Hobitten”, men er nok mest kendt for 
tre-bindsværket ”Ringenes herre” fra 
1954-55, der er blevet kaldt ”det tyvende 
århundredes største skønlitterære værk”. 
Begge romaner er blevet filmatiseret.

Der afholdes foredrag om forholdet mel-
lem de to verdensberømte forfattere H.C. 
Andersen og Charles Dickens ved sogne-
præst Knud Munck tirsdag den 15. novem-
ber kl.19.00 i Langebæk Præstegård. H.C. 
Andersen besøgte Dickens i England i 
1857 og blev der i hele fem uger. Det var 
i starten et meget hjerteligt forhold, men 
noget gik galt og venskabet opløstes.
  Arr.: Folkeuniversitetet

”Spil dansk!-Dagen”
I år vil ”Det Hvide Kor Vordingborg” i 
samarbejde med Kalvehave Menigheds-
råd afholde ”Spil Dansk!-Dagen” i Kalve-
have Kirke.  Seks kor fra Sydsjælland og 
Falster synger sange udelukkende skrevet 
af danskere. Dette sker i Kalvehave Kirke 
torsdag den 3. november kl. 19.00. Efter 
koncerten vil menighedsrådet være vært 
ved en kop kaffe/the, og ”Det Hvide 
Kor” vil sørge for kage. Vel mødt!
  Arr. ”Det Hvide Kor Vordingborg” og Kal-
vehave Menighedsråd

Julekoncert i Kalvehave Kirke
Der er julekoncert onsdag den 30. novem-
ber kl.19.00 i Kalvehave Kirke, hvor
Københavns Drengekor kommer og syn-
ger under ledelse af Signe Alsted.
  Gratis adgang
  Arr.: Langebækkirkerne

Menighedsrådsvalg 2016
Til efteråret er der valg til menig-
hedsrådet i dit sogn. Både i Kalve-
have og Stensby sogne har vi brug for 
nye medlemmer og suppleanter til 
den kommende periode.
  Derfor holdes der orienterings- og 
opstillingsmøde tirsdag den 13. sep-
tember, hvor der fortælles om menig-
hedsrådets arbejde de sidste fire år og 
hvor vi sammen kan finde nye kandi-
dater til menighedsrådene.
  I Kalvehave holdes mødet i Viemose 
Forsamlingshus kl. 18.00-21.00.
  I Stensby holdes mødet i Stensby 
Kirke kl. 19.00-21.00.
  Mød op og få indflydelse på de næ-
ste fire år i vores sogne!

    

KONCERTER

AKTIVITETER

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
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KALVEHAVE KIRKE
Døbte:
28. maj 2016
Johannes Rudolf Macke-
prang Iuel, søn af Anne 
Sophie Iuel og Sofie Macke-
prang, København.

4. juni 2016
Emilia Klintø-Nielsen, 
datter af Anne Solveig 
Klintø-Nielsen og Thomas 
Klintø-Nielsen, Kalvehave.

10. juli 2016
Emmalie Lina Akselsen, 
datter af Randi Pia Marcus-
sen og Rasmus Akselsen, 
Vordingborg.

24. juli 2016
Ella Mynte Thomsen, datter 
af Katrine Cecilie Nielsen 
og Jonas Borup Thomsen, 
Kalvehave.

Vielse:
11. juni 2016
Amalie Dahlman Børsting 
og Daniel Christian Wärme, 
Næstved.

25. juni 2016
Lonnie Lindstrøm Kristensen 
og Jesper Strøm Hansen, 
Mern.

Døde, begravede og bisatte:
12. maj 2016
Bendt Stenersen Jørgensen, 
Lendemark, 84 år

18. maj 2016
Peder Christian Andersen, 
Langebæk, 85 år.

14. juni 2016
Marianne Muschner, 
Langebæk, 70 år.

25. juni 2016
Otto Reinhold Andersen, 
Langebæk, 90 år.

26. juni 2016
Peter Iuel, Langebæk, 64 år.

28. juni 2016
Rolf Kurt Bjerregaard, 
Langebæk, 70 år.

4. juli 2016
Leif Westerberg, Langebæk, 
85 år.

9. juli 2016
Elfrida Magda Reinholdt, 
Viemose, 102 år.

PETERSKIRKEN
Døbte:
2. juli 2016
Frederikke Fie Hemming-
sen, datter af Charlotte 
Marie Hemmingsen og Kim 
Michael Hemmingsen, 
Stendved.

10. juli 2016
Nova Victoria Futtrup Rich-
land, datter af Ditte Maria 
Richland og Lars Futtrup 
Petersen, Nykøbing F

Døde, begravede og bisatte:
15. april 2016
Hans Peter Jørgensen, 
Stensved, 73 år.

23. april 2016
Susanne Clausen, 
Vordingborg, 65 år.

15. maj 2016
Vibeke Lise Jensen, 
Stensved, 77 år.

28. maj 2016
Lene Elkjær, 
Stensved, 68 år.

7. juli 2016
Jenny Zangenberg, 
Stensved, 74 år.

FORÅRETS KONFIRMANDER Tal om Stensby Kirke
v. Thomas Carlsen 

Der er mange, der taler om 
kirken. Blandt andet om med-
lemstal og kirkegængere. Der er 
mange ting, der er meget vig-
tigere i kirken, men når med-
lemstal og kirkegang nu fylder 
så meget i debatten, kunne det 
være på sin plads at have de rig-
tige tal.
  Den 1. april 2016 var der ifølge 
Danmarks Statistik 1653 med-
lemmer af folkekirken i Stens-
by sogn. Året før, den 1. april 
2015, var der 1623 medlem-
mer. Det samlede antal indbyg-
gere i sognet er i samme periode 
vokset fra 1845 til 1869. Det 
vil sige, at der 1. april 2015 var 
88,0 % af indbyggerne i sognet, 
der var medlem af folkekirken, 
mens der den en 1. april 2016 
var 88,4 % medlemmer.
  I 2015 var der i alt 2187 kirke-
gængere i Stensby kirke til guds-
tjeneste, dåb, bryllup, bisættelse 
eller begravelse. Det var fordelt 
på i alt 61 arrangementer, så der 

var altså gennemsnitligt ca. 36 personer til stede 
udover kirkens ansatte. 
 I alt var der 1474 kirkegængere til gudstjenester, 
mens resten hovedsageligt var til bisættelser og 
dåb. Ser vi bort fra juleaften og konfirmation, var 
der gennemsnitligt 23,5 kirkegængere. Flest, når 
der også var barnedåb, og færrest, når der var tale 
om en morgengudstjeneste kl. 9. Tallene svinger 
fra 3, når der var færrest, til 66, når der var flest.
 Nu kan man selv tolke tallene og vurdere, hvad 
de er et udtryk for. Og så måske tale om det, der 
virkelig tæller i kirken.

Kilde: www.statestikbanken.dk tabel KM1

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).



Dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

4. september 15. s.e.trin. KM, AMK og EBJ 
 Pilgrimsvandr. fra Damsholte kl. 10.00 til Kalvehave K. Retur ca. kl.15.00 

11. september 16.s.e.trin. 9.00 KM 10.30 KM (Kor)
   Høstgudstj.

18. september 17.s.e.trin. 10.30 KM (Kor) 9.00 KM
  Høstgudstj.

22. september Børnehøstgudstj.  17.00 SL

25. september 18.s.e.trin. 10.30 EBJ 14.00 (Kor)
   “Syng nye salmer”

2. oktober 19. s.e.trin. 9.00 KM 10.30 KM
   Forklaringsgudstj.

9. oktober 20.s.e.trin. 10.30 EBJ Ingen

16. oktober 21. s.e. trin. 9.00 KM 10.30 KM

23. oktober 22. s.e. trin.  Ingen 10.30 KM (Kor)

30. oktober 3. s.e. trin. 14.00 KM (Kor) 10.30 KM 
  “Syng nye salmer”

31. oktober Halloween 17.00 AMK og KM i Mern Kirke

6. november  Alle Helgen 16.00 KM (Kor) 10.30 KM (Kor)

13. november 25. s. e. trin. 9.00 AMK Ingen  

20. november sidste s. i trin. 9.00 KM 10.30 KM

27. november  1.s. i advent 10.30 KM (Kor) 14.00 
  Lucia-optog Koncert
  

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

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 7. september kl.14.30 ved KM
Onsdag den 5. oktober kl.14.30 ved KM
Onsdag den 2. november kl.14.30 ved KM
Beboerne i de nærliggende boliger er også velkomne. 


