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Sognebladet
Stensby Sogns Menighedsråd havde gen-
nem længere tid ønsket en mere handicap-
venlig adgang til kirken samt et plant op-
holdsareal omkring indgang ved våbenhus, 
hvor man kunne samles efter forskellige kir-
kelige handlinger. Alison Riegels kontakte-
de derfor undertegnede i februar 2016 med 
henblik på at få udarbejdet forslag hertil.
 Udover ovennævnte ønskede man en han-
dicapparkeringsplads nær servicebygning og 
låge til kirkegården samt et befæstet areal for 
rustvogn til henholdsvis kirke og kapel.
 Det vedtagne forslag indeholdt en halv-
cirkulær rampe op til - samt et halvcir-
kulært plateau foran våbenhuset. Rampe 

kunne udformes med hældning 1:20 ved 
indgangsside, hvilket er norm efter han-
dicapreglerne, og bliver så mere stejl (op 
til 1:10) på modsat side. Til at klare ter-
rænspring i sider af rampe, er der opstillet 
granitblokke i faldende højder.
 Det nederste gamle trappetrin er hævet 
og således genbrugt, som en del af plateau-
et foran dør. Endelig er der opsat gelænder 
på hver side af indgang af samme type som 
de øvrige på kirkegården.
Rampe er primært udlagt i slidte, dansk-
svenske granitchaussésten – dog er der et 
gangareal i helt jævne stokhuggede chaus-
sésten i svensk granit af typen ”Mahogany”, 
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Sognepræst Knud Munck 
Langøvej 2, 4772 Langebæk 
Tlf. 55 39 50 37
Mobil nr. 40 34 90 99
E-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 
E-mail: ebje@km.dk

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

Kirkesanger: Hans Erik Albrekt
Ålborgvej 4, 4793 Bogø By
Tlf. 29 20 31 50 · h.e.albrekt@mail.dk 

Kalvehave Kirke 
Kirkevejen 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 

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

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. 55 38 61 57 +  51 51 31 57 
(bedst 12-13) 
E-mail: graverstensbykirke@gmail.com 

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

Kirkeværge: Thomas Carlsen, 
Vordingborgvej 50, 4773 Stensved 
Tlf. 25 66 15 80
E-mail: 2mascarlsen@gmail.com

Redaktion: Knud Munck, 
Sonja Andersen og Birgit Hasling

Deadline for næste blad: 
10. oktober 2017

Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

Kalvehave Menighedsråd afholder 
møder i Langebæk Præstegård:

Onsdag den 27. september kl.10.00
Torsdag den 26. oktober kl.10.00
Torsdag den 30. november kl.10.00

Stensby Menighedsråd afholder 
møder i ”Graverhuset” i Stensby:

Onsdag den 13. september kl. 18.30 
Onsdag den 11. oktober kl. 18.30
Onsdag den 8. november kl. 18.30

MENIGHEDSRÅDSMØDER  –  Alle møderne er offentlige
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Babysalmesang
Efter en kortere pause er det igen tid til 
babysalmesang. Babysalmesang er et red-
skab til et fællesskab med andre børn og 
voksne. Vi synger salmer med tilhørende 
bevægelser, nusser om de små poder og 
hygger os.
  Hvad kræver det? Ikke andet end tilmel-
ding og godt humør - og naturligvis en 
baby (2-14 mdr. - lad ikke alderen hindre).
  Vi holder babysalmesang i Stensby kirke 
(Peterskirken) ti tirsdage fra kl. 10-11. Det 
hele starter tirsdag den 26. september.

Der afholdes en afslutning tirsdag den 5. 
december, hvor alle er budt velkommen 
(dette gælder både familie, venner og me-
nighed). Efter hvert møde vil der være en 
kop kaffe/te til at slutte af på. Til afslut-
ningen vil der også være kage med vi-
dere. Har det interesse kan du/I 
kontakte organisten på telefon 
eller mail (se kolofonlisten). 
Der er bindende tilmelding 
senest søndag den 24. septem-
ber til høstgudstjenesten 
kl. 10.30. - Vel mødt!

samme granit som de stokhuggede fliser på 
plateau og granitblokke er udført i.
Fra rampe til låge er der etableret en gang-
venlig sti af 3 rk. tilsvarende jævne granit-
fliser med bånd af chaussésten og kantbe-
grænsning af Brosten sat i beton.
 Forud for valg af granittype var menig-
hedsrådet på en besigtigelsestur til Kloster-
kirken i Nyk. F, hvortil undertegnede havde 
medbragt nogle slidte chaussé- og brosten 
fra Stubbekøbing Havneområde, der var til 
salg, og hvor den svenske granit er gennem-
gående tema på hele kirkepladsen.
 Langs sider af sti og rampe er der udlagt 
en køre- og gangvenlig belægning af slots-
grus med et kun tyndt lag perlesten ovenpå. 
Det er således tanken, at rustvogn fremover 
kører ind af hovedindgang ved dobbeltlå-
gen og ud af nyere låge for ende af parke-
ringspladsen. Herved kan man samlet tage 
afsked fra plateau ved våbenhus.
 Som befæstet areal for rustvogn mod Ka-
pel, er der udlagt et græsarmeret kørespor 

tværs over græsplæne, der, når græsset har 
etableret sig rigtigt, vil blive nedtonet og 
mere ligne omkringliggende græsarealer. 
Ved servicebygning er der anlagt en handi-
cap P-plads i belægning som eksisterende 
ved bygning, og der er etableret fast belæg-
ning fra denne til sti inden for låge.
 Efter udarbejdelse af projekt og god-
kendelse i diverse instanser påbegyndtes 
arbejdet den 14.  november og blev med 
undtagelse af græssåning færdigt i midten 
af december måned 2016. Vi var heldige 
med vejret og med den billigste bydende 
Anlægsgartner H. Rasch & Søn fra Stub-
bekøbing, der udover egne professionelle 
folk benyttede lokal brolægger til det me-
ste chausséstensarbejde.
 Undertegnede vil gerne takke menig-
hedsrådet for et godt samarbejde omkring 
projektet og samtidig håbe, at de nye ad-
gangsforhold må blive til gavn og glæde for 
alle i sognet. 

Kirsten Jensen

Fortsat fra forsiden
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PILGRIMSVANDRING

Vi skal atter som kirke vandre ad snørkle-
de stier. Denne gang søndag den 3. septem-
ber kl. 10.00 fra Kalvehave til Damsholte. 
Mødested: Familiecenter Kalvehave, Kal-
vehave Havnevej 2, 4772 Kalvehave. Vi 
vandrer til Damsholte Kirke, hvor der 
sluttes med en andagt ca. kl. 15.00. Altså 
pilgrimsvandring med indlagte andagter 
ved forskellige helligsteder, bl.a. fortidens 
jættestuer. Husk madpakke i rygsækken 
og fornuftigt fodtøj, evt. regnfrakke.
  Arrangeret af menighedsrådene i ”lan-
gebækkirkerne”, samt Damsholte, Fane-
fjord og Bogø Kirker. Fire præster delta-
ger.
  Alle er velkomne! Tilmelding til Langebæk 
Præstegård.

Børnehøstgudstjeneste
Onsdag den 6. september kl. 17.00 er der 
børnehøstgudstjeneste i Stensby Kirke ar-
rangeret af pastor Susanne Lomholt. Der 
fortælles historier for børn og fortælles 
om høst og høstens afgrøder og frugter. 
Efter gudstjenesten er der fællesspisning. 
Nærmere program se hjemmesiden.

Høstgudstjeneste 
for begge kirker i Stensby
Søndag den 24. september kl.10.30 afhol-
des der høstgudstjeneste for at markere 
at høsten er kommet i hus. Vi takker og 
beder samt synger de traditionelle høst-
salmer. Og i prædikenen vil der blive talt 
om høstens betydning.
  Spejderne medvirker og giver eksempler 
fra de høstede afgrøder, som også er til salg.

Halloween og Alle Helgen
Der arrangeres Halloween i Mern Kirke 
tirsdag den 31. oktober kl. 17.00, mest for 
børn og unge. Bagefter serveres der pizza 
og saftevand inde i kirken.
  Alle Helgen-gudstjenesten er søndag den 
5. november kl. 16.00, hvor vi mindes 
årets døde. Vi tænder et lys i kirken for 
hver af de afdøde og lægger evt. en rose 
ved graven. Gudstjenesten afholdes i år 
kun i Stensby Kirke pga. af Kalvehave 
Kirkes renovering, men rettet mod de af-
dødes pårørende fra begge sogne.

Luther-gudstjeneste
Søndag den 29. oktober kl. 10.30 afholdes 
der i anledning af Luther-året luthersk 
gudstjeneste i Stensby Kirke. Vi vil synge 
lutter Lutter-salmer og prædikenen vil 
blive holdt på luthersk vis.
  Efter gudstjenesten er der kaffe og ”Lu-
ther-lagkage”, og til sidst vil menigheds-
rådet plante et paradisæbletræ på kirkens 
grund. Også på Kalvehave Kirkegård vil 
der blive plantet et æbletræ ved en senere 
lejlighed.

GUDSTJENESTER
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AKTIVITETER

SOGNEAFTENER:
Dansker i 
Afganistan
Tirsdag den 5. september 
kl. 19.00 kommer Car-
sten Sentow til Lange-
bæk Præstegård. Sentow 
er politimand og har 
været udsendt til Afga-
nistan som en del af den 
danske FN-mission.
  Han vil fortælle om 
denne mission og dens 
betydning.

Om Luther i Luther-året
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 i 
Langebæk Præstegård kommer pa-
stor Helge Rørtoft-Madsen og taler 
i anledning af Luther-året. Titlen er 
”Luther og det moderne” og handler 
om Luthers betydning, som vi også 
kan spore i dag.

Om de unge 
– foredrag til kon-
firmandforældre
Suzette Munksgaard 
kommer tirsdag den 
7. november kl.19.00 
i Stensby Kirke for at 
fortælle om unge og 
ungdomskulturen i 
dag, og lidt om den 
unges religiøsitet.
 Hun er til daglig projektleder på CUR 
Center for Ungdomsstudier og eftersko-
lelærer på Midtsjællands Efterskole.

Den litterære 
studiekreds
Kan du lide at læse og dis-
kutere litteratur med andre? 
Så kom og vær med i Lit-
teraturkredsen. Vi begyn-
der igen den 26. september, 
hvor vi taler om Ida Jessens 
bog: ”En ny tid”.
  Derefter den 24. oktober ”Tit er jeg 
glad” af Jens Chr. Grøndahl. Den 21. 
november er det Karl Ove Knausgaards 
bog: ”Om sommeren”, der står for tur. 
Einar Kárason: ”Raseri” gennemgås den 
30. januar. 
  Møderne afholdes på tirsdage i Lange-
bæk Præstegård kl. 19.00. Hvis du vil 
høre nærmere, kan du ringe til Lise Hov-
gaard, tlf. 55 38 63 41. 

To foredrag om engelsk 
litteratur i Folkeuniversitetet
Tirsdag den 14. november kl. 19.00 i 
Langebæk Præstegård, Sognepræst Knud 
Munck: Rudyard Kipling og den engelske 
imperialisme. Kipling var født i Indien 
og er navnlig kendt som den forfatter der 
skrev ”Junglebogen” med historierne om 
Mowgli, der voksede op i junglen blandt 
de vilde dyr.

Tirsdag den 28. november kl. 19.00 
i Mern Præstegård, Sognepræst Alex 
Mark Knudsen: Conan Doyle og 
Sherlock Holmes-figuren. 
Mordhistorier og deres 
opklaring fra det 
tågede og mystiske 
London.

FOREDRAG
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FORÅRETS KONFIRMANDER

Indskrivning 
af konfirmander
Der er indskrivning af 
konfirmander torsdag den 
31. august  kl. 16-18 i 
Langebæk Præstegård.

HUSK at medbringe 
dåbsattest.

KS Menighedskor
Kalvehave og Stensby kirker har 
et kirkekor, kaldet KS-Menig-
hedskor. Der er stadig pladser i 
koret.
  Kunne du tænke dig at synge i 
koret er du altid velkommen til 
at møde os til en prøve. Vi øver 
og optræder udvalgte søn- og 
helligdage. For nærmere infor-
mation om tid og sted, kontakt 
organisten (se kolofonlisten). 
  Vi synger både 1-, 2- og 3-stem-
migt. - Vel mødt!
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KALVEHAVE KIRKE

Døde, begravede og bisatte:
3. maj 2017
Grete Bay Friis-Hansen, 
Langebæk, 77 år.

4. maj 2017
Karen Olsen, Viemose, 79 år.

21. maj 2017
Johan Peter Aakjær Ravn, 
Kalvehave, 80 år.

15. juni 2017
Birthe Villesen, 
Viemose, 77 år.

PETERSKIRKEN

Døbte:
14. maj 2017
Magne Hogrefe Christen-
sen, søn af Sabrine Hogrefe 
Holm og Lasse Christiensen, 
Viemose.

1. juli 2017
Jaimie Niemi Larsen, søn af 
Maia Niemi og Johnny Bo 
Larsen, Langebæk.

1 . juli 2017
Aiya Niemi Larsen, datter af 
Maia Niemi og Johnny Bo 
Larsen, Langebæk.

Vielse:
20. maj 2017
Louise Maria Ludvigsen og 
René Højgaard, Stensved.

Døde, begravede og bisatte:
2. maj 2017
Kirsten Mose, 
Stensved, 66 år.

20. maj 2017
Frede Nielsen, Langebæk, 
91 år.

22. maj 2017
Anny Elsebeth Olsen, 
Stensved, 83 år.

14. juni 2017
Bente Karen Wulff, 
Mern, 77 år.

14. juni 2017
Karen Krøger, Hårlev, 93 år.

4. juli 2017
Bodil Larsen, Stensved, 56 år.

til tidligere formand for Stensby 
Sogn Lene Carlsen, hun har efter 
svære overvejelser ønsket at trække 
sig fra arbejdet i Stensby Menig-
hedsråd, af helbredsmæssige årsager. 
 Lene har gennem de 16 år, heraf 
12 som formand, ydet en stor ind-
sats for Stensby sogn og kirke. Det 
kirkelige arbejde har været drivkraf-
ten for Lene, og hun har brændt rig-
tig meget for at sikre information til 
alle sognebørn i såvel eget som na-
bosognene, hvorfor der i en kortere 
periode blev etableret et fælles kir-
keblad for alle ”Langebækkirkerne”. 
Det er faktisk hende, der har op-

fundet begrebet. Lene har ligeledes 
udviklet hjemmesiden til Stensby 
Kirke i forskellige omgange.
 Ved sidste valg ønskede Lene ikke 
at være formand; men gerne kirke-
værger, og kasserer.
 Ved Lenes udtræden af rådet ind-
træder Morten Lind. Rådet har for-
delt Lenes poster på følgende måde: 
Kirkeværge og webmaster: Tho-
mas Carlsen, gudstjenesteudvalget: 
Daphne Munk og kasserer Claudine 
Bruun.
 Vi ønsker Lene alt godt og takker 
for det store arbejde, hun har udført.
        

Sonja Andersen, 
menighedsrådsformand

En stor TAK 



Dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

3. september 12.s.e.trin.  10.00-15.00 (ca.)  KM, AMK, EBJ og AO
 Pilgrimsvandr. fra Kalvehave Havnevej til Damsholte Kirke       

6. september Børnehøstgudstjeneste              - 17.00 KM + SL
 (efterfølgende fællesspisning)

10. september 13.s.e.trin.             - 10.30 KM
   
17. september  14.s.e.trin.             - 10.30 EBJ

24. september 15.s.e.trin.  (kirkekaffe)           - 10.30 KM (Kor)
 Høstgudstjeneste

1. oktober 16.s.e.trin.  (kirkekaffe)           - 10.30 EBJ

8. oktober 17.s.e.trin.  (kirkekaffe)           - 10.30 KM 

15. oktober 18.s.e.trin.  (kirkekaffe)           - 10.30 EBJ

22. oktober  19.s.e.trin.  (kirkekaffe)           - 10.30 KM (Kor)

29. oktober 20.s.e.trin. - 10.30 KM 
 Luther-gudstjeneste  (kirkekaffe og Lutherkage)

31. oktober  Halloween            17.00 i Mern Kirke
 (efterfølgende spisning)

5. november  Alle Helgen           -  16.00 KM (Kor)

12. november 22.s.e.trin.  (kirkekaffe)           -  10.30 EBJ 

19. november 23.s.e.trin.  (kirkekaffe)           - 12.00 AMK 

26. november Sidste s. i kirkeåret  (kirkekaffe)         - 12.00 EBJ 
  
KM = Knud Munck / AMK = Alex Knudsen / EBJ = Eva Brinck / AO = Aske Olsen / SL = Susanne 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 6. september kl.14.30 ved KM
Onsdag den 4. oktober kl.14.30 ved KM
Onsdag den 1. november kl.14.30 ved KM
Beboerne i de nærliggende boliger er også velkomne. 


