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Jul er forbrugerræs og gaveræs. Og jule
hygge. Eller er det besindelse på fred og 
fordragelighed i verden? Eller besindelse de 
små pauser, som julen jo også indeholder.

Julen er en god blanding af hedenskab 
og kristendom. Og hvad end den er, står 
den vores hjerte nær. Julen er solhvervsfest 
og markering af Jesu fødsel. Det er måltider 
med and og flæsk og brune kartofler. Ris a 
la mande og sød kirsebærvin. Andre vil 
tilføje julenisser, julegrød og julebal.

Selv koldblodige ateister kan fornemme 
julevarmen og den glade stemning, som 
man skal være en Dickensk Scrooge for ikke 
at blive påvirket af. Det var ham som i ”Et 
Juleeventyr” kaldte julen for ”vås og hum
bug”. Ebenezer Scrooge var en mavesur 
gammel gnier, der ikke kunne fordrage 
julen. Han fandt absolut ingen glæde ved 
den, med al dens lystighed og glade 
sammenkomster med gåsesteg. Han ville 
hellere sidde og studere tallene på bundlinjen 
i sin store regnskabsbog.

Charles Dickens skriver:
”O, men han var en hård negl, den Scrooge! 
En klemmende, vridende, gribende, skra-
bende, gramsende, grisk gammel synder! 
Hård og skarp som en flintesten, hvoraf stålet 
endnu aldrig har slået en oplivende gnist; 
hemmelighedsfuld, selvtilfreds og ensom som 
en østers. Kulden inden i ham forhærdede 
hans gamle træk ... Han førte stedse sin egen 
lave temperatur med sig; han afkølede sit 
kontor i hundedagene, så at det blev til en 
iskælder, og lod det ikke tø en eneste grad op 
i juletiden”.

Men han kom heldigvis på andre tanker, 
Scrooge, og bekendte sig til sidst til 
næstekærlighed og juleeventyr. Lad os gøre 
det samme!

Det er snart jul!
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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: Stefanie Møller 
Bondegårdstræde 7, 4772 Langebæk 
Tlf. 55 81 05 18 
Email: stefcar@mail.dk 

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 

Menighedsrådsformand:
Se hjemmesiden

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 

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

Kirkeværge: Hanne Anita Anderson, 
Skovstræde 16, 4773 Stensved 
Tlf., 55 38 58 78/24 98 87 36 
Email: anita.anderson@mail.dk 

Redaktion: Knud Munck, MarieJo
hanne Rønsholt og Lene Carlsen. 

Deadline for næste blad: 
10. januar 2017

Tryk: Sangill Grafisk, HolmeOlstrup

En graver graver folks grave ”tre alen under 
mulde”, dvs. ca. 1,60 meter.  Granlægning 
og pasning af gravsteder hører også med til 
graverens arbejde. Graverjobbet er et udsat 
job. Der må helst ikke være ukrudt på et 
gravsted, og for at leve op til dette 
underforståede krav, skal man stå tidligt op 
og være opmærksom.

Løvsugeren suger blade op, og græs
slåmaskinen slår græsarealerne omkring 
kirkegården og på den nye kirkegård. Og 
det er graveren og hans folk, der gør 
arbejdet bag maskinen. Hvis sneen falder, 
er der ekstraarbejde for graveren.

Det støjer med maskiner, men ellers er 
kirkegården et fredeligt sted. De døde 
larmer jo som regel ikke. Arbejdspladsen 
giver mulighed for at arbejde selvstændigt, 
og man arbejder ude en stor del af dagen 
og får frisk luft. Der er sågar gravere, der 
arbejder i regnvejr.

Der kommer mange mennesker på 
kirkegården for at se på deres grave, og 
graveren får ofte henvendelser fra folk om 
gravene, kirken m.v.  

Graveren er også kirketjener ved søn
dagsgudstjenesterne og andre guds tjenester 
samt ved de kirkelige handlinger.

Ole Nielsen er graver. Han har boet på 
Møn og har tidligere været jord og 
betonarbejder og fisker. Han startede som 
graver ved Kalvehave Kirke i 1984 og er 
efterhånden blev en institution ved kirken. 
Så meget at han har valgt at kalde sig Ole 
Graver på sin mailadresse.

Ole har været graver i Kalvehave i 32 år 
og har derfor stor erfaring med arbejdet på 
kirkegården, i kirken og i forbindelse med 
de kirkelige handlinger. Han er også fuld 
af idéer til, hvordan kirkegården skal 
indrettes og passes, så den tager sig 
allerbedst ud. Han er samtidig et meget 

empatisk menneske, hvilket kommer de 
mange sørgende på kirkegården til gode.

Ved siden af Ole står Dorte Osborn, der 
blev ansat som gravermedhjælper ved 
Kalvehave Kirke i foråret 2015. Hun 
startede oprindelig som bygningsmaler i 
1975 og har arbejdet som selvstændig i 20 
år. Hun har også arbejdet med sårbare 
unge i fem år, da hun også har en 
uddannelse som mentaltræner. Have og 
gartnerarbejde har altid interesseret hende, 
siden hun som barn brugte megen tid i sin 
farmors kolonihave.

Hjemme har Dorte stor gammel 
landbohave med 400 m² køkkenhave. 
Hun er medlem af Det Danske Haveselskab 
og har haft havevandring et par gange. 
Hun er frivillig i landsforeningen LEV, der 
er en forening, der hjælper mennesker med 
udviklingshæmning, pårørende og andre 
interesserede, ligesom hun er med i 
lokalrådet på Marjatta.

Mads Larsen er tredje mand på holdet. 
Han er mønbo og en stille og pligtopfyldende 
mand. Han har rejst i store dele af verden 
som håndværker og blandt andet været 
ulandsfrivillig. Det forlyder, at Mads er en 
habil billardspiller, ligesom han er rigtig god 
til computere. Mads deltog for nylig i 
grandækningskursus sammen med Dorte 
og Ole, så han er fast mand på holdet, der 
står for grandækningen i november.

MeNigheDSråDSMøDer

Kalvehave Menighedsråd afhol-
der møder i Langebæk Præstegård. 
Stensby Menighedsråd afholder 
møder i ”Graverhuset” i Stensby
Datoerne for de kommende møder 
offentliggøres senere. Se hjemmesi-
derne.  Der er offentlig adgang.

Vellidt graver gennem 32 år
Serie: De ansatte ved kirkerne

MeNigheDSKoret 
søger flere medlemmer
Menighedskoret ved Kalvehave og 
Stensby kirker består p.t. af syv 
medlemmer + organist. Vi vil gerne 
være lidt flere, så vi kan høres bedre. 
Koret synger både 12 og 3stemmigt. 
Der er intet krav om nodelæsning. 
Hvis du er interesseret, kan du 
kontakte organisten på mail 
lennartlindegaard@yahoo.dk eller 
tlf. 21 26 23 83.
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”De Ni læSNiNger” afholdes i år i 
Stensby Kirke på en søndag. Det er den 
4. december kl. 14.00. Konfirmander 
og folk fra menigheden medvirker ved 
læsningerne. Desuden er der musik og 
sang i julens glade ånd. 
  Arr.: Stensby Menighedsråd

”SyNg juleN iND” 
er en salmesangseftermiddag med 
organist og kor. Det er søndag den 11. 
december kl.14.00  i Stensby Kirke.

KyNDelMiSSe
Der afholdes kyndelmissegudstjeneste 
i Øster Egesborg Kirke søndag den 5. 
februar kl.15.00. Her læses der digte 
om lys, vinter og sne, og der prædikes 
over dagens tekst. Der er fællessalmer, 
og koret medvirker med indslag.
  Bagefter er der kaffe, saftevand og 
pandekager.  
Arr.: Langebækkirkerne

guDStjeNeSte 
for og med konfirmander 
Der arrangeres konfirmandgudstjeneste 
søndag den 19. februar kl. 10.30 
i Stensby Kirke, hvor det er 
konfirmanderne selv, der står for 
gudstjenesten.
  Arr.: Stensby Menighedsråd

SaNgKoret StjerNeN 
fra Vordingborg optræder i Stensby 
Kirke torsdag den 8. januar kl.19.00. 
Nærmere om programmet ved 
annoncering i ugebladene og på 
hjemmesiden.
  Arr.: Stensby Menighedsråd

FaStelaVN i Kalvehave
Søndag den 26. februar er 
der fastelavnsgudstjeneste i 
Kalvehave Kirke, mest for 
børn. Børnene må gerne 
møde i udklædning. 
Der er tøndeslagning efter gudstjeneste 
i Ole Gravers Have.

Arr.: Kalvehave Menighedsråd i 
samarbejde med spejderne

FlugteN Fra 
NaziSterNe
Der afholdes foredrag i 
Langebæk Præstegård om 
”Mindernes Domæner” 
ved Hans Peter Tams 
tirsdag den 17. januar 2017 kl.19.00. 
Det handler om ”flugten fra nazisterne” 
og en dansksindet sydslesvigsk families 
hårde skæbne under 2. verdenskrig. 
Familien blev deporteret til Polen, 
mens faren blev tvunget i tjeneste i det 
tyske luftvåben. Det lykkedes til sidst 
familien at flygte fra den fremrykkende 
russiske hær, og de nåede i sikkerhed 
i Danmark. Det er en fortælling om 
mødet med nazismens tyranni og ikke 
mindst om menneskenes forbløffende 
overlevelseskraft.Alle er velkomne. 
Arr.: Langebækkirkerne

helgeNlegeNDer
Tirsdag den 14. februar kommer 
pastor Jakob Rønnov, København, til 
Mern Præstegård og holder foredrag 
over emnet ”Hellige og uhellige 
helgenlegender”.  Jakob Rønnov har 
tidligere været præst i Vangede Kirke 
uden for København.
  Arr.: Langebækkirkerne

litteraturForeDrag
Tirsdag den 28. februar kl.19.00 
kommer litteraturkritikeren Erik 
SkyumNielsen til Langebæk 
Præstegård og fortæller om Helle 
Helles forfatterskab. Helle Helle 
har bl.a. skrevet romanen ”Rødby
Putgarden”. - Alle er velkomne. 
Arr. Litteraturstudiekredsen

 

juleKoNCert i Stensby Kirke
Søndag den 27. november kl.14.00, som 
også er 1. søndag i advent, kommer 
Faxe Blæserne og giver den traditionelle 
julekoncert i Stensby Kirke. Vi 
håber mange vil møde op til denne 
traditionelle blæserkoncert i Stensby.

Arr. Stensby Menighedsråd

juleKoNCert i Kalvehave Kirke
Der er julekoncert onsdag den 30. 
november kl.19.00  i Kalvehave Kirke, 
hvor Det Danske Drengekor fra 
København kommer på besøg.

Koret er et klassisk drengekor, hvis 
repertoire spænder meget vidt. Der er 
denne aften sat fokus på julesange og 
den danske sangskat, som blandes med 
spændende og smukke udenlandske 
korværker. Der er gratis adgang, hvorfor 
det er en god idé at komme i god tid.

Dørene åbnes kl. 18.30 og lukkes, når 
der er lukket 325 ind. Vi håber, der er 
plads til alle. - Arr.: Langebækkirkerne

SogNeaFteNer

Særlige guDStjeNeSter

SogNeuDFlugteN
Fredag den 3. juni var der sogneudflugt for 
de fire sogne: Mern, Øster Egesborg, 
Kalvehave og Stensby. 53 glade sognebørn 
blev samlet op af den spritnye bus fra Ørslev 
Turistfart på de forskellige mødesteder.

I strålende sol og god varme gik turen 
gennem det sydsjællandske landskab til 
Herlufsholm Kostskole, hvor den tidligere 
sognepræst, Eilif Westergaard, tog i mod. Vi 
blev bænket i kirken, hvor Eilif holdt et 
meget interessant foredrag om stedets 
historie. Derefter viste Eilif og hans hustru 
rundt på det store område. Vi så kirken, den 
nyindviede statue af Birgitte Gøje og Herluf 
Trolle, ”Den Røde Plads”, skolestuer og den 
dejlige park. Frokosten, som Færgemandens 
Hus havde sørget for, blev indtaget i det 
grønne under skyggefulde træer, hvor 
snakken gik lystigt.

Det planlagte besøg i Hylleholt Kirke 
blev skiftet ud med en tur til Vemmetofte 
Kloster, hvor vi gik en tur i parken, og nogle 
af os fik set skovkirkegården. Den medbragte 

kaffe med hjemmebag 
blev nydt i skyggen nær 
stranden, hvorefter vi fortsatte mod 
Stevns Klint og så Højerup Gamle 
Kirke, hvis kor styrtede i havet i 1928. 
Af sikkerhedshensyn blev kirken dog lukket 
allerede i 1910. Enkelte nåede også et besøg 
i Højerup Ny Kirke, der stod færdig i 1913.

Nu gik turen til Rønnede Kro, hvor en 
dejlig middag ventede, smukt serveret i den 
nye tilbygning. Vores muntre chauffør 
sørgede for, at vi ved 21tiden var tilbage 
ved vores udgangspunkter, mætte og trætte 
og gode oplevelser rigere.

TAK for en dejlig dag til Alex, Knud, 
Nina, Erik og alle jer andre, der hjalp med 
at transportere stole, drikkevarer og andet 
grej til og fra bussen, når der skulle holdes 
pause.   M-JR

KoNCerter
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KalVehaVe KirKe

Døbte:
14. august 2016
Fabian Vincent von der 
Heyde, søn af Jane Roselille 
von der Heyde og Thomas 
von der Heyde, Stensved.

Vielse:
2. august 2016
Rikke Pilov og Ronni Lind, 
Langebæk.

3. september 2016
Rikke Redsted Pedersen og 
Ziggy Funk Glyager, 
København S

Døde, begravede og bisatte:
22. juli 2016
Arne Johannessen, 
Langebæk, 88 år

27. juli 2016
Erna Dothea Vesth, 
Mern, 99 år.

27. juli 2016
Carsten Møller, 
Langebæk, 55 år.

14. august 2016
Emil Ansprenger Andersen, 
Vordingborg, 89 år.

27. august 2016
Palle Bregnhøj, 
Langebæk, 83 år.

4. september 2016
Ingrid Helene Kirstine 
Jacobsen, Langebæk, 89 år.

15. september 2016
Anker Henry Jensen, 
Kalvehave, 95 år.

PeterSKirKeN

Døbte:
6. august 2016
August Engstrøm 
Hemmingsen, søn af Oline 
Amanda Engstrøm og 
Jannick Hulsbæk Hem-
mingsen, Stensved.

21. august 2016
Chili Lenina Bomin, datter 
af Julie Lenina Strange og 
Ole Charlie Wolff Bomin, 
Langebæk.

3. september 2016
Saga Gulbrant Nordbo Eriks-
son, datter af Kathrine Gul-
brant Eriksson og Christian 
Nordbo Eriksson, Stensved.

18. september 2016
Maya Krowicki Thorkildsen, 
datter af Stine Thorkildsen og 
Niclas Alexander Krowicki, 
Baarse.

Døde, begravede og bisatte:
22. juli 2016
Flemming Nielsen, 
Langebæk, 73 år.

17. august 2016
Hansine Karen Scharff, 
Vordingborg, 85 år.

28. august 2016
Else Merete Ottosen, 
Stensved, 66 år.

28. august 2016
Kaj Jørgensen, Køge, 61 år.

3. september 2016
Anni Salbæk, Stensved, 74 år.

21. september 2016
John Anker Frederiksen, 
Stensved, 71 år.

3. oktober 2016
Clara Hedvig Nielsen, 
Stensved, 95 år.

3. oktober 2016
Kirsten Have Pedersen, 
Mern, 84 år.

1.oktober 2016
Jan Schmidt Petersen, 
Stensved, 65 år.

Nyt Fra MeNigheDSråDeNe:

Nyvalg til pastoratets to menighedsråd har 
netop fundet sted. Resultatet blev som følger:

Kalvehave:
John Thøfner, 
Sandvig Kohave 2, 4735 Mern
Jytte Frederiksen, 
Langebækgade 47, 4772 Langebæk
Lizzie Jønch, 
Solvænget 35, 4771 Kalvehave
Birgit Hasling, 
Sundvej 43, 4771 Kalvehave
Ruth Nilsson, 
Elmevej 1, 4771 Kalvehave
Nina H. Pock, 
Hjortsøgårdvej 10, 4771 Kalvehave

Stedfortrædere:
Danny E. Nilsson, 
Viemose Gade 110, 4771 Kalvehave
Jens SkandsJørgensen, 
Kalvehave Mark 29, 4771 Kalvehave
Lasse Christiansen, 
Sundvej 11, 4771 Kalvehave

Kasper V. Jørgensen, 
Viemose Gade 72, 4771 Kalvehave
Pernille H. Pock, 
Keidamsvej 11, 4760 Vordingborg

Stensby:
Lene Carlsen, 
Skyttemarksvej 36 B, 4773 Stensved 
Sonja Marie Andersen, 
Stensby Linie 11, 4773 Stensved 
Anna Karina Werngreen, 
Syrenvej 2, 4773 Stensved 
Henrik Pødenphant, 
Røstoftevej 3, 4735 Mern 
Claudine Jeanne Bruun, 
Skæppevej 3, 4760 Vordingborg 
Thomas Carlsen, 
Vordingborgvej 50, 4773 Stensved

Stedfortrædere:
Peter Henrik Lynard, 
Skovhusevej 8, 4773 Stensved 
Daphne Mittun Munk, 
Troldevej 18, 4760 Vordingborg 
Morten Paulli Rothe Ravnsø Lind, 
Skyttemarksvej 5, 4773 Stensved

Plads til flere i litterær StuDieKreDS
Hvis du en læsehest og har lyst til at være med i et 
fællesskab om litteratur, er du velkommen i vore 
studiekreds, som mødes en gang om måneden om 
aftenen. Altid den sidste tirsdag i måneden. Vi undtager 
sommerperioden og december måned.

Vi læser fortrinsvist nyere nordisk litteratur, men vi 
har også haft enkelte andrenationers forfattere og deres 
værker på programmet. Senest har vi gennemgået den franske forfatter 
Muriel Barberys roman ”Pindsvinets elegance”. Kontakt evt. 
sognepræst Knud Munck eller Lise Hovgaard (55 38 63 41) eller 
mød op sidste tirsdag i januar i Langebæk Præstegård kl.19.00.



Gudstjenester & arrangementer
Dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

4. december 2.s. i advent 10.30 KM (m. kor) 14.00 KM
 ”De ni læsninger” 

8. december Koncert   19.00
 ”Stjernen”

11. december 3.s. i advent  9.00 EBJ  14.00 
 Syng julen ind”  – Rømersøstrene optræder

18. december 4.s. i advent Ingen 10.30 KM 

24. december Juleaften 14.30 KM 16.00 KM

25. december Juledag 9.00 KM 10.30 KM

26. december 2. juledag  10.30 KM Ingen

31. december Nytårsaften  14.30 KM 16.00 KM

8. januar  1.s.e.h.3 k.  10.30 EBJ     Ingen      

15. januar  2.s.e.h.3 k. 9.00 KM 10.30 KM

22. januar  3.s.e. h.3 k. 10.30 KM (m. kor) Ingen

29. januar 4.s.e.h.3 k.   9.00 KM 10.30 KM   

5. februar S.e.h.3 k./kyndelmisse
 Fællesgudstjeneste kl.15.00 i Øster Egesborg Kirke

12. februar  Septuagesima 10.30 EBJ Ingen 

19. februar Seksagesima Ingen 10.30 KM
 konfirmandgudstj.

26. februar Fastelavn 10.30 KM (m. kor) 9.00 KM

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

gudstjenester på 
plejehjemmet Skovbo
Torsdag den 22. december kl.14.30 ved 
KM. Onsdag den 4. januar kl.14.30 
ved KM. Onsdag den 1. februar 
kl.14.30 ved KM. 

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.


