
Fyldt af glæde over livets under,med et nyfødt barn i vore hænder,kommer vi til dig, som gav os livet.
Fyldt af bæven foran ukendt fremtidlægger vi vort barn i dine hænder.Det, som sker i dåben, gør os trygge.
Fyldt af undren er vi i din nærhed.Du, som bærer verdensrummets dybder,venter på de små og tar imod os.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
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En norsk salmedigter, der er blevet dansk folkeeje

Svein Ellingsen er nordmand og salmedig-
ter. Det er ham, der har skrevet salme 
nr.448 i Den Danske Salmebog, som bru-
ges meget ved barnedåb. Den hedder 
“Fyldt af glæde over livets under” og har 
melodi af Egil Hovland. Teksten er blevet 
til i 1971, mens melodien kom til i 1976.

Ellingsen er født i Kongsberg 1929. Ved 
siden af at være salmedigter er han også 
kunstmaler. Han bor i dag i Saltrød.

Den danske salmebog har i alt 11 salmer, 
skrevet af ham. Han har 58 salmer med i 
den norske salmebog, hvoraf nogle dog 
kun er gendigtninger. I 2009 fik han Peter 
Dass-prisen for sin indsats. “En særegen 
salmedigter af Guds nåde” stod der i be-
grundelsen.

Ellingsen tog studentereksamen i 1948 og 
studerede på SHKS i 1950-51, var på Bjar-
ne Engebrets Malerskole 1951-52 og ved 
Statens Kunstakademi 1952-55. Han ar-
bejdede en tid som kunstkritiker og journa-
list og var også formningslærer ved Moland 
Ungdomsskole i Arendal.

Ellingsen er i dag blevet folkeeje i norske 
menigheders salmesang, og det samme må 
siges om ham i Danmark. Vi kan slet ikke 
komme uden om ham.

Hans første salmer blev offentliggjort al-
lerede i 1950´erne, men hans første bog 
med salmer udkom først i 1978. Hans sal-
mer har fået melodier af navnlig Egil Hov-
land og derudover af Knut Nystedt, Ha-
rald Herresthal, Harald Gullichsen og 
Trond Kverno - samt danske Peter Møller.

Mange af hans salmer handler om det 
skrøbelige liv, vi lever. I 1969 var han ud-
sat for en personlig tragedie, der må have 
martret ham for resten af livet, og som 
også afspejler sig i den føromtalte salme 
“Fyldt af glæde…” Han var gået til køb-
manden med sine to døtre, Margrethe og 
Ingvild på henholdsvis seks og tre år. På 
vejen derhen blev storesøsteren træt og fik 

Af Knud Munck
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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: 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) 
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: Henrik Svan Pødenphant
Røstoftevej 3, 4735 Mern
Tlf. 20 43 27 93

Redaktion: Knud Munck, 
Sonja Andersen og Birgit Hasling

Deadline for næste blad: 
8. april 2019

Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

Kalvehave Menighedsråd
Kalvehave Menighedsråd afholder 
møder i Langebæk Præstegård:
Torsdag den 28. marts, kl. 10.00  
Torsdag den25. april, kl. 10.00 
Torsdag den 23. maj, kl. 10.00

Stensby Menighedsråd
Stensby Menighedsråd afholder 
møder i “Graverhuset” i Stensby:
Onsdag den 13. marts, kl. 19.00
  Onsdag den 10. april, kl. 19.00
  Onsdag den 8. maj, kl. 19.00

MENighEDSråDSMøDEr - Der er offentlig adgang til alle møderne

Menighedsplejen
Mobile Pay for Kalvehave: 72944.
Mobile Pay for Stensby: 45191.
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lov til at blive stående i vejkanten, indtil 
faderen og lillesøsteren kom tilbage.

Nogle venner kom forbi og spurgte, om 
hun ville have nogle æbler, de havde pluk-
ket. Hun gik over vejen for at tage imod 
dem, og hun huskede at se sig for, inden hun 
gik over. Men da hun skulle tilbage igen, 
glemte hun det. Der kom en bil forbi, som 
ikke havde en chance for at undgå at ramme 
den lille pige. Hun var død på stedet. Det 
blev efterfølgende en svær tid for familien og 
Ellingsen talte ikke gerne om hændelsen, 
som han oplevede i sit indre igen og igen.

To år efter fik familien den store glæde at 
få en søn. Eystein, og det var til hans dåb i 
1971, at Ellingsen skrev sin smukke salme. 
Der hentydes til sønnen, som han holder i 
sine arme med en særlig dybtfølt kærlighed: 
“med et nyfødt barn i vore hænder, / kom-
mer vi til dig, som gav os livet”. I vers to 
hedder det: “Fyldt af bæven foran ukendt 
fremtid/lægger vi vort barn i dine hænder./
Det, som sker i dåben, gør os trygge”. 

Ellingsen erfarede, at fremtiden altid er 
ukendt. Et lille barn er skrøbeligt og udsat, 
og der skal ikke meget til, for at få det hele til 
at rable. Alle forældre ønsker jo kun at passe 
godt på deres børn, og alligevel sker der ind 
imellem ulykker. Livet er skrøbeligt.

Men i samme vers som livets skrøbelig-
hed omtales, står der, at vi kan lægge livet 

og vore kærestes skæbne i Guds hænder, 
som det sker i dåben. Dér hvor vi mærker 
vores egen begrænsning, kan vi også vælge 
at tro på, at Gud vil være vores støtte og 
fortrøstning.

Salmen kulminerer i vers fem med ud-
trykket “dåbens lys er tændt, når livet sluk-
kes”. Og med de ord fandt Ellingsen og 
hans familie trøst efter tabet af deres datter.

Salmen tager afsæt i en menneskelig 
grundfølelse af taknemmelighed og skrø-
belighed, som alle mennesker kender til, 
ikke kun børnefamilier. Fra de erfarings-
nære følelser fører salmen os igennem både 
taknemmelighed, tryghed, forundring, 
nærhed, genfødsel, tro, tillid og evighed, 
før den slutter som den begyndte - med 
glæden. Solen skinner gennem mørket og 
skrøbeligheden. Glæden findes.

Af de 11 salmer i vores salmebog er nr. 
448 nok den mest populære, men også 
nadversalmen nr. 476: “Kornet, som dør i 
jorden” fra 1976 - med melodi af Harald 
Herresthal - er meget populær og yderst 
sangbar. Det samme må siges at gælde nr. 
277: “Herre, når din time kommer” med 
musik af Harald Gullichsen, samt nr.367: 
“Vi rækker vore hænder frem”

De øvrige syv salmer mangler måske nok 
at få deres gennembrud, hvis ikke de over-
går til glemslens mark.

Fortsat fra forsiden

holder du af at synge og af godt selskab, 
så kom til vores nye sangcafé!
Der er nystartet sangcafé på Skovbo i Langebæk torsdag 21. 
marts kl. 14.00 til 16.00. Vi skal synge en masse sange, og 
Lennart akkompagnerer på klaveret. 
Vi starter kl. 14.00 og synger til kl.15.00, hvor vi byder på 
kaffe og kage. Efter pausen synger vi igen til kl.16.00.
Vi glæder os til at synge sammen med jer. Alle er velkomne.

På menighedsrådets vegne - Pernille Pock - tlf. 20 86 73 80
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Stensby og 
kommunikation
Af Morten Lind

I en del år har Stensby haft sin 
egen hjemmeside. Inden for 
de seneste to år er den blevet 
udbygget, så den nu er kirkens 
naturlige ansigt udadtil.

Menighedsrådet har haft 
særlig fokus på kommunikation på de 
platforme, som det moderne menneske 
i dag følger. Det betyder, at mange af de 
informationer, som før kom i aviser eller i 
sognebladet, nu ligger tilgængeligt, når det 
ønskes, via hjemmesiden. 

Hjemmesiden er udbygget således, at 
den viser, hvad der sker lige nu og i den 
kommende tid. Det er også her, at bl.a. vo-
res konfirmander kan holde sig orienteret 
omkring, hvornår de skal til undervisning, 
samt at det er via hjemmesiden, at konfir-
manderne - som noget nyt - får en SMS, 
når der er noget nyt og spændende under 
opsejling. Dette er et tiltag, som efter tilba-
gemeldingen fra personalet virker, og som 
også afstedkommer, at der til konfirman-
darrangementerne er stort set fulde huse, 
hvilket vi naturligvis er glade for.

Hjemmesiden er naturligvis for alle, men 
det er også sådan, at menighedsrådet er op-

mærksom på de mennesker, der enten ikke 
har muligheden eller lysten til at se tingene 
på hjemmesiden, og her er det så, at sog-
nebladet har sin berettigelse. Sognebladet 
kommer ud til alle, og her kan man så læse 
om de arrangementer, der måtte finde sted 
her og der. Sognebladet kan ses som et 
supplement til hjemmesiden.

Stensby Menighedsråd arbejder til sta-
dighed med kommunikation, ikke mindst 
via det sociale medie, Facebook. Også her 
kan man holde sig orienteret om aktivite-
ter i sognet, samt hvornår der er gudstjene-
ste i Peterskirken i Stensby.

Vi håber, at vi ved disse tiltag kan frem-
me kommunikationen mellem menighed 
og kirke. Men den vigtigste kommunika-
tion, som kirken kan give, er nu engang 
den, der kan gives, når menigheden møder 
op til gudstjenester og andre aktiviteter - 
og give sit besyv med.

  Velkommen i kirken!

Nyt Fra KalvEhavE:
gravdækning i Kalvehave Kirke

Der er sket meget inden for grandækning 
af kirkegårde, og selve håndværket er efter-
hånden noget af en kunstneriske præstation. 
Af billedet fremgår det, at der dækkes med 
forskellige former: hjerter, cirkulære figurer, 
grene som strittende fingre og ikke kun 
grønt, men også hvidt i kulørerne.
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SærligE guDStjENEStEr

KoNcErtEr

PåSKEN: Palmesøndag 14.4
Det er minikonfirmandernes afslut-
ning. Vi byder på teater, sang og ud-
stilling af tegninger.

Skærtorsdag 18.4
Gudstjeneste former sig inden for 
rammerne af et måltid, hvor der er 
spisning med lammekød (lammegry-
de), og der drikkes rødvin til. Kl.12 
serveres maden. Det hele er gratis. 
Tilmelding til John Thøfner på tlf. 20 
47 50 42, senest den 15. april.

langfredag 19.4
Det bliver en liturgisk gudstjeneste 
med de ni læsninger, hvor koret med-
virker. Gudstjenesten veksler mellem 
bibellæsning, sang og bønner.

Påskedag 20.4
En traditionel højmesse 
med påskens mange 
smukke salmer. 
Koret medvirker.

to konfirmationer
Stensby Kirke søndag den 
12. maj kl.10.30.
Kalvehave Kirke Bededag 
fredag den 17. maj kl.10.30. 

udendørs gudstjeneste på Bogø
2. pinsedag (den 10.6) kl.11.00 mødes de 
fleste af provstiets præster og menigheder 
til udendørs gudstjeneste på plænen foran 
gamle præstegård på Bogø ved siden af 
kirken. Det bliver en utraditionel guds-
tjeneste, hvor der eksperimenteres med 
formerne og hvor arbejdes sammen, også 
via forskellige musikalske indslag. 

Kaffe og kage serveres.

Dorthe og Søren i Stensby
Musikgruppen Dorthe og 
Søren optræder med en for-
årskoncert søndag den 10. 
marts kl. 16.00 i Stensby 
Kirke. Repertoiret er en 
blanding af kendte forårssan-
ge, bl.a. “Den gamle gartners 
sang”, amerikanske klassikere 
og Sørens egne sange.
  Gratis entré.

Sangkoret “Stjernen” 
i Stensby Kirke
Sangkoret “Stjernen” kommer 
og synger i Stensby Kirke torsdag 
den 4. april kl. 19.00. Koret har 
tidligere optrådt i kirken og glæder 
sig til at prøve et andet repertoire 
med deres nye dirigent Lennart 
Lindegaard. Der vil både være 
forår, sommer, efterår samt noget 
helt andet på programmet. Efter 
koncerten byder Stensby Menig-
hedsråd på en lille forfriskning.
  Vel mødt!
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aKtivitEtEr:

Fastelavn i Kalvehave Kirke
Fastelavn fejres søndag den 3 marts kl.10.30 
i Kalvehave Kirke. Vi lukker dørene op til 
familiegudstjeneste med børn i alle farver, 
(kom meget gerne udklædt) og efterfølgen-
de slår børnene “katten af tønden” i den 
nærliggende have. Der serveres fastelavns-
boller og saftevand til børn, samt kaffe og 
te til de voksne. I denne børnegudstjeneste 
deltager pastor Knud Munck, organist 
Lennart Lindegaard, kirkesanger Hans Erik 
Albrekt, samt flere fra menighedsrådet, 
oplyser John Thøfner kontaktperson fra 
Kalvehave menighedsråd.

Fastelavn er indgangen til påske, og den 
er fra gammel tid en fest, hvor man slog 

gækken løs. For lige om hjørnet ventede 
fastetiden, hvor sulemaden blev lagt til 
side for en stund. Der er også en slags 
hedensk forårsrite indblandet. Katten af 
tønden hentyder til et hedensk renselsesri-
tual. Mens fastelavnsriset er til fremme af 
frugtbarheden. I kirken er festen helt og 
holdent baseret på kristendom af luthersk 
afstøbning, hvor alle katolske og hedenske 
indslag er fjernet. Vi har kun navnet til-
bage og den folkelige fest.

Arrangementer foregår i samarbejde 
med spejderne i Kalvehave.

Arr. Menighedsrådet i Kalvehave

SogNEaFtENEr:

Den store invasion
Torsdag den 14. marts kl.19.00 i 
Langebæk Præstegård kommer histo-
rikeren Palle Almindsø og fortæller i 
de allieredes invasion i Normandiet 
under 2. verdenskrig, hvor polske, 
canadiske, engelske og amerikanske 
tropper sejlede i land i Frankrig. Også 
danske søfolk deltog på allieret side.

Noget om jødedommen
Tidligere overrabbiner Bent Melchior 
kommer torsdag den 11. april kl.19.00 
til Langebæk Præstegård. Han vil fortælle 
om jødedommens historie.

Sommerudflugten til Faxe
Sommerturen går i år til Faxe Kalk-
brud og omegn. Vi drager af sted med 
bus fredag den 24. maj kl. ca.10 og 
regner med hjemkomst ca. kl. 20. 

Mødesteder:
Mern kl. 10.00 
Kalvehave kl. 10.15
Gl. Kalvehave kl. 10.20
Langebæk kl. 10.30
Stensved kl. 10.40
Pris: 300 kr.
Alle er velkomne 
Arr. Langebækkirkerne



 Sognebladet · nr. 1 · 2019 ·  7 

KalvEhavE KirKE

Døbte:
25. november 2018
Vinston Herold Løfstrøm 
Andersen, Søn af Celina 
Catharina Herold Løfstrøm 
Andersen og Lasse Herold 
Løfstrøm Andersen.

5. januar 2019
Mattheo Wagner Bækhave 
Jensen, søn af Sabrina Bæk-
have og Mark Lund Jensen.

Døde, begravede og bisatte:
10. november 2018
Orla Bent Andersen.

4. januar 2019
Anelise Borgstrøm.

4. januar 2019
Bent Østergaard.

6. januar 2019
Kenneth Eriksson.

 

PEtErSKirKEN

Døbte:
3. november 2018
Elliot Theodor Lundorff 
Bjerregaard, søn af Anizette 
Lundorff Bjerregaard og Allan 
Lundorff Bjerregaard.

Døde, begravede og bisatte:
25. oktober 2018
Hans Erik Christoffersen.

13. november 2018
Niels Erik Larsen.

16. november 2018
Jytte Tinggaard jensen.

22. november 2018
Kirsten Jørgensen.

25. november 2018
Jens Boye Andersen.

12. december 2018
Jonna Juul Nielsen.

årEtS KoNFirMaNDEr - 2019

Konfirmation i Stensby Kirke søndag den 12. maj 2019 kl. 10.30

Konfirmation i Kalvehave Kirke St. Bededag den 17. maj 2019 kl. 10.30

Sofie Melanie Emily Mortensen Larsen 
Simon Nørløv Andersen 
Jennifer Frederiksen 
Martin Hvidberg 
Tobias Hviid Kjær 
Rikke Møller 
Mathilde Hardø Larsen 
Andrea Engelhardt Husted Kollerup
Emilie Bredgaard 
Charlie Sylvester Stenberg 

Mikkel Hannemann Rasmussen 
Mathilde kamp Lundorff 
Nina Hage Christiansen 
Jonas Andersen 
Gustav Juul Nielsen 
Frederik Løvgreen Jessen 
Anna Bryde Nielsen  
Mads Langesøe Wich 
Sofie Gutte 

 

Sofus Backhaus 
Sofie Neerup Højgaard Frederiksen   
Isabella Gudmar Ipsen Kaus 
Frej Pihl 
Mikkel Piilmann Nielsen 

Asger Praem olsen 
Josefine Lind Pilov 
Mikkel Bergø 
Thea Wittstrøm Selsbæk Green  
Sander Wittstrøm Selsbæk Green



Gudstjenester 
Dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

3. marts  Fastelavn,  10.30 KM (Kor)  9.00 KM 
 spejderne medvirker

10. marts 1.s.i fasten 10.30 KM  16.00 Koncert

17. marts 2.s.i. fasten 10.30 KM  9.00 KM

24. marts  3.s.i fasten Ingen 10.30 KM (Kor) 

31. marts  Midfaste 9.00 AMK Ingen

7. april Mariæ Bebudelse 10.30 KM  Ingen 

14. april  Palmesøndag Ingen 10.30 KM
 mini-konfirmander

18. april  Skærtorsdag  10.30 KM (Kor)  Ingen
 (fællesspisning)

19. april  Langfredag Ingen 10.30 KM
 (liturgisk - De ni læsninger)

21. april  Påskedag 10.30 KM (Kor)  9.00 KM

22. april  2. påskedag Ingen 10.30 KM

28. april 1.s.e. påske Ingen  9.00 AMK  

5. maj 2.s.e. påske 10.30 KM  Ingen

12. maj 3.s.e. påske, Konfirmation Ingen 10.30 KM

17. maj Bededag, Konfirmation 10.30 Ingen

19. maj 4.s.e. påske 9.00 KM 10.30 KM 

26. maj 5.s.e. påske 10.30 KM  9.00 KM

30. maj Kr. Himmelfartsdag 9.00 KM 10.30 KM (Kor) 

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

gudstjenester på 
plejehjemmet Skovbo
Onsdag den 6. marts kl. 14.30, ved KM
Onsdag den 3. april kl. 14.30, ved KM
Onsdag den 1. 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.

       


