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Fra påske til pinse

Nu skifter tiden. Ikke bare årstiden, men 
også fra den ene af kirkens højtider til den 
anden. Påsken bliver fejret i det gryende 
forår, en mindefest for en afdød, men også 
en jubelfest for dødens overvindelse.

Med pinsen bevæger vi os frem mod for-
sommeren. Der er 50 dage imellem, og 
teksterne skifter fra lidelseshistorie til hi-
storien om kirkens første tid, der kulmi-
nerer med den store pinsedåb uden for 
Jerusalems byport. Helligånden kom over 
de forsamlede. Det var som en ild, der for-
delte sig og satte sig som tunger på hver 
enkelt af dem, og de priste Gud på alver-
dens tungemål. Peter holdt en prædiken, 
som fik tilhørerne til at spørge: “Brødre, 
hvad skal vi gøre?” og da han 
svarede: “Omvend jer, og lad jer 
døbe i Jesu Kristi navn til jeres 
synders forladelse!” var der 
3.000, der tog imod tilbud-
det og blev døbt. Pinsen må 
for disciplene have stået 
som den store festdag i 
deres liv. 

Nu gik det langsomt op for dem, hvad på-
sken betød. Påskedag havde været fuld af 
forvirring og tvivl, men pinsen betød af-
klaring, og tvivlen forsvandt. De talte nu 
ord, de ikke anede, de havde i deres magt.

Sådan en åndelig oplevelse er der mange 
andre, der har oplevet. En afklaring efter 
lang tid gæring. Pludselig indser man, 

hvad der er rigtigt for en at gøre. Plud-
selig ser man livet som en helhed og 

føler sig som en del af noget 
større.
  “Det gamle er forbi, se, alt 

er blevet nyt”, skrev Paulus. 
Det er sådan, man føler 

det, når det bliver 
pinse for en.

Sognebladet

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
lang tids
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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

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

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

Kirkesanger: Stefanie Møller 
Bondegårdstræde 7, 4772 Langebæk 
Tlf. 55 81 05 18 
E-mail: 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 12-13) 
E-mail: olegraver@mail.dk 

Menighedsrådsformand:
Marie-Johanne Rønsholt
Thorsvænge 90, 4673 Rødvig Stevns
Tlf. 61 46 65 85 
mjr.stevns1@outlook.dk

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 

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

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

Redaktion: Knud Munck, Marie-Jo-
hanne Rønsholt og Lene Carlsen. 

Deadline for næste blad: 
12. Juli 2016

Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

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).

Joan Koch blev graver 
ved Stensby Kirke 

Graveren ved Stensby Kirke hedder Joan 
Jensen, og hun har været ansat lidt over 
fire år. Hun er uddannet planteskolegart-
ner, og i en artikel fra Ude og Hjemme nr. 
32. 10. august 1994 bliver man lidt klo-
gere på, hvordan hun er nået dertil.
  Artiklen fortæller om Joan Koch fra 
Eskilstrup på Falster, der har grønne 
fingre. Hun har fået interessen for plan-
ter hjemmefra, hvor både moren og faren 
interesserede sig for planter. Faren havde 
tilmed sin interesse som erhverv, idet han 
var uddannet gartner. Det var hans idé, at 
Joan gik den vej og også skulle prøve at 
arbejde med faget i udlandet. Den første 
gang med I.A.E.A. International Agri-
cultural Exchange Association, hvor Joan 
arbejde i 7 måneder i et gartneri i British 
Colombia. Dette gav blod på tanden, der-
for rejste Joan hjem og arbejde i et gartneri 
i Eskilstrup for at tjene penge til endnu et 
ophold. 

Det blev med organisationen A.C.W.  i 
1993, hvor Joan arbejdede på en lille farm 
i staten Washington USA i byen Moses 
Lake. Dette ophold var de 10 måneder på 
Hawaii.  Opholdet var formidlet gennem 
organisationen Agrocultural Communi-
cation World Wide, og både fagligt og 
menneskeligt kom opholdet til at få stor 
betydning for Joan. Her blev hun ansat 
på et gartneri i byen Hilo og kom til at 
arbejde på et laboratorium med meristem 
formering af planer. Det betyder, at hun 
skulle udtage små stiklinger fra nogle mo-
derplanter og gennem en nøje kontrolle-
ret proces voksede disse sig så større i driv- 
eller væksthuse.
  Joan Koch hedder nu Joan Jensen, er 
blev gift og har en datter. Hun har sta-
dig grønne fingre, men laboratoriet er 
udskiftet med en kirke, et graverhus og 
en kirkegård.

SERIE: De ansatte ved kirkerne

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
arbejdede

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
arbejdede

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
planter
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MENIGHEDSRÅDSMØDER 

Kalvehave Menighedsråd: Torsdag den 9. juni kl.10.00 og Torsdag 
den 11. august kl. 10.00 i Langebæk Præstegård.

Stensby Menighedsråd: Tirsdag den 21. juni kl.18.30 og Tirsdag den 
6. september kl. 18.30 i graverhuset i Stensby.

Alle møderne er offentlige.

Kirkeminister Betel Haar-
der har anbefalet, at der hol-

des orienterings- og opstillings-
møde på samme dag over hele landet, 
nemlig den 13. september. Det vil gøre 
det nemmere at formidle begivenheden 
for både kandidater, vælgere og presse. 
Det er jo også på denne dato, hvor langt 

de fleste valg afgøres frem for den 8. no-
vember, der er den officielle valgdato.

  Kalvehave og Stensby Menigheds-
råd får brug for nye kandidater, så alle 
der kunne tænke sig at deltage i det 
kirkelige arbejde bør overveje at møde 
op til mødet og evt. lade sig opstille på 
kandidatlisten.

Jytte Jensen, Kalvehave Menighedsråds 
formand er afgået ved døden og blev bi-
sat fra Kalvehave Kirke fredag den 12. 
februar. Hun blev født  den 9. juli 1944 
på Gisselfelt Gods i Broby Sogn på 
Sjælland. Som barn gik Jytte sammen 
med sin familie jævnligt i  kirke er deres 
lokale sognekirke, Broby Kirke. Livet 
igennem bevarede hun et nært forhold 
til kirken og holdt meget af dens guds-
tjeneste.

I 2002 flyttede hun sammen med sin 
mand Hans Henrik til Kalvehave og blev 
medlem af Kalvehave Menighedsråd, 
først som suppleant og menigt medlem 

og siden 2013 som formand. Hun sad 
bl.a. i gudstjenestesudvalget, fordi hun 
brændte meget for gudstjenersten, ikke 
mindst for dens sang og musik. Derud-
over var hun en overgang kirkesanger på 
halv tid sammen med Stefanie og sang 
i menighedskoret. Hun sang også en 
overgang i Møns Gospelkor.

Jytte var dejlig bramfri og ikke bange 
for at træffe beslutninger. Det var i hen-
des formandstid, det blev besluttet, at 
graverboligen skulle rives ned, og den 
store indvendige renovering af kirken er 
blevet planlagt og vedtaget under Jytte.

Ære være hendes minde.

Kalvehave Menighedsråds nye formand 
hedder Marie-Johanne Rønsholt. 
Hun har boet i Kalvehave siden 2004 
efter i mange år at have haft bopæl i 
København. Lokalt har hun været med 
i “Borgerne på banen i Kalvehave” og 
været aktiv i Café Den Gule Stald.

  Efter et langt arbejdsliv som syge-
plejerske nyder hun mit otium med 
kæreste, familie  og venner. Hun elsker 
en god bog, ture i naturen til lands og 
til vands og bruger gerne sine hænder 
til at strikke sokker eller flette med pil.

  Marie-Johanne har været jævnlig 

kirkegænger gennem mange år, og 
hendes interesse for arbejdet i menig-
hedsrådet blev vakt via en opfordring 
fra den lokale præst. Hun kom med i 
menighedsrådet fra december 2012, 
hvor hun fungerede som sekretær, 
næstformand og medlem af kirkegårds-
udvalget. Hun blev valgt som formand 
efter Jytte Jensens død.

  I januar i år flyttede Marie-Johanne 
til Stevns, hvilket betyder, at hun des-
værre må udtræde af rådet ved udgan-
gen af denne valgperiode.

Årets sommerudflugten foregår fredag 
den 3. juni  og går til Herlufholm samt 
Hylleholt Kirke, og der er spisning om 
aftenen på Rønnede Kro. 
Egenbetaling er 300 kr.

Der er følgende opsamlinger:
10.00: Mern Forsamlingshus
10.15:  Kalvehave v. cykelhandleren
10.20:  Gl. Kalvehave v. busstoppestedet
10.30:  Langebæk ved “Skovbo”
10.40:  Stensved ved P-pladsen 
 ved sportspladsen

Tilmelding til præstekontoret i Langebæk, 
telefon: 55 39 50 37.

Snart menighedsrådsvalg Kalvehave menighedsråds nye formand

S  o  mmerudflugten  

Mindeord om Jytte Jensen 

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
, ( tilføj komma) (... kirkelige arbejde, bør overveje ...

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
formand, er afgået (indsæt komma)

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
fjern "er" og tilføj "i"

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
sit otium

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
Enten "Årets sommerudflugt" eller Sommerudflugten

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
Herlufsholm (tilføj s)
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KALVEHAVE KIRKE

Døbte:
23. januar 2016
Emilie Ellen Reinholdt 
Jensen, datter af Mathilde 
Reinholdt Madsen og 
Thomas Jensen, Stensved.

14. februar 2016
Filippa Elvira Bosen, 
datter af Emilie Bosen 
Christensen, Stensved og 
Anders Ulsø Schjørring-
Thyssen.

14. februar 2016
Clara Ahlmann Madsen, 
datter af Helle Ahlmann 
Madsen og Thorsten Kåre 
Madsen, Viemose.

5. marts 2016
Frederik René Boerits 
Jakobsen, søn af Signe 
Boeriths Jakobsen, 
Kalvehave.

10. april 2016
Sophie Enø Haagensen, 
datter af Birgitte Enø 
Larsen og Martin Thorup 
Haagensen, Tyskland.

Døde, begravede og 
bisatte:
31. januar 2016
Tove Westerberg, 
Langebæk, 86 år.

4. februar 2016
Jytte Karin de Serene d`A 
Jensen, Kalvehave, 71 år.

4. februar 2016
Grethe Kristine Hausner 
Bang, Kalvehave, 92 år.

14. februar 2016
Valborg Margrethe Jensen, 
Langebæk, 90 år.

18. februar 2016
Tove Eva Åkessen, 
Langebæk, 95 år.

6. marts 2016
Käte Helveg Kristensen, 
Kalvehave, 77 år.

14. marts 2016
Steffen Gulmann, 
Langebæk, 73 år.

19. marts 2016
Finn Ove Nielsen, 
Langebæk, 70 år.

21. marts 2016
Asger Fugl Nielsen, 
Langebæk, 84 år.

25. marts 2016
Anna Kristine Ulrich 
Lunau, Mern, 99 år.

4. april 2016
Torben Ulrik Rojh, 
Odense, 88 år.

PETERSKIRKEN

Døbte:
31. januar 2016
Johannes Kiss Ander-
sen, søn af Monika Kiss 
Andersen og Kenneth Kiss 
Andersen, Stensved.

10. april 2016
Tristan Madsen. Søn af 
Karina Olsen og Benjamin 
Madsen, Stensved.

Døde, begravede og 
bisatte:
29. januar 2016
Dorthe Wehler, Stensved, 
57 år.

29. januar 2016
Gerda Helene Devantier, 
Stensved, 80 år.

16. februar 2016
Else Bodil Dræbel, 
Stensved, 84 år.

25. marts 2016
Lone Kirsten Thomsen, 
Stensved, 60 år.

Tirsdag den 30. august 
kl.19.00 er der foredragsaf-
ten i Kalvehave Kirke med 
emnet “Pilgrimsvandring - 

vejen til indre fred?” ved stud. 
theol. Marie Louise Sørensen.

I sommeren 2014 foretog Marie 
Louise Sørensen et feltstudium som 
en del af sin kandidatuddannelse på 
teologi. Hun ville undersøge, hvad der 
mentalt sker på en pilgrimsvandring. 
Derfor valgte hun at gå fra Kruså til 
Rom på 10 uger.

  Foredraget er en fortælling om 

denne vandring og om den 
proces, der skete undervejs. 
Det er opbygget sådan, at tilhø-
rerne får en fornemmelse af selv at gå 
vejen. Sanserne vil blive stimuleret, og 
der vil være stof til eftertanke.

Fem dag efter foredraget er der 
arrangeret en pilgrimsvandring fra 
Damsholte Kirke til Kalvehave Kirke 
søndag den 4. september. Den indle-
des med en andagt i Damsholte Kirke 
kl.10.00, hvor deltagerne møder op, 
og vi forventes at være fremme ved 
Kalvehave Kirke ca. kl. 15.

Torsdag den 4. august kl.19.00 får 
vi besøg af salmedigteren Jørgen Mi-
chaelsen og hans kone Birgit, der spiller 
klaver til en aften salmesangens tegn. 
Michaelsen vil fortælle om sine salmer, 
og vi vil synge nogle af dem. Hele fem 
af Michaelsens salmer er optaget i den 
nye salmebog. Hans nok mest kendte 
salmer er “Som vintergrene i afmagt 
rækker” (DDS 412) og “At tro er at 
komme” (DDS 582).

Torsdag den 18. august kl.19.00
En aften med organist Lennart Linde-
gaard og sangeren John Jensen, også 
kaldet “den syngende fisker”. De vil 
læse digte og synge sange fra ind- og 
udland.

Arr.: Kalvehave Menighedsråd

Sogneaftener

To sommerandagter i Kalvehave Kirke 

Inge Langeskov-Niels
Gul seddel
en aften i salme... (indsæt i)



Dato  Kalvehave Kirke Peterskirken 

5. juni 2.s.e.trin. - kirkekaffe 10.30 KM 9.00 KM    

12. juni 3.s.e.trin.  9.00 AMK Ingen     

19. juni   4.s.e.trin. Ingen 9.00 AMK     

26. juni 5.s.e.trin. - kirkekaffe 10.30 EBJ Ingen

3. juli 6.s.e.trin. Ingen 9.00 AMK           

10. juli 7.s,e.trin. 9.00 KM 10.30 KM             

17. juli 8.s.e.trin. Ingen 10.30 KM            

24. juli 9.s.e.trin. - kirkekaffe 10.30 KM Ingen             

31. juli 10.s.e.trin. Ingen 9.00 KM

4. august  Sommerandagt med  19.00 KM -
 Jørgen Michaelsen

7. august 11.s.e.trin Ingen 10.30 KM

14. august  12.s.e.trin. - kirkekaffe 10.30 KM Ingen

18. august    sommerandagt med  19.00 KM -
 L. Lindegaard og J. Jensen

21. august 13.s.trin. Ingen 9.00 AMK

28. august 14.s.e.trin.  10.30 EBJ Ingen

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

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”
Følgende gudstjenester og sammenkomster 
er planlagt. Også beboerne i de nærliggende 
beskyttede boliger er inviteret.
Onsdag den 1. juni kl. 14.30 ved KM
Onsdag den 6. juli kl. 14.30 ved KM
Onsdag den 2. august kl. 14.30 ved KM




