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Sognebladet
Kvinden bag manden

- Anna Sandager fortæller om livet som præstekone i Langebæk Præstegård
Ved Knud Munck

En præstegård er et samlende midtpunkt i
sognet. Sådan var det engang og sådan
skulle det også gerne være stadigvæk.
Præstegården er et sted, hvor præsten og
hans kone altid har tid til at tage sig af
menneskers små og store problemer.
Præstefruen sørger for, at præstegårdens
døre altid er åbne for sognets folk, og
at der altid står en kaffekande
parat på komfuret. Her møder
man en atmosfære af
favnende hjertelighed og
gammeldags solid hygge.
Sådan er folks forventninger
til en præstegård, og sådan
forsøger præstekonerne at
leve op til folks for
ventninger.
Før i tiden var præsten
jordbesidder og havde
masser af tjenestefolk, men det
har ændret sig. Der er derfor ikke
samme hjælp til at passe hus og have
som tidligere. Hvordan klarer man så
stadig at leve op til folks forventninger til,
hvad en præstegård er? Det spørgsmål

stilles præstekonen Anna Sandager i et
avisinterview under titlen “Kvinden bag
manden”.
Anna Sandager var gift med pastor
Albert Sandager og boede i Langebæk
Præstegård fra 1937-61. Pastor Sandager
var en vellidt præst og er bl.a. kendt for at
have været en dygtig prædikant og
aktiv i modstandsbevægelsen
under krigen.
Fru Sandager passer selv
haven og det store hus med
13 rummelige værelser, der
alle er møblerede. Hun
passer parrets fire børn og
stopper deres tøj. Hun
sylter og henkoger, laver
den daglige mad, vasker og
stryger tøjet. Ved siden af
alt det får hun også tid til at
hjælpe sin mand med at ordne
et par attester og kirkelige
forretninger, når han er ude.
- Men hvordan overkommer man alt
det - og så stadig med tid og lyst til at tage
imod de mange mennesker, der kommer i
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(Fortsat fra side 1)

en præstegård på landet? spørger
journalisten.
Anna Sandager svarer: “Man skynder sig
bare. Jeg er fra Vestjylland, og dér er
pigerne vant til at tage fat. Desuden kan
jeg lide det. Hvis mine kagedåser er
tomme, eller der ikke er flere fyldte glas i
syltetøjskælderen, er jeg skidt tilpas. Og så
er der ikke andet for end at fylde dem.
Henkogning er i øvrigt mit kælebarn.
Kom skal De se ...”
Hun viser sit store lager i spisekammeret
med 112 henkogningsglas med frugter fra
den store præstegårdshave, der står
opstillet i fine rækker.
- Man er nødt til at have noget at byde
på, når der pludselig kommer gæster,
fortæller hun. Og gæsterne kommer og
går. Sådan må det nødvendigvis være.
- Præsten kan ikke sådan lukke sin dør,
men her på Sjælland er det for øvrigt ikke
så almindeligt med de store rykind som
der f.eks. var i Vestjylland, hvor jeg var
som nygift. Her var det skik, at menigheden
gik med hjem i præstegården til kaffe, når
der havde været aftengudstjeneste i kirken.
Ofte var vi 70 mennesker til sådan et
kaffeselskab. Men dengang var man jo
ung, og vi havde porcelæn nok - og der var
endnu ingen unger til at slå det i stykker.
Kaffen løb i stride strømme, og så bagte
jeg 4-5 gallopkringler i bradepander. Vi
havde det dejligt.
På spørgsmålet om at yde sjælesorg
fortæller fru Sandager, at hun helst ikke vil
gå sin mand i bedene. Men det sker
alligevel af og til, at der kommer nogle
mennesker, f.eks. vedrørende en begrav
else, mens hendes mand er ude. Så skal

man have tid til at give dem en kop kaffe
og snakke med dem, og det holder hun
også meget af at gøre. Men embedssagerne
overlader hun til sin mand.
Pastor Sandager bryder ind i samtalen:
- Præstekonen på landet skal faktisk
være sin mands residerende kapellan. Hun
ved jo lige bestemt, hvilke attester, der skal
til, ved fødsler og dødsfald, og skal også
være i stand til at sige det rette ord på rette
sted. Men der er min kone forøvrigt ideel.
Hun forstår nemlig at lytte til mennesker,
og det er det, det kommer an på.
Så spørger journalisten, om der holdes
nøje øje med præstekonen på landet, om
hun går i kirke om søndagen, om hun er
med i sykredsen, og om hun i det hele
taget opfører sig, som man synes, det
passer sig for en præstekone. Anna
Sandager svarer:
- Det har jeg aldrig mærket noget til.
Det er ikke altid, jeg er i kirke om
søndagen, for når man skal sørge for, at
maden er på bordet, og ungerne er klædt
på, så er det ikke altid sådan at nå det.
Sykredse og foreninger er jeg ikke med i.
Jeg synes ikke, jeg har tid og heller ikke så
megen interesse for det. Men det er der
ingen, der bebrejder mig. Og med hensyn
til det andet, så kan det såmænd godt
være, at det ville vække opsigt, hvis jeg
pludselig fik lyst til at gå med læbestift,
men det får jeg bare ikke, så det er i hvert
fald ikke noget problem.
Anna Sandager føler sig lykkelig i sin
gerning, selv om det godt kunne synes at
være lidt meget, da børnene var små.
- Jeg husker, hvordan jeg satte mig på
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Særlige arrangementer og gudstjenester
(Fortsat fra side 3)

trappen og tudede første gang jeg så
Langebæk præstegård, fordi den var så
forfalden.
Hun konkluderer, at hun ikke kunne
tænke sig noget dejligere end at være gift
med præsten. Det er et rigt liv blandt
mennesker, man kommer til at holde af.
Fru Sandager havde fundet sin plads i
tilværelsen. Hun er midtpunktet i sit hjem,
både som mor til sine børn og som sin
mands kone. Journalisten karakteriserer
hende som en sød, moderlig præstefrue, der
har en umiskendelig jysk melodi i sit sprog.
Hun er lattermild og ejer den lykkelige
kvindes sunde ro og åbne hjertelighed. Hun
var ikke en særlig offentlig person, optræder
ikke som pastorinde eller som sognets
førstedame, men først og fremmest som
præstekone for dem, der blev hendes.
At være præstekone i dag er en noget
anden sag. Spørger man min kone, Lena

J u lekoncert
i Peterskirken

Prins Jørgens Garde giver julekoncert
søndag den 29. november i Stensby
Kirke - og det er kl. 14.00 !!!
(og ikke anført i sidste kirkeblad kl.16).
Vi beklager fejlen!
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Munck, er der både lighedspunkter, men
også en række forskelle. De tretten
beboede værelser er i dag skåret ned til
otte, hvoraf de tre er gæsteværelser på 1.
sal. Børnepasningen fylder fortsat meget i
præstekonens liv, selv om der for tiden
kun er to af slagsen, og de bliver sendt i
børnehave. Præstekonen har et selv
stændigt erhverv ved siden af, men er nødt
til at være med til at gøre den private del af
huset rent og passe dele af haven.
Præstekone-jobbet er i dag således ikke
længere et selvstændigt job, men der er
stadig visse forventninger til præstens
kone. Så som at hun deltager i guds
tjenesterne engang imellem, viser sig ved
festlige kirkelige lejligheder og opfører sig
anstændigt.
Kilde: Malin Lindgren: “Kvinden bag manden”
i Berlingske Tidende 1947 eller 1948

Rømer-sisters i Stensby
Der afholdes musikgudstjeneste
søndag den 6. december i Stensby
Kirke kl. 10.30, hvor de to
Rømer-søstre medvirker.

Ni læsninger i Stensby
Der arrangeres “De ni læsninger” i
Stensby Kirke tirsdag den 9. december.
Det er en musikalsk julegudstjeneste,
hvor der veksles mellem oplæsning,
sang og musik i julens tegn.
Menighedskoret medvirker.

“Syng sammen” i Stensby
Vi synger julen ind i Stensby Kirke
søndag den 20. december kl.14.00.
Der synges både de kendte og mindre
kendte julesalmer under ledelse af
organist Lennart Lindegaard.

Nytårsaften i begge kirker
Der er gudstjeneste den 31. december
på årets sidste dag. Vi markerer
nytåret i Stensby Kirke kl.14.00 og
i Kalvehave Kirke kl. 16.00.
Der skåles for det nye år i våbenhuset
efter gudstjenesten.

Kyndelmisse i Stensby
Vi markerer kyndelmisse søndag den 31.
januar kl. 15.00 i Stensby Kirke, som er
en fællesgudstjeneste for alle de fire sogne
fra det gamle Langebæk Kommune.
Begge præster og organister deltager.
Koret kommer og synger, der læses lys- og
vinterdigte op, der holdes en prædiken, og
menigheden tænder et lys i mørket.
Arr. Langebækkirkerne
Fastelavn
i Kalvehave
Der er fastelavnsgudstjeneste, specielt for
børn, i Kalvehave Kirke
søndag den 7. februar
kl. 10.30 ved sognepræst
Knud Munck. Børnene må gerne
møde op i udklædning. Efter
gudstjenesten samles vi i “Oles Have”
og slår katten af tønden. Vi spiser
fastelavnsboller, samt får kaffe og
sodavand. Spejderne deltager.
Konfirmandgudstjeneste
i Stensby Kirke
Der arrangeres fællesgudstjeneste
søndag den 28. februar i Stensby Kirke
kl. 10.30 ved Knud Munck.
Det er konfirmanderne fra både
Kalvehave og Stensby sogne, der selv
står for gudstjenesten.
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Sogneaftener

En fransk helgeninde
Tirsdag den 2. februar 2016 kl.
19.00 kommer historikeren Ulrik
Kristiansen, København, til Mern
Kirke ved vores sogneaften og vil
fortælle om Jeanne d´Arc.
Paradis-fortælling
Den farverige fortæller og gartner
Stig Lauritsen fra Paradehuset
på Gisselfeld vil være til stede
ved sogneaftenen tirsdag den 19.
januar 2016 kl. 19.00 i Langebæk
Præstegård. Emnet er “Fortællinger
fra Paradisets have”.
Arr. Langebækkirkerne

Menighedsrådsmøder
Kalvehave Menighedsråd
Torsdag den 21. januar kl.10.00 i Langebæk Præstegård
Torsdag den 18. februar kl.10.00 i Langebæk Præstegård
Stensby Menighedsråd
Til de kommende møder i det nye år henvises til
hjemmesiden.
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Døbte:
1.august 2015
Mathias Kaas Æbelø, søn af
Tanja Kaas Æbelø og
Michael Kaas Mogensen
Æbelø, Stensved.
3. oktober 2015
Marcus Permin Magnussen, søn af Camilla Schultz
Jørgensen og Rasmus Permin
Magnussen, Langebæk
31. oktober 2015
William Bjarnow Jensen, søn
af Emmy Bjarnow Jensen
og Daniel Bjarnow Jensen,
Kalvehave.

Hun blev født i 1412 og var en fransk
bondepige, der følte sig sendt af
Gud til at hjælpe franskmændene
mod englænderne i hundrede
årskrigens sidste fase.
Hendes navn er navnlig forbundet
med erobringen af Orleans i 1429.
Arr. Langebækkirkerne

Der er offentlig adgang til møderne.

KALVEHAVE KIRKE

Vielse:
7. august 2015
Kristina Gitte Riber Kjærgaard og Lars Østergaard
Pedersen, Kalvehave.
15. august 2015
Vibeke Silke Camille Guldagerog Franck Egon Hellensberg, Rødovre.
12. september 2015
Helle Brejtenstein Jensen og
Jesper Stentoft Flackeberg,
København.
12. september 2015
Kirsten Marie Bay Tjørnehøj
og Paul Kirkaas, Viemose.

Døde, begravede og bisatte:
12. juli 2015
Kirsten Inge Skov,
Kalvehave, 67 år.
3. august 2015
Per Horst, Langebæk, 70 år.
6. august 2015
Sara Rosa Hansen,
Langebæk, 103 år.
26. august 2015
Erna Elisabeth Nielsen,
Langebæk, 92 år.
31. august 2015
Gerda Elisabeth Petersen,
Langebæk, 88 år.
14. september 2015
Hans Jørgen Hegelund,
Viemose, 58 år.
23. september 2015
Gitte Them Pedersen,
Kalvehave, 45 år.
3. oktober 2015
Knud Erik Rasmussen,
Langebæk, 91 år.
9. oktober 2015
Hans Ferdinand Hansen,
Stensved, 90 år.

PETERSKIRKEN
Døbte:
25. juli 2015
Nova Alberte Sarup, datter af
Stine Sarup og Rune Olsen
Sarup, Viby Sj.
9. august 2015
Vanilla Olivia Lundorff-Bjerregaard, datter af Anizette
Lundorff og Allan Ulrik Bjerregaard, Vordingborg.
16. august 2015
Rasmine Bang Jensen, datter
af Line Brandt Jensen og
Lars Peter Bang Christensen,
Vordingborg.
4. oktober 2015
Mikela Jensenius Filimon,
datter af Pernille Jensenius
Filimon og Vasile Jensenius
Filimon, Stensved.
Døde, begravede og bisatte:
16. juli 2015
Hans Arne Nielsen.
Vordingborg, 93 år.
20. september 2015
Marianne Jeanine Pawlik,
Stensved, 67 år.
27. september 2015
Tove Kristoffersen,
Stensved, 77 år.

31. oktober 2015
Inger Emmy Larsen og
Daniel Jensen, Kalvehave.
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Gudstjenester & Arrangementer
Dato		

Kalvehave Kirke	Peterskirken

6. december
2.s. i advent
Ingen
9. december
Aftengudstj. - De ni læsninger
13. december 3.s. i advent
9.00 EBJ
20. december 4.s. i advent
10.30 KM
			
24. december juledag
16.00 KM

10.30 KM
19.00 KM (kor)
Ingen
14.00 KM og 		
Lennart (“Syng jule ind”)
14.30 KM

25. december

juledag

10.30 KM

9.00 KM

26. december

2. juledag

10.30 KM

Ingen

27. december Julesøndag
Ingen
10.30 KM (kor)
31. december Nytårsdag
16.00 KM
14.00 KM
3. januar
H 3 kongers s.
10.30 KM
9.00 KM
10. januar
s.e. H3k
Ingen
10.30 EBJ
17. januar
2.s.e.H3k
9.00 AMK
Ingen
24. januar
Septuagesima
Ingen
10.30 KM
31. januar
Seksagesima
Kyndelmissegudstj. i Stensby Kirke		
		
kl. 15.00 - AMK og KM (kor)
7. februar
Fastelavn
10.30 KM
9.00 KM
med tøndeslagning
14. februar
1.s. i fasten
10.30 EBJ
Ingen
21. februar
2.s. i fasten
Ingen
10.30 KM (kor)
28. februar
3.s. i fasten
Ingen
10.30 KM
				
konfirmandgudstj.
KM = Knud Munck - AMK = Alex Mark Knudsen - EBJ = Eva Brinck Jensen

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.

Gudstjenester på
plejehjemmet “Skovbo”
Juleafslutning hvornår?
Onsdag den 6. januar kl. 14.30 ved
Knud Munck. Onsdag den 3. februar
kl.14.30 ved Knud Munck.

