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Sognebladet
Kan der gives en dato for Jesu død?
Man hører af og til spørgsmålet: Hvornår
præcis døde Jesus? Alle ved, det var omkring påske, og det er jo derfor, vi fejrer
påske, nemlig for at mindes hans død - og
efterfølgende opstandelse. Men hvornår
fandt det sted?
Svaret er lidt indviklet, fordi påsken falder på forskellige datoer fra år til år. Det
skyldes, at påskedag ifølge vores kalender
ligger på den første søndag efter dem første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Denne
falder altid den 21. marts, og påskedag
ligger derfor i perioden mellem 22. marts
og 25. april, hvilket blev
besluttet på kirkemødet
i 325. Men ikke alle var
enige, og de ortodokse
kirker udregner stadig
påsken på en anden måde.
Den jødiske påske, der blev fejret for at mindes israelitterne om, at
de var blevet udfriet fra Ægyptens
trældom, falder på samme måde på
forskellige datoer fra år til år, og da
vi ikke ved præcist, hvilket år Jesus døde, kender vi heller ikke den
nøjagtige dato for hans død. Vi
ved blot, at det skete lige før
jødernes påske, på forbered
elsesdagen, og vi bruger al-

tid fredagen før påske til at mindes hans død, kaldet langfredag.
Tidspunktet for Jesu død ligger
altså lige inden påskefesten tager sin begyndelse. Den jødiske påske falder ifølge
månekalenderen i dagene fra den 15. Nisan til den 21. Nisan (svarende til vores
marts-april), og den indledes med et påskemåltid om aftenen den 14. Nisan, som
vi ville sige, men jøderne regnede døgnet
fra solnedgang til solnedgang.
De synoptiske evangelier hævder, at Jesus fejrede påskemåltidet sammen med
disciplene den 14. Nisan om aftenen og blev
korsfæstet den følgende
dag, dvs. på påskefestens første dag.
Jesus blev juridisk set dømt af
Pontius Pilatus, der dog ikke fandt
nogen skyld hos Jesus. Pilatus var
romersk guvernør over Israel fra
26-36 e.Kr., hvorfor Jesus må være
henrettet i dette tidsrum. Man har
anslået, det kunne være år 33 e.Kr.
Jesus har da være ca. 30 år gammel,
hvis han døde år 26. Det gælder,
hvis vi følger den formodning, at
han blev født i år 4 e.Kr.
Fortsættes nederst side 4

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 sognepræsten 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/præstegårdsudvalgsformand: 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:
1. juli 2018
Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

Menighedsplejen
Kontonummeret for Kalvehave Sogn er: 6220 1014099
og for Stensby Sogn: 0040 6268355268.
Betaling med Mobile Pay for Kalvehave: 72933.
Betaling med Mobile Pay for Stensby: 45191.
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Nyt fra Kalvehave
De genfundne nadverremedier
Dette er en glædelig og lidt sjov historie.
Sognepræsten i Kappel ved Nakskov, Janne Funch Svensson, blev indbudt til kaffe
hos et ældre ægtepar, da hun var rundt
for at samle penge ind til Folkekirkens
Nødhjælp. En mand ved navn Tonny
Haugaard Laursen bor i Nakskov modtog
i den anledning besøg af præsten. Manden, der er antikvitetshandler, kom i god
snak med præsten, og undervejs i samtalen fortalte han om en særlig hændelse i
forbindelse med hans arbejde. Han havde
en dag købt en kasse med forskellige ting,
og heri dukkede der noget op, der lignede
sølv. Da det blev pudset op efter lang tids
pudsearbejde, så han, at det var noget, der
stammede fra en kirke, og der var i en af
genstandene indgraveret “Kalvehave Kirke”. Det viste sig at være en oblatæske og
en tilhørende disk.
Manden havde det ikke så godt med at
have dette kirkelige sølvtøj liggende, og
han ville høre præsten, om hun kunne
gøre noget. Hun kontaktede derfor præsten i Kalvehave, hvilket er undertegnede.
Og jeg kunne staks bekræfte, at altersølvet måtte tilhøre vores kirke. Jeg huskede
tydeligt, at kirken havde fået sit altersølv
stjålet i foråret 1998. Der blev stjålet en
kalk, en disk, oblatæske og dåbskande fra
boksen, der ellers var låst forsvarligt inde.
Men tyvene var trængt ind i kirken og

havde fundet det sted, hvor nøglen til
boksen lå gemt, og derefter var det forsvundet. Menighedsrådet besluttede kort
tid efter at købe et nyt sæt altersølv.
Men nu er det lykkelige altså sket. Disken og oblatæsken er fundet igen, mens
kalken og dåbskanden dog stadig ikke er
fundet. Men vi er glade for, at dele af det
værdifulde altersølv er kommet tilbage.
Den med spænding ventede pakke med
sølvtøjet ankom til præstegården for en
måned siden, og det var ganske rigtigt vores gamle alterremedier, der lå i pakken.
Det fundne altersølv har stor værdi, fordi
det er meget gammelt og stammer helt
tilbage fra 1700-tallet. Sølvdisken har
indgraveret Christian den 6.´s spejlmonogram, et indvielseskors, samt to ens mestermærker for Nicolai Junge 1733.
Oblatæsken er af københavnsk prøvesølv.
På låger er indgraveret navnet Rasmus
Rasmussen 1716. Ifølge en præstelig kilde
fra 1772 er der tale om en kirkeværge med
det navn. Et mestermærke er anført med
WR 1715.
Nu venter vi bare på. at kalken fra 1747
og sølvkanden fra 1682 også en dag dukker op, måske fundet af en anden marskandiser, der erhverver sig en stor kasse
med skrammel.
Knud Munck
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Nyt fra Stensby
Hvad laver menighedsrådet, og hvilke
opgaver prioriteres i denne periode?
Som menighedsråd har vi ansvar for kirkens drift og vedligeholdelse. Vi skal også
sikre os at vi holder os inden for lovens
rammer (jf. Lov om Menighedsråd, nr.
646 af 12. juni 2013).
I Stensby Sogn har vi sat særligt fokus
på vores kirkegård. Det tidligere menighedsråd fik lavet et projekt med bedre
tilgængelighed til kirken, hvilket vi i
dag er meget glade for. Det har givet lettere adgang til kirken for personer med
gangbesvær, også til kapellet er der blevet
bedre tilgængelighed, idet rustvogne har
fået bedre kørselsmuligheder den vej ned.
På Stensby Kirkegård er der i lighed
med alle andre kirkegårde blevet plads i
overskud, grundet den kulturændring,
der er sket i samfundet med begravelser/
bisættelser. Tidligere var jordbegravelser
den altdominerende form for begravelse,
og som krævede en fredning på 30 år for
hvert gravsted. I vores nuværende kultur
er kremering blevet den altdominerende
form. En urnenedsættelse kræver en fredning på 10 år, samt et væsentlig mindre
gravsted. Nogle foretrækker at få strøet
asken ud over havet, hvilket også er mere
almindeligt i dag end tidligere.

Alt dette tilsammen gør, at der i dag er
mange tomme gravsteder på kirkegården.
Arealet skal stadig vedligeholdes, og vi ønsker jo en kirkegård, der er velholdt, fredfyldt og et sted, hvor man kan mindes de
pårørende og have en stille stund.
Sidste sommer startede menighedsrådet
med at besøge forskellige kirkegårde for at
hente inspiration, og vi rådførte os med
landskabsarkitekt Kirsten Jensen, der også
var med i projektet om tilgængelighed.
Det gjorde vi, for at vi ad åre kunne få en
pæn og velholdt kirkegård, som kan holdes med så få ressourcer som muligt.
Lige nu arbejder vi med et projekt med
fokus på den nordøstlige del af kirkegården, hvor der i dag kun er få gravsteder
tilbage. Her ønsker vi en grøn plads, evt.
med lidt kunst, lidt beplantning og nogle
bænke, som man kan sidde på.
Stensby Sogn er et sogn i vækst, og vi
er glade for at så stor en del af beboerne
er medlem af folkekirken, nemlig 86,6 %.
Det er i menighedsrådet et stort ønske om
at være kirke og et samlingssted i sognet.
Derfor vil det glæde os, hvis der kommer
ønsker og forslag til, hvad menigheden
forventer og ønsker af os.
På menighedsrådets vegne
Sonja Andersen, formand

(Fortsat fra forsiden)

Synopsen og Johannes daterer forskelligt.
Der er dog næppe tvivl om, at det er de
tre synoptikere, der har ret. Disse siger
alle, at den sidste nadver var et påskemåltid (f.eks. Mark.14,12). Dets forløb viser
også, at det var det, fordi Jesus og disciplene lå til bords, og de mindedes pagten og
pagtsblodet fra lammet, samt sang “Israels
halleluja” sammen (Mark.14,26).
Johannes har sikkert haft sine specielle
grunde til at flytte korsfæstelsen en dag
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frem. Han ønskede nemlig, at Jesu død
skulle foregå samtidig med ofringen af
påskelammet på den 15. Nisan. Han
sammenligner dermed Jesu korsdød med
påskens offerlam (“Se det Guds lam, der
bærer verdens skyld”).
Tidspunktet på dagen ligger nogenlunde fast. Jesus blev hængt op på korset kl.
9 (ved den 3. time) og døde (samt blev
nedtaget) kl. 15 (i den 9. time).
KM

Særlige gudstjenester
En sommerandagt i juli i Stensby Kirke

Onsdag den 18. juni kl.19.00: “Sommersange og
-salmer”. Ved sognepræst Alex Mark Knudsen, organist
Lennart Lindegaard og kirkesanger Hans Erik Albrekt.

To sommerandagter i august i Kalvehave Kirke

Torsdag den 16. august kl.19.00: “Syng sommeren
ind”. Sangaften med danske sommersange ved sognepræst Knud Munck, organist Lennart Lindegaard og
kirkesanger Hans Erik Albrekt.
Torsdag den 30. august kl.19.00: Liturgisk sommergudstjeneste. Vi læser sommertekster og synger
sommersalmer. Ved sognepræst Knud Munck, organist
Lennart Lindegaard og kirkesanger Hans Erik Albrekt.
Efter alle andagter serveres der en let forfriskning.

Indskrivning
af konfirmander

Menighedsrådsmøder

Indskrivningen finder
sted torsdag den 30. august
kl.16-18 i Langebæk Præstegård.
Husk gerne konfirmandens
dåbsattest. Det første møde for
konfirmanderne er søndag den
9. september kl.10-15, hvor der
arrangeres en pilgrimsvandring
fra Fanefjord Kirke til
Damsholte Kirke.

Kalvehave Menighedsråd afholder
møder i Langebæk Præstegård:
Torsdag den 21. juni kl. 10.00
Torsdag den 30. august kl. 10.00
Stensby Menighedsråd afholder
møder i ”Graverhuset” i Stensby:
Onsdag den 13. juni kl. 18.30
Onsdag den 8. august kl. 18.30
Der er offentlig adgang til alle møderne.

Minikonfirmander
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Tilføjelse fra sidste kirkeblad:
Peter Stokholm døde den 14. december
2017. Han blev 81 år gammel.
Stokholm var sognepræst i Kalvehave
fra 1961-1967, efter at han havde været
hjælpepræst for pastor Sandager et års
tid. Dengang var sognene ikke delt op
som i dag, men det hele var Kalvehave
Sogn.
Inden for kort tid døde ikke bare Peter, men også Birgit Stokholm. Birgits
død var meget pludseligt og uden varsel.

Inden for fire uger døde
hun på intensivstationen
på et hospital i Schweiz.
Peter var i flere år ramt af
parkinsondemens og dårligt hjerte og
døde to uger efter sin hustru. Han fik
en rolig død.
I hans arbejdsværelse hang der stadig
et billede af Langebæk Præstegård. Det
embede havde været meget vigtigt for
dem begge.

Endnu en af vore præster er død
Vores tidligere sognepræst Christen Nielsen
døde den 7. februar 2018
og blev bisat fra Kalvehave Kirke den 10. februar.
Han blev 93 år gammel.
Christen Nielsen var præst i
Kalvehave-Stensby fra 1968-89 og efterfulgte Peter Stokholm. Han var en
særdeles vellidt præst, og det samme var
hans kone Kirsten.
Christen var født den 17. oktober
1924 i Niløse ved Dianalund. Hans familie var dybt engageret i indre og ydre
missionske aktiviteter. Det kristeligt
engagement lå ham derfor ikke fjernt,
skønt han selv havnede den grundtvigske lejr. Christen blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet 1950.
Han kom til vore sogne, mens det
endnu hed Kalvehave Sogn, øste og vestre del, og det var i Christen Nielsens
tid, at man udskilte Stensby Sogn fra
Kalvehave i 1979 som selvstændigt sogn
med eget menighedsråd.
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Christen havde også et enestående forhold til kirkebetjeningen med Ruth
Poulsen, Kirsten Pedersen og Ole Nielsen, og ligeså var samarbejdet med menighedsrådet særdeles godt med navne
som Alison Riegels, Børge Johansen og
Jytte Frederiksen.
Som præst var Christen kendt for sine
fremragende prædikener og sine gode
taler ved begravelser og bisættelser. Han
kendte stort set alle og gik ofte ud på
husbesøg.
Litteratur optog ham meget, især
forfattere som Kaj Munk og Martin A.
Hansen, og dertil kom hans interesse for
teater. Han instruerede adskillige egnsspil for Sydsjællands Kulturteater, f.eks.
“Balle-Lars” og andre stykker med lokalt
tilsnit. Stykkerne var gerne skrevet af
Thomas Nielsen, mens en lokal arkitekt
stod for scenografien.
Christen Nielsen havde en egen indre
styrke og en ægte tro, og han kunne ofte
sige som dronning Ingrid: “Man kan,
hvad man skal”.

KALVEHAVE KIRKE
Døbte:
11. februar 2018
Iza Mejlhede Jønch
Jensen, datter af Amanda
Mejlhede Jønch Jensen,
Kalvehave.
11. februar 2018
Lauge Vestergren Olsen,
søn af Lea Olsen og Gorm
Vestergren Henriksen,
Kalvehave.
Døde, begravede
og bisatte:
6. februar 2018
Mogens Kjørup,
Kalvehave, 65 år.
6. februar 2018
Torben Børre Roel,
Langebæk, 76 år.
7. februar 2018
Christen Nielsen,
Vordingborg, 93 år.
10. februar 2018
Ellen Margrethe Kirsch
Helmo, Vordingborg, 79 år
13. februar 2018
Lis Broholm Tingleff,
Kalvehave, 79 år.
21. februar 2018
Betty Kayser Klug-Andersen, Langebæk, 88 år.

2. marts 2018
Peter Jarding Tjellesen,
Kalvehave, 81 år.
3. marts 2018
John Herbert Jerichow,
Gentofte, 86 år.
5. marts 2018
Alice Kirstin Myrna Sønderberg, Kalvehave, 82 år.
14. marts 2018
Karen Marie Carlsson,
Vordingborg, 86 år.
14. marts 2018
Annie Kjærsgaard Hansen,
Toreby, 90 år.
17. marts 2018
Louise Josephine Eugenia
Sonnenborg-Petersen,
Langebæk, 95 år.
20. marts 2018
Lis Hanna Markussen,
Langebæk, 67 år.

PETERSKIRKEN
Døbte:
25. marts 2018
Cecilie Christiansen,
datter af Marianne
Anita Christiansen og
Bjarne Hans Christiansen,
Stensved
Vielse:
14. april 2018
Louise Christiansen og
Henrik Jensen, Stensved.
Døde, begravede
og bisatte:
8. februar 2018
Verner Jensen Købmand.
Stensved, 80 år.
23. februar 2018
Inge Lissi Hansen,
Stensved, 73 år.
8. marts 2018
Lars Bækkel, Stensved, 61 år.

6. april 2018
Jens Jørgensen, Kalvehave,
65 år.

9. marts 2018
Dora Elise Pedersen,
Vordingborg, 84 år.

10. april 2018
Povl Pedersen, Kalvehave,
85 år.

16. marts 2018
Linda Hemmingsen,
Stensved, 68 år.

14. april 2018
John Martinus Isaksen,
Kalvehave, 48 år.

28. marts 2018
Esben Jørgensen, Stensved,
66 år.

28. februar 2018
Birgit Sonja Pedersen,
Kalvehave, 87 år.
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 Gudstjenester 
Dato		

Kalvehave Kirke

Peterskirken

3. juni

1.s.e.trin.

Ingen

9.00 AMK

10. juni

2.s.e.trin.

9.00 KM

10.30 KM kirkekaffe

17. juni

3.s.e.trin.

10.30 KM kirkekaffe

Ingen

24. juni

4.s.e.trin.

9.00 KM

10.30 KM kirkekaffe

1. juli

5.s.e.trin.

Ingen

9.00 AMK

8. juli

6.s.e.trin.

9.00 AMK

Ingen

15. juli

7.s.e.trin.

Ingen

9.00 AMK

18. juli

Sommerandagt

-

19.00 AMK + LL

22. juli

8.s.e.trin.

9.00 AMK

Ingen

29. juli

9.s.e.trin.

Ingen

10.30 KM kirkekaffe

5. august

10.s.e.trin.

10.30 KM kirkekaffe

Ingen

12. august

11.s.e.trin.

Ingen

10.30 KM kirkekaffe

16. august

Sommerandagt

19.00 KM + LL

-

19. august

12.s.e.trin.

Ingen

10.30 KM kirkekaffe

23. august

Sommerandagt

19.00 KM + LL

-

26. august

13.s.e.trin.

9.00 KM

10.30 KM kirkekaffe

KM = Knud Munck – AMK = Alex Mark Knudsen – LL = Lennart Lindegaard

Kirkebil kører til pasto-

Gudstjenester på “Skovbo”

ratets kirker og Langebæk
Præstegård for ældre og
gangbesværede.
Egenbetaling 20 kr.
Bestilling dagen før til
Dantaxi, tlf. 70 25 25 25.

Onsdag den 6. juni ved KM
Onsdag den 4. juli ved LL
Onsdag den 1. august ved KM
Alle dage kl.14.30
Beboerne i de nærliggende boliger er også
velkomne.

