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Sognebladet
Efterårets vemod modsvares af troen på Guds vælde
- da Boye skrev et hit
Den dansk-norske digter Caspar Johannes
Boye (1791-1853) har skrevet en masse
salmer. Han startede ellers som dramatiker
og folkelig romantisk digter, men gik mere
og mere over til salmer, der virkelig slog
hans navn fast i samtiden. I salmebogen
har vi i alt fem og en oversættelse.
Boye blev født i Trondheim i Norge.
Han udtrykte som ungt menneske sin
store harme over Norges afståelse til Sverige efter Napoleonskrigene. Han skrev et
harmdirrende digt i den anledning.
Han læste teologi i København og blev
dansk præst, senest ved Garnisons Kirke i
København. Inden da havde han været
præst i Søllerød og Helsingør. Han havde
også nogle år været seminarielærer på Jonstrup Seminarium
ved Ballerup. Han
døde som 60-årig
under koleraepidemien, der hærgede København.
Kendt af hans
salmer er nr.
723: “Naturen holder

pinsefest”
(1834) med
melodi af A.P. Berggren (1844).
Men han har også skrevet “Kom, sandheds
konge, Kristus, kom”, “Sin menighed har
Kristus kær”, “Herre Kristus, dig til ære”, og
sidst, men ikke mindst “Dybt hælder året i
sin gang”. Denne sidstnævnte salme er nok
den bedste og så klart den mest kendte og
sungne. Et vaskeægte hit.
Det er en november-salme, skrevet i
Jonstrup-tiden, og her er temaet, at året
lakker mod sin ende, og det er trist og sørgeligt. Efteråret er over os, alting visner, og
kulden tager fast. Snart kommer “vinterstorm og død”. Den korte sommertid er
slut, nu venter den kolde vintertid forude.
Naturen forandrer sig, men én ting forandrer sig ikke: Guds almagt, visdom og kærlighed.
Men når vinteren er hvid, kommer julen
med englenes sang fra Betlehem, og derefter påsken med det grønne håb og “frelsens
træ på Golgata”.
Troen skal bevare sit friske hjerteblad.
Livet går frem af graven, fordi Kristus har
brudt dødens magt. Trods dødens vinterstorm venter os et evigt forår. Så fat mod!
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Træffes bedst mellem 9-12. torsdag
Webmaster: Morten Lind
Skyttemarksvej 5, 4773 Stensved
Tlf. 51 96 75 39
Mail: morten.lind3@gmail.com
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MENIGHEDSRÅDSMØDER - Der er offentlig adgang til alle møderne
Kalvehave Menighedsråd afholder
møder i Langebæk Præstegård kl. 17.30:
Torsdag den 25. marts
Torsdag den 29. april
Torsdag 27. maj
Torsdag 24. juni
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Stensby Menighedsråd afholder møder
i “Graverhuset” i Stensby kl.19.00:
Torsdag den 11. marts
Torsdag den 8. april
Torsdag den 20. maj

Et tilbageblik på ca. 25 års præstegerning
Ved Knud Munck
24 gode år (plus det løse) har jeg nået at
have som sognepræst i Langebæk Præstegård med ansvar for de to sogne, Kalvehave og Stensby.
Min entré på disse kanter startede i
1995, da jeg havde endt en periode som
højskolelærer ved Ubberup Højskole. Efter nogen tøven ringede jeg til Emilie Esbjørn for at høre om stillingen i KalvehaveStensby Pastorat, som kun var en stilling
som hjælpepræst. Det var afgjort hendes
fortjeneste, at jeg havnede hernede i det
sydsjællandske. Jeg havde aldrig hørt om
Kalvehave før, og da slet ikke Stensby. Jeg
blev så hjælpepræst for Esbjørn og provst
Jørgen Ertner i Mern og Øster Egesborg,
og jeg boede i Kindvig. Hurtigt blev jeg involveret i fodbold i Kalvehave I.F., hvilket
jeg aldrig har fortrudt. Det gav mig en ny
indfaldsvinkel til sognearbejdet. Og en ny
titel: “fodboldpræsten”.
Esbjørn var en af de få kvindelige præster hernede. Dengang var næsten alle
præsterne mænd. Konventerne bar præg
af piberygende, meget akademiske mænd,
der diskuterede Søren Kierkegaard og ikke
gik så meget op i mobning og lønpolitik.
Min hjælpepræstestilling blev erstattet af
et sognepræsteembede, helt efter Esbjørns
plan, og siden blev stillingen nedlagt under
biskop Jan Lindhardt, men jeg fik en aflastningspræst i form af præsten fra Damsholte i stedet, samt en lønforhøjelse.
Tiden i præstegården var meget spændende. Vi havde gode sogneaftener med
Henrik Stangerup, Mogens Frohn Nielsen,
Lone Hertz, F.P. Jac, Michael Falch, Thyra
Frank, Hans Anker Jørgensen, Holger Lissner, Erik Skyum-Nielsen, Sørine Gotfredsen, Bent Melchior og mange flere.
Nye tiltag blev til i samarbejde med
menighedsrådet: Pilgrimsvandringer, vejkirke, en årlig sommerudflugt. Nye mes-

sehagler og et par
stolaer blev indkøbt. Begge kirker
har ændret udseende
i min tid. Mest synligt
er det ændrede våbenhus
og den nye dør i Kalvehave,
samt renoveringen og det fundne gravkammer.
Vi fik også øget samarbejde med MernØster Egesborg og en overgang fælles kirkeblad.
Kirkekoret er kommet til i min tid. Det
startede med et børnekor, som senere blev
til et voksenkor. Desuden har vi haft babysalmesang (midlertidigt sat i bero), samt
mini-konfirmandundervisning.
Kirkebladet for begge sogne blev genindført. Derudover kom der to hjemmesider til, en for hvert sogn. Og der er også
indført Church Desk (elektronisk kommunikation) til gavn for personalet og
menighedsrådene.
Af mere overordnede ting i kirken kan
nævnes, at vi fik indført DNK i stedet for
kirkebøger skrevet i hånden. Nu kan man
få en ny dåbsattest ved at gå til sin egen
kirke, udskrevet på edb. Der er også kommet en ny bibeloversættelse til, samt en ny
salmebog.
Kolleger, provster, biskopper, menighedsrådsmedlemmer, kirkesangere, organister, gravere og min præstesekretær er
kommet og gået. Den mest stabile samarbejdspartner har været min sekretær Elsebet Christiansen, som har været her ca.
lige så længe som jeg, og som sikkert fortsætter mange år endnu til gavn og glæde
for sognet.
Så er der familien, hvor det gik fra ungkarlepræst til familiefar med kone og to
børn. Helt efter bogen. Ja, der er sket meget. Glæden har været stor, og jeg er kommet til at kende mine pappenhejmere.
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AKTIVITETER:
Alle aktiviter er aflyst pga. Corona

Gudstjenester i
Kalvehave Kirke
Gudstjenester i denne mærkelige Corona
tid, er svær at planlægge, der kommer nye
vejledninger fra kirkeministeriet og provsten, hver eneste dag. Vi skal alle passe på,
og holde afstand. Menigheden må p.t. i dag
ikke synge i kirken. Det er kun kirkesangeren, der må synge, og der må kun være 28
i kirken. Præsten vil til kirkelige handlinger
oplyse, hvis der kommer nye restriktioner.
Hvis man er i tvivl om, hvornår den næste
gudstjeneste er, så er der flere muligheder
for at søge information: i kirkebladet, hvor
der på bagsiden står anført alle gudstjenestedatoer fire måneder frem; på hjemmesiden
www.kalvehavekirke.dk, hvor der altid er
nyttige oplysninger; og sidste nyt er Facebook, hvor adressen er Kalvehave Kirke.
Her opslås sidste nyt om gudstjenester, og
det allersidste nye er, at Kalvehave Kirke
livestreamer gudstjenesten på Facebook.
Hvis man har en IPad eller IPhone, kan
der installeres en app, der hedder Kirkekalender. Det er den hurtige oplysning om
tider til næste gudstjeneste.
På gensyn i Kalvehave kirke
John Thøfner, formand
Angående Knud Muncks afskedsgudstjeneste er denne udsat til
pinsedag i begge kirker, hvor der
ved receptionen vil være mulighed for at sig ordentligt farvel.
Dette skrives dog med forbehold
som følge af Corona-krisen.
Hilsen Menighedsrådene
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Kirken i en Coronatid

Gudstjenester i en Coronatid

“Kirken den er et gammelt hus, står om
end tårnene falder!” Sådan skrev Grundtvig
i 1836-1853. Det var en anden tid, men
i en tid med Corona står kirken stadig og
har et budskab til os i 2021.
Vi har oplevet en lukket kirkedør i både
påske, jul og nytår, hvor det at være levende
kirke i et fællesskab med andre var erstattet af video. En teknologi, som på trods af
situationen giver mulighed for at evangeliet
stadig kan forkyndes og nå ud til alle.
I Kalvehave-Stensby Pastorat har vi som
menighedsråd et stort ønske om at være kirke for alle på trods af, at virussen er en del
af både hverdag og fest. Alle er velkomne til
at kontakte såvel præst, personale som menighedsråd med ønsker og spørgsmål. Alt
hvad vi kan inden for de sundhedsmæssige
rammer, forsøger vi at leve op til.
Desværre kan vi ikke holde den afsked
for vores sognepræst Knud Munck, som
det var planlagt. Den er udskudt til senere,
hvor man igen kan samles, og Knud kan
få en værdig afslutning på et arbejdsliv her
i pastoratet på ca. 25 år. Herfra tak for din
indsats, Knud!
Situationen er også, at Knud Munck
fortsætter med konfirmationsforberedelsen
af årets konfirmander, og han vil ligeledes
forestå konfirmationen, som vi håber og
beder til, kan blive gennemført som planlagt
i april måned.
I den kommende tid skal de to menighedsråd i pastoratet i samarbejde med provst
og biskop finde en ny præst, hvilket både er
spændende og udfordrende; men en opgave,
som vi går til med respekt og forventning.
Vi er bevidst om, at præster ikke holder i kø
på motorvejen for at komme ud i landsognene, men vi tror på, at vores område med
skøn natur, god infrastruktur og positive
mennesker kan tiltrække gode, kvalificerede
og glade ansøgere, som vil være præst af
hjertet med et glad sind.

Det har været meget omskifteligt at være
sognepræst i de sidste 10 måneder. Corona
holdt sit indtog og har stadig godt fast i
landet. Først måtte man godt holde gudstjenester, så var der afstandskrav, så kom der
arealkrav, med og uden mundbind og nu
har vi arealkrav og sangfri gudstjenester, som
i øvrigt må vare maksimalt 30 minutter.
Man har mest lyst til at sige som Maude i
Matador: Jeg går op og lægger mig!
Stensby Kirke har valgt at tage udfordringen fra Corona op og har lavet små
andagter, der er optaget og lagt ud på kirkens YouTube-kanal, samt offentliggjort på
hjemmeside og de sociale medier. Disse an-

John Thøfner, Kalvehave menighedsråd
Sonja Andersen, Stensby menighedsråd

dagter er blevet vel
modtaget og det vil
vi fortsætte med.
Vi vil forsøge at
live-streame gudstjenesterne fra kirken direkte
fra Facebook. Det er helt
klart ikke det samme, men det
er det bedste vi har ved hånden for
nuværende.
Vi bestræber os på at gøre det en gang om
måneden, måske flere (se bagsiden).
Vi håber at I vil synes om det og har lyst
til at kigge med.
Stor hilsen fra Morten Lind, webmaster

De valgte til menighedsrådet har fordelt sig med
følgende poster og i følgende udvalg:
Kalvehave
John Thøfner, formand
John Andersen, næstformand
Jørgen Mortensen
Kasper Jørgensen, kasserer
Hanne Harby, sekretær og webmaster
Pernille Pock
Stensby
Sonja Andersen, formand
Thomas Carlsen, næstformand
Henning Lundorff, kontaktperson
Morten Lind, sekretær og webmaster
Ole Lomholt.
Peter Lynard, kasserer formand for præstegårdsudvalget
Kirke- og kirkegårdsudvalg
- Kalvehave
Jørgen Mortensen og Hanne Harby
Kirke- og kirkegårdsudvalg - Stensby
Ole Lomholt, Thomas Carlsen, Inge
Langeskov-Nielsen og Niels Lund

Bladudvalg/kommunikationsudvalg
John Andersen, Sonja Andersen, Inge
langeskov og Morten Lind
Præstegårdsudvalg
John Andersen og Jørgen Mortensen,
Hanne Harby. Peter Lynard, (formand),
Ole Lomholt, Sonja Andersen,
Thomas Carlsen (skoven)
Aktivitets- og gudstjenestesudvalg
Hanne Harby, John Andersen, Pernille
Pock, Henning Lundorff, Ole Lomholt
og Morten Lind
Tak til de afgående medlemmer
Efter at de to nye råd er trådt til er der
selvfølgelig flere medlemmer, der er
trådt ud. Til dem skal der lyde en stor
tak for deres virke. For nogles vedkommende en enkelt valgperiode, for andre
en længere periode. En særlig tak til
Jytte Frederiksen, som har været medlem af menighedsrådet i omkring 30 år.
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ÅRETS KONFIRMANDER - 2021
Konfirmation Stensby Kirke 25. april 2021:
Line Wittenborn		
Victoria Lilje Glob
Sofia Rasmussen		
Mille Dion Larsen
Anna Christinni Pedersen Fonseca
Dana Wang Nordgreen Jensen		
Tobias Bøhnke Lund Larsen
Mathilde Ørsted Louens Povey
Celestine Amanda Grønborg
Line Spure Westendorff Nielsen

Mathias Buch Larsen
Katrine Groth Christensen		
Helena Laura Olsen
Emil Abel
Georg Nøhr Dams Herløv
Bastian Raahauge Jensen
Daniel Nordgren Jensen
Lasse Villads Mandrup Hvid Byager
Oliver Frederik Ludvigsen
Asbjørn Engelhardt Husted Kollerup

Konfirmation i Kalvehave Kirke 30. april 2021:
Rebekka Vilbrad Jørgensen
Laurits Mogensen
Andreas Vestergaard Jensen
Andrea Breilev Larsen
Rasmus Egtved Hansen
Mikkel Elias Petersen
Natasha Gerdrup Henckel
Niklas Dennis Pedersen
Andrea Nordkvist Permin
Lasse Sværke Isaksen

Alexander Bjerge Jensen
Lærke Engelbrecht Nilsson
Frida Løvgreeen Jessen

Kalvehave Skole og konfirmation
efter de andre:
Lucas Haugaard Licht
Casper Hollenborg Rasmussen
Emil Victor Kilov
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Døbte:
26, september 2020
Caroline Kaasberg Friis Scharling, datter af Nielle og Rasmus Kaasberg Friis Scharling
Vielse:
12. september 2020
Stine Elise Nygaard og
Tommy Laursen.

• Vil du gøre mig rig?
• Vinder Brøndby ligaen i år?
• Hvilket nummer bliver den største
John Deer-traktor?
• Hvor bor du?
• Er der liv efter døden?
• Hvor gammel er du?
• Hvordan ser du ud? Er du en mand eller en kvinden eller hvad?
• Hvad er din yndlingsmarmelade?
• Hvorfor fandt du på myg og Hitler?
• Passer du på alle mennesker, også dem,
der ikke tror på dig?

26. oktober 2020
Johnny Torben Petersen.
20. november 2020
Bent Hingebjerg.
24. november 2020
Flemming Richardt Kaus.
25. november 2020
Karl Erik Bergholdt.
26. november 2020
Povl Olsen.

10. oktober 2020
Camilla Søholt og
Peter Ulrik Olsen.
24. oktober 2020
Dorte Møller Maciejewski og
Per Holm Nielsen.
Døde, begravede og bisatte:
7. september 2020
Jens Skovgaard Andersen.

24. december 2020
Bøje Walther Stæhr Jensen.
26. december 2020
Peter Pallesgaard Jørgensen.
10. januar 2021
Michael Gang Mogensen.
11. januar 2021
Birgit Elise Johansen.

13. september 2020
Jan Milner Jensen.

Hvad konfirmanderne ville spørge Gud om,
hvis de mødte ham på vejen:
• Hvorfor findes du?
• Hvorfor har Du skabt jorden og livet?
• Hvorfor er jeg sat på denne jord?
• Hvorfor har du lavet mig så flad?
• Hvorfor findes min sjæl?
• Hvad sker der, når man dør? Får man
så et nyt liv? Kan man møde andre i
himlen?
• Hvordan blev Du skabt, hvis Du altså
er skabt?
• Vil du sørge for, at Coronaen snart flyver væk fra vores jord?
• Hvorfor koster ting penge?

KALVEHAVE KIRKE

26. september 2020
Rolf Buhmann.

PETERSKIRKEN

2. oktober 2020
Inger Kjær Nielsen.
17. oktober 2020
Jørgen Gjeding Jørgensen.

Døbte:
17. oktober 2020
Merle Sofie Wikkelsøe Larsen,
datter af Louise Wikkelsøe
Christiansen og Anders Larsen.

4. oktober 2020
Oliver Nøhr Nielsen, søn
af Michelle Reckendorff og
Dennis Nøhr Nielsen
22. november 2020
Birk Sigge Antonisen,
søn af Tine Marianne Øbo
Antonisen Larsen.
Vielse:
10. oktober 2020
Jeanette Trebbien Andersen og
Niels Boye Andersen.
Døde, begravede og bisatte:
16. september 2020
Kaj Børre Petersen.
23. oktober 2020
Kurt Nielsen.
4. november 2020
Gert Andersen.
21. december 2020
Frank Hansen.
26. december 2020
Peter Pallesgaard Jørgensen.
27. december 2020
Eli Margrete Kristjansen.

Menighedsplejen

Mobile Pay for Kalvehave: 72944.
Mobile Pay for Stensby: 45191.
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 Gudstjenester 
Dato		
7. marts
14. marts
21. marts
28. marts

Kalvehave Kirke

Peterskirken
9.00 AMK
Ingen
10.30 SSL 
10.30 AMK

30. maj
6. juni
13. juni
20. juni

3.s. i fasten
Ingen
Midfaste
10.30 EBJ 
Marie Bebudelse
Ingen
Palmesøndag
Ingen
Minikonfirmander
Skærtorsdag
10.30 EBJ 
Langfredag, De ni læsninger Ingen
Påskedag
10.30 KM
2. påskedag
9.00 AMK
1.s.e. påske
Ingen
2.s.e. påske
9.00 EBJ
3.s.e. påske, Konfirmation
Ingen
Bededag, Konfirmation
10.30 KM
4.s.e. påske
Ingen
5.s.e. påske
9.00 EBJ
Kr. Himmelfart
Ingen
6.s.e. påske
10.30 TN
Pinsedag
9.00 KM
Bemærk: afskedsgudstjeneste
2. pinsedag
Evt. fællesgudstjeneste i provstiet 
Trinitatis
Ingen
1.s.e. trin.
10.30 EBJ
2.s.e. trin.
Ingen
3.s.e. trin.
9.00 EBJ

27. juni

4.s.e. trin.

9.00 AMK

1. april
2. april
4. april
5. april
11. april
18. april
25. april
30. april
2. maj
9. maj
13. maj
16. maj
23. maj
24. maj

Ingen

Ingen
10.30 EBJ
9.00 KM 
Ingen
10.30 EBJ
Ingen
10.30 KM
Ingen
10.30 EBJ
Ingen
10.30 AMK 
Ingen
11.30 KM
9.00 KM
Ingen
10.30 AMK 
Ingen

KM = Knud Munck / AMK = Alex Mark Knudsen / EBJ = Eva Brinck Jensen /
TN = Terese Nielsen / SSL = Søren Schiøler Linck
= Gudstjenesten Live-streames

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.

