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For Kalvehave og Stensby sogne   Nr. 4  ·  december-februar 2017-18

Kalvehave Kirke åbner søndag den 10. 
december kl. 14.00 med pomp og pragt. 
Provst og biskop samt en række præster 
medvirker. Der er derudover inviteret 
mange gæster, arkitekter og håndværkere 
m.fl. Alle andre er selvfølgelig også 
velkomne til at besigtige den nyrenoverede 
kirke.
  Og hvad er der så sket? Kalkningen 
indvendig er fuldført. Der er blevet afdækket 
kalkmalerier i våbenhuset. Der er fundet et 
gravkammer i sideskibet (er det lensmand 
Frederik Reedtz og hans familie?).
Skeletterne kommer i kiste dernede. Der 
er blevet plads til forskellige aktiviteter i 
sideskibet. Stole og borde er opstillet.

Maling af bænke og andet kirkeligt 
inventar er færdiggjort, så kirken kommer 
til at virke lysere og mere venlig. Og der er 
købt nye lys- og blomsterholdere til 
bænkene. Pulpituret er blevet rykket frem, 
og der er valgt nyt tæppe til alterpartiet 
(kommer senere). Højtaleranlægget er helt 
nyt, og der er kommet nyt varmeanlæg 
med bænkevarme.
  Alt i alt er kirken bliver pænere at se på. 
Måske også rarere at være i. Alle skulle 
blive glade ved at betragte den nyrenoverede 
kirke, som vi i forvejen er så stolte af.

Kalvehave Kirke åbner igen
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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, der skal ringes til sog-
nepræsten 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/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 

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: 
10. februar 2018

Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

MeNigheDSråDSMøDer - Der er offentlig adgang til alle møderne

Kalvehave Menighedsråd afhol-
der møder i Langebæk Præstegård:

Torsdag den 25. januar
Torsdag den 22. februar

Alle dage kl.10.00

Stensby Menighedsråd afholder 
møder i ”Graverhuset” i Stensby:

Onsdag den 13. december 2017
Onsdag den 10. januar 2018
Onsdag den 14. februar 2018

Alle dage kl.18.30

Særlige guDStjeNeSter

FeStlig åbning på julen
Første søndag i advent, 
søndag den 3. december 
kl.10.30, er der Lucia-optog 
ved spejderne i Stensby Kirke. 
Søndag markerer en festlig åbning 
på kirkeåret. Der er kirkekaffe efter 
gudstjenesten. 

Menigheden læSer op
Der er ”De ni læsninger” søndag den 
10. december kl.10.30 i Stensby Kirke.
Koret medvirker, og menigheden læser 
op. En festlig julegudstjeneste efter 
engelsk mønster.

juleNS salmer synges
Der er ”Syng julen ind” i Kalvehave 
Kirke søndag den 17. december 
kl.10.30 ved Alex Mark Knudsen og 
organist Lennart Lindegaard.

Nytår med kransekager
Vi fejret nytårets komme søndag 
den 31. december 13.30 i Stensby 
og 15.00 i Kalvehave Kirke med en 
kort gudstjeneste med efterfølgende 
champagne og kransekage.

KyNDelMiSSe 
- denne gang i Damsholte
Vore to sogne sammen med 
Mern-Ø. Egesborg, Damsholte og 
Fanefjord-Bogø Sogne. Derfor foregår 
kyndelmisse-gudstjenesten denne gang 
i Damsholte Kirke. Det er søndag den 
4. februar kl.15.00. Vi fejrer forårets 
snarlige komme med lys og sang og 
oplæsning af digte.

FaStelavN 
er mit navn
Der er fastelavnsfejring i 
Kalvehave Kirke søndag 
den 11. februar kl.10.30. 
Spejderne medvirker og 
alle børn er velkomne til 
at møde udklædt. Der 
er tøndeslagning i ”Oles Have” efter 
gudstjenesten, samt servering af varme 
drikke og fastelavnsboller.

Konfirmandernes egen gudstjeneste
Søndag den 25. februar kl.10.30 i 
Stensby Kirke er det konfirmanderne, 
der selv står for gudstjenesten. 
Prædikant er altid en af 
konfirmanderne. I år er det Simone 
og Nikoline, der har meldt sig, Også 
ved de kirkelige læsninger er det 
konfirmander, der medvirker.
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juleN i Stensby - med blæsere
Faxeblæserne er atter i år med til 
at fejre julen sammen med os. 
Det bliver søndag den 3. december 
kl.14.00 i Stensby Kirke.

herluFSholMKoret 
giver koncert i Stensby Kirke 
torsdag d. 7. december kl. 19.00.
Herlufsholmkoret er et firestemmigt 
kor på ca. 45 sangere. Koret har 
eksisteret siden 1948, og har hvert år 
afholdt julekoncerter. De fleste år er 
det blevet til en i Herlufsholm Kirke 
samt en mere i en af områdets kirker. 
I år er det således blevet til koncert i 
Stensby Kirke.

Ved koncerten bliver koret dirigeret af 
Per Riis og akkompagneret af pianisten 
Phil Nice. Selve koncerten falder i to 
afdelinger - hver med 6 numre. Og 
desuden får tilhørerne mulighed for at 
synge med på et par kendte julesalmer.

Korets julerepertoire består selvfølgelig 
af gode, gamle danske julesalmer, men 
nogle fremføres i en moderne, rytmisk 
udgave. Der bliver også plads til et par 
svenske julesange. Og fra England har 
vi hentet flere af de kendte Christmas 
carols. Endelig er der blevet plads til en 
af de store klassiske juleværker: 
Den hellige Stad af Stephen Adams 
og Johannes Dam.

Det er Herlufsholmkorets 
håb, at vi med vores lille 
koncert, vil bringe alle i 
godt julehumør.

hvordan opdrager 
man børn?
Vibeke Galle kommer 
torsdag den 18. januar 
kl.19.00 til Langebæk 
Præstegaard og fortæller 
historier om børn og 
børneopdragelse. Hun 
har erfaringer fra et langt liv som 
sundhedsplejerske i Vordingborg 
Kommune.

Dansk soldat i afganistan
Torsdag den 22. februar kl.19.00 
kommer Christian Eriksson, 
Stensved, til Langebæk Præstegård 
og fortæller om det at være udsendt 
som soldat i Afganistan, hvor han var 
en del af Den Kongelige Livgarde. 
Hvordan overlever man en krig? 
Og hvordan undgår man at få 
posttraumatisk stress?

KoNcerter SogNeaFteNer

aKtiviteter 
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NytårSKoNcert
Der er nytårskoncert søndag den 14. 
januar 2018 kl. 15.00 i Kalvehave 
Kirke med Jens Peter Hansens 
store Wienerorkester. Det består af 
glimrende, garvede, gemytlige og 
gråhårede musikere, og de spiller 
sammen med dygtige unge talenter. 
Orkestret er inspireret af den 
verdenskendte Andre Rieu. 

Programmet omfatter både 
wienermusik, populærmusik, jazz, 
klassiske ting og mere kommerciel 
musik. Dørene åbnes kl. 14.30. 

Alle er velkomne. Entre 100,- 
kr., som betales kontant eller via 
Mobilepay.

Sognebladet

For Kalvehave og Stensby sogne   Nr. 4  ·  december-februar 2018

Kalvehave Kirke åbner søndag den 10. december kl.14.00 med pomp og pragt. Provst og biskop samt en række præster medvirker. Der er derudover inviteret mange gæster, arkitekter og håndværkere m.fl. Alle andre er selvfølgelig også velkomne til at besigtige den nyrenoverede kirke.
  Og hvad er der så sket? Kalkningen indvendig er fuldført. Der er blevet afdækket kalkmalerier i våbenhuset. Der er fundet et gravkammer i sideskibet (er det lensmand Frederik Reedtz og han familie?). Skeletterne kommer i kiste dernede. Der er blevet plads til forskellige aktiviteter i sideskibet. Stole og borde er opstillet. 

Maling af bænke og andet kirkeligt inventar er færdiggjort, så kirken kommer til at virke lysere og mere venlig. Og der er købt nye lys- og blomsterholdere til bænkene. Pulpituret er blevet rykket frem, og der er valgt ny tæppe til alterpartiet (kommer senere). Hørtaleranlægget er helt nyt, og der er kommet nyt varmeanlæg med bænkevarme.  Alt i alt et kirken bliver pænere at se på. Måske også rarere at være i. Alle skulle blive glade ved at betragte den nyrenoverede kirke, som vi i forvejen er så stolte af.

Kalvehave Kirke åbner igen

julehjælp til de trængende
For særligt trængende i vore to 
sogne er der mulighed for en lille 
”håndsrækning”. Så derfor kan man 
skrive et brev til præstegården og 
forvente en kurv til jul.

vi har et 
probleM 
- hvad mener du?
Kirkebladet er blevet 
dyrere at omdele pga. 
Post Nords krise. 
Hvad mener du? 
Er der fortsat brug 
for et kirkeblad, 
så du kan følge 
med i kirkens og sognets liv? 
Vi informerer og skriver artikler om 
stort og småt, men er der nogen der 
læser det og værdsætter det? Måske en 
håndfuld, men er der flere?
  Vi overvejer at droppe bladet 
til fordel for andre former for 
kommunikation i lighed med hvad 
man gør ved andre kirker.
  Ring eller skriv for at give dit besyv 
med - til enten Birgit Hasling, Sonja 
Andersen eller Knud Munck 
(se numrene på kolofonsiden).



6 · Sognebladet nr. 4 · 2017  Sognebladet · nr. 4 · 2017 ·  7 

Kalvehave KirKe

Døde, begravede og bisatte:
23. juli 2017
Lizzie Grethe Sørensen, 
Langebæk, 71 år.

10. august 2017
Erik Mogens Andersen, 
Kalvehave, 81 år.

11. august 2017
Ester Anna Christine 
Mortensen Jensen, 
Kalvehave, 94 år.

10. oktober 2017
Niesl Christen Christensen, 
Kalvehave, 86 år

15. oktober 2017
Ulla Herdis Jønch, 
Kalvehave, 65 år.

peterSKirKeN

Døbte:
5. august 2017
Karla Raahauge Fjelde, datter 
af Trine Juel Fjelde og Jesper 
Raahauge Larsen, Langebæk.

6. august 2017
Nova Agnete Møller Grigat, 
datter af Leonora Grigat 
og Kasper Møller Hansen, 
Kalvehave.

10. september 2017
Marcus Rostrup Rasmussen, 
søn af Natascha Olsen og 
Ronni Rasmussen, Stensved.

17. september 2017
Elias Bøje, søn af Sarah Han-
sen og Lasse Bøje, Stensved.

vielse:
19. august 2017
Trine Petersen og Nichlas 
Hvidberg, Vordingborg.

26. august 2017
Linda Lindstrøm Larsen og 
Benn Boyd, Stensved.

Døde, begravede og bisatte:
28. juli 2017
Annalise Hansen, Mern, 
92 år.

1. august 2017
Erna Elisabeth Petersen, 
Vordingborg, 92 år.

19. august 2017
Inge Margrethe Skafte, 
Stege, 89 år.

30. august 2017
Dorthe Jones, Stensved, 
92 år.

7. september 2017
Leif Reinholdt Madsen, 
Stensved, 70 år.

16. september 2017
Else Marie Helene 
Frederiksen, Stensved, 82 år.

18. september 2017
Jeanette Adelørn, 
Vordingborg, 60 år.

Det er per, der er kunstneren
Han kan virke anonym, men han kan 
noget med sin hænder. Han har siddet 
i Stensby Menighedsråd i en 4-års 
periode, og her sørgede han bl.a. for at 
sætte ståltrådsnet i alle huller i muren, 
så præstegården har være fri for mus 
lige siden. Nu er han sprunget ud som 
kirkekunstner og skabt et smukt lys-
kors til Stensby Kirke, beregnet til Alle 
Helgen. Han hedder Per Tinggaard 
og bor i Stensved. Se godt efter på 
billedet af lyskorset, som er skabt i 
samarbejde med guldsmed Henning 
Lundorff, Stensved.

Det blev til en luther-fejring
Luther er nu blev fejret på behørig 
vis. Vi har haft et foredrag ved pastor 
Helge Rørtoft-Madsen, har haft 
Luther-gudstjeneste, og så har vi 
spist ”Luther Lagkage” (se opskrift på 
hjemmesiden). Endelig har vi plantet 
et træ, både på Kalvehave og på 
Stensby Kirkes kirkegårdsområde. 

Sorggrupper
Der findes sorggrupper i vort 
pastorat, hvor det er muligt at 
deltage, hvis man har brug for særlig 
støtte og omsorg efter et dødsfald. 

Man kan i den forbindelse kontakte 
Lisbeth Froholdt, tlf. 40 35 17 51, 
Søren Schiøler Linck, 40 35 17 39 
eller Pia Abery Jacobsen, tlf. 55 81 
20 83.



Gudstjenester & arrangementer
Dato  Kalvehave Kirke peterskirken 

3. december 1.s. i advent Ingen 10.30 KM og  
 m. Lucia-optog + Kirkekaffe                           14.00 Fakseblæserne (Kor)

10. december 2.s. i advent 14.00 KM 10.30 KM
 Ni læsninger  (genåbning) (Kor) Kirkekaffe (Kor)

17. december  3.s. i advent 10.30 AMK  Ingen
 ”Syng julen ind”  Kirkekaffe (Kor)

24. december Juleaften 16.00 KM  14.30 KM

25. december Juledag    10.30 KM   9.00 KM

26. december  2. juledag   Ingen 10.30 KM

31. december  Julesøndag/nytårsaften  15.00 KM    13.30 KM

7. januar  1.s.e.H.3k. 9.00 KM 10.30 KM 
    Kirkekaffe

14. januar  2.s.e.H.3k. 10.30 EBJ (Kor) Ingen

21. januar Sidste s.e.H.3k. 9.00 KM 10.30 KM
    Kirkekaffe

28. januar Septuagesima 10.30 KM 9.00 KM

4. februar Seksagesima/kyndelmisse Ingen 15.00 KM, AMK, 
 (fællesgudtj. i Damsholte Kirke) EBJ og AEO

11. februar Fastelavn 10.30 KM  9.00 KM
  m. spejdere (Kor)

18. februar  1.s.i fasten 9.00 AMK Ingen

25. februar 2.s.i fasten Ingen 10.30 KM   
 konfirmandgudstj.    Kirkekaffe

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

gudstjenester på 
plejehjemmet Skovbo
Tirsdag den 5. december kl. 14.30 ved 
KM (juleandagt med forskellige indslag)
Onsdag den 3. januar kl. 14.30 ved KM
Onsdag den 7. februar 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.


