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Sognebladet
Den store dag
Flaget var hejst, og dørene stod på vid gab
for at kunne modtage de mange gæster
ved konfirmationerne i Stensby Kirke.
Begge hold konfirmander, både dem fra
Stensby Sogn og dem fra Kalvehave, er i år
blevet konfirmeret i Stensby Kirke, hvilket
jo skyldes, at Kalvehave Kirke er lukket for
kirkelige aktiviteter en rum tid endnu. Derfor foregår al aktivitet i Stensby Kirke. Vejkirken er også lukket for turisterne i dette år
i Kalvehave, men fungere i Stensby.
Forhåbentlig har alle lagt mærke til Stensby Kirkes smukke nye indgangsportal, som
nærmere skal beskrives i næste nummer.
Som det fremgår andetsteds her i bladet,
er der gjort spændende fund i Kalvehave
Kirke, som nu nærmere skal undersøges.

Perioden med den indre renovering
kan derfor blive yderligere forlænget.
Planen var, at kirken skulle genåbne
første søndag i advent i år, men pessimisterne frygter, at det nu kommer til at tage
længere tid.
Heldigvis tager de fleste sognebørn lukningen af Kalvehave Kirke med et smil,
når de får at vide, at deres kirke ikke står
til rådighed for tiden, men der er også
mange, der ærgrer sig. Men kirken har
længe trængt til en gennemgribende renovering, og der er mange menighedsråd
før det nuværende, der har kæmpet for at
arbejdet kunne komme i gang. Nu er der
endelig kommet gang i arbejdet, og vi ser
frem mod en flot, nyrenoveret kirke med
visse ændringer i forhold til tidligere. Der
venter bedre og smukkere tider for den
gamle Kalvehave Kirke.
KM
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Stensby Linie 11, 4773 Stensved
Tlf. 23 68 87 47
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Deadline for næste blad:
10. juli 2017
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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).
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SERIE: De ansatte ved kirkerne

“Altmuligmanden”,
der også kan synge
Kalvehave og Stensby kirker har fået ny
kirkesanger. Hans motto burde være: ”Jeg
kan alt, også synge”. Han er nemlig ved
siden at sit nye erhverv også ”altmuligmand” i sit eget firma, hvor han tager ud
og hjælper folk med praktiske opgaver i
hus og have.
Han er vokset op på landet og startede
med at få en landmandsuddannelse fra
Nordjyllands Landbrugsskole. En overgang var han fodermester med 60 malkekøer, og han nåede også at få uddannelse
som en driftsleder. Han var derefter bestyrer på en gård i Nordsjælland i to år.
Derefter vendte han hjem til Falster for
at overtage sine forældres gård. Den måtte
han forlade i 1994, efter at besætningen
havde fået sygdom og gården dermed havde fået dårlig økonomi. Han havde dog
haft den fornøjelse at have haft Danmarks
smukkeste malkeko, som har været udstillet i både Roskilde, Odense og Herning.
Efter landbrugstiden blev han en tid
skrothandler, inden han startede sit eget
firma som altmuligmand.
Hans Erik er som sagt opvokset på landet, og han stammer fra den tid, hvor
man gik til gymnastik og dans i forsamlingshuset om vinteren og spillede håndbold om sommeren på græs. Han drev det
så vidt, at han var på amtsholdet både i
Vesthimmerland og DGI Sydhavsøerne
og sluttede på after-rep-holdet. Han har
også været instruktør på flere springhold
og taget imod en masse saltoer og flikflak,
og som holdleder for amtsjuniorholdet
kom han på rejser til Irland, Spanien og
Italien. Dertil kom bestyrelsesarbejde,
hvor han har siddet i DGI Sydhavsøernes
gymnastikudvalg en årrække. Han deler i

øvrigt gymnastikinteressen med sin kone
Lisbeth, der har været formand i DGI
Præstø. De to amtsforeninger er nu fusioneret til DGI Storstrømmen.
I dag gymnastikken blevet afløst af kajaksporten. Hans Erik er medlem af Bogø
Kajak Klub og nyder mange af sine sommeraftner på vandet i sin kajak. Ligeledes
holder han meget af at cykle, både i ferien
og på almindelige cykelture.
Ved siden af idrætten er musik og sang er
en stor del af Hans Eriks liv. I fritiden synger han i Brage-koret, som er et firstemmigt mandskor med 40 medlemmer, ledet
af vores egen organist Lennart Lindegaard.
Derudover er han aktiv i Kirkemusikskolens kor i Nykøbing F., der er et blandet
kor, ledet af Bente Hogrefe Nielsen.
Hans Erik er uddannet på Sjællands Kirkemusikskole som kirkemusikker med
sang som speciale og fik afsluttende eksamen i maj 2016. Han har som nyuddannet
allerede stor erfaring som kirkesanger, idet
han har virket som afløser ved flere kirker.
Hans Erik er bosiddende på Bogø, men
stammer oprindelig fra Vejringe på Falster,
hvor hans mor i en årrække var medlem af
menighedsrådet ved Aastrup Kirke. Han
er fra et kristent hjem, og den kristne tro
og kirkegang har altid været en helt naturlig sag for ham.
Vi byder Hans Erik hjerteligt velkommen.
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Gravkammer fundet i Kalvehave Kirke
Kalvehave Kirke har været lukket for gudstjenester og kirkelige handlinger siden den
15. februar pga. indre renovering. Ved renoveringen er der blevet gravet og pudset i
gulve og på vægge. Kirken skal istandsættes fra a til z, og selvfølgelig håber man på,
at der dukker et eller andet op fra fortiden.
Og det er præcis det, der er sket, nemlig
da man gravede gulvet op i sideskibet, den
såkaldte ”rytterkirke”. Her fandt man et

Foto: John Thøfner

stort underjordisk gravkammer, der indeholder en del skeletdele. Skeletterne skal
nu undersøges af Nationalmuseet, og forhåbentlig finder man frem til, hvem disse
sikkert prominente nedgravede personer
er. Har de relation til Petersgaards ejere
fra 1700-tallet, eller relaterer de sig længere tilbage til lensmand Frederik Reedtz
og Sofie Høg, der i 1652 lod sideskibet
opføre med den tilhørende krypt, og hvis
navnetræk står på gavlen til sideskibet?
Der kunne også være tale om en af kirkens
præster.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Kalvehave Menighedsråd afholder møder
i Langebæk Præstegård:
torsdag den 22. juni kl. 10.00
torsdag den 31. august kl. 10.00
Stensby Menighedsråd afholder møder i
”Graverhuset” i Stensby:
onsdag den 14. juni kl. 18.30
onsdag den 9. august kl. 18.30
Der er offentlig adgang til alle møderne.
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Underkorporalen fra
Vestenbæk i slaget om Als
Vi omtalte i Sognebladet nr.1 1916 mindepladen i Kalvehave Kirke over menig Ole
Pedersen, Balle, der blev såret og senere døde
efter at have deltaget i slaget om Als nogle
måneder efter Dybbøl-slaget under krigen
i 1864. Men endnu en soldat med lokal tilknytning bør nævnes. Det er Hans Peder
Henriksen fra Vestenbæk, der slap fra samme
slag, altså slaget om Als, med livet i behold.
H.P. Henriksen var født den 14. februar
1840 i Kalvehave Sogn og var søn af parcellist Henrik Hansen og hustru Bodil Hansdatter, Vestenbæk. Han var gift med Karoline Larsen.
Henriksen kom ikke med i slaget om
Dybbøl den 18. april 1864, men gik dog på
vagt i skanse 2 omkring den 5. april. Om
denne vagttjeneste og det efterfølgende
slag om Als fortæller han i erindringsbogen
“Feltliv”, der består af erindringer og breve
fra krigen i 1864.
Bogen skildrer preussernes heftige artilleribeskydning af skansen, der fandt sted i dagene op til slaget, og han beretter også indgående om slaget om Als den 29. juni 1864,
hvor han var selv deltog som underkorporal i
18. regiment. Det danske forsvar, der bestod
i alt af 12.000 mand, ventede et angreb, efter
at fredsforhandlingerne i London var brudt
sammen og våbenhvilen var ophørt nogle få
dage i forvejen. Det preussiske angreb kom
om natten den 29. juni kl. 2.00 med landgang fra både i retning af Kær-halvøen.
Ved slagets begyndelse var 3. regiment,
4. regiment samt Henriksens 18. regiment
i første linje, da preusserne sejlede over. Det
4. regiment kom først i kamp. Træfningen
fandt sted i Arnkil Skov syd for Arnkilsøre.
Det lykkedes preusserne at føre et så stort
antal soldater over, at danskerne kom i stort
undertal, og det lykkedes hurtigt preusserne
at nedkæmpe 4. regiments fire kompagnier.
De havde ingen mulighed for at holde stand.

Da klokken var næsten tre, var turen kommet til 18., 3. og 5. regiment. Det kom til
hårde kampe mod preusserne ved Nørremarkskoven og i Rønhave-området, samt
omkring landsbyen Kær, hvor det danske 3.
regiment kæmpede med stor dødsforagt, til
trods for at man var i håbløst undertal.
Henriksen skriver om slaget, der foregik ved marker og læhegn omkring Nørremarkskoven: “Klokken. kunne vel være
henved 3 ¾, da en tæt Kjæde trak i sydlig
Retning vesten for os; men vi kunde ikke bestemt skjelne om det var danske eller tyske,
hvorfor vi ej strax maatte skyde. Det saas dog
snart, at de ingen Tornystre bar, og at Hovedbeklædningen var rund og flad. “Skyd! Det
er Prøjsere,” lød det nu, og Ilden gnistrede
i hele Salver fra Roden af Buskene. Prøjserne kastede sig da langs et Hegn, der gik fra
Nordvest til Sydøst og som til venstre stødte
sammen i en spids Vinkel med det Hegn,
bag hvilket vi laa. Faa Minutter efter var
vi indviklet i en livlig Skydefægtning, som
dog blev uden synderlig Virkning, eftersom
begge Parter laa godt skjult og dækket. …
Kraftigere lød Trommen og meer energisk
Førerens: “Vorwärts, vorwärts”. Der sattes
paa vor venstre Fløj (i Vinkelspidsen) større
Kraft, da det var sandsynligt, at Fjenden ville
tiltvinge sig Magten ved at komme os i Flanken” (Et Feltliv, s.181-182).
Til sidst blev der givet ordne til at trække
sig tilbage, da man var truet af preussere fra
begge flanker og stod i fare for at blive omringet. Dertil kom, at man fra dansk side
Fortsættes på side 6
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havde lidt store tab. Et af tabene var cand.
teol. Peter Severin Lund, søn af kontorchef i
Nationalbanken Henrik Ferdinand Lund og
Petrea Severine Kierkegaard, en søster til Søren Kierkegaard. Han havde meldt sig som
frivillig og var menig soldat i 18. regiment,
8. kompagni. Han blev såret under slaget
ved Nørremarkskoven og døde siden af sit
sår på et lazaret. En gribende brevveksling
med halvbroren Troels Lund er bevaret.
Der opstod hårde kampe ved landsbyen
Kær, som 3. regiment og enkelte enheder fra
18. regiment deltog i. Kampen bølger frem
og tilbage i og i mellem byens gårde, og der
er store tab på begge sider. Danskerne taber
dog til sidst slaget. Samtidig med kampene i
Kær angreb det 5. regiment længere mod øst.
Det var nu sidste mulighed for at standse den
preussiske fremrykning. To gange rykkede
danskerne frem, og begge gange blev de slået
tilbage og trak sig derefter ud af kampen.
Henriksen beskriver i bogen, hvordan hans
kompagni fra 18. regiment efterhånden blev
nedkæmpet af de fremstormende preussere.
Han så adskillige af sine mænd falde, men
undslap selv med nød og næppe under retræten, hvor han var kommet væk fra resterne
af sit kompagni, for så vidt det overhovedet
eksisterede. Han søgte ned til Augustenborg
Fjord og nåede tilbage til halvøen Kegnæs,
hvor de nedkæmpede soldater blev udskibet i
løbet af de næste dage og nåede til Fyn.

Henriksen var en kløgtig soldat, der forstod
at passe på sig selv. Det er årsagen til, at han
slap helskindet fra slaget, der ellers kostede
den danske hær dyrt, godt 3000 mand fangne, sårede og faldne. Preussernes tabstal lå på
god 300.
Da Henriksen vendte tilbage fra krigen,
levede han videre som landmand på bolsmandsstedet i Vestenbæk, idet han overtog
sin fædrendegård. Han drev gården videre
til sin død uden dog at have den helt store
interesse for landbruget.
Gården findes stadig, bygget i røde sten,
og ligger på Kulsbjergvej. Den ejes i dag af
Børge Andersen. Da Hans Peder Henriksen gik på pension, blev gården overtaget af
Peder Henriksen, en slægtning af Hans Peder. Fra Hans Peder Henriksen findes ingen
direkte efterkommere, men der findes flere
efterkommere på hans søsters side.
Hans Peder Henriksen havde kun fået en
kortvarig skolegang, men erhvervede sig ved
selvstudium en stor viden inden for flere fagområder, botanik, matematik og astronomi.
Han var kendt under navnet “stjernekiggeren”. Han beskrives også som en meget matematisk begavet fyr.
Kilder: Tom Buk-Swienty: Dommedag
H.P. Henriksen: Feltliv.
København 1963, s.173-191.

Menighedskoret søger nye medlemmer
De to sognes fælleskor, kaldet ”Menighedskoret”, der er ledet af Lennart
Lindegaard, består i øjeblikket af otte
medlemmer, fem kvinder og tre mænd.
Koret leverer musikalske indslag ved
højmesser til alle højtider samt høstgudstjenester og Alle Helgen.
Det starter op igen efter sommerferien, og der er plads til flere medlem6 · Sognebladet nr. 2 · 2017

mer, hvis man kunne tænke sig at være
med. Der er ingen krav om korerfaring.
Interesserede kan allerede nu henvende
sig til Lennart Lindegaard (hans telefonnummer findes på kolofonsiden).
Koret øver søndage efter kirketid,
dvs. kl. 11.30. For tiden øves der kun i
Stensby Kirke pga. af Kalvehave Kirkes
midlertidige lukning.

KALVEHAVE KIRKE
Døbte:
22. januar 2017
Liam Nirvana Ejlersen,
søn af Natasja Nirvana
Villumsen, Langebæk.
4. februar 2017
August Schwenger Johansen, søn af Louise Schwenger Johansen og Troels
Johansen, Balle.
12. februar 2017
Theodor Christian
Wärme-Børsting, søn af
Amalie Wârme-Børsing og
Daniel Christian WärmeBørsting, Næstved.
Døde, begravede
og bisatte:
6. januar 2017
Jens Peter Christensen,
Mern, 90 åt.
2. januar 2017
Helge Pedersen,
Vordingborg
7. januar 2017
Henning Engelmann
Kristensen, Viemose, 75 år
2. februar 2017
Mogensd Kjærgaard
Mortensen, Kalvehave,
91 år
20. februar 2017
Kamma Elinor Jeppesen,
Viemose, 95 år
7. marts 2017
Eva Johanne Nielsen,
Langebæk, 80 år.

15. marts 2017
Regitze Thyra Clare
Rasmussen, Langebæk,
101 år.
25. marts 2017
Christian Villy Jensen,
Kalvehave, 72 år.
6. april 2017
Alice Ingrid Thomsen,
Kalvehave, 76 år.
PETERSKIRKEN
Døbte:
4. februar 2017
Laurits Christian Jensen,
søn af Louise Christiansen og Henrik Jensen,
Stensved.
19. marts 2017
Oscar William Wikkelsøe Larsen, søn af Louise
Wikkelsøe Christiansen og
Anders Larsen, Stensved.
26. marts 2017
Anton Hemmingsen
Werge, søn af Linette
Hemmingsen Werge og
Peter Werge, Stensved.
30. april 2017
Sofia Ustrup Jacobsen,
datter af Elisabeth Jacobsen og Carsten Ustrup
Sørensen, Kalvehave,
Vielse:
8. april 2017
Matilde Valbo Horn og
Thomas Hansen,
Vordingborg.

Døde, begravede
og bisatte:
5. februar 2017
Bodil Ida Jensen, Stensved,
77 år
7. februar 2017
Richardt Alexander
Laursen, Kalvehave, 85 år.
7. februar 2017
Jørgen Finn Guldbrandt,
Kalvehave, 87 år.
2. marts 2017
Ingrid Margrethe
Christiansen, Mern, 90 år.
3. marts 2017
Jørgen Røpke, Stensved,
73 år.
11. marts 2017
Mogens Thrane, Stensved,
81 år.
15. marts 2017
Agnes Kristine Nielsen,
Langebæk, 98 år.
27. marts 2017
Solveig Jane Henriksen,
Stensved, 80 år.
8. april 2017
Benny Wesselhoff
Jørgensen, Stensved, 71 år.
22. april 2017
Børge Ploumand
Andersen, Stensved, 88 år.
24. april 2017
Karen Margrethe
Helsted-Sørensen,
Stensved, 95 år.
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Gudstjenester & Arrangementer
Dato		

Kalvehave Kirke

Peterskirken

4. juni

Pinsedag

Ingen

10.30 KM (Kor)

5. juni

2. pinsedag

-

10.30 KM

11. juni

trinitatis

-

10.30 KM

18. juni

1.s.e. trin.

-

10.30 KM

25. juni

2.s.e. trin.

-

10.30 KM

2. juli

3.s.e. trin.

-

10.30 KM

9. juli
4.s.e. trin.
			
16. juli
5.s.e. trin.
-

9.00 AMK

23. juli

6.s.e. trin.

-

10.30 AMK

30. juli

7.s.e. trin.

-

9.00 AMK

6. august

8.s.e. trin.

-

10.30 KM

13. august

9.s.e. trin.

-

10.30 KM

20. august

10.s.e. trin.

-

10.30 KM

27. august

11.s.e. trin.

-

9.00 AMK

9.00 AMK

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

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 7. juni kl.14.30 ved KM.
Onsdag den 5. juli kl.14.30 ved Lennart
Lindegaard.
Onsdag den 2. august kl.14.30 ved KM.
Beboerne i de nærliggende boliger er også
velkomne.

