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Sognebladet
Koncert med Sigurd Barrett og Eskild Dohn
Lørdag den 24. oktober klokken 15.00 i Stensby Kirke
kommer Sigurd Barrett og
Eskild Dohn og optræder og
synger for os. De gendigter 16
salmer og vækker både Grundtvig, Brorson, Ingemann og Kingo til live i
denne nye kirkekoncert, der er beregnet
for hele familien. I ord og toner føres
børn og voksne gennem salmerne i et
sprog, som alle kan forstå.
Der bliver sangtekster, så alle kan synge
med, og gennem teater, sang og fortælling puster Sigurd Barrett nyt liv
i de skønneste salmer, som børn
og voksne dermed kan tage med
sig og bruge både hjemme og i
kirken.
Menighedsrådet i Stensby vil
gerne forsøge at ramme et bredt
publikum og også vække interessen for kirken som andet end der,
hvor der afholdes gudstjenester.
Vi vil gerne præsentere en kunstner, der kan give en oplevelse for
hele familien, og det mener vi, at
Sigurd Barrett sammen med sin
makker kan.

Billetprisen er sat til 100 kr. for voksne og
50 kr. for børn. Billetterne købes via nettet, og man skal holde øje med hjemmesiden: www.stensbykirke.dk hvor billetterne vil blive sat til salg, når vi nærmer os
datoen for koncerten.
Vi glæder os meget til denne eftermiddag og håber, at mange både voksne og
børn vil komme og nyde samværet, synge
sammen og ikke mindst få en festlig eftermiddag i kirkens store rum.
På festligt gensyn
Stensby Menighedsråd

Sognepræst Knud Munck
Langøvej 2, 4772 Langebæk
Tlf. 55 39 50 37 - 40 34 90 99
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
Mail: ebje@km.dk
Organist: Lennart Lindegaard
Algade 35, 2. th. 4760 Vordingborg
Tlf. 91 44 37 43
Mail: lennartlindegaard@yahoo.dk
Kirkesanger: Anja Wesselhoff
Neblevej 8, Rekkende, 4720 Præstø
Tel. 41 57 66 68
anja@ploumann.dk
Kalvehave Kirke
Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave
www.kalvehavekirke.dk
Graver: Jan Jensen
Kirkevejen 2, 4771 Kalvehave
Tlf. 55 38 81 05 (bedst 12-12.30)
Mail: graverkalvehavekirke@gmail.com
Kalvehave Menighedsråd:
Formand Birgit Hasling
Sundvej 43, 4771 Kalvehave
Tlf. 30 62 41 62
Mail: birgit.hasling@gmail.com

Kirkeværge/præstegårdsudvalgsformand: John Thøfner
Sandvig Kohave 2, Sandvig
4735 Mern, Tlf. 20 47 50 42
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 (fastnet) 51 51 31 57
(mobil) (bedst 12-13)
Mail: graverstensbykirke@gmail.com
Stensby Menighedsråd:
Formand Sonja Andersen
Stensby Linie 11, 4773 Stensved
Tlf. 23 68 87 47
Mail: sonja_jens@outlook.dk
Kirkeværge: Vakant
Webmaster: Morten Lind
Skyttemarksvej 5, 4773 Stensved
Tlf. 51 96 75 39
Mail: morten.lind3@gmail.com
Redaktion: Knud Munck,
Sonja Andersen og Birgit Hasling
Deadline for næste blad:
23. September 2020
Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

MENIGHEDSRÅDSMØDER - Der er offentlig adgang til alle møderne
Kalvehave Menighedsråd afholder
møder i Langebæk Præstegård:
Torsdag den 27. august
Torsdag den 24. september
Torsdag den 29. oktober
Alle dage kl. 10.00
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Stensby Menighedsråd afholder
møder i “Graverhuset” i Stensby:
Onsdag den 12. august
Onsdag den 9. september
Onsdag den 14. oktober
Alle dage kl. 19.00

Ny graver ansat i Kalvehave
Kalvehave Menighedsråd har ansat en ny
graver, Jan Jensen, der tidligere har været
ansat som graver på Stege Kirkegård og
dermed har en masse erfaring fra sit tidligere job. Han er 53 år og fra Rødding i
Sønderjylland. Han bor i Stege og er gift
med Helle.
Han har været ansat 24 år i PostDanmark, hvorefter han har været ansat i et
par anlægsgartner-firmaer. Så kom han til
Stege Kirkegård - og nu er han altså ansat
som graver ved Kalvehave Kirke. Han er
ufaglært gartner.
Den nye graver har allerede fremsat
nogle ønsker om sit nye arbejde: Han går
meget ind for at få en god dialog med brugerne af kirkegården. På sigt forventer han
en regulering af kirkegården. Det vil være
naturligt at gøre, da der jo er flere bisættelser end jordbegravelser. Kirkegården ønsker han skal være et rart sted at komme.
Et sted, hvor det er pænt og velholdt, men

også gerne et
sted, hvor det giver lidt til øjet at
se på. Det kunne
f.eks. være et flot
lapidarium (sted
for bevaringsværdige
sten)
og nogle blomstrende staudebede. Men det
er ikke noget,
man bare gør fra den ene dag til den anden. Det er noget, der vil tage en årrække
at omlægge. Men sammen (brugerne, menighedsrådet og dem, der arbejder på kirkegården) vil man på sigt forhåbentlig få et
godt resultat ud af arbejdet.
Når Coronaen er overstået, glæder Jan
sig meget til at få sagt ordentligt goddag til
alle, der benytter kirkegården.
KM

Menighedsrådsvalget
Der har været indkaldt til informationsmøder
den 9. juni både i Kalvehave og Stensby Kirke
om det forestående menighedsrådsvalg, hvor
regler om opstilling og valg vil blive gennemgået. Der har været mulighed for at drøfte sognets forhold, gå en tur på kirkegården og evt.
anmelde sin kandidatur.
Selve valgforsamlingen er fastsat til tirsdag den
15. september. Nærmere om tid og sted senere.
Der vil ved Stensby Kirke blive arrangeret et
ekstra møde i august med samme dagsorden,
hvor formanden vil orientere om menighedsrådets økonomi og øvrige forhold.
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Valget i Stensby Sogn:
Hvad er et menighedsråd, hvilke opgaver,
ansvar har et menighedsråd i folkekirken?
Menighedsrådet har ansvar for kirkens
liv, vækst og forkyndelse i det pågældende
sogn, her Stensby sogn, som geografisk er
Stensved, Stensby, Vestenbæk, Petersværft.
Menighedsrådet er ansvarligt for den
økonomi og de midler, som kommer fra
den kirkeskat, som alle medlemmer af folkekirken betaler. Menighedsrådet er desuden arbejdsgiver for personale ansat ved
kirken. Menighedsrådet har også ansvar
for kirken og kirkegårdens vedligeholdelse.
Hvorfor være menighedsrådsmedlem?
Det er lærerigt og giver muligheder at
være med til at forme det sogn, man bor i.
Man skal være med til at bestemme, hvilke
arrangementer, der skal foregå for at understøtte liv og vækst i sognet og skabe et
fællesskab, hvor alle kan føle glæde ved at
komme. Derfor er det vigtigt, at menighedsrådet er bredt sammensat.
Menighedsrådet skal træffe de beslutninger om f.eks. kirkens økonomi og kommunikationen med folkekirkens medlemmer.
Det er vigtigt, at kirken er til stede i sog-

Indskrivning
af konfirmander
Indskrivningen af årets kon
firmander finder sted torsdag den
3. september kl. 16-18 i Langebæk
Præstegård. Husk gerne dåbsattest.
Der er også mulighed for at indskrive konfirmanderne via kirkernes
hjemmesider. Det første møde for
konfirmanderne er pilgrimsvandringen på Bogø søndag den 13.
september (se gudstjenestelisten).
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nets hverdag og det, som giver mening i
sognet. Og naturligvis har kirken sit hovedformål i gudstjenesterne, andagter, dåb,
konfirmationer, bryllupper og begravelser.
Hvordan kommer man i menighedsrådet?
Ønsker man at være med i menighedsrådet, skal man være medlem af folkekirken,
som man bliver ved dåben, enten som barn
eller voksen. Man skal være fyldt 18 år og
bosiddende i sognet. Er man bosiddende i
et andet sogn, men ønsker at gøre sin indflydelse gældende i Stensby Sogn, skal man
løse sognebånd til sognepræsten.
I Stensby sogn er der 6 medlemmer, og
der er krav om 3 suppleanter. Rammen om
arbejdet bygger på lov om menighedsråd, bekendtgørelse af lov nr. 771 af 4. juni 2013.
Det nye menighedsråd periode er fra 1.
søndag i advent 2020 til udgangen af november 2024.
Ønsker der yderlige oplysninger er man
velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 23 68 87 47 eller mail:
sonja_jens@outlook.dk
På rådet vegne, Sonja Andersen
Følg os på

Pilgrimsvandring
I lighed med sidste år er der pilgrimsvandring på Bogø i samarbejde med Mern, Damsholte og
Fanefjord-Bogø kirker. Vi mødes
ved Bogø Kirke den 13. september
kl. 10.00 og ventes tilbage til samme sted ca. kl. 15. Husk madpakke
og fornuftigt fodtøj. Evt. regntøj.
Tilmelding ikke nødvendigt.

AKTIVITETER:
TO SOMMERANDAGTER I AUGUST
Tirsdag den 18. august kl. 19.00 i Kalvehave Kirke: En aften med salmedigteren Sten Kaalø (f. 1945), der til daglig
også er frimenighedspræst i Bovlund i
Sønderjylland.
Egentlig var Kaalø skuespiller og skrev
digte ved siden af. Han debuterede med
digtsamlingen “Med hud og hår” (1969),
som blev solgt fra Sigvaldis barnevogn på
Strøget i København. Siden fulgte en masse andre digtsamlinger, foruden romaner,
noveller, prædikener, skuespil og børnebøger. Senest har han skrevet en lang række
salmer, hvor han bl.a. arbejdede sammen
med en præst fra Københavns Domkirke.
Det er også blevet til flere salmesamlinger.
I salmebogen finder man to af hans salmer,
hvoraf den mest kendte er nr. 70: “Du
kom til vor runde jord”.
Tirsdag den 25. august kl. 19.00 i
Stensby Kirke: Denne aften vil vi synge
en masse nye salmer, både fra vores salmebog og tillægget “100 salmer”. Sognepræst Knud Munck vil fortælle lidt om de
forskellige nyere salmedigtere og organist

Lennart Lindegaard om komponisterne.
Det bliver en aften med et lidt andet
sprog, både tekstmæssigt og musisk.
Efter en masse sang vil Stensby
menighedsråd være vært med
en forfriskning. Vel mødt!
SOGNEAFTEN
Det græske kongehus
Til sogneaftenen torsdag den 17. september kl. 19.00 kommer tdl. kontorchef i udenrigsministeriet Lars Bærentzen til Langebæk Præstegård og fortæller om “dengang det græske kongehus
blev dansk”. Foredraget skildrer, hvad
det betød for Grækenland - og for Danmark - at en dansk prins blev konge i
Athen. Den 31. oktober 1863 blev den
danske prins Vilhelm således udråbt
til konge af Grækenland under navnet
Georgios I. Kongen kom til at regere i
50 år, indtil han den 18. marts 1913
blev myrdet af en sindsforvirret mand
i Thessaloniki, en by, som den græske
hær, under kommando af kongens søn
Konstantin, netop havde erobret.

KONCERTER:
SPIL/SYNG DANSK I KALVEHAVE
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Kalvehave Kirke: En god tradition i Kalvehave Kirke er, at der afholdes “Spil/syng
dansk dag”. På landsplan opstod traditionen som værende sidste torsdag i oktober.
Senere er det blevet til torsdag i uge 44.
Som det er nu, bliver det fejret flere dage
i denne uge over hele landet. I Kalvehave
har vi valgt modellen torsdag i uge 44.
“Spil/syng dansk” går i al sin enkelthed ud
på at spille og synge sange/melodier, der er
skrevet/komponeret af danskere. Sproget,
det er skrevet på, har ingen betydning.

I år vil Kalvehave Kirke danne ramme om
sang fra den bredde danske sangskat, og
det være sig både gamle og nye sange. Fire
kor fra Sydsjælland – “Vordingborg Herrekor”, “Sangforeningen Stjernen”, “KSmenighedskor” samt et overraskelseskor
vil synge os igennem aftenen. Der vil være
rig lejlighed til at synge med, da der også er
indlagt fællessange.
Der bliver en lille pause, hvor der er mulighed for en kop kaffe/the og et stykke kage.
Kalvehave Menighedsråd byder alle vel
mødt! Husk din nabo vil måske også med.
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Et dejligt vejr med sødlig vind
Tekst: Knud E. Munck
Melodi: Lennart Lindegaard (2011)
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1.Et dejligt vejr med sødlig vind
nu dufter træer og buske,
et strejf, som varmer sjæl og sind
og får mig til at huske:
hvor glad jeg er for sommertid,
det er et stadigt under.
Nu kom den sommer skær og blid
snart sommernatten blunder.

3.Jeg sporer sus og megen fryd
og kraften fra det høje,
fra tusind tungers friske lyd
jeg mærker livet støje.
Det går igennem marv og ben,
en duft af salig sommer,
det spores i den blå syren
når nattergalen kommer.

2.Hvert år ved denne sommerstund
et jubelkor jeg hører
af fugles sang i mark og lund
i sjælen det sig rører.
En lyst det er at komme ud
og mærke solen gløde,
naturen nu står sommerbrud
med frugtbarhed og grøde.

4.Kom rask, kom frisk, kom sommervind,
lad Åndens kræfter strømme,
og rør mig på min blege kind
med salighedens drømme.
Nu hører jeg naturens brus,
de lyse nætter lokker.
Jeg skænker mig et gyldenkrus
til lyd af kirkeklokker.

Menighedsplejen

Mobile Pay for Kalvehave: 72944.
Mobile Pay for Stensby: 45191.
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5.I kirken finder sjælen fred
og ro i blide strømme,
en lille bid af evighed,
Guds riges herredømme.
Her skaber Ånden liv og ild
og tungerne, de gløder.
Nu livet atter står på spil
i kærlighedens møder.

KALVEHAVE KIRKE
Døbte:
12. januar 2020
Gry Else Marie Müller, datter
af Pia Müller og Peter Ivan
Müller.
14. marts 2020
Nora Ehrenreich Mikkelsen,
datter af Nadia Frederikke
Ehrenreich Nielsen og Kristoffer Rosendahl Mikkelsen.
19. april 2020
Leonora Liv Lindby Larsen,
datter af Ann Carina Lindby
Christensen og Jesper Sivebæk
Larsen.
Døde, begravede og bisatte:
6. januar 2020
Tove Emmy Nielsen.
6. januar 2020
Inger Rasmussen

28. januar 2020
Inge Gerda Irene Pedersen
17. februar 2020
Svend Ove Ludvigsen
21. februar 2020
Flemming Skibby Jensen
4. marts 2020
Gregers Iuel
6. marts 2020
Pia Toft
21. marts 2020
Lars Bonne Thomsen
22. marts 2020
Aase Mortensen
5. april 2020
Jette Jensen
10. april 2020
Lis Martha Noesgaard

PETERSKIRKEN
Døbte:
11. januar 2020
Sofus Christian Jensen, søn
af Louise Jensen og Henrik
Jensen.
19. januar 2020
Mascha Nielsen, datter af
Louise Nielsen og Karim Tarik
Benamor.
26. januar 2020
Alba Christensen, datter af
Julie Christensen og Michael
Christensen.
15. marts 2020
Malthe Due Bagger Andersen,
søn af Krista Due og Thomas
Bagger Andersen.
Døde, begravede og bisatte:
16. januar 2020
Djennirosa Henriette Møller.

9. januar 2020
Bente Lis Hansen Olsen

Kirken fejrer Pinsedagen
Tekst: Lennart Lindegaard (2020)
Melodi. “Tænk, at livet koster livet” – Bent Fabricius-Bjerre
Kirken fejrer
Pinsedagen
På hvert enkelt modersmål.
Lydt i øre,
sprog af ilddans
som et sus fra duens skrål.
Vingeslag der kommer ud
fra vores Gud.

Trods forvirring,
som i Babel
samles alle, hver og en.
Ingen tårne
blot en due,
sprede kan de ord af sten.
Fast som klippe får vi ord
på denne jord.

Kirken fejrer
Pinsedagen
Klokkers klang og salmesang.
Samles vil nu
menigheden
som den allerførste gang.
Alle vil da stå som brud
hos vores Gud.
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Gudstjeneste & Arrangementer
Dato		
4. juli
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli
2. august
9. august
16. august
18. august
23. august
25. august
29. august
30. august
6. sept.

Kalvehave Kirke

Peterskirken

Familiegudstjeneste
11.00 KM
4.s.e.trin.			 9.00 KM
5.s.e.trin.
10.30 KM
6.s.e.trin.			 10.30 KM
7.s.e.trin.
9.00 AMK
8.s.e.trin.			 10.30 AMK
9.s.e.trin.
10.30 EBJ
10.s.e.trin. - Konfirmation 10.30 KM
Sommerandagt:
19.00 KM
Sten Kaalø-aften
11.s.e.trin. - Konfirmation		
10.30 KM
Sommerandagt: Moderne salmer
19.00 KM & LL
Familiegudstjeneste
11.00 KM
12.s.e.trin.		
9.00 AMK
13.s.e.trin.
10.30 KM

13. sept.

14.s.e.trin.- Pilgrimsvandring Bogø rundt
vi mødes kl.10.00 ved Bogø Kirke - Retur ca. kl. 15.
17. sept.
Sogneaften: Langebæk Præstegård kl. 19.00: Lars Bærentzen
20. sept.
15.s.e.trin.		
10.30 EBJ 
27. sept.
16. s.e.trin. - Høstgudstj.
10.30 KM kor
4. oktober 17.s.e.trin. - Høstgudstj.		
10.30 KM kor 
11. oktober 18.s.e.trin.
10.30 KM
17. oktober Dåbsgudstjeneste			 11.00 KM
18. oktober 19.s.e.trin.
9.00 AMK		
24. oktober Koncert: Sigurd Barrett og Eskild Dohn		15.00
25. oktober 20.s.e.trin.
29. oktober Koncert: Spil/syng dansk
1. nov.
Alle Helgen

10.30 KM
19.00
16.00 KM

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

14.00 KM
= Kirkekaffe

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.

