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Religion i Danmark handler
om at have det godt
Hvis der er noget, danskerne er gode til, er
det at gøre arbejdet svært for religionsforskere. For danskernes religiøsitet kan nemt
får karakter af et skyggespil, hvor man kan se
spor af religion alle vegne i samfundet, ikke
mindst når folk strømer i kirke juleaften.
Men hvis man prøver at få hold om
danskernes religiøsitet, forsvinder den
mellem fingrene på en. Den er med andre
ord kompliceret at indfange. Det er mange år siden, man er holdt op med at svare
i spørgeskemaer, at man tror på en Gud,
der har skabt verden og kan gribe ind og
hjælpe mennesker.
Alligevel er det klart, at religion fylder
meget i Danmark. Måske er Danmark
et land, hvor gudsdyrkelsen ikke spiller
så stor en rolle, men vi er bestemt ikke et
land uden religion.
Begrebet “den flydende religiøsitet” er
en vigtig nøgle til forståelsen af danskernes tro. Det er en form for religiøsitet, der
ikke holder sig inden for rammerne af de
klassiske religioners veldefinerede tro.

Man har
ikke nødvendigvis et bestemt religiøst ståsted, der
sætter grænser for,
hvad man ellers vil
tage ind i sit liv. I stedet tager man udgangspunkt i sig selv og sine egne
behov og kombinerer derudfra en masse
elementer fra forskellige religioner og trosforestillinger, som man oplever som meningsfulde. F.eks. kan man være medlem
af folkekirken og gå i kirke juleaften - og
samtidig dyrke mindfulness og desuden
have en lille krystal stående ved computerskærmen. Det er en tendens, man kan
se på tværs af det religiøse landskab. Her
handler religion om de oplevelser, der får
en til at have det godt, uanset om det så
sker ved at gå til kirkekoncert eller tage på
yogahold.
En anden vigtig nøgle til at forstå danskernes religiøsitet er kulturkristendom.
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tager på en enkelt pilgrimsvandring. Det er
derfor svært at få et klar
billede af, hvad det er
for en religion, der findes blandt danskerne.
Danmark falder ofte ud
som et af de mindst religiøse lande
i internationale befolkningsundersøgelser.
Samtidig betyder det ikke, at der ikke er
religion i det danske samfund, både inden
for mange forskellige trosretninger, men
også i form af kulturkristendom. Måske
spiller den personlige tro ikke en stor rolle
for de fleste, men religion fylder rigtig meget i de kulturelle mønstre.
Kilde: Marie Vejrup Nielsen i KD
22.12.2018.
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Den er kendetegnet ved, at man opsøger
folkekirken, fordi den udgør den religiøse
tradition, der ligger i kulturen. Den handler om at fortsætte religiøse traditioner,
som man ser som meningsfulde at videreføre, såsom barnedåb, konfirmation og
begravelse. Dermed er kulturkristendom
egentlig noget andet end den flydende
religiøsitet, fordi der holdes fast i traditionelle institutioner. Men i praksis ser vi alligevel, at de begynder at krydse hinanden.
Også traditionerne skal give mening for
den enkelte, og vi ser også, hvordan kirker
tilbyder både yoga og mindfulness.
Den flydende religiøsitet kan dog være
vanskelig at sige noget om omfanget af.
Ikke mindst fordi det ikke er sikkert, at
folk selv vil kalde det religion eller religiøsitet, hvis de f.eks. går til yoga eller

Mini-konfirmanderne afsluttede
deres forløb palmesøndag den
14. april med en flot gudstjeneste
i Stensby Kirke, hvor mini
konfirmanderne sang og fremførte
et skuespil om påske.
Her ses nogle billeder fra
afslutningen.
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Nyt fra Stensby
Lidt fornyelse med gudstjenester i
Kalvehave-Stensby Pastorat
Præst og menighedsråd i de to sogne har
drøftet omlægning af gudstjenesterne/
fromesserne.
Gennem flere år har der været fromesse
kl. 9.00 i den ene kirke, og højmesse kl.
10.30 i den anden kirke. Det sker ofte,
at der er meget få til fromessen, hvilket
har give anledning til en drøftelse om at
holde denne gudstjeneste/andagt på et
andet tidspunkt.
På den baggrund vil der i perioden fra
september 2019 til august 2020 afprøves
en anden ordning, som der i andre pastorater har kørt gennem flere år.
Der vil én gang om måneden blive holdt
en familiegudstjeneste lørdag kl. 11.00,
hvor der også vil være mulighed for bar-

nedåb, hvis der er ønske om dette. Der vil
ligeledes blive holdt en aftengudstjeneste
kl. 19.00, eller en familiegudstjeneste kl.
17.00, hvor der bliver budt på lidt mad, så
børnefamilier har mulighed for at deltage
efter en travl arbejdsdag.
Tidspunkter og sted vil naturligvis blive annonceret i sognebladet, på kirkens
hjemmeside og på facebook.
Der vil stadig være mulighed for en lørdagsdåb på en anden lørdag, hvis præsten
kan, og der ikke er andet i kirken på det
ønskede tidspunkt.
Med dette tiltag er det vores håb, at der
gives mulighed for at flere vil komme i
kirken og være en del af fællesskabet.
På glædeligt gensyn
Sonja Andersen

Særlige gudstjenester
Fælles 2. pinsedagsgudstjeneste på Bogø
Traditionen tro er der fælles provstigudstjeneste
i det grønne 2. pinsedag den 10. juni kl.11.00,
denne gang på Bogø på græsplænen bag den
gamle præstegård med udsigt over vandet.
Der opstilles et stort telt med stole og et alter,
og Bogø kostskole har lovet at komme og pynte
smukt op. Der bliver gudstjeneste med flere af
provstiets præster, og organister og kor fra provstiet samles til et stort kor. Derefter hygger vi os
ved grillen, hvor det vil være muligt frit at forsyne
sig med pølser, brød, øl og vand og få sig en snak.
Vi slutter med kaffe/the og kage. Vi håber på godt
vejr, og at vi får skabt en god stemning sammen
med forhåbentligt mange deltagere.

To sommerandagter

Kalvehave Kirke, torsdag den 15. august kl.19.00:
Komponisten Erik Sommer fortæller om sine salmer.
Traktement efter andagten.
Stensby Kirke, torsdag den 29. august kl.19.00:
Gennemgang af komponisten Peter Møllers salmer ved Knud Munck
og Lennart Lindegaard. Traktement efter andagten.

Farvel til en dygtig kirkesanger
Desværre har vores kirkesanger ønsket at fratræde sit job i
Kalvehave-Stensby pastorat.
Hans Erik Albrekt, har været ansat side 2017,
og har i de to år beriget os med sin sang og venlige
væsen.
Hans Erik har desuden sunget i kirkekoret. Hans Erik har vi oplevet
som en god kollega og medarbejder, som altid er venlig og hjælpsom.
Vi takker for hans indsats og ønsker ham alt godt i tiden fremover
På menighedsrådets vegne - Sonja Andersen, Formand
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Sangcafé på Skovbo

Holder du af at synge og af godt selskab, så
kom til vores nye SANGCAFÉ på Skovbo.
Succesen fortsætter med at samle sangglade mennesker omkring et klaver og nogle højskolesangbøger.
Næste gang bliver torsdag den 13. juni kl. 14-16 i
caféen i Hovedbygningen.
Sangene udvælges af Pernille Pock og Lennart Lindegaard, og undervejs serveres der kaffe og kage.
Vi glæder os til at synge sammen med jer.
På menighedsrådenes vegne
Pernille Pock, mobil 20 86 73 80
Arr. Kalvehave og Stensby Menighedsråd
Sognebladet · nr. 2 · 2019 ·
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Menighedsrådsmøder
Kalvehave Menighedsråd afholder møder
i Langebæk Præstegård:
Torsdag den 20. juni, kl. 10.00
Torsdag den 29. august, kl. 10.00
Stensby Menighedsråd afholder møder i
“Graverhuset” i Stensby:
Onsdag den 12. juni, kl. 19.00
Onsdag den 14. august, kl. 19.00
Der er offentlig adgang til alle møderne.

Menighedsmøde i Kalvehave
Der afholdes menighedsmøde i
Kalvehave Kirke søndag den 2. juni
kl. 12-14 med efterfølgende kaffe
og blødt brød.
Vi mødes efter gudstjenesten og
spiser sammen og drøfter sognets
forhold. Der bliver også mulighed
for at gå en tur på kirkegården og
besigtige forholdene.
Menighedsmøde i Stensby
I Stensby sogn afholdes der
menighedsmøde lørdag den 14.
september fra kl. 9.30 til kl. ca. 11.30.
Vi starter med en kort andagt i

kirken, hvorefter der redegøres for
det foregående års arbejde, og hvad
der er planlagt i det næste år.
Efter andagten er menighedsrådet
været ved kaffe og rundstykker.
Endelig program kommer i næste
blad, og vil naturligvis også være på
kirkens hjemmeside og facebook.
Vi ser frem til et par timer hvor der
er plads til debat og ønsker for det
fremtidige arbejde i kirken/sognet.

KALVEHAVE KIRKE
Døbte:
31. marts 2019
Kian Klausinsky, søn af
Sascha Klausinsky.
6. april 2019
Jax Claus Permin-Sønderup, søn af Sabine Rebecca
Permin-Sønderup og Lasse
Permin-Sønderup
7. april 2019
Mikkel Borgstrøm, Søn af
Heidi Stina Borgstrøm og
Klaus Borgstrøm.

Døde, begravede
og bisatte:
14. januar 2019
Bodil Anni Larsen
7. februar 2019
Bent Ravn
10. februar 2019
Chilli Karina ScheelSharma
10. februar 2019
Gitte Skjødt.
12. februar 2019
Bengte Irene Johansen

Vielse:
23. marts 2019
Josefine Scheldt Nielsen
og Philip Rugh Høy
Hansen.

23. februar 2019
John Møller Jensen

6. april 2019
Sabine Rebecca Permin og
Lasse Sønderup.

18. marts 2019
Niels Carsten Olsen

PETERSKIRKEN
Døbte:
27. januar 2019
Marius Ruberg Andersen,
søn af Tine Ruberg Thomsen og Kasper Andersen
6. april 2019
Elias Naumann Dalstrup
Kinsbøl, søn af Emilie
Anna Kæstner Kinsbøl
Døde, begravede
og bisatte:
1. marts 2019
Torben Hansen
8. marts 2019
Carla Margrethe Arnild

16. marts 2019
Lene Filsøe Hansen

På glædeligt gensyn
Sonja Andersen, formand

Indskrivning af konfirmander

For første gang kan indskrivning af konfirmander ske digitalt
ved, at man gå ind på sognenes hjemmeside.
Der bliver opsamlende forældremøde torsdag den 5.
september kl.16-18 i Langebæk Præstegård, hvor man får
nærmere orientering om forløbet. Indskrivning manuelt kan
også finde sted. Dåbsattest medbringes.
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 Gudstjenester 
Dato		

Kalvehave Kirke

Peterskirken

2. juni

6.s.e. påske

10.30 KM

Ingen

9. juni

Pinsedag

9.00 KM

10.30 KM (Kor) 

10. juni
15. juni
16. juni

2. pinsedag - Fælles provstigudstjeneste på Bogø kl. 11
Familiegudstjeneste		
11.00 KM
Trinitatis
10.30 KM (Kor)
Ingen

23. juni

1.s.e.trin.

29. juni
30. juni

Familiegudstjeneste		
2.s.e.trin.
10.30 KM

11.00 KM
Ingen

7. juli

3.s.e,trin.

10.30 KM 

14. juli
21. juli
28. juli
4. august
11. august
15. august
18. august
25. august
29. august

4.s.e.trin.
10.30 KM
Ingen
5.s.e.trin
Ingen
9.00 AMK
6.s.e.trin.
9.00 AMK
Ingen
7.s.e.trin.
Ingen
9.00 AMK
8.s.e.trin.
9.00 AMK
Ingen
Sommerandagt med Erik Sommer kl. 19.00 ved KM
9.s.e.trin.
Ingen
10.30 KM
10.s.e.trin.
9.00 AMK
Ingen
Sommerandagt		
19.00 KM + LL

Ingen

Ingen

KM = Knud Munck - AMK = Alex Mark Knudsen

10.30 KM 

= Kirkekaffe

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 5. juni ved KM
Onsdag den 3. juli ved KM
Onsdag den 7. august ved NN
Alle dage kl.14.30
Beboerne i de nærliggende boliger er også
velkomne.

