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Sognebladet
Jerusalem tur-retur
15 af provstiets præster drog i slutningen af
september i år på studietur til det hellige land,
Israel. Nogle havde været der før, mens det for
andre var første gang. Fem dag i sporet på Jesus og Johanne Døberen, men også på Abraham, Isak, Jakob og Moses. Det svirrede med
kendte stednavne som Moria Bjerg, Tempelbjerget, Fristelsens Bjerg, Getsema Have, Via
Dolorosa, Kedrons Bæk og Davidstårnet. Og
på en rejse uden for Jerusalem kom vi til Jaffa,
Tel Aviv, Betlehem, Jeriko, Hebron, Jordenfloden, Massada og Qumram. Ja, helt til Det
Døde Hav nåede vi og dyppede fødderne i det
meget salte vand, hvor man ikke kan svømme.
Men størst var oplevelsen nok de to dage, vi
tilbragte i “den hellige stad”, Jerusalem.
Vi stod den første aften på Oliebjerget og
så ud over byen. Man kunne næsten græde af
fryd over det smukke syn. Hvis man mangler
inspiration eller har tendenser til religiøs opvækkelse, skal man bare tage til Jerusalem.
Jeg fornemmede straks, at her trådte jeg på
hellig jord.

Jerusalem ligger smukt på et plateau mellem
Det Døde Hav og Middelhavet. De dybe
kløfter, over hvilke Jerusalem troner, giver staden en uudslettelig ejendommelighed, noget
kongeligt, noget alvorsfuldt og noget uforanderligt. Ved det kors, som dalen danner, deles
byen naturligt i de fire kvarterer, der ligger på
fire høje, af hvilke Sion og Moria Bjerg er de
mest berømte.
Jerusalems historie går 5.000 år tilbage. Her
skal Abraham have lagt Isak på altret for at
ofre ham til Gud. David indtog Jerusalem og
gjorde den til sin kongeborg, og han lod pagtens ark flytte til Zions Bjerg, stedet, hvor hans
søn Salomon senere byggede et tempel til at
huse arken. Senere byggedes der tre andre
templer, som alle, det ene efter det andet, blev
lagt i grus.
At byen har været vanskelig indtage forstår
man, når man ser dens beliggenhed i forhold
til det omliggende land. Den ligger højt på
klippen, og på de tre sider er den omgivet af
de dybe, stejle dale. Kun mod nord er den
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Stensby Menighedsråd afholder
møder i “Graverhuset” i Stensby:
Onsdag den 11. december
Onsdag den 8. januar
Onsdag den 12. februar
Alle dage kl.19.00

“landfast”, og det er da også herfra erobringerne har fundet sted (babylonernes, romernes og korsfarerne). En mur snor sig omkring
byen, og i muren findes der i alt otte porte, og
ofte afbrydes dens ensformige linje af høje,
takkede tårne med skydeskår, der minder
om, at byen har været en fæstning. Den har
været belejret ikke mindre end 36 gange i historiens løb, tre gange er den blevet jævnet
med jorden, og befolkningen er blevet fordrevet, men hver gang har den rejst sig igen.
I 1947, da statens Israel blev oprettet, var det
meningen, at byen skulle være et “corpus separatum” under international overvågning. Men
dette gælder ikke længere. 1948-krigen mellem Israel og Jordan endte med, at den vestlige
del af Jerusalem blev erobret af israelske styrker, og byen blev delt i en jordansk østlig del
med den gamle bydel, og en israelsk vestlig del,
som Israel udråbte som sin nye hovedstad. Efter seksdageskrigen i 1967 kom hele byen i israelernes hænder, idet hæren erobrede den
østlige del af byen. FN mente dog, at dette er i
strid med international lov.
I 2017 besluttede præsident Trump at effektuere en senatsbeslutning fra 1995 om at flytte
den amerikanske ambassade i Israel til Jerusalem, og den ligger i dag i byens vestlige bydel.
Derved anerkender USA Jerusalems status
som hovedstad, en beslutning, der er blevet
kritiseret af mange lande. EU´s udenrigschef
understregede i forbindelse med Netanyahus
besøg i Bruxelles i 2017, at det var EU´s opfattelse, at den eneste realistiske løsning på konflikten mellem Israel og Palæstina bygger på to
stater med Jerusalem som hovedstad for begge.
“Vi har det sådan set meget godt, men vi har
ingen frihed”, fortalte en palæstinensisk kioskejer mig. I byen og rundt omkring i landet er
der masser af spænding i luften, men militæret
er der overalt, og dertil kommer det særdeles
effektive efterretningsvæsen. Der er ikke plads
til oprør. Den mindste antydning af oprør bliver slået ned med hård hånd. “Man skyder
først, og spørger bagefter”, fortalte rejseguiden.
Det er en besættelsestilstand, jøder mod palæstinensere. Parterne befinder sig i en strid, der

synes uløselig. To broderfolk med hver deres
religion, der bare ikke kan komme overens.
Man tænker ikke så meget over det, når
man som pilgrim bevæger sig rundt i byen.
Smuk og mægtig ser den ud. Og folkeskuet
er meget broget. Der bor 800.000 indbyggere i Jerusalem, det var rundt regnet sige
400.000 jøder (ortodokse og sekulære),
220.000 palæstinensere, samt 200.000 jødiske bosættere. Byen består af Østjerusalem
med Den Gamle by, der er opdelt i det kristne kvarter med Gravkirken, det muslimske
kvarter med nærliggende moskeer på tempelbjerget (Klippemoskeen og Al-Aqsa moskeen), det jødiske kvarter med Græde
muren og det armenske kvarter, samt Vestjerusalem, der er jødisk domineret. Dertil
kommer forstæder og bosættelser.
Jerusalem er en hellig by for alle de tre hovedreligioner. Der er 65 kirker, 21 moskeer og
20 synagoger, og byen besøges hvert år af mange pilgrimme, der opsøger de hellige steder.
De kristne opsøger stedet, hvor Jesus blev
korsfæstet og genopstod. For muslimer regner
den for en hellige by, fordi det var herfra Muhammed steg til himmelsk. For jøderne er
tempelpladsen selvsagt det mest hellige sted,
hvoraf der kun er Grædemuren tilbage. Dele
af den menes at stamme helt tilbage fra Herodes Den Stores tempel.
Formelt er Jerusalem en jødisk by, men religiøst er den også en kristen og muslimsk by.
Der er hele tiden religiøse aktiviteter i gang.
De ortodokse jøder beder hver fredag ved
Grædemuren som indledning til sabbatten, de
kristne bærer kors på Via Dolorosa til minde
om langfredag, og på tempelpladsen over for
Grædemuren holder muslimerne fredagsbøn i
retning mod Mekka.
I gadebilledet ser man ofte processioner af
præster og munke i mangefarvede klædedragter
drage af sted, efterfulgt af messedrenge i røde og
hvide kjortler. Flerstemmige sange giver prægtigt genlyd i gaderne, folk lytter og stimler sammen, her er både noget for øjet og for øret, Jerusalem, Jerusalem, modsætningernes by, en hellig by, en by, man aldrig glemmer...
Sognebladet · nr. 4 · 2019 ·

3

Særlige gudstjenester & arrangementer

Aktiviteter & koncerter

Nytårsaften

Sogneaftener: Billeder fra Israel

Tirsdag den 31. december kl. 13.30 i Kalvehave Kirke og kl. 15.00 i Stensby Kirke
er der nytårsgudstjeneste, hvor vi sammen
siger farvel til det gamle år. Efter gudstjenesten serveres der champagne og kransekager, og vi skåler for det nye år.
Første søndag i advent, den 1.
december, kl. 10.30 i Kalvehave
Kirke, hvor der er Lucia-optog, og
hvor kor og spejdere medvirker.
Tilsvarende kl. 14.00 i Stensby Kirke, hvor kor og spejdere ligeledes
medvirker.
Julekoncert med J.P. Hansens orkester i Stensby Kirke søndag den 8.
december kl. 15.00. Entré 100 kr.
“Ni læsninger” finder sted søndag den 15. december kl. 10.30 i
Stensby Kirke. Koret medvirker.
“Syng julen ind” arrangement
foregår søndag den 22. december
kl. 10.30 i Kalvehave Kirke.
Lennart Lindegaard fortæller om
julens salmer. Koret medvirker.
Der er nytårskoncert med J.P.
Hansens orkester i Kalvehave Kirke
søndag den 19. januar kl. 15.00.
Entré 100 kr.

Sangcafé på Skovbo
Der arrangeres sangcafé på Skovbo torsdag
den 5. december kl. 14-16 ved Pernille Pock
og Lennart Lindegaard.
Der synges julesange og -salmer, og der spises
noget juleagtigt undervejs.
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Nytårskoncert
i Kalvehave kirke
Søndag d. 19 januar 2020 kl. 15.00

Kyndelmisse

Søndag den 2. februar kl. 15.00 afholdes der kyndelmisse-gudstjeneste
i Mern Kirke. Det er et fællesarrangement for alle de fire Langebækkirker, samt Damsholte.
Ud over prædiken og fællessalmer
er der musikalske indslag og oplæsning af digte. Efter gudstjenesten
serveres der kyndelmissepandekager.

Med Jens Peter Hansens store Wienerorkester. Som består af glimrende,
garvede, gemytlige musiker, sammen
med unge utrolige dygtige talenter.
Der er både wienermusik, populærmusik, jazz og klassiske ting. Det
er alle kategorier, vi berører. Vi sidder
og filer wienermusik af, i en halvanden time, forklarer Jens Peter Hansen
og fortsætter:
Der spilles bl.a. En vals blev født
i Wien, Sydens Roser, Vals fra den
glade enke, jeg er sigøjner, fælles sang
med dirigent Lennart Lindegård og
til sidst Radetzky March
Dørene åbnes kl. 14.00. Vi håber,
at se så mange som muligt til en hyggelig, musikalsk eftermiddag i Kalvehave Kirke.
Menighedsrådet serverer champagne i pausen.
Det bliver en stor musikalsk oplevelse søndag 19. januar, oplyser John
Thøfner fra Kalvehave kirke. Alle er
velkomne.
Kom i god tid for en god plads.

Torsdag den 23. januar kl. 19.00 i Langebæk Præstegård er der foredrag om Israel og
i særdeleshed Jerusalem. Sognepræsterne
Alex Mark Knudsen og Knud Munck har
været på studietur til Israel i september, og
de vil fortælle om turen og vise billeder fra
de hellige steder. Vi gennemgår også Israels
historie og fortæller også om situationen i
dag. Arr.: Kalvehave-Stensby Menighedsråd

“Slip livet løs!”

Fhv. sognepræst og forfatter
Preben Kok kommer torsdag
den 20. februar kl. 19.00 i
Langebæk Præstegård og holder foredrag om at slippe livet løs.
Preben Kok har tidligere været præst i Engum ved Vejle. Han er kendt fra tv og for
sine to bestseller-bøger “Skæld ud på Gud”
og “Slip livet løs”, der en tid var at købe
i snart sagt alle kiosker. Ved siden præstegerningen har han også uddannet sig som
psykoterapeut. I den egenskab var han i
DR2-programmet “Skriftestolen”, hvor
Sissel-Jo Gazan søgte råd og vejledning
hos ham om den svære kærlighed.
Angående “Slip livet løs”, skriver Preben
Kok: ”Et gammelt visdomsord siger: Hvor
der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige
forhold undertrykt (glemt) den ene af de to
sandheder for bedre at kunne lade som om,
vi har kontrol over livet. Det er der nu ved
at blive rettet op på, så livet kan komme ud
af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen.
Hvordan? I den forbindelse spiller tro og
kirke en særlig rolle. Hvilken?

Entre kr. 100,00 købes ved indgangen.
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Juleindsamling 2019

At hjælpe socialt udsatte og invitere
dem ind i fællesskabet er en del af vores folkekirkelige selvforståelse og en
væsentlig grund til, at vi i kirken vedkender os et ansvar i forhold til FN’s
verdensmål og engagerer os i kampen
mod børnefattigdom.
Omkring 64.500 børn i Danmark lever
i fattigdom og vi er langt fra at opfylde
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030, herunder særligt
princippet om halvering af relativ fattigdom i henhold til nationale definitioner.
Det er et problem, fordi en opvækst i
fattigdom er ekskluderende, stigmatiserende og indskrænkende og hæmmer
den fulde samfundsdeltagelse. Og fattigdom går desværre i arv, således at syv

ud af ti børn med forældre på overførselsindkomst selv kommer på overførselsindkomst, når de bliver voksne.
“De fattige har I altid hos jer”, hedder
det i Det Nye Testamente. Det betyder,
at de har krav på vores opmærksomhed,
også her og nu.
I kirken vil vi derfor støtte Børnesagens
Fællesråds juleindsamling, der placerer
FN’s Verdensmål i en konkret sammenhæng. Overskuddet fra årets julekollekt går til børn i nød, der får hjælp til
at holde jul med indhold, som de fleste
af os tager som en selvfølge: Ande- eller
flæskesteg, hyggeligt samvær og gaver
under træet.
Vi håber, at I vil dele julen og dens
overskud med udsatte børn gennem
indsamlingen til Børnesagens Fællesråd.

KALVEHAVE KIRKE
Døbte:
7. september 2019
Morten Bertram Nissen, søn
af Bettina Bertram Nissen og
Troels Bertram Kristensen.
21. september 2019
Claes Houbøl Bærentsen, søn
af Sedsel Houbøl og Daniel
Bærentsen.
29. september 2019
Martina Viviana Domenica
Evelyn Nicotra Nielsen og
Angelina Valentina Ragna
Ivalou Nicotra Nielsen og
Etna Vanessa Emmy Freja
Nicotra Nielsen, døtre af Eva
Nicotra Nielsen og Alessandro Nicotra Nielsen.
Vielse:
27. juli 2019
Line Schreiber Zeuthen og
Nicklas Olsen.

Tak for et udbytterigt menighedsmøde!
Lørdag den 14. september 2019 var der
menighedsmøde i Stensby Sogn. Dagen
blev indledt med en kort andagt ved
Knud Munck, hvorefter der var kaffe til
de fremmødte. Menighedsrådet fortalte
om, hvilke aktiviteter, der havde været,
og hvordan økonomien var.
Der var en rigtig god dialog med de
fremmødte, som bidrog med gode
forslag til, hvordan man kunne skabe
bedre kontakt til og aktiviteter for bl.a.
unge og ikke mindst nye familier, som
bosætter sig i Stensved/ Stensby.
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Døde, begravede og bisatte:
21. juni 2019
Bernd Dieter Ernst Gustav
Grigat.
7. juli 2019
Aud Solveig Margrethe
Larsen.
8. juli 2019
Tove Bendtsen
9. juli 2019
Meta Pedersen.
17. juli 2019
Tove Rigmor Bekken.
25. juli 2019
Anni Gurli Henriksen.
8. august 2019
Ena Tove Frederikke Olsen.
4. oktober 2019
Elin Hedenvall.
7. oktober 2019
Leo Svendsen.

PETERSKIRKEN
Døbte:
7. juli 2019
Lui Smidt-Hansen, søn af
Henriette Smidt-Hansen og
Mathias Smidt-Hansen.
6. oktober 2019
Karl Cornelius Raalund
Sandholt, søn af Ida-Marie
Raalund Larsen og Benjamin
Sandholt.
12. oktober 2019
Axel Bolwig Jensen, søn af
Trine Pedersen og Martin
Bolwig Jensen.
Døde, begravede og bisatte:
6. juli 2019
Gurli Evy Kirstine Hansen.
6. august 2019
Gert Dybdahl Jensen
16. august 2019
Henning Skou Jensen

Der var også en dialog, om der kan
ændres på varmen, og om indretning
af kirken, så kirkerummet bedre kunne
bruges til foredrag og dialogmøder. Det
er vigtigt, at kirken kan være et samlende
sted i sognet.
Der blev også tid til en vandring på
kirkegården, hvor vi talte om, hvordan
vi bedst kan udnytte de efterhånden
mange tomme gravsteder og samtidig
bevare helheden. Kirkegården må
gerne være et sted, hvor der er rum for
eftertanke og stilhed.
Tak for en god dag - Sonja Andersen
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 Gudstjenester 
Dato		

Kalvehave Kirke

Peterskirken

1. december
1.s. i advent
10.30 KM (Kor) 
14.00 KM (Kor) 
8. december
2.s. i advent
9.00 AMK (Kor)
15.00 Koncert 
15. december 3.s. i advent
Ingen
10.30 KM (Kor) 
22. december 4.s. i advent
10.30 KM/LL (Kor)  Ingen
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
29. december julesøndag
Ingen
9.00 AMK
31. december Nytårsaften
13.30 KM 
15.00 KM 
5. januar
Hellig 3 k. søndag
Ingen
10.30 KM 
11. januar
Familiegudstjeneste			
11.00 KM
12. januar
1.s.e.H.3 k.
10.30 (Kor) 
Ingen
18. januar
familiegudstjeneste
11.00 KM
19. januar
2.s.H.3 k.
15.00 Koncert 
10.30 KM
26. januar
3.s.e. trin.
Ingen
10.30 KM 
2. februar
Kyndelmisse - Fællesgudstjeneste i Mern Kirke kl. 15.00 
8. februar
Lørdagsgudstjeneste			
14.00 KM
9. februar
Septuagesima
Ingen
10.30 KM
		
16. februar
Septuagesima
10.30 KM (Kor) 
Ingen
22. februar
familiegudstjeneste
11.00 KM
23. februar
Fastelavn
10.30 KM (Kor)
Ingen
KM = Knud Munck - AMK = Alex Mark Knudsen

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.

= Læs mere inde i bladet = Kirkekaffe

Gudstjenester på
plejehjemmet Skovbo
Onsdag den 18. december ved KM
Onsdag den 8. januar ved KM
Onsdag den 5. februar ved KM
Alle dage kl. 14.30. Beboerne i de nærliggende boliger er også velkomne.

