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Sognebladet
Herman Andreas Timm er en digter, der
i dag nok er mest kendt for sine salmer i
Den Danske Salmebog. Han blev født i
København den 28. oktober 1800. Faderen var snedkermester Peter Johan Temm,
og moren hed Anna Margrethe Helmerschow. Herman gik i skole i Pilestræde,
hvor han blev kammerat med den senere
læge og digter Emil Aarestrup. Senere kom
han på Metropolitanskolen, hvor han gik
i syv år og dimitteredes af selveste A.G.
Rudelbach.
Han læste efterfølgende teologi på Københavns Universitet og var ret
kulturelt aktiv i studenterlivet.
Efter studiets afslutning i
1826 blev han kateket ved
Trinitatis Kirke i København, og senere - i 1935
- blev han sognepræst i
Store Magleby på Amager, hvor han fungerede
hele sit liv. Teologisk må
han betegnes som noget
inderlig i sin kristendom.
Timm havde digtet lige
fra sin tidligste ungdom,

Af Knud Munck

og allerede som 23-årig fik han udgivet sin
første digtsamling. Han skrev først et sørgespil, men efterhånden var det mest poetiske bøger med åndelige sange og salmer,
der udkom fra hans hånd. Hans fem digtsamlinger bærer følgende titler Aandelige
Sange (1834), Søn- og Festdags-Psalmer
(1839), Aftenssangs-Psalmer (1843), Huus-Psalmer (1845) og Christelige Sange til
dem Eensommes Opbyggelse (1852).
Der er tale om opbyggelige sange og
salmer. Ikke alle er lige lødige, men
enkelte salmer har dog fundet vej til
salmebogen og holder endnu.
Navnlig salmen “Under dine
vingers skygge”, der er blevet en klassiker (DDS 50),
og den anses da også for at
være Timms “mestersalme”. Den benyttes stadig
meget ved bisættelser og
begravelser.
Salmen er skrevet til ensomme mennesker, og
selv kendte Timm godt til
ensomhedsfølelsen fra sit
eget sind, og måske derfor
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Om salmedigteren Timm

Fortsat fra forsiden

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 sognepræsten 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/præstegårdsudvalgsformand: 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:
5. okt 2018
Tryk: Sangill Grafisk, Holme-Olstrup

Menighedsrådsmøder – Alle møderne er offentlige
Kalvehave Menighedsråd afholder
møder i Langebæk Præstegård:
Torsdag den 27. september 2018
Torsdag den 25. oktober 2018
Torsdag den 29. november 2018
Alle dage kl.10.00

Stensby Menighedsråd afholder
møder i ”Graverhuset” i Stensby:
Onsdag den 12. september 2018
Onsdag den 10. oktober 2018
Onsdag den 14. november 2018
Alle dage kl.18.30

Der er offentlig adgang til alle møderne.
2 · Sognebladet nr. 3 · 2018

kunne han digte så godt om
den for andre.
Salmen er i første vers
en bøn om nåde og beskyttelse under Guds
vinger (jf. Ps.36,8), til
og med den dag, hvor
døden kommer. Andet
vers handler om Adams
fald. Kun ved at leve under Guds beskyttelse kan
menneskets liv lykkes - trods
syndefaldet. Tredje vers handler
om trygheden ved at leve “under Guds
vinger skygge”, Digteren sidder ene i sin
stue og lader tankerne gå tilbage til barndomshjemmet trygge liv. Livets uvejr,
storm og slud kan vel ramme os og true
sindets fred, men bønnen vil beskytte os
mod Djævelens ondskab. Lidelse og klage
hører med til livet, men Gud vil vende alt
til det bedste. Vi skal fortsat kæmpe livets
kampe, men engang vil “jubelråb erstatte
klagesang” (v.4). Til sidst bedes der om, at
hjertet må blive et helligt sted, der må huse
alt godt: tro, kærlighed, kraft og varme. Da
bliver døden ikke noget forfærdeligt, men
blot en fredelig indslumren som barnets i
sin faders arme (v.5). Salmen konkluderer,
at det er trygt at leve under Guds vingers
skygge - under alle forhold.
Udover denne salme er Timm kendt for
salmen, der stå i salmebogen som nr. 596:
“Kender du den livsens kilde”, samt nr.
610: “Bliv hos mig, kære Herre Krist!”.
Begge salmer er præget af varme og enkelt-

hed. “Kender du den livsens
kilde” er bygget over et
skriftsted fra Johannesevangeliet 7,37: “Den,
der tørster skal komme
til mig at drikke”. Det
er her, hvor Jesus tilbyder dem, der tror på
ham, “strømme af levende vand”.
“Bliv hos mig, kære Herre Krist” er en såkaldt Emmaussalme, der spiller på de to disciples
spørgsmål på vej til Emmaus, da det begynder at blive aften (Luk.24,29): “Bliv
hos os! Det er jo snart aften, dagen er allerede gået på hæld”.
I salmen indgår der adskillige citater fra
Johannesevangeliet, nemlig de såkaldte
“jeg er”-steder, hvor Jesus er: “verdens lys”,
“livsens brød”, “det sande vintræ” og “den
gode hyrde”. Det er en from sjæls stille
bøn, en bøn om at blive oplyst, mæt, styrket, vejledt og få hjælp i dødens stund.
Timm døde den 4. november 1866. Han
blev kun 66 år gammel. Hele livet forblev
han ugift, og han ønskede ikke, at der i
hans biografier skulle stå noget om hans
privatliv.
Timms salmer blev ikke gouteret i særlig
høj grad af samtidens kritikere, men er dog
senere blevet mere anerkendt, og menighedens har i høj grad taget ham til sig. Hans
salmer er jævne, let forståelige og sangbare
og har fået gode melodier af eksempelvis
Hartmann og Berggren.

Strikkepinde og dåbsbørn
I Andst Menighed er en gruppe strikkeglade kvinder gået sammen om
at producere dåbsservietter til sognets dåbsbørn. Den Ide arbejder Inge
Langeskov i Stensved for at gennemføre i vores to sogne. Er der nogen
som ønsker at deltage i dette arbejde /arrangement, kan man henvende telefon Sonja
23688747. Der er ingen udgifter for deltagerne, materiale betales af menighedsrådene.
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særlige gudstjenester
Onsdag den 31. oktober kl.17.00 fejres
Halloween i Mern Kirke. Man må gerne
møde udklædt. Der opføres et skuespil.
Der er Alle Helgen-gudstjenester søndag den 4. november kl.10.30 i Stensby
Kirke og kl.16.00 i Kalvehave Kirke. I
begge kirker oplæses de dødes navne i
den forgangne år.

koncerter
Møns Bigband swinger
i Kalvehave Kirke
Møns Bigband spiller swingende jazz i
Kalvehave kirke fredag den 28. september
kl. 19.00. Kalvehave Kirke har inviteret
bigbandet til at spille i det begyndende
efterår, hvor aftenerne er mørke, og det er
hyggeligt at lade sig indhylle i musikken.
Møns Bigband har ca. 18 musikere fra
Møn, Bogø og Sydsjælland. Dirigenten
Peter Fritsch slår takten an, når bigbandet
spiller og synger glade swingende toner.
På programmet vil vi blandt andre kunne
finde de gode gamle “Opus One”, ”Ain’t
Misbehavin’” og “Sentimental Journey”.
Gratis adgang.
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Syng dansk i Kalvehave Kirke
Den 1. november kl. 19.00 er der et
“Syng dansk”-arrangement i Kalvehave Kirke ved Lennart Lindegaard.
Flere kor fra Sydsjælland og Falster
deltager

Julekoncert i Peterskirken, Stensby
Søndag den 25. november kl.15.00 er julekoncert i Stensby Kirke i samarbejde
med Hjerteforeningen. De optrædende
er Simone & Søren Dahl, der vil synge
jule ind.

Julekoncert med Sampson

Søndag den 18. november kl. 15.00 er der julekoncert i
Kalve Kirke med James Simpson sammen med sin pianist.
James Sampson blev kendt i den brede offentlighed, da han i 2001 vandt DR1 konkurrencen “Stjerne for en aften”. Og har man blot én gang hørt James synge, er
man ikke i tvivl. Han besidder et talent langt ud over det sædvanlige.
Sangen har været en del af hans liv siden barndommen i Californien, hvor han
indledte karrieren som syvårig i skolens sangkor. Senere optrådte han over hele
verden med koret “Children of the World”, og et liv i sangens tjeneste var for alvor
kommet i gang. Efter adskillige albums kender det danske
publikum ham for numre som “Dream on”, “Don’t Give
Up”, “All I Want” og “Me & Mrs. Jones”. I Kalvehave
Kirke synger Sampson bl.a. “This Christmas”, “Christmas song”, “Oh holy night”, “White Christmas”,
“Winter wonderland”, “Oh come all”, samt flere
danske julesange.
Dørene åbnes kl. 14.00, hvor organist
Lennart Lindegaard vil spille populære
julemelodier, inden koncerten starter.
Det tegner til at blive en stor musikalsk
oplevelse.
Entre kr. 100 som købes ved indgangen.
- Arr. Kalvehave og Stensby menighedsråd

Aktiviteter
Oplev Simone og en af Danmarks allermest elskede radioværter, Søren Dahl, i
en bevægende, hjertevarm og stemningsfyldt julekoncert med masser af kærlighed, julemusik og juleeventyr.
Simone synger nogle af julens dejlige
salmer og sange med sin smukke stemme.
Billetter, som købes ved indgangen, koster 195 kr., hvor af de 30 kr. går til Hjerteforeningen.
Vi ser frem til en god koncert og i et
godt samarbejde med den lokale hjerteforening.
Arr. Stensby Menighedsråd

Sogneaftener:
Arkitekten om skeletter og
andre småting
Arkitekt Tine Teglbjærg vil ved sogneaftenen torsdag den 27. september
kl.19.00 i Langebæk Præstegaard fortælle om renoveringen af Kalvehave
Kirke og de forskellige fund, der blev
gjort undervejs. Bl.a. fandt man skeletter af det, der var rester af en præst,
hans to koner og nogle børn.

Præst med danske soldater
i Afghanistan
“Hvis ca. 80 % af den danske befolkning er medlem af folkekirken, så gør
det samme sig gældende for de danske
soldater. De har også brug for kirkelig
betjening, hvilket er udgangspunktet for
feltpræst Jesper Blomgren, der til daglig
er sognepræst ved Udby og Ørslev kirker
på Sydsjælland. Han betjener den Kongelige Livgardes soldater og var udsendt
med ISAF hold 14 til Afghanistan og vil
denne aften fortælle om livet som feltpræst både i Danmark såvel som i missionsområdet Afghanistan.
Foredraget finder sted torsdag den 11. oktober kl.19.00 i Langebæk Præstegård.
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Folkeuniversitetet om
amerikanske forfattere
Torsdag den 8. november kl.19.00 i
Langebæk Præstegård: sognepræst
Knud Munck: “Ernest Hemingway
og hans perspektiv til verden uden for
USA”.
Tirsdag den 20. november kl. 19.00
i Mern Præstegård: sognepræst Alex
Mark Knudsen: “Mark Twain - ude og
hjemme” i Mern Præstegård.

pilgrimsvandring

KALVEHAVE KIRKE
Døbte:
29. april 2018
Lilje Terttu Christiansen,
datter af Kamilla Marie
Terttu Rasmussen og Peter
Daniel Christiansen.
Døde, begravede og bisatte:
22. april 2018
Laila Bille Johannessen.

Årets pilgrimsvandring forløber fra Fanefjord Kirke til Damsholte Kirke. Søndag
den 9. september kl.10.00 til ca. 15. Alle
er velkomne på turen. Husk madpakke,
godt fodtøj og evt. regntøj. Tilmelding
ikke nødvendig.

29. april 2018
Gerda Jørgensen.
11. maj 2018
Jørgen Ove Haupt.
25. maj 2018
Karin Jelva Lund Jensen.
31. maj 2018
Jørgen Ejler Andersson.
12. juni 2018
Esther Jensen.

Nyt fra menighedsrådene
Menighedsmøde
Der er menighedsmøde i Peterskirken
Stensby Sogn: lørdag den 22. september
2018 kl. 9.00 til ca. 12.00
I henhold til Lov om menighedsråd
kapitel 7, § 41 skal der hvert år afholdes et menighedsmøde for alle, der er
bosiddende i sognet. Mødet har følgende program:
Kl. 9.00: kort andagt ved sognepræst
Knud Munck, organist Lennart Lindegaard og kirkesanger Hans Erik Albrekt. Graver Joan Jensen er tilstede.
Derefter orientering om rådets arbejde, økonomi og visioner.
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Der serveres kaffe og rundstykker.
Herefter ønsker vi at inddrage menigheden i små praktiske opgaver i kirken
og på kirkegården for de medlemmer,
som måtte ønske at deltage. Mødet
slutter med dialog, tilbagemelding fra
medlemmerne, og der serveres sandwich, øl og vand.
Menighedsrådet ser frem til en god
og hyggelig formiddag og glæder os til
at møde menigheden.
På rådets vegne
Sonja Andersen, formand

14. juni 2018
Birte Bøgevig.
14. juni 2018
Hans Rudolf Iuel.
18. juni 2018
Michael Josef Rud.
PETERSKIRKEN
Døbte:
27. maj 2018
Elias Cornelius Søager
Demsgård, søn af Michelle
Margit Søager Gustavsen og
Jonas Jógvan Demsgård.

10. juni 2018
Emmet Mario Thomsen, søn
af Katrine Cecilie Nielsen og
Jonas Borup Thomsen.
24. juni 2018
Mila Nielsen, datter af Nao
Nielsen og Kim Nielsen.
Døde, begravede og bisatte:
18. april 2018
Preben Ejde Larsen.
19. april 2018
Bent Vinbdahl.
4. maj 2018
Kaja Evy Pedersen.

2. juni 2018
Alberte Kulonka Præstgaard
Brix, datter af Rikke Kulonka
og Jesper Præstgaard Brix.
3. juni 2018
Astrid Boye Trebbien Andersen, datter af Jeanette Trebbien Jensen og Niels Boye
Andersen.

Menighedsplejen
Kontonummeret for Kalvehave Sogn er: 6220 1014099
og for Stensby Sogn: 0040 6268355268.
Betaling med Mobile Pay for Kalvehave: 72933.
Betaling med Mobile Pay for Stensby: 45191.

Sognebladet · nr. 3 · 2018 ·

7

Gudstjenester & Arrangementer
Dato		

Kalvehave Kirke

2. september 14.s.e.trin.

9.00 AMK

Peterskirken
-

9. september 15.s.e.trin.
10.00-15.00 (ca.)
Pilgrimsvandring fra Fanefjord til Damsholte Kirke
16. september 16.s.e.trin.
Høstgudstjeneste (Kor)

-

10.30 KM (kirkekaffe)

22. september Andagt med efterfølgende menighedsmøde
23. september 17.s.e.trin.
Høstgudstjeneste (Kor)

9.00 KM
-

10.30 KM (kirkekaffe)

30. september 18.s.e.trin.

-

9.00 AMK

2. oktober

Gå-gudstjeneste

9.00 KM

7. oktober

19.s.e.trin

10.30 KM (kirkekaffe)

14. oktober

20.s.e.trin.

9.00 KM

21. oktober

21.s.e.trin.

28. oktober

22.s.e.trin.

10.30 KM (kirkekaffe)

31. oktober

Halloween

17.00 AMK og KM i Mern kirke

-

16.00 KM

4. november Alle Helgen (Kor)
11. november 24.s.e.trin.

-

18. november 25.s.e.trin.
James Simpson Koncert

15.00 Koncert

25. november Sidste s. i kirkeåret
Simone og Søren Koncert

10.30 KM (kirkekaffe)

9.00 KM
10.30 KM (kirkekaffe)
9.00 AMK
10.30 KM (kirkekaffe)
9.00 AMK
10.30 KM (kirkekaffe)
15.00 Koncert

KM = Knud Munck – AMK = Alex Mark Knudsen

Kirkebil kører til pasto-

ratets kirker og Langebæk
Præstegård for ældre og
gangbesværede.
Egenbetaling 20 kr.
Bestilling dagen før til
Dantaxi, tlf. 70 25 25 25.

Gudstjenester på “Skovbo”
Onsdag den 5. september ved KM
Onsdag den 3. oktober ved KM
Onsdag den 7. november ved KM
Alle dage kl.14.30. - Beboerne i de nærliggende
boliger er også velkomne.

