Kirke og menighedsråd

Faste – 40 dage i kirkeåret
Tiden mellem fastelavn og påske er
’fastetid’. Oprindeligt et begreb, der
har med forholdet til Gud at gøre,
men som i vores moderne tid mest
har med livsstil at gøre.
Man lægger sin livsstil om, spiser
sundere eller motionerer mere. Politikeren Søren Pind blev for nogen tid
siden kendt for at offentliggøre, at han
nu ville faste ved ikke længere at være på facebook. Det er med andre ord
blevet almindeligt, at man selv finder
på, hvordan og hvor længe man vil
faste, og hvor alvorligt det skal
tages.
Den ældste kirkes tid
Går vi imidlertid tilbage i tiden, så
var fastetiden en vigtig periode i
den kristne kultur. Forlægget fandt
man i Bibelen.

I Det ny Testamente er navnlig Johs.
Døberen kendt som en mand, der
fastede. Ifølge evangelisten Mattæus
levede han af græshopper og vilde
biers honning og var klædt i kamelhårsdragt. På den måde gav han afkald på verden og fastede.
Jesus selv fastede også. Det berettes i
Mattæusevangeliet, hvorledes han af
ånden blev ført ud i ørkenen og fastede i 40 dage, og tilmed blev han fristet af Djævelen. Han ville forære
Jesus alt, bl.a. alverdens riger og lande, hvis blot han ville gøre knæfald
for Djævelen.
Perioden på de 40 dage er ikke tilfældig, for tallet ’40’ hentyder til israeliternes 40 år lange vandring gennem
ørkenen, inden de under Moses’ lederskab kunne vandre ind i Det forjættede Land. Anden Mose Bog taler

om landet, der ’flød med mælk og
honning’. Også denne lange vandring
– deraf ordet en ’ørkenvandring’ – var
en slags faste med afsavn sult og tørst.

påbudt religiøs skik for enhver kristen,
og den blev fastlagt fra askeonsdag og
fyrre dage frem til påske. I løbet af
middelalderen udviklede fastetiden sig
ud over hele kirkeåret, og i Danmark
I alle tre historier er det grundtanken, var der i 1100-årene hele 180 dage om
at fasten er forbundet med renselse, og året, hvor kirken havde dekreteret faikke kun at man oplevede at sulte og
ste. Kød måtte man ikke spise, men til
tørste og mangle alt. For det var samti- gengæld fisk.
dig en prøvelse. For kun, hvis man
kunne holde ud, var man værdig til at Efter reformationen i 1536 mistede
bo i Det forjættede Land. Ligesom
man fra den lutherske kirkes side inteJohs. Døber kun kunne tillade sig at
ressen for at faste. Optagetheden af
kalde sig ’Herrens profet’, hvis han
Guds ord blev vigtigere end overholfastede. Og endelig: Jesus måtte faste i delse af fasten.
ørknen, hvis han ville leve op til sit
Fastetiden i gudstjenesterne
tilnavn ’Kristus’, som er det græske
navn for den, Gud har salvet.
Det er på den måde, at fasten stadig
Efter disciplenes død og efter at kristne findes i vor tid som en del af kirkeåret,
menigheder havde slået sig ned i stor- hvilket man kan høre, når man går i
byerne i Mellemøsten, Sydeuropa og kirke de fyrre dage op til påske. Teksterne, der skal prædikes over, er gerne
Ægypten, blev det moderne for den
enkelte at søge ud i ørkenen for at ren- alvorstunge, for det er forholdet til
se sit sind og frigøre sig for det almin- Gud, der er på spil. Det er den enkeltes
delige liv. Man blev eneboer også kal- valg mellem Gud og Djævel, og histodet ’eremit’, og nogle blev så kendte, rierne fortæller om fristelser; vi hører
at de samlede disciple omkring sig. En om Jesu fristelse i ørkenen, om bespisningen i ørkenen, som ikke kun handaf de første og mest berømte var den
ler om mavens mæthed, og om uddrihellige Antonius, som munkeordnen
’antonitterne’ siden blev opkaldt efter. velse af dæmoner osv.
Det var denne munkeorden, der havde
et af sine klostre i Præstø, hvor nutidens kirke var en del af det gamle kloster.

Fasten er fuld af alvor – også selvom
vi spiser, hvad vi plejer. For ligesom
på enhver anden søndag bliver vi
spurgt, hvor vi selv er med vores liv,
vores valg, om for hvis skyld vi gør,
Med tiden blev fasten også en del af
livet for den enkelte. På det store kir- som vi gør. Kom selv og hør nærmere.
kemøde i Nikæa i år 325 blev fasten en ♦ Torben Møllenbach

2018: Årets gang i
Jungshoved Kirke
Kirkelige handlinger

I 2018 blev 8 døbt, og 10 blev enten
begravet eller bisat fra Jungshoved
Kirke; desuden blev 9 unge konfirmeret og 9 par blev viet.
Der blev afholdt 41 gudstjenester, og
i alt var der i årets løb 68 kirkelige
handlinger med sammenlagt knap
2.300 kirkegængere. Herudover deltog knap 400 personer i årets 10 kulturelle og sociale arrangementer.
Der er selvsagt stor variation i antallet af kirkegængere til de enkelte
kirkelige handlinger; men i lighed
med de seneste år har Jungshoved
Kirke således i 2018 også været i
brug mere end én gang pr. uge, og
kirken har i gennemsnit været fyldt
mere end en tredjedel op.

Økonomi

Foto: Tage Klee

De samlede udgifter løb op i knap
1,3 mio. kr. til løn til kirkens ansatte
– bortset fra løn og pension til præsten – samt til drift og vedligeholdelse af kirken, kirkegården, graverboligen og Rejsestalden.
I år har der været ekstraordinære
udgifter til vedligeholdelse. Som
mange sikkert har bemærket, er kirken og kirkegårdsmuren blevet kalket. Da der er meget cement i den
puds, der i tidernes morgen er anvendt på tårnets vestside, er det vanskeligt at få kalken til at klæbe her;
derfor er vestsiden nu blevet malet
med silikatmaling efter tilladelse fra
Nationalmuseet. Desuden er der foretaget en del reparationer i graverboligen for at reducere påvirkning af
radon fra undergrunden, og senest er
der kommet helt nye hynder på kirkebænkene, ligesom der er indkøbt

nyt materiel til brug for graveren.
Når alle sogne har aflagt regnskab, og
disse er revideret, vil de senere på året
være tilgængelige på www.sogn.dk.

Turisme

Udover de godt 2.500 kirkegængere,
der årligt kommer i kirken eller deltager i menighedsrådets arrangementer,
er der de mange turister, der lægger
vejen forbi kirken, hvilket vores gæstebog vidner om.
Og vi kan se, at mange turister stiller
deres biler på kirkens parkeringsplads
og benytter stedet som udgangspunkt
for enten en cykel- eller travetur rundt
på Jungshoved. På parkeringspladsen
findes infotavler med oplysninger
både om stedets – især slotsbankens –
historie og om mulige vandre- og
cykelture på Jungshoved. I våbenhuset findes hæfter om kirken samt ekstra numre af bladet Jungshoved.
Jungshoved Kirke er fortsat medlem
af Vejkirkeordningen med angivelse
af at være Cykelvenlig Vejkirke.
Menighedsråd og sognepræst giver
meget gerne en rundvisning i kirken;
dette kan arrangeres ved at kontakte
sognepræst Torben Møllenbach.

Planer for 2019

Menighedsrådet ønsker at fortsætte
med at gøre Jungshoved Kirke synlig,
vedkommende og rummelig for såvel
den lokale menighed som for udefrakommende og turister, og vi ønsker at
udnytte kirkens historie, udsmykning
og beliggenhed til at tiltrække besøgende – også uden for de normale
kirkelige handlinger.

Derfor ønsker vi at fastholde det attraktive miljø ved Rejsestalden, graverboligen og kirken gennem en høj
vedligeholdelses standard, hvorfor vi
planlægger at kalke såvel Rejsestalden som graverbolig til næste år.
Og vi planlægger ligeledes at fortsætte samarbejdet med lokalrådet, pensionistforeningen og Jungshoveds Børn
om fælles arrangementer.
Endelig ser vi, at flere og flere gravsteder på kirkegården ligger ubenyttede hen, hvilket især skyldes ændrede
begravelsesmønstre, men også at familier ikke ønsker at bibeholde gravstederne lige så længe som tidligere.
Derfor vil menighedsrådet fortsætte
arbejdet med at indrette og tilpasse
kirkegården til de fremtidige behov –
et arbejde, som sognets beboere forventes at deltage i.

Indsamlinger i Jungshoved Kirke

I Jungshoved Kirke blev der i 2018
indsamlet i alt 2.631,50 Kr., som er
blevet tildelt følgende:
Det Danske Bibelselskab: 250 Kr. fra
Nytårskollekterne; Julekurven v/fr.
Bettina Ellegård Jensen,
Rødegårdsvej 37, 4720 Præstø:
1.081,50 Kr. fra Forårsindsamlingerne og Høstgudstjenesten; Danske
Sømands- og Udlandskirker: 500 Kr.
fra Efterårsindsamlingerne; Børnesagens Fællesråd: 800 Kr. fra Juleindsamlingerne.
Jungshoved Menighedsråd vil gerne
takke alle, der har bidraget til
indsamlingerne.

Ting ta’r tid!

I 1954 klagede organist, sognepræst og menighedsråd til den
kirkelige øvrighed over, at Jungshoveds orgel var i en meget dårlig
stand. Det peb og hylede i mekanismen, når der blev spillet til
salmesangen i kirken. Strengene,
der skulle løfte klapperne op for
luft til piberne, var slidte, gik sejt i
ledene og sprang til tider, når der
blev spillet på orglet, hvorved der
pludselig manglede toner.
Orgelbyggere fra nær og fjern
blev tilkaldt for at afhjælpe situationen, men de meddelte, at orglets stand var så dårlig, at reparation næsten ikke var mulig! Så i
1955 begyndte man at få tilbud på
et nyt orgel. Dette var en langstrakt affære, så da man nåede
frem til sidst i 1968, havde man
fået tilladelser, tilbud og tegninger
klar, så man i 1969 kunne indvie
det nye orgel med fem manualer.
Der er senere tilbygget to manualer, det sidste i 1982.

Alt sammen vil den 3. oktober
blive fejret med fortællinger om
orglet af en orgelbygger/organist,
der også giver en koncert på orglet.
Program for denne aften vil komme i arrangementsfolderen til
september. ♦
Menighedsrådet

Fru Nørskov ved det
gamle orgel.
Foto: Toxværd

Kommende Arrangementer
Når sygdom bliver ulidelig – om aktiv dødshjælp og det etiske
Foredrag ved Ole Hartling
Præstegården i Allerslev, onsdag 24. april, kl. 19.00

Livsmod i sorgen – at være forladt og leve videre
Foredrag ved forfatter og sygeplejerske Rita Nielsen
Rejsestalden ved Jungshoved Kirke, torsdag 2. maj kl. 19.00

Forårskoncert med New Organ Trio
Allerslev Kirke, onsdag 8. maj, kl. 19.30

Koncert med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard
Jungshoved Kirke, tirsdag 28. maj kl 19. 00
Oplev en stemningsfuld koncert med en af landets dejligste stemmer.
Koncerten er gratis – men da der er begrænset plads i Jungshoved Kirke, foretages pladsreservering i kirken efter først til mølle-princippet. Seneste reservering til koncerten er 21. maj kl. 12.00.
Pladsreservering kan ske på mail til bent10101950@gmail.com eller
SMS 24 80 08 32. Der udsendes bekræftelse på pladsreserveringen efter sidste
tilmeldingsfrist.
Menighedsrådene i Udby, Ørslev, Allerslev og Jungshoved

Morgenandagt og morgensang i kirken – Cykeltur Jungshoved Rundt
Søndag 2. juni 2019 kl. 9.30
Se omtale side 35

Kommende arrangementer fortsat fra forrige side:
Kirkevandring
Søndag 16. juni 2019
- en dag ud i naturen fra Allerslev Kirke til Jungshoved Kirke
Som noget nyt vil vi her til sommer invitere alle interesserede til at deltage i en
mellemting mellem kirkebesøg og en gåtur ud i naturen.
Vi begynder med morgensang i Allerslev Kirke kl. 9.00, hvorefter vi går over
i præstegården til en kop morgenkaffe/te. Herefter går vi ud mod Rekkendeskoven og holder en kort andagt midt i skoven og ender til sidst i Jungshoved
Kirke. Dagen slutter med frokost i Rejsestalden.
Deltagelse er gratis, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Har man brug
for det, så vil ’Frøen’ i dagens anledning være en slags ledsagevogn for dem,
for hvem turen måtte forekomme lidt lang. Vi håber, at både vejret og Vorherre er med os.
Allerslev og Jungshoved menighedsråd

Strikkeklub i konfirmandstuen

Som et nyt initiativ er vi begyndt med en strikkeklub i konfirmandstuen i Præstegården, Rekkendevej 39, 4720 Præstø.
Det foregår torsdage i lige uger kl. 14–16.
Om du vil strikke, hækle eller måske brodere til dig selv eller strikke fx dåbsklude til de to kirkers dåbsbørn, det er helt op til dig. Kirken kan betale garn til
dåbsklude. Skulle det knibe med strikkelysten en dag, så er det også acceptabelt, at det bliver til mest snak. Hvis du ikke er så erfaren i at strikke, så kan du
få lidt hjælp af de andre fremmødte.
Da det er meget svært at vide, hvor mange der kommer, så tager vi indtil videre selv kaffe/te og kage med. Måske laver vi en kaffe- og kageordning.
Alle er velkomne. Hvis du er ny i området, så er det en god mulighed for at
møde nye mennesker til en snak over strikketøjet.
Vel mødt
Ninna Pindstrup

Praktiske oplysninger
Fødsel: Jordmoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræsten i det sogn, hvor man bor.
Sognepræsten registrerer fødslen, og
moderen får besked i sin e-boks. Er
moderen gift, registreres manden
samtidig som faderen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen
via borger.dk afgive en Omsorgs- og
ansvarserklæring. Den skal være indtastet inden for 14 dage efter fødslen.
Er det ikke sket, bliver faderskabet
afgjort af statsforvaltningen.
Dåb: Et barn skal have et navn senest
seks måneder efter fødslen enten ved
dåb i kirken eller ved navngivning.
Ønsker man sit barn døbt, henvender
man sig til den præst i hvis sogn, man
ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal
der være en gudmor eller -far samt
mindst to faddere ud over evt. forældrene. Forældrene må gerne være
skrevet op som faddere.
Ønsker man ikke sit barn navngivet
ved dåb, skal man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit
barn. Herefter indføres navnet i kirkebog og folkeregister, og man får besked i sin e-Boks.
Dåbsattest: Kan rekvireres hos nærmeste sognepræst eller kordegnekontor, uanset hvor man er døbt.
Vielse: Aftales med sognepræsten.
Inden vielsen skal man via borger.dk
udfylde en ægteskabserklæring.
Kommunen udfylder herefter en prøvelsesattest, som sendes til den pågældende sognepræst.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter
man til sognepræsten oftest via en
bedemand. Bisættelse og begravelse
aftaler man med præsten. Desuden er
der mulighed for, at man kan få afdødes aske spredt ud over åbent hav.
Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at benytte sig af de digitale muligheder,
kan man på borger.dk printe almindelige papirblanketter ud, som man så
udfylder.
Yderligere vejledning kan man få hos
sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39,
Allerslev, 4720 Præstø, tlf. 55 99 60
17. Mail: tom@km.dk. Træffetid:
Alle dage efter aftale.
Mandag: Fridag for præst og personale, og desuden er kirken lukket for
kirkelige handlinger.
Øvrige telefonnumre findes på næste
side

Praktiske oplysninger
Adresser og telefonnumre:
Begge sogne

Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der
altid er mulighed for at få en kop kaffe
Torben Møllenbach
(eller te) og en snak efter højmessen.
Allerslev Præstegård
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.:
Kirkebilen kører til alle højmesser,
55 99 60 17 og på mail: torm@km.dk.
dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun
Mandag: Fridag for præst og personale, én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev
og kirken er lukket for kirkelige handlin- og Jungshoved sogne), kører kirkebiger.
len til denne uanset tidspunkt.
Organist Elena Stilling
Kirkebilen kan også bestilles til alle
21 26 66 08
kirkelige arrangementer i Allerslev
Kirkesanger Bodil Agerbo
Præstegård og Jungshoved Rejsestald.
25 14 07 94
Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen,
der kører fra begge sogne og fra
Kasserer
Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen
Præstø. Man skal tilmelde sig dagen
Faxe Ladeplads
før inden kl. 12 hos Dan Taxi Vording24 25 11 51
borg, 70 25 25 25 eller 88 70 06 40.
Delebussen ”Frøen” kører til gudstjenesterne kl.10.30 i Jungshoved Kirke
Allerslev
for de, som ønsker det. Tilmelding er
Graver Leo de Jong
55 99 61 68
nødvendig på tlf: 24 80 08 32, gerne
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
på sms, senest på dagen inden kl.
09.00. Afgang fra hjemmet ca. 9.45, og
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
tilbagekørsel ca. 12.15 (efter kaffen).
55 99 60 92
Pris for deltagelse i kørslen er kr. 0,00.
Jungshoved Menighedsråd
Kirkeværge
Camilla Dammegaard
22 37 57 36

Jungshoved
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Eli Frandsen
55 99 91 99
e-mail: elifrandsen@yahoo.dk
Kirkeværge Bent Pedersen
24 80 08 32
www.jungshovedkirke.dk

Gudstjenester
Dato

Jungshoved
10.30

Allerslev
Ingen

1.s.i fasten 10. mar.

Ingen

9.00 Jesper Bo Blomgren

2.s.i fasten 17. mar.

10.30

9.00

3.s.i fasten 24. mar.

9.00

10.30

Midfaste 31. mar

10.30 Konfirmandernes
gudstjeneste

Ingen

Midfaste 7. apr.

Ingen

9.00 Jeper Bo Blomgren

Palmesøndag 14. apr.

Ingen

10.30

Skærtorsdag 18. apr.

10.30

9.00

Langfredag 19. apr.

10.30

Ingen

Påskedag 21. apr.

9.00

10.30

2. påskedag 22. apr

10.30

Ingen

1. s.e. påske 28. apr.

Ingen

Ingen

2. s.e. påske 5. maj

10.30 Konfirmation

Ingen

3. s.e. påske 12. maj

Ingen

10.30 Konfirmation

Bededag 17. maj

10.30

9.00

4.s.e. påske 19. maj

Ingen

10.30

5.s.e. påske 26. maj
Kr. himmelfart 30.
maj

10.30

9.00

Ingen

10.30

9.30 Andagt – Jungshoved
rundt på cykel

10.30

Pinsedag 9. juni

10.30

9.00

2. Pinsedag 10. juni

Ingen

10.30

10.30 Kirkevandring

9.00 Kirkevandring

1.s.e. Trinitatis 23. juni

20.00

10.30

2. s.e. Triniatis 30. juni

Ingen

9.00 Jesper Bo Blomgren

Fastelavn 3. mar.

6.s.e. påske 2. juni

Trinitatis 16. juni

JUNGSHOVEDKALENDER forår 2019
Mandag
Mandag
Tirsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag

4. mar.
4. mar.
5. mar.
8. mar.
10. mar.
19 mar.

Torsdag 21. mar.

Torsdag 21. mar.
Onsdag 27. mar.
Torsdag 28. mar.
Søndag 31. mar.
Mandag 1. apr.
Mandag 1. apr.
Mandag 1. apr.
Onsdag 10. apr.
Lørdag 13. apr.
Søndag 14. apr.
Torsdag 18. apr.
Onsdag 24. apr.
Torsdag 25. apr.
Torsdag 2. maj
Onsdag 8. maj
Fredag 10. maj

Mandag 13. maj
Torsdag 16. maj
Tirsdag 21. maj
Mandag 27. maj
Tirsdag 28. maj
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag

29. maj
2. jun.
16. jun.
16. jun.
19. jun.

Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. Dialogmøde med politikerne. Skolen
Kl. 19.30. Foredrag. Udviklingen i Estland. For. NORDEN. Skolen
Kl. 18.00. Fritidsfiskerforeningens generalforsamling. Skolen
Kl. 19.00. Sange og liturgi. Kirken
Kl. 19-21. Syng sammen-aften. Skolen
Kl. 18-21. Lokalrådets generalforsamling og borgermøde om byfornyelse. Skolen
Kl. 19-21. Foredrag om Skoleskibet Danmark. For. NORDEN. Skolen
Kl. 13.00. Travetur. Mødested Stavreby havn
Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen
Kl. 10-12. Affaldsindsamling på Jungshoved. Start Skolen
Kl. 14.00. Foredrag ”Med en lap om halsen”, For. NORDEN. Skolen
Kl. 16.00. Pensionistforeningens Generalforsamling. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 10-14. Arbejdsdag på skolen
Kl. 10-14. Åbent hus. Skolen
Kl. 19.00. Sangaften. Jungshoved Kirke
Kl. 10-13. Påskesjov i Rejsestalden
Kl. 19.00. Foredrag ”Aktiv Dødshjælp og det etiske”. Allerslev Kirke
For. NORDEN. Forskningens døgn. Skolen
Kl. 19.00. Foredrag ”Livsmod i sorgen”. Rejsestalden
Kl. 19.30. Forårskoncert med New Organ Trio. Allerslev Kirke
Midt på dagen. Off. åbning af naturgenopretningsprojekt i Sortemose.
Se side 14-15
Kl. 10-12. Lille gåtur max. 2 km Jungshoved Kirke og Slotsbanke
Kl. 19-21. Tur til Bønsvig skov og strandenge. Mødested, se i bladet
Kl. 7.30. Pensionistforeningens forårsudflugt til Ærø
Kl. 10-12. Lille gåtur max. 2 km Naturområde Sydgården
Kl. 19.00. Koncert m/Kaya Brüel og Ole Kibsgård. Jungshoved Kirke.
Entre.
Pensionistforeningens udflugt til Bakken og Cirkusrevyen
Kl. 9.00. Cykeltur Jungshoved rundt. Morgenkaffe i Rejsestalden
Kl. 9.00. Kirkevandring. Start i Allerslev Kirke
Kl. 10-12.30. Vilde blomsters dag i Rævholms mose
Kl. 19-21. Vilde blomsters dag i Rævholms mose

Gudstjenester
Se venligst forrige side

