
 Fællesmøde for Menighedsrådene i Langebæk Pastorat 

Fællesmøde for Langebæk Pastorat ved Mern-Øster Egesborg, Stensby og 

Kalvehave Menighedsråd  

Dato: d. 2.juni 2022 kl. 19.00 – 21.00  

Sted: Stensved sognegård 

Tilstede Fra Mern-Øster Egesborg MR: 
 
Fra Stensby MR: 
 
Fra Kalvehave MR: 
 
 
Præster:  

Anne-Marie Jacobsen 
Sonja Andersen, Thomas Carlsen, Henning Lundorff, 
Peter Lynard, Morten Lind, Ole Lomholt, 
John Thøfner, John Andersen, Hanne Harby, Kasper 
Jørgensen, Pernille Pock, Jørgen Mortensen, John 
Andersen 
(ved afbud flyttes navnene) 
Alex Knudsen, Karin Andersen 

Afbud For Mern-Øster Egesborg MR: 
 
Fra Stensby MR: 
Fra Kalvehave MR: 
Præster:  

Zwanita Reinders, Flemming Knudsen, Ole Thorsen, 
Christian Iuel 
 
Pernille Pock 
Alex Knudsen 

Ikke 
tilstede 

  

 Dagsorden: 
 

Beslutning: 

1.  Valg af referent  
 

Morten - Stensby 

2.  Godkendelse af dagsorden 
 

Præsterne bør stå for sig selv i indkaldelsen.  

3.  Godkendelse Vedtægt for 
præstegårdsudvalget i Langebæk 
Pastorat 
(bilag) 

Der er ændringer til §§ 4 & 9, som bliver indarbejdet og 
gen-fremsendt til rådene. 
 

4.  Præstegårdsudvalget har været i 
kontakt med to Ejendomsmægler: 
Danbolig og Henrik Ejby. 
Udvalget beder om fællesudvalgets 
godkendelse til at arbejde videre 
med Henrik Ejby som mægler ved 
salg af Langebæk præstegård. 
Med godkendelse af fællesudvalget 
anmodes det, om at det sendes 
videre til godkendelse i 
provstiudvalget, som holder mød 14. 
juni. Referat fra 
præstegårdsudvalgets 2 møder 
vedhæftet som bilag 

Fællesmødet godkendte at benytte Henrik Ejby som 
mægler.  

5.  Præstegårdsudvalget anmoder 
fællesudvalget om tilladelse til køb 

Fællesmødet godkendte anmodningen. Dette bliver 
videresendt til provstiudvalg.  
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af byggegrund på præstøvej 35, i 
Kalvehave. 

6.  Er der opgaver, som der ønskes løst i 
fællesskab? 

Indsættelse af kommende præst: Fællesmødet 
beslutter at indsættelsen sker i Kalvehave kirke og 
efterfølgende i Viemose forsamlingshus. Det foreslås at 
bruge den 18. september 2022 ved højmessen kl. 
10.30. Kalvehave MR står for indsættelsen (Pernille, 
John A. og Hanne) 

7.  Ønskes der? 
Mini konfirmander i efteråret 2022. 
Grundet ændring vedrørende 
konfirmand forberedelse / 
konfirmation fra 7.  til 8. klasse, er 
der ingen konfirmander i dette år. 
Grundet Corona blev der ikke tilbudt  
Minikonfirmander i foråret 2022. 
Er det fælles for pastoratet, og bliver 
det i sognegården. Hvis ja,  

➢ Skal der så tilbydes 
transport fra Mern og 
Kalvehave?  

➢ Skal der være hjælper på? 
➢ Skal der være en voksen, 

som henter børnene i 
skolen/ klubben ved 
Stensved? 

Målgruppen er for 3 skolematrikler: Kulsbjerg skole, 
Stensved afd., Kulsbjerg skole Mern afd., Øster 
Egesborg friskole. Kalvehave Skole og Børnehus får et 
separat forløb.  
Der skal tilbydes hold i Mern - Ø. Egesborg og et i 
Stensved.  
Karin og Alex finder ud af dette i fællesskab.  
Det skal foregå i oktober/november. 

8.   Orientering.  
➢ Webmaster  
➢ Aktivitetsudvalgene 
➢ Mern- Øster Egesborg MR 
➢ Kalvehave MR 
➢ Stensby MR 

 

➢ Der er lavet en erfa-gruppe for kommunikation 
inden for provstiet. Josianne er tovholder for 
provstiet.  

➢ Stensby-Kalvehave aktivitetsudvalg holder ”ferie”, 
men der kommer et møde i august. Himmelske 
dage var en god tur som kan gentages. Der kom 
enkelte bemærkninger omkring næste tur.  

➢ Ikke noget nyt 
➢ Møns gospelkor er i Kalvehave kirke hver onsdag 

aften til øveaften.  
➢ Indvielse af sognegården den 19. juni efter 

gudstjenesten i Stensby kirke. Lene Carlsen har 
udtrykt ønske om lån af sognegården til aktivitet 
inden for ældre sagen, samt demens cafe. Tilbud 
om en tur til Skåne med sognepræst Lisbeth fra 
Vordingborg, indbydelse kommer med rundt. Der 
arbejdes med at finde en løsning på ”leje” af 
sognegården.  

9.  Evt. 
 
 

Der er lidt ændringer i gudstjenestelisten, pga. Alex 
sygemelding. Det er meldt ud at når man er et fælles 
pastorat, så er det OK at der er gudstjeneste i en af 
kirkerne.  
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SYLF (Folkekirkens skoletjeneste) udbyder projekter til 
folkeskolerne med færdig producerede forløb.  
Torsdag d. 22. september er der et forløb der hedder 
”På sporet af Jesus”, der må gerne komme nogle 
frivillige Karin tager med og vil gerne have selskab. 
 
Forretningsordenen for fællesmødet skal underskrives 
af Hovedsognets formand og sendes ud til alle 
efterfølgende.  

 Aftale næste møde:  
 

Næste fællesmøde bliver: torsdag den 15. september 
klokken 19 

 

Underskrifter: 

 

Zwanita Reinders   Fleming Knudsen 

 

Ole Thorsen    Anne Marie Jacobsen 

 

Christian Juel    Alex Knudsen 

 

John Thøfner    John Andersen 

 

 

Hanne Harby    Kasper Jørgensen 

 

 

Pernille Pock    Jørgen Mortensen 

 

 

Thomas Carlsen   Henning Lundorff 

 

 

Ole Lomholt    Peter Lynard 
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Karin Andersen   Morten Lind 

 

 

Sonja Andersen    


