
 

 

 

 

Jungshoved lokalråd byder dig/jer velkommen til vores naturskønne halvø. Vi håber, du/I bliver glade for at 

bo her. 

Halvøen byder på unik natur med skov, strand, dyrkede marker, enge, unikke landsbyer og utallige flotte 

udsigter til hav og fjord. Her er et rigt foreningsliv, som bl.a. benytter vores gamle skole i Jungshoved by. 

Ved at melde sig til Lokalrådets mail-liste kan man modtage aktuelle tilbud. 

I det husstandsomdelte blad ”Jungshoved”, som udkommer 4 gange om året, kan man læse om halvøens liv 

og mange muligheder. 

 

På hjemmesiden www.jungshoved.net kan man bl.a. læse mere om: 

IDRÆT:  

Jungshoved idrætsforening: Fodbold, traktortræk 

Jungshoved Pensionistforening: Gymnastik, badminton og petanque på skolen/stadion  

Havkajakker kan lejes hos Roneklint Kajakcenter 

Der er mulighed for strandbad i Roneklint og Bønsvig  

VANDRETURE/CYKELTURE:  

Kort og beskrivelser af ture på halvøen kan hentes på hjemmesiden 

ANDRE AKTIVITETER:  

Strandjagtsforeningen tilbyder klubaftener, fisketure, billard.  

Amatørfiskerforeningen har rusesyning, fisketure o. lign. arrangementer. 

Pensionistforeningen tilbyder hyggeeftermiddage, bankospil, rejser, udflugter, højtidsfester. 

Foreningen Norden og Jungshoved skole arrangerer foredragsaftener. 

På Jungshoved skole tilbydes desuden strikkecafé, knipling, blomsterbinding, afspænding, madlavning, 

syng-sammen-aftener, spiseklub, ”Kom i form”, yoga for mænd, vævning, sammenkomster for 

børnefamilier m.m. I marts måned er der Åbent hus i skolen og i december afholdes julemarked. 

Skolens bibliotek har et stort udvalg af bøger, som kan lånes. 

Lokalrådet inviterer til borgermøder om aktuelle emner 4-6 gange om året. 

KULTUR/HISTORIE:  

Besøg f.eks. Jungshoved Kirke og slotsbanke, Svend Gønges hule og Mislehøj,  

Batteriet ved Roneklint, Stavreby Havn, Lodshuset, m.m. 

På skolen arrangeres kulturaftener med skiftende emner.  

Menighedsrådet arrangerer foredragsaftener, teaterture, kirkekaffe m.m. 

De enkelte landsbyer har hver deres traditioner for at styrke sammenholdet, spørg din nabo. 

MAD OG GÆSTER: 

Jungshoved Forsamlingshus, Jungshoved kro, Jungshoved Præstegård,  

Pia Prehn Catering Bønsvig, Jungshoved skole og Den gamle lærerbolig kan hjælpe dig/jer på vej. 

BØRN: 

Der bor mange børn på halvøen, der arrangeres sammenkomster for børnefamilier,  

for nærmere info: facebookgruppen Børnefamilier på Jungshoved 

        PÅ GENSYN og venlig hilsen Jungshoved Lokalråd. 

http://www.jungshoved.net/

