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Kære læser, 
Med dette blad byder vi foråret vel-
kommen. Det er ikke blevet til så me-
get vinter endnu (10. februar), men 
som man kan læse i Torben Dinesens 
artikel inde i bladet, så kan man først 
føle sig helt sikker på, at vinteren har 
sluppet sit tag, når der står maj måned i 
kalenderen. 

Det er altid en fornøjelse at sende et 
nyt blad på gaden. Gang på gang bliver 
vi glædeligt overrasket over, hvor man-
ge, der gerne vil skrive en god artikel til 
bladet. Derfor er dette nummer også 
udvidet til 64 sider.  

Museumsinspektør, Dorthe Wille-
Jørgensen har skrevet en spændende 
artikel med den allernyeste viden om 
BORGEN JUNGSHOVED. Vi er lidt 
stolte over, som de første, at kunne 
viderebringe denne viden. Anne Ok-
holm har skrevet om den spændende 
og mystiske ål, der i århundreder har 
været et vigtigt bidrag til livsgrundlaget 
for mange på Jungshoved. Naturvejle-
der Elise Hvelplund fortæller om en ny 
plejeplan for det unikke område, Bøn-

dernes Egehoved, Vagn B. Nielsen har 
skrevet en interessant artikel om den-
gang malariaen rasede på Jungshoved 
og Lisbeth Capion, Bønsvig, fortæller i 
en tankevækkende artikel om et nød-
hjælpsarbejde i Malawi..  

Vi har foruden de mere faste indlæg 
også en indbydelse til en børne-/
forældredag på Jungshoved Skole og 
nyt om en frivillig gadekærsgruppe i 
Stavreby. Dejligt, når nye initiativer 
opstår. 

Siden sidst er der blevet gennemført 
store ændringer i JIF. Mogens Prip, 
mangeårigt medlem af foreningen, for-
tæller i sit indlæg her i bladet om, hvor-
dan han har oplevet hele forløbet om-
kring opsplitningen af den mere end 
hundredårige forening.  

Med dette blad følger igen en folder fra 
Jungshoved menighedsråd, der fortæl-
ler om de mange arrangementer i og 
omkring kirken, og bladets bagsideka-
lender giver som altid mange gode til-
bud om spændende arrangementer.   

Vi ønsker alle et godt forår. 
Redaktionen 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05 
Jungshoved Menighedsråd Eli Frandsen  55 99 91 99 
Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 24 45 31 47  
Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 
Jungshoved Idrætsforening Bjørn Refsgaard 29 31 58 94 
Strandjagtforeningen Morten Larsen 24 83 97 76 
Pensionistforeningen Tonny Vang 21 92 75 12 
Amatørfiskerforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24 
Forsamlingshuset Morten Larsen 24 83 97 76 
Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 
Forsamlingshusets hjemmeside jungshovedforsamlingshus.dk 

Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net E-mail: sys_keller@mail.dk 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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D. 22. 1. skrev Sofus Hansen, 
Jungshoved: ”Stæren er kom-
met”. 

*** 
På Hovmarken mellem Jungshoved-
gården og Stenstrup har der i nogle 
måneder stået en topfyldt affaldssæk 
fyldt med madvarer. Flere har undret 
sig over, hvorfor den lige var havnet 
her. En flink bilist stoppede op forle-
den dag og fjernede den. TAK . 

*** 
I julen havde vi besøg af en god ven fra 
Holland. Han er IT- ingeniør og arbej-
der med fibernetløsninger. Han var 
dybt imponeret over, at et landområde 
som Jungshoved havde fået fibernet. I 
den tætte bymæssige bebyggelse i Hol-

land, hvor han selv bor, har de 
ikke en nær så god netforbindelse.  

*** 
Fire af de gamle transformatortårne er 
nu blevet bevaret og sat i stand efter en 
stor indsats af lokalrådet. I december 
måned var en nisse flyttet ind i tårnet i 
Bønsvig. 

*** 
Henrik Petersen fortæller, at Sognets 
Juletræsfest, 13.12., samlede omkring 
70 børn og voksne i Jungshoved For-
samlingshus til en hyggelig dag.  

*** 
Fredag d. 28. januar havde sognets 
præstepar, Stina og Torben Møllen-
bach, igen inviteret til teatertur. Denne 
gang gik turen til Bellevue Teateret i 
Klampenborg. Mere end 50 personer 
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havde taget imod invitationen. Det 
blev en fornøjelig oplevelse at se styk-
ket,” Danmarkshistorien”, spillet af tre 
superdygtige skuespillere. I bussen blev 
alle forkælet med sandwich, drikkevarer 
og slik. Stor tak til Stina og Torben for 
en god og hyggelig aften. Vi glæder os 
til næste års teatertur. 

*** 
Sofus Hansen vil stille de 17 
”Fuglebænke” op på deres faste plad-
ser omkring påske, hvis vejret arter  sig.  

*** 

*** 
Jungshoved frimærker:: 
Lav et Jungshoved-frimærke – køb 
Mobilporto via app på din tlf. (eller på 
Post Danmarks hjemmeside) og skriv 

koden på 
frimærket 
– klip ud, 
lim på og 
send. 
 

Eller lav din egen tegning. 
*** 

Den nystartede forening, Roneklints 
Venner, havde i samarbejde med Dan-
marks Naturfredningsforening, invite-
ret alle på Jungshoved til at deltage i 
den landsdækkende arrangement, ”Red 
Kysterne”, 31.1. Mellem 40 og 50 var 
mødt op for at markere deres støtte til 
frie kyster i Danmark. 

Knud Jacobsen 

Foto: Susanne Øhrgaard 
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Nyt fra Biblioteksfronten  

I slutningen af året 
modtog vi rigtig man-
ge bøger, så der er 
kommet meget nyt på 
hylderne. Vi modta-

ger dog gerne fremover flere bøger og 
spil. 

En låner i Smidstrup har lånt en flok 
børnebøger til brug i Røde Kors’ lektie-

cafe i Bio Bernhard. Her hjælpes flygt-
ninge med danskundervisning m.m., og 
samtidig bliver deres børn passet, så de 
voksne kan få lidt ro til at lære. Vi er 
glade for at kunne medvirke i denne 
sammenhæng. Biblioteket har åbent i 
skolens åbningstid, så tag en tur derhen 
og se dig om på hylderne. 

Anne Okholm og Torben Stade Nielsen  

Status over bladets økonomi 30.12. 2015 

Udgifter 2015: 
Trykning af 4 numre af bladet  48.803,50 kr. 
Porto: 2.394,00 kr. 
Julehilsen til de 8 frivillige bladomdelere : 1.502,55 kr. 
Netbank årlig afgift:  400,00 kr. 
Bankgebyr: 38,00 kr. 

Udgifter i alt: 53.138,05 kr. 

Indtægter 2015: 
Menighedsrådet: 20.000,00 kr. 
Jungshoved Lokalråd: 10.000,00 kr. 
Jungshoved Skole: 5.000,00 kr. 
Bidrag fra læserne og bladsalg: 9.267,00 kr. 
Abonnenter: 8.700,00 kr. 

Indtægter i alt: 52.967,00 kr. 

Saldoen på bladets konto 31.12.2015 21.512,28 kr. 

Fårets dag og loppemarked i Stavreby 
påskelørdag den 26. marts 

Traditionen tro byder Stavreby på besøg hos Lenette, Stav-
reby Strandvej 6 med nyfødte lam samt loppeboder i hele 
byen. Der er også boder, hvor man kan købe lidt at spise og 
drikke. 
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Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 
kan gøre det på følgende måde: 

- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke eller ved 
Jungshoved Skole. 

- ved at indsætte et beløb på vores konto nr. 6140-0004064737 i Møns Bank, 
Præstø (banken opkræver 20 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte ved kas-
sen i banken!! – så brug netbank).                            

På forhånd tak 

Vi har nu fået alle fem væve besat, og 
der er godt gang i vævningen hver ons-
dag aften. For tiden bliver der vævet 
viskestykker, møbelstof, halstørklæde 
og kludetæpper. Til fremstilling af disse 
kludetæpper ville vi blive glade for at 
modtage udtjent sengetøj. Så har du 
noget, du alligevel vil kassere, kan du 
lægge det på bordet i biblioteket. 

For at være med i et større fællesskab af 
vævefolk har vi tilmeldt os Sammen-
slutningen af vævekredse i Danmark. 
Her vil vi kunne hente megen inspirati-
on. Så fremover hedder vi Jungshoved 
skoles vævekreds. 

Anne Okholm, Stavreby 

Nyt fra vævestuen  
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Konvalfamilien er en familie med 24 
slægter og ca. 200 arter på verdensplan. 
I Danmark har vi kun 6 arter tilhørende 
fire forskellige slægter. Det drejer sig 
om Liljekonval (Convallaria majalis) og 
Majblomst (Maianthemum bifolium), 
tre arter af egentlige konvaller (slægten 
Polygonatum) – Kantet Konval (P. 
odoratum), Stor Konval (P. mulitiflo-
rum) og Krans-Konval (P. verticilla-
tum) samt Skyggeblomst (Smilacina 
stellata). Sidstnævnte er en indført art, 
der stammer fra Nordamerika, men 
sjældent findes forvildet i naturen. Ka-
rakteristisk for konvalfamilien er at 
arterne er flerårige urter med krybende 
jordstængler og ofte med klokkeforme-
de blomster. Den krybende jordstængel 
giver sig udtryk i at man ofte ser arterne 
som en afgrænset gruppe med en rela-
tiv stor tæthed mellem de enkelte plan-
ter. Det gælder for alle arterne i Dan-
mark, at de er giftige.  

På Jungshoved findes med sikkerhed 
Stor Konval, men det er sandsynligt at 
både Majblomst og Liljekonval også 
findes her.  

Stor Konval er en 30-80 cm høj urt. 
Den har ægformede blade, der er place-
ret i to rækker på den krumme stængel. 
De grønligt hvide 9-14 mm lange 
blomster sidder i kvaster fra bladhjør-
nerne med 2-5 blomster i hver kvast.  

Arten finder man på fugtig, skygget, 
muldrig og ofte kalkholdig bund. Dvs. 
den findes typisk i en frodig skovbund 
sammen med Hulrodet Lærkespore og 

Hvid og Gul Anemone. Den blomstrer 
i maj og juni. I efteråret får planten 
mørkeblå bær, der kan virke indbyden-
de på børn. Arten kaldes også af og til 
for Kong Salomons Segl. Hvert år bli-
ver der på den tykke jordstængel afsat 
et rundt og ret dybt ar, hvor det over-
jordiske skud har siddet. Dette ar skulle 
efter sigende ligne aftrykket af et signet 
eller segl og have givet navn til planten1. 

Kantet Konval ligner Stor Konval til 
forveksling, men den er en lille smule 
mindre og har som navnet siger en 
kantet stængel. Derudover er dens bla-

Planter på Jungshoved 
Konvalfamilien 

Stor Konval endnu ikke fuldt udsprunget i slut-
ningen af maj måned. Foto: Gunvor Asbjerg 

1Folk og Flora 1, Vagn J. Brøndegaard  
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de tykkere end hos Stor Konval og 
oprette, så den får et lidt mere 
”strittende” udseende. Kantet Konval 
vokser på åben, stenet og veldrænet 
bund, og findes i Vordingborg Kom-
mune, så vidt jeg ved, kun ude på 
Møns Klint. 

Krans-Konval findes hist og her i Øst-
jylland og meget sjældent i resten af 
landet. Den er mig bekendt ikke fundet 
i Vordingborg Kommune. Arten er 25-
90 cm høj, og har modsat de to foran-
stående arter en opret vækst med smal-
le, lancetformede og kransstillede bla-
de. Den har brunlilla prikker nederst på 
stænglen og får i eftersommeren røde 
bær. 

Majblomst er en ret lille art, kun 5-20 
cm høj. Den har to, sjældent tre, stilke-
de og tilspidsede blade med hjertefor-
met basis. Den har 8-20 velduftende 
blomster siddende i en opret klase 
ovenover bladene.  

Arten findes på fugtig, let skygget og 
ret næringsfattig bund. Dvs. ofte på en Stor Konval med de blå bær i september måned. 

Foto: Gunvor Asbjerg 

Kantet Konval med de ”strittende” blade. Foto: 
Gunvor Asbjerg 

Maj-Blomst med de hjerteformede blade lige om-
kring månedsskiftet maj–juni. Blomsterne er 
endnu ikke helt udsprungne. Foto: Gunvor As-
bjerg 
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jordbund, der med et fagudtryk kaldes 
morbund. Meget kort fortalt opstår 
morbund på undergrund, der både har 
et lavt pH (surt) og et lavt næringsind-
hold, mens muldbund opstår på under-
grund med højt pH (basisk) og højere 
næringsindhold. Nogle planter er sam-
tidig med til at øge dannelsen af mor, 
da deres løv (f.eks. grannåle og bøge-
blade) har et lavt pH og er svært om-
sættelige. Morbund er karakteriseret 
ved at det organiske materiale ligger 
oven på mineraljorden (dvs. under-
grunden), mens muldbund består af en 
opblandet mængde af mineraljord og 
organisk materiale. Det er smådyrene i 
jordbunden, der sørger for opblandin-
gen og jo lavere pH des lavere antal af 
smådyr findes i jordbunden2.  

Leder man efter Maj-Blomst, skal man 
derfor ikke kigge de steder, hvor der 
står Stor Konval. Man skal derimod 
kigge under bøgetræer eller nåletræer, 
hvor der er sparsomt med urter.  

Liljekonval er en lidt større urt, 10-25 
cm, end Maj-Blomst, og har ligesom 
denne også to løvblade. Bladene er dog 
bredt lancetformede og har ingen stilk. 
Nederst på stænglen findes ca. 5 skede-
agtigt omfattende grønne til violette 
reducerede blade. Den har 6-12 hæn-
gende blomster i en ensidigt vendt 
klase. Blomsterne er hvide, klokkefor-
mede og velduftende.   

Man finder ofte Liljekonval på samme 
typer jordbund som Maj-Blomst, men 
man kan af til også støde på dem på 

kalkholdig bund. Det betyder, at arten 
ikke er afhængig af surhedsgraden af 
jordbunden (pH-værdien), men der-
imod af tilgængeligheden af nærings-
stoffer. På jordbunde med enten lav 
pH-værdi eller høj pH-værdi 
(kalkholdige jorde) er mange af næ-
ringsstofferne enten ikke tilstede eller 
er svært tilgængelige for planterne2. 
Den klarer sig bedst i konkurrencen 
om pladsen, når der er lav tilgængelig-
hed af næringsstoffer. 

Liljekonval har tidligere været brugt 
som lægemiddel mod bl.a. epilepsi, 

Liljekonval med de to lancetformede blade og 
klokkeformede hvide blomster. Foto: Gunvor 
Asbjerg 

2Naturen i Danmark – Skovene. Hovedre-
daktion ved Kaj Sand-Jensen. S. 31-33 

3Naturen i Danmark – Det Åbne Land. 
Hovedredaktion ved Kaj Sand-Jensen. S. 
86-98 
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slagtilfælde og andre hjertesygdomme. 
Planten indeholder digitalislignende 
glykosider, der påvirker hjerterytmen 
samt saponiner, der påvirker tarmsyste-
met4. I de senere år, hvor Det Ny Nor-
diske køkken er blevet kendt, har man 
af og til hørt om forgiftningstilfælde. 
Det skyldes, at man i det tidlige forår 
kan forveksle bladene hos Liljekonval 

med bladene hos Ramsløg. Det sker 
specielt inden blomstring. Der er dog 
et meget nemt kendetegn, der kan skille 
de to planter fra hinanden. Ramsløg 
lugter kraftigt af løg, når man knuser 
bladene mellem fingrene. Det gør bla-
dene hos Liljekonval ikke! Så brug lug-
tesansen, når der skal samles forårs-
grønt i skoven. 

Gunvor Asbjerg, Bønsvig  

Bladet kan købes i løssalg i 
Præstø Boghandel,  

Jungshoved Kirke og i bladkassen 
på Jungshoved Skole. 

Pris pr. blad 20 kr. 

4Giftige Planter. Niels Faurholt m.fl. 

ÅBENT HUS I JUNGSHOVED SKOLE 
LØRDAG 19. MARTS 

KL. 10.00-14.00 

Masser af aktivitet, café og  hyggeligt 
samvær.  

Kig indenfor og se, hvad skolen rummer. 

Alle er velkomne. 

På gensyn og venlig hilsen 

Styregruppen for Jungshoved skole 



12 

 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Vi har afholdt vores årlige julefrokost 
den 11. december og hvilken frokost. 
Der var 85 tilmeldte, som fik dejligt 
sildebord, lavet af Yrsa og Erik, en stor 
tak til dem, derefter fik vi lune retter fra 
Torvecafeen, jeg tror alle var glade for 
det i stedet for smørrebrød. 

Jungshoved Menighedsråd havde givet 
8 halve flasker snaps, som tak for hjæl-
pen med at bringe kirkens program ud, 
så der blev sat en flaske på hvert bord 
til fri afbenyttelse, jeg tror, at det be-
kom alle vel. 

En masse venlige mennesker havde 
sponsoreret gaver til amerikansk lotteri, 
en stor tak til alle for det og en stor tak 
til Henny og Erik for indsamling af 
gevinster. Der skal også lyde en stor tak 
til pigerne for deres flotte borddækning 
og til dem, der altid kommer og hjælper 
med opstilling af borde og stole til vo-
res arrangementer. 

Bestyrelsen havde valgt at få en sanger-
inde, Lise Nees, til at komme og under-
holde. Jeg tror, at alle syntes godt om 
det. 

Bankospillene er godt i gang, men med 
et svingende antal deltagere. 

Tirsdagshyggen går fortsat godt på 
skolen og gymnastikken går også godt, 
det er rigtigt dejligt. 

Nu skal vi se fremad og fortælle, hvad 
vi kan tilbyde vores medlemmer i 2016. 

Den 19. februar slår vi katten af tøn-
den, det foregår i skolen, hvor vi spiser 
vores medbragte mad og hygger os 
nogle timer. 

Den 19. marts er der åbent hus på sko-
len. Der er gymnastikopvisning, udstil-
ling og boder, hvor alle kan komme og 
se og købe. 

Den 4. april har vi generalforsamling, 
her er foreningen vært med 3 stk. 
smørrebrød, en øl, vand eller et glas 
vin, derefter vinterens sidste bankospil. 

Den 20. april går vores forårstur til 
Nordisk Film med rundvisning, deref-
ter frokost i Hansens gl. Have i Valby, 
derfra til Københavns Rådhus, også 
med rundvisning, og der bliver serveret 
pandekager og et glas vin. 

Den 1. juli skal vi på Bakken og se Cir-
kusrevyen. Vi skal spise frokost på Den 
Hvide Hest. Der bliver tid på egen 
hånd, indtil vi skal se revyen, hvorefter 
turen går direkte hjem. 

Den 22. august skal vi med Ørslevrej-
ser til Schwerin i Polen. Det er en 5-
dagstur med udflugter og masser af 
oplevelser. 

Den 23. september har vi høstfest i 
forsamlingshuset, hvor Johnny kom-
mer og spiller op til dans. 

Den 9. december har vi vores årlige 
julefrokost i forsamlingshuset, om der 
bliver underholdning, har vi ikke taget 
stilling til endnu. 

Vi håber, at så mange som muligt har 
lyst til at deltage i vores arrangementer, 
som kun er for medlemmer, men vi 
tager gerne imod nye medlemmer. 

P.b.v. 
Tonny Vang 
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Foreningen Norden inviterer i samarbejde 
med Jungshoved Skole til 

NORDISK KULTURAFTEN:    
Mandag d. 7. marts kl. 19:00  

Svenske Billeder  
Den lokale fotograf Tage Klee viser sine stemningsfulde billeder fra Sverige. Vi 
glæder os til at fordybe os i billederne og høre ham fortælle om Sverige og hans 
fotooplevelser i vores naturskønne naboland.  
Kom med på en svensk fotosafari som optakt til vores næste foredrag  

Tirsdag d. 15. marts NB!! kl. 19:30  
Solveig Ståhl-Nielsen fortæller om  Selma Lagerlöf 

– liv og forfatterskab  
Selma Lagerlöf delte rundhåndet ud af sit liv, når hun skrev – eller 
måske digtede hun sit liv… I sin digtning øste hun af de rige kilder, 
som hendes opvækst i Värmlands skove udgjorde, med herre-
gårdsfester, excentriske kavalerer og de gamles fortællinger. Samti-
dig besad hun en indsigt og en evne til at almengøre, der gør, at 
hendes forfatterskab stadig er aktuelt den dag i dag.  

Tirsdag d. 12. april kl. 19.00 
Gensyn med Storm P –  en aften fyldt med humor 

Vi glæder os til at fhv. lektor Bjørn Falck-Petersen, Næstved, 
tegner i ord og billeder et portræt af multikunstneren og men-
nesket Robert Storm Petersen og giver prøver på hans barokke 
og snurrige digteriske univers.  
Alle kender navnet – men hvem var han egentlig, denne dybt 
originale og folkekære tegner, forfatter og skuespiller, som igen-
nem generationer har henrykket os med sine festlige illustratio-
ner og sine på én gang grinagtige og livskloge tekster? 
Få har som han evnet at udtrykke alvorlige sandheder gennem en afvæbnende 
humor og dermed gjort os klogere, såvel på os selv som på hinanden.  

Torsdag d. 28. april 
FORSKNINGENS DAG- nærmere flg. 

ALLE ER VELKOMNE til spændende timer i Jungshoved skole 
Tag gerne naboer og venner med – Foredrag, kaffe/te & kage/frugt 55 kr 

Foto: Wikipedia 

Foto: Wikipedia 



14 

 

Fibia er begyndt at gra-
ve; mange har fået sat 
kryds på deres huse, 
hvor forbindelsen skal 
ind. Desværre er ikke 
alle, der ønskede det, 

kommet med. Jens Tang har lovet mig, 
at der er tilmeldingsblanketter i grave-
maskinerne, så man evt. kan tilslutte 
sig, når de ”graver forbi”, hvis man 
ikke fik det gjort. 

På dialogmødet den 24. februar stiller 
vi politikerne det spørgsmål, om der er 
søgt penge fra den pulje, regeringen har 
afsat på finansloven, til at ”dække” de 
manglende ”huller”.  

Lørdag 23. januar kl. 10.30 havde lokal-
rådet indkaldt til orienteringsmøde på 
skolen om ”Forskønnelse af Stavreby 
Gadekær”.  

Som mange måske husker, var repræ-
sentanter for kommunen og for lokal-
rådet i maj 2013 på tur rundt til Jungs-
hoveds gadekær. Lokalrådet havde 
inviteret alle interesserede til at deltage 
og komme med ønsker til forskønnel-
se, anvendelse m.v. af gadekærene. På 
baggrund heraf udarbejdedes ”Grøn 
udviklingsplan for Jungshoved lokal-
område” (kan findes på Vordingborg 
Kommunes hjemmeside). 

I Stavreby resulterede dette umiddel-
bart i, at kommunen fjernede nogle 
træer og buske rundt om gadekæret, 
men ellers skete der ikke yderligere. 

I efteråret 2014 tog en lille gruppe un-
der foreningen ”Værket” tråden op og 

udarbejde en plan for forskønnelse – i 
første omgang af pladsen ved gadekæ-
ret (på et senere tidspunkt er det planen 
at få ”ryddet op” i og omkring gadekæ-
ret). Der blev indhentet tilbud og udar-
bejdet budget, og på basis heraf blev 
der ansøgt om midler til arbejdet (i alt 
67.000 kr.). Dette har foreløbig resulte-
ret i en bevilling på 10.000 kr. fra For-
skønnelsespuljen i Vordingborg Kom-
mune, og der er indgået en samarbejds-
aftale med kommunen (som ejer gade-
kæret og pladsen) om det videre arbej-
de. Desuden er der søgt om midler fra 
Friluftsrådet og private fonde. I decem-
ber 2015 blev gruppen underlagt 
Jungshoved Lokalråd.  

15 personer var mødt op til oriente-
ringsmødet, hvor der også blev nedsat 
en større gruppe – ”Gadekærsudvalg 
for Stavreby” – til at varetage det videre 
arbejde. Gruppen består af Ilse Åris, 
Sidse Friis-Laursen, Pernille Møller, 
Filip Rasmussen, Lene Gurskov, Mar-
git Ryberg og Merete Siegumfeldt.  

Det er visionen at gøre gadekæret til en 
indbydende velkomst til besøgende – i 
bil, på cykel eller til fods – og til et sam-
lingssted for de lokale, fx når juletræet 
tændes i december, eller hvor man mø-
des en lun sommeraften.  

Gennemførelse af projektet vil kræve 
en betydelig frivillig indsats, og det er 
derfor planen at indkalde til arbejds-
weekender eller lignende, efterhånden 
som arbejdet skrider frem. Hvis du vil 
vide mere om arbejdet, eller vil melde 
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dig som frivillig, er du meget velkom-
men til at kontakte medlemmerne i 
gadekærsudvalget (også selv om du 
ikke bor i Stavreby). 

Sidste nyt! Friluftsrådet har bevilget 
17.200 kr. til Gadekærsprojeket i Stav-
reby. 

Jungshoved LUP: Den nuværende 
Lokale UdviklingsPlan (LUP for Jungs-
hoved) er oprindeligt udarbejdet på 
borgermøder i 2012 og siden opdateret 
med nogle nye initiativer. I mellemtiden 
har Vordingborg Kommune besluttet 
en ny Vision 2030 (som kan findes på 

skolen eller hentes på kommunens 
hjemmeside), og kommunen er også i 
gang med at revidere kommuneplanen, 
som gerne skulle give Jungshoved de 
bedste rammer for videre udvikling. 

Derfor er bestyrelsen gået i gang med 
en udbygning af vores LUP, så forbin-
delsen til kommunens vision og planer 
bliver tydeligere. 

En udbygget LUP ventes fremlagt til 
diskussion på generalforsamling og 
borgermøder i løbet af 2016. 

HUSK generalforsamling 7. Juni 

Sammenkomst for børnefamilier 
Med flere nye børnefamilier på Jungshoved, synes vi, at det kun-
ne være rigtig hyggeligt at mødes på vores gamle skole og lære 
hinanden lidt bedre at kende. Derfor vil vi gerne indbyde til 
hyggeligt samvær og fælles frokost søndag d. 17. april. 

Vi mødes kl. 10.00 og starter stille og roligt med kaffe 
og saftevand i køkkenet. Herefter vil der være forskel-
lige aktiviteter for alle aldre i gymnastiksalen.  

Vi laver lækre hjemmelavede pizzaer til frokost, hvor man selv 
vælger, hvilket fyld der skal på. Til maden serveres vand. 

Vi slutter af, når vi er færdige med at spise og har hjulpet hinan-
den med opvasken, ca. kl. 13.30. 

Lad os også gerne tage en snak om et evt. nyt arrangement. Vi er 
meget åbne over for nye ideer, der kan skabe 
endnu mere liv og sjove oplevelser for såvel voks-
ne som børn. 

Prisen er 25 kr. pr. voksen og 15 kr. barn.  

Tilmelding til: Tina Åsberg, Stavreby Strandvej 48, tlf. 25 38 81 28, 
mail: aasberg_tina@hotmail.com  

Tilmelding senest d. 11.april. 

Vi håber, at se en masse glade børn og voksne. 
Carina Hansen og Tina Åsberg 
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AFFALDSINDSAMLING PÅ JUNGSHOVED 
SØNDAG 17. APRIL KL. 10.00-12.00 

 

 

 

Mødested: Jungshoved Skole 

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer lokalrådet igen i 
år affaldsindsamling på halvøen Jungshoved.  

Vi mødes i skolegården, hvor der uddeles ruter, sække og handsker.  

Igen i år laver vi et par korte børnefamilieruter! 

Tilbage i skolegården sorteres og vejes affaldet, 
og der bydes på kaffe/te og kage.  

Det er dejligt at få ryddet op, og vi kan kun hå-
be, at mængden af affald bliver mindre, fordi vi 
alle bliver bedre til at lægge affald i skraldespan-
den i stedet for at smide det i grøfterne. Affald 
forurener og kan give akutte skader på vores dyr, så vi håber, at rigtig mange vil 
medvirke søndag 17. april – og resten af året.  

Kom i bil, til hest, på cykel, til fods, i klapvogn osv.  

Tag børnene, bedsteforældrene, naboerne og vennerne med.  

Alle er velkomne 

PAS PÅ 

MIG 
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Et sted på Jungshoved (19) 
*Draget 

Vest for skansen og det gamle fyrtårn 
ved Roneklint strækker en lille landtan-
ge sig mod den lille ø Maderne. Mellem 
landtangen og øen er der et smalt løb, 
der forbinder Noret bag Maderne med 
sejlrenden til Præstø. Strømmen i det 
smalle løb kan være kraftig og gå i beg-
ge retninger. Den 26. juli 1955 skete 
der en drukneulykke på stedet. Den 
unge Kaj Pedersen, søn af Inger og 
Marius Pedersen, Bønsvig, havde den 
dag været på høstarbejde på Strandgår-
den i Roneklint. Kaj var indkaldt som 
soldat, men var hjemme på orlov sam-
men med sin kæreste. Efter endt høst-
arbejde ville han tage sig en dukkert i 
det smalle løb ved Draget. Han var 

kendt som en habil svømmer, men 
ulykkeligvis druknede han i det kolde 
og strømfyldte vand. Ulykken berørte 
alle i sognet, og i mange år var det 
utænkeligt, at nogen ville bade på ste-
det. 

Til stedet knytter sig også en fortælling 
fra Carit Etlars bog om Gøngehøvdin-
gen.    

Uddrag fra kapitel 9 (En fælde) 
»Jeg synes, at jeg hører nogen kom-
me bag ved os,« hviskede Abel lidt 
efter, idet han gik hen til dem. 

Ib standsede, lagde hovedet til jorden 
og lyttede. 

Med tilladelse fra Vordingborg Kommune 

*drag, tombolo, smal, lav landtange, der forbinder en ø med hovedlandet eller en anden ø. 
Naturlige drag er opbygget af sand og/eller rullesten og er dannet af bølgeopskyl. På Sydfyn 
og på de sydfynske øer kaldes drag ofte drej. (Den store Danske). 
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»Ja,« udbrød han, »der lyder hovslag 
på vejen. Den løse sne dæmper lar-
men, men jeg mærker dog, at de 
nærmer sig, det lader også til, at de 
har fundet vort spor, ellers ville de 
ikke ride i trav.« 

»Hvad agter I at gøre?« spurgte 
Kernbok. 

»Hvad vi skal gøre, det må jeg udfin-
de,« svarede Ib. »I, kaptajn, kan gå 
eders vej.« Med disse ord greb han 
Kernboks hånd, trykkede den og 
tilføjede dæmpet: »Når I læser eders 
aftenbøn, føj så et par ord til for Sof-
fi. Og Gud være altid med eder.« 
Derpå hviskede han nogle ord til 
folkene, og den lille skare forsvandt 
hurtigt og lydløst i en lavning mellem 
bakkerne, som gik ned til søen. Kap-
tajnen blev stående og stirrede efter 
dem, derpå valgte han den modsatte 
vej, som førte tilbage mod Jungsho-
ved. 

Da Ib havde ført sin skare ned til 
stranden, vendte han sig om mod 
folkene og udbrød: 

»Det lader til, at vi er i knibe, men 
hvis I vil følge mit råd, så tænker jeg, 
at vi alligevel skal narre svenskerne. 
Her udenfor os ligger en lille holm, 
som de kalder Maderne, midt i ind-
sejlingen til Præstø. På de tre sider er 
søen dyb omkring den, men på den 
fjerde, nærmest land, kan man næ-
sten gå tørbenet derover til enhver 
tid af året. I behøver kun at følge mig 
én for én. Gå ikke til nogen af sider-
ne; hvorvel havet er lagt til overalt i 
denne vinter, skærer strømmen dog 

isen bort, og forgangen uges tøvejr 
har gjort hende tyndere. Når I holder 
det lille lys, som skinner igennem 
hornruden fra Tappernøje Kro, ret 
foran, så er vi snart ovre, lad rytterne 
da se, om de kan hitte den vej. Kom, 
An' Mari'! Giv mig din dreng at bære. 
Du er vel for træt til at gå så langt 
med ham?« 

Ib tog barnet i sine arme og skred 
foran ud på isen. 

Efter at have fulgt sin fører en tid 
lang, nåede skaren over på holmen, 
som var omgivet af store gråsten, 
indenfor hvilke man hist og her så 
buske af lyngris og marehalm eller en 
enkeltstående tjørnebusk hæve top-
pen over sneen. Skønt havet var til-
lagt, så langt øjet kunne nå ud over 
Præstø bugt, hørtes dog af og til den 
hule og susende larm af bølgeslag 
under isen, men ingen agtede længe-
re derpå, og gjøngerne gik i land på 
holmen. 

»Se så, i Guds navn!« udbrød Ib og 
satte sig på en af stenene. »Nu har vi 
igen fast land under fødderne, og al 
fare er forbi. Ikke heller kan sven-
skerne nu nå os med bøssen, som jeg 
var mest bange for. Lad os nu sprede 
os langs med stenene, for så langt går 
landet, og vær ikke bange for at gøre 
lidt støj; lad dem kun høre vore 
stemmer, kanske vi får dem lokket 
ud på isen efter os.« 

»Tager jeg ikke fejl,« udbrød en af 
gjøngerne, »så holder hele flokken 
neden for bakkerne ved Roneklint, 
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og dengang vi kom herop, vrinskede 
en af deres heste.« 

»Ja vist, det er dem, det er dem!« 
råbte Ib triumferende. »De har set os 
og rådslår vist om at komme her-
over, lad os lokke dem til det.« 

Han tog en pistol, spændte hanen og 
trykkede af. Skuddet genlød flere 
gange ind imellem bakkerne langs 
kysten. På samme tid så man sven-
skernes mørke klynge udstrække sig i 
en lang linie og bevæge sig fremad 
hen over isen. Ib blev siddende på 
stenen i en foroverbøjet stilling. 
Hans øjne anstrengte sig for at gen-
nemtrænge mørket. 

»Hvis de kommer, Ib!« udbrød Ane 
Marie ængsteligt, »hvad tænker du så 
at gøre?« 

»De kommer ikke, lille Ane!« svarede 
han alvorligt og tillidsfuldt. 
»Gudfader har draget en skillevej 
imellem os og vore fjender, den 
mægter ingen af dem at nå over.« 

»Men der nærmer de sig jo, de drager 
frem i en lang række. Jeg hører dem 
tale sammen.« 

»Jeg også,« svarede Ib, »men ret nu 
taler isen med, hører du, An' Mari'? 

Fold dine hænder, Gud nåde de ar-
me mennesker.« Endnu medens Ib 
talte, lød et hult og pibende suk hen 
over havfladen. Rytterne standsede, 
de syntes at betænke sig, nogle af 
dem vendte deres heste ind mod 
land igen, men det var for silde; man 
hørte et skrald i isen, et gennemtræn-
gende og gentaget skrig. Hestene 
vrinskede, isfladen bevægede sig og 
bøjedes sammen, rytterne råbte om 
hjælp, de kæmpede og forsvandt 
under isen. Ude på holmen var Ib og 
gjøngerne tavse, grebne vidner til 
dette optrin. 

Og i Peter Nielsens vise om Jungsho-
ved lyder det i 7. vers: 

Og sidder du ved Draget, 
nær Faxe Bugtens vand, 
ved Maderne og fyret 
og frodigt bondeland. 
Det var her på JUNGSHOVED, 
den svenske rytterhær for evigt sank i 
dybet, 
man ser dem aldrig mer’. 

Tak for oplysninger fra Ella Petersen 
og Gitte Pedersen. 

Knud Jacobsen 
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Stedet er Jungshoveds sydligste punkt. 
Det er en lille odde, som rækker ud i 
Bøgestrømmen. 
Grunden syd for odden hedder Nakke-
grunden. Her står der en sydvendt 
kost, der markerer grunden. 
Jeg kommer her sommer og 
vinter – ikke blot for at nyde 
stilheden og udsigten men også 
for at gå på jagt sammen med 
mine lokale jagtkammerater. 
Den gang jorden hørte til Nak-
kegården i Stavreby, var det 
jægere herfra, der drev jagt på 
stedet. 
Der er en egen stilhed på stedet 
og en vid udsigt til Degnehol-
men, Nyord og Stege. 
Af vildt er det mest fasaner, 
agerhøns, harer og rådyr, vi 
møder, men ræven kommer 
sommetider også forbi. 
Der har været forsøgt anlagt en 
dam for at tiltrække ænder, 
men det er aldrig rigtigt blevet 
til noget. 
Om sommeren kommer jeg på 

stedet for at fodre vildtet. 
Tæt på stedet står der to vindmøller. 
Herfra falder terrænet brat ned mod 
kysten. Her er der brakmark og siv. 
På stedet vokser der buske og træer. 
Blandt andet er der vilde æble- og pæ-
retræer. 
Jeg kommer også til stedet, når jeg skal 
fiske rejer på det lave vand. 
Det er et af de mange steder på Jungs-
hoved, som jeg nyder at komme til på 
alle årstider.   

Niels Holger Wermuth  

Mit yndlingssted på Jungshoved (6) 
Stavesnakke eller Nakken 
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Igennem tiderne har ålen haft stor be-
tydning for livets opretholdelse på 
Jungshoved. Fiskerierhvervet var ud-
bredt, og smålandbrug havde ofte lidt 
fiskeri ved siden af landbruget. Samti-
dig var der mange fritidsfiskere, der 
supplerede kosten med stegte og røge-
de ål. Så man kan sige, at ål tidligere var 
en hverdagsspise. I dag ser det helt 
anderledes ud med få fiskere og færre 
fritidsfiskere. 

Ålen er udbredt på hele kloden, og den 
ål, der findes i vores område, kaldes 
den Europæiske ål. Den er blevet fisket 
i årtusinder i Europa. Tidligere kunne 
man hente ål i hvert et vandhul, men 
for omkring 30-40 år siden fik fiskerne 
færre og færre ål, og ingen vidste hvor-
for. I dag er ålemængden, der kommer 
til Europa, faldet med 95 procent. Ålen 
regnes i dag for at være udryddelsestru-
et fisk. Det er endnu ikke lykkedes at få 
ålens yngel til at overleve i fangenskab. 
Dens livscyklus og levevis er endnu et 
mysterium. Fra dansk side er der gjort 
et stort forskningsarbejde for at få af-
klaret de sidste ubesvarede spørgsmål. I 
foråret 2014 havde vi skibet Dana på 
en stor ekspedition i Atlanterhavet, 
med det formål at vride de sidste 
spørgsmål ud af ålens livscyklus. Men 
det store spørgsmål er stadig, hvad de 
små ålelarver lever af. Teorien er, at 
larverne lever af gele-plankton dvs. af 
små bitte vandmænd. Den dag, man 
kan opfostre ålelarver i dambrug, vil 
blive et vendepunkt for ålens overlevel-
se. 

Ålens fysiologi 

Ålen kan ligne en slange med en krop, 
der er glat og slimet. Den har en stor 
mund med bagudrettede, spidse tæn-
der. På mundens overside er der to 
næsebor, og på det flade hoved to små 
øjne. Gældespalterne er små, og bag-
ved er der en brystfinne. Rygfinne, 
halefinne og gatfinne er vokset sam-
men til én lang finne. Tarmåbningen 
kaldes gattet. Langs ålens krop er der 
en lys stribe, der er vigtig som sanseor-
gan. Ålen kan blive op til 1,5 m lang og 
kan opnå en vægt på ca. 4 kg. I fangen-
skab kan ålen blive op til 80 år. 

Ålens biologi 
Ålen har et særpræget formeringsmøn-
ster. Som voksen søger ålen til Sargas-
sohavet øst for Bermuda, hvor den 
gyder på relativt dybt vand. Herefter 
driver æg og larver med Golfstrømmen 
og gennemgår undervejs en udvikling 
fra lille larve over udvokset larve til 
glasål. Denne tur tager fra et til tre år. 
Nærmere land forvandler glasålen sig, 
så den ligner en lille ål i formen. Den 
søger nu mod fersk- og brakvand, hvor 
den vokser op som gulål med mørk ryg 

Ålen – en eventyrlig fisk 
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og gullig bug. Føden består af alle slags 
smådyr og småfisk. Det sidste stadie, 
hvor ålen udvikler sig til en blankål, 
starter for hanål, når de er seks til otte 
år, og for hunål, når de er ti til 25 år. En 
blankål er næsten sort på rygsiden og 
med hvid bug. Siderne bliver nærmest 
metallisk blanke, og øjnene bliver stør-
re. 

Blankålen stopper med at indtage føde, 
og gattet lukkes. Nu er den klar til at 
søge tilbage til Sargassohavet for at 
gyde. Selve kønsmodningen indtræder 
først sidst på rejsen, måske først på 
gydepladsen. Undersøgelser har vist, at 
ålen gyder her, idet det er det eneste 
sted, man har fanget ålens æg og larver. 
Rejsen er på 4.000-7.000 km. Vandrin-
gen foregår for det meste i september-
oktober og ebber ud i november. Det 
er stadig en gåde, hvordan ålene finder 
vej til gydepladsen. Måske har svage, 
retningsbestemte strømme, som ålen 
kan mærke, gelejdet den på ret kurs. 
Hvis nogle af ålene ikke kommer af 
sted, kan de igen skifte til gulål stadiet 
og igen begynde at æde og vokse. De 
ål, der bliver tilbage over flere år og 
veksler mellem gulål og blankål, kan 

blive meget store. Mig bekendt har 
man aldrig fanget en blankål på rejsen 
over Atlanterhavet eller i Sargassoha-
vet, der har en dybde på 6 km. Turen 
er meget krævende, og hele ålens krop 
ændres. Bl.a. forsvinder dens tarmsy-
stem, så den optager ikke føde under-
vejs. Efter anstrengelserne parrer ålene 
sig, gyder deres yngel og dør . 

Det er ikke muligt at påvise en enkelt 
årsag til ålens kraftige tilbagegang. Et af 
problemerne er, at menneskerne på 
mange niveauer har ændret ålens leve-
steder, og man ved ikke, hvilken af 
ændringerne der forårsager størst ska-
de. I Europa er sumpe, moser og vand-
huller blevet drænet for at gøre dem til 
landbrugsjord. Man har også fanget 
halvvoksne ål i store mængder til spise-
fisk eller til opdræt. De ål er taget ud af 
systemet og kan ikke returnere til yngle-
stedet. Klimaændringen kan også bety-
de noget, da den ændrer naturens ba-
lance og overlevelsesmulighed for 
mange dyrearter. 

For omkring 25 år siden kom en larve 
hertil med skibes skyllevand fra tanke-
ne. Disse larver beskadiger ålens svøm-
meblære og gør det umuligt for ålen at 
returnere til gydestedet. Overdrevent 
fiskeri af glasål i Europas floddeltaer er 
også medvirkende til den store tilbage-
gang. Glasål bruges til åleopdræt, og i 
Japan og Kina spises de som en delika-
tesse. EU har siden 2010 i praksis stop-
pet eksporten af glasål. Eksporten på-
virker kun lande uden for Europa. Pri-
sen for et kilo glasål har været oppe på 
over 2.000 Euro pr. kg. 
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Fiskeriet af ål 
Ålefiskeriet begynder om foråret, når 
vandet har nået en tilpas temperatur, 
ca. 12 grader. Hele vinteren har ålen 
været nedgravet i den bløde bund i 
dvaletilstand. Det er ikke kun i dag, 
man fanger ål. Allerede for 7-8.000 år 
siden har man værdsat ålen. På de un-
dersøiske bopladser, har man fundet 

mange efterladenskaber efter ålefiskeri. 
Man satte flettede hegn af hassel og pil, 
som vi i dag har raden på rusen. For 
enden af ”hegnet” var der sat en flettet 
åleruse også kaldet en ålekube. Åleku-
berne og de flettede hegn gik først af 
brug i starten af 1900-tallet. Selve kon-
struktionen af rusen er ikke ændret 
meget. 

En nutidig åleruse er lavet af knyttet 
garn. Rusen har to hoveder og en rad i 
midten. Raden fører ålen til hovederne, 
og ålen er fanget. En lukkeanordning, 
kaldet kalvene, gør det umuligt at 
svømme ud igen. 

Tidligere syede fiskerne selv deres åle-
ruser, men i dag kan de købes færdige. 
På Jungshoved Skole kan man lære den 
ædle kunst at sy sine egne åleruser. Der 
er i dag visse begrænsninger på ålefiske-

riet. For fritidsfiskere er ålen fredet fra 
10. maj til 1. august. 

En anden brugt 
fiskemetode har 
været at stange ål 
med en ålelyster. 
På de samme 
undersøiske bo-
pladser er der 
fundet flere åle-
lystre. Det lange 
skaft blev lavet 
af hassel. Lyster-
grenene blev 
surret fast på 

skaftet, og i midten var anbragt en 
bennål til at holde ålen fast. Den nutidi-
ge lyster, som kaldes ålejern, har næsten 
den samme ud-
formning. For få 
år siden blev det 
forbudt at stange 
ål. Tidligere kun-
ne man se fisker-
ne blusse ål i de 
mørke timer 
eller stange ål på 
isen om vinte-
ren. 

Ålen kan også fanges på kroge. På kro-
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gene kan fx sættes rejer som madding. 
Krogene sættes om aftenen og tages 
ind næste morgen. Om efteråret, når 
blankålene trækker, bliver mange fan-
get med bundgarn. Pælene med garn 
står fra kysten og ud. På den måde 
fanges rigtig mange blankål, der så også 

bliver taget ud af ynglesystemet. I de 
sidste par år har ålefiskeriet med ruser 
fra Stavreby havn været besværliggjort 

af den invasive fiskeart, den sortmun-
dede kutling. Man kan have flere kilo 
kutlinger i hver ruse, og det er ikke en 
brugbar spisefisk. 

Ålene bliver solgt til åleopkøberen, der 
kommer til Stavreby havn hver uge. 
Den pris, fiskeren får for stegeål, er for 
tiden 70 kr. plus moms pr. kg og for 
rygeål (de store) 80 kr. plus moms pr. 
kg. Hos en fiskehandler skal man give 
ca. 175 kr. for et halvt kg, så alle mel-
lemhandlerne har en større fortjeneste 
end fiskerne, der fanger ålene. 

Ål kan ikke kun bruges som spisefisk. 
Jeg har for nogle år siden set et smukt, 
stort billede af kunstneren John Olsen, 
der var lavet af åleskind. 

Anne Okholm, Stavreby 
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Så kom aftalen med underskrifter i hus, 
og i styregruppen krydses fingre for, at 
alt går som det skal. 2016 bliver jo en 
slags prøveår. Aftalen m.m. hænger ved 
katederet i gangen i stueetagen.  

Der er blevet en del mere administra-
tivt arbejde og flere ansvarsområder, 
hvorfor styregruppen har fordelt opga-
verne ud på flere hænder. Der er ned-
sat et lille økonomiudvalg bestående af 
Niels Holger Wermuth, Lissi Henrik-
sen og Lise Jacobsen. Regnskabet deles 
mellem Lissi Henriksen og Lise Jacob-
sen således, at Lissi fører regnskabet 
vedr. driftsudgifterne (vand, varme, el 
m.m., som tidligere blev afholdt af 
Vordingborg Kommune) og Lise fort-
sætter med regnskabet vedr. udlejning, 
vedligeholdelse, nyanskaffelser m.m.  

Vordingborg kommune nåede at klare 
nogle vedligeholdelsesopgaver før års-
skiftet, nemlig rensning af tagrender, 
udskiftning af nogle gamle el-ledninger 
i gymnastiksalen, udskiftning af fejl-
strømsrelæ, ny pumpe på fyret, udbed-
ring af to skotrender, udskiftning af 
radiator i gymnastiksalen, overdækning 
af kælderskakt, så regnvand fra himmel 
og gård løber den rigtige vej m.m. Det 
er vi glade for, desværre nåede de ikke 

kalkningen, – alt har jo stået på pause i 
hele dette år indtil 17.12, hvor aftalen 
kom i hus. Derfor var der også travl-
hed med at nå det hele. Tak til Winnie 
Glerup i ejendomsafdelingen for et 
godt samarbejde. 

Skolen er flot vedligeholdt inden døre, 
takket være en uvurderlig frivillig ind-
sats, men der er stadig ønsker til for-
bedring. Udvendigt håber styregruppen 
på, måske via fonde, at få råd til flere 
vinduer og kalkning af bygningen. Men 
lige nu passes på pengene til vi kan se, 
det løber rundt. I skrivende stund er 
driftstilskuddet ikke gået ind på konto-
en endnu, ligesom bookingsystemet 
heller ikke kører optimalt, før et nyt 
program (kommunens) tages i anven-
delse senere på året. 

I april måned byder vi velkommen til et 
børnefamilieinitiativ – det kan man læ-
se mere om andetsteds i bladet, men 
det glæder styregruppen meget, at de 
unge også gerne vil bruge huset. Også 
velkommen i styregruppen til Merete 
Larsen som rep. fra afspændingsholdet. 

19. marts holder skolen traditionen tro 
ÅBENT HUS, hvor alle er meget 
velkomne til at kigge indenfor. Der 
opsættes endeligt program i opslagsska-
bene i landsbyerne, på hjemmesiden og 
via lokalrådets mailliste,  når vi nærmer 
os, men vi kan allerede nu love, at der 
bliver påskemarked, gymnastik, café, 
blomster, børneaktiviteter m.m. På 
gensyn til en hyggelig forårsdag.  

Pva Jungshoved skole, Lise Jacobsen  

Nyt fra Jungshoved Skole 
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Frivilligt arbejde (5) 
i Stavreby Havn 

Frivilligt arbejde kan være mange ting, 
men man forbinder det især med uløn-
net arbejde. Det kan være inden for 
sport/fritid, velgørende formål, politik, 
religion osv. Når tankerne går i retning 
af ulønnet arbejde, drejer det sig ofte 
om, at man udfører et arbejde, hvor 
man normalt tilkalder lønnet arbejds-
kraft. På havnen i Stavreby udføres alt 
arbejde stort set ulønnet. Heldigvis er 
der folk i bådlauget, som har den for-
nødne viden og erfaring til at løse de 
mange og forskellige opgaver. 

Stavreby Havn er en privat ejet havn. 
Foreningen Stavreby Bådlaugs med-

lemmer ejer havnen, og der er i øjeblik-
ket ca. 50 medlemmer. 

Foreningen består af en bestyrelse på 
fem personer. Formanden er samtidig 
havnefoged. Et af bestyrelsens med-
lemmer er kasserer. Endvidere er der 
valgt en bestyrelsessuppleant og to 
revisorer. Regnskabet føres af et revisi-
onsfirma (medlem). 

Der afholdes en årlig generalforsamling 
i forsamlingshuset – normalt i februar/
marts måned. Bestyrelsen holder mø-
der i årets løb efter behov inkl. fast 
møde før og efter generalforsamlingen. 
Når man melder sig ind Foreningen 
Stavreby Bådlaug, så påtager man sig 
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også en del arbejde både som bestyrel-
sesmedlem og som menigt medlem. 

Undertegnede vil her i artiklen forsøge at be-
skrive hvilke opgaver, der påhviler bestyrelse 
samt medlemmer i løbet af året.  

Et medlemskab medfører iflg. vedtæg-
terne, at man påtager sig at varetage 
forpligtigelserne som ejerlav for Stavre-
by Bådlaug. Det vil bl.a. sige, at alle skal 
sørge for at tilvejebringe de bedst muli-
ge faciliteter. Iflg. vedtægterne er et af 
formålene at bevare havnens præg af 
en typisk sydsjællandsk fiskerihavn. Da 
der nu kun er én erhvervsfisker og tre 
bierhvervsfiskere tilbage, er det lidt 
svært at opfylde formålet fuldt ud. 
Havnen har dog pænt med fritidsfiske-
re, så vi prøver bedst muligt at bevare 
det fiskerilignende look. Således ønsker 
vi ikke en havn fyldt med sejlbåde. 

Bolværksarbejde. I 2015 blev der 
foretaget et større bolværksarbejde på 
havnen. Årene inden lavede vi ramslag 
samt to broer på hver ca. 15 m. De er 
ret solide og har klaret flere vintre nu. 
Det nye bolværk, som vi lavede i år, 
beskytter pramhavnen, og det var også 
her nogle meget tykke og lange pæle, 
som vi bankede ned i bunden. Vi var et 
sjak på fem mand, som arbejdede i en 
lille uges tid, hvis vi regner det hele 
med. Vi havde lidt problemer med 
motoren, men fik det klaret. Inden 
selve arbejdet med at slå pæle i var der 
foretaget indkøb i tømmerhandel af 
bjælker, søm og bolte. Ligeledes havde 
andre sørget for, at pælene var spidset 
til og lagt, så de var lige til at trække ud 
til ramslaget. Efter at pælene var slået i, 
lavede vi bro langs med denne. Her 
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brugte vi nogle kraftige, korte planker, 
som vi havde ”fået af en flink mand”. 
Vi er meget tilfredse med resultatet, 
som ud over at beskytte pramhavnen 
også gav plads til flere både.  

Havnedag: Hvert år indkalder besty-
relsen alle i bådlauget til havnedag. I år 
startede vi 9.5. med morgenbrød på 
havnenes regning, og vi medbragte selv 
kaffe. Så uddelte havnefogeden ar-
bejdsopgaver: Samling af nyt bordsæt, 
slå nye pæle ned ved gl. bro, reparation 
af gl. bordsæt, opsætning af koste i 
sejlrenden, udskiftning af rådne bræd-
der på broerne, div. malerarbejde samt 
oprydning og fejning. Normalt er vi 
færdige ved middagstid og har altid 
nået en masse. Nogle snakker så om, at 
vi burde gøre det flere gange om året, 
men det er endnu ikke blevet til noget. 

Der er flere måder at få arbejde udført i 
havnen. Kirkehavnen laver fx skiftende 
arbejdssjak. Man kan også betale sig fra 
det, men det er der vist ingen, der er 
interesseret i. Vi var dog for få år siden 
nødt til at etablere en ny havnekaj til 
rigtig mange penge, og blev først for 
nylig færdig med at tilbagebetale lånet.  

Skure på havnen: Nogle skure på 
havnen er selvejet og andre er havnens 
ejendom. For ca. otte år siden blev der 
bygget en del nye skure, men ellers er 
standarden meget forskellig, både hvad 
angår størrelse og stand. At have et 
skur på havnen er en nødvendighed, 
hvis man fisker med garn og ruser. 
Vedligeholdelsen af skurene er lidt 
svingende, men vedtægterne er over-
holdt. Det er altid en fornøjelse at 

fremvise havnen for besøgende turi-
ster.     

Ternen: Medlemmernes samlingssted 
hedder Ternen. Her mødes man i det 
hyggelige lokale og taler ”frit fra leve-
ren”. Stedet besøges mest af 
”nydende” og i mindre grad af 
”ydende”. Den ”ydende” er en person, 
som har påtaget sig at sørge for, at der 
er det fornødne til de medlemmer, som 
dukker op. Oprydning er ikke med i 
aftalen, men det er nemmere sagt end 
gjort, når man passer Ternen. Det er et 
stort arbejde at passe Ternen, men 
stedet ville nok ikke kunne undværes 
for havnens sociale liv. 

Både op og i: Inden frost og is tager 
over, skal bådene på land, og forman-
den kontakter ejerne. Nogle har selv 
trailere og kører bare båden hjem i ha-
ven, eller stiller den på havnens områ-
de. Andre må vente på kranen. Vi er så 
heldige, at et medlem har mulighed for 
at skaffe en selvkørende kran. Bådene 
får to stropper på, mens de ligger i van-
det, og hejses så på land, hvor bådeje-
ren har sørget for at have støttebukke 
og klodser parat. Alle de implicerede 
parter kommer denne dag, og arbejdet 
bliver udført på et par timer. Det hele 
sker så i omvendt rækkefølge i det tidli-
ge forår.  

Koste: To mand bjærger kostene fra 
sejlrenden samt tønden og nakkeko-
sten, inden vinteren sætter ind. 

Oprensning af sejlrende: Det sidste 
års tid har nogle medlemmer arbejdet 
på projektet. Der er nedsat et udvalg, 
som allerede har lavet et stort arbejde. 
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Formålet er at undersøge, hvordan en 
oprensning kan gennemføres. Det ind-
befatter undersøgelse af myndigheds-
krav, projektbeskrivelse, anlægsudgifter, 
bevillinger (fonde), tidsplan o.m.a. Kir-
kehavnen arbejder på et lignende pro-
jekt, så der må kunne samarbejdes på 
nogle punkter. Der er allerede nu med-
lemmer og ikke medlemmer, der har 
lagt et meget stort arbejde i projektet. 
Konsekvensen af en tilsandet sejlrende 
kan blive: Ingen gæstesejlere, kun for 
fiskere med både der ikke stikker ret 
dybt, havnen ændrer karakter og mind-
skes, Jungshoved mister en unik turist-
attraktion. 

Socialt liv: En anden vigtig ting er, at 
medlemskabet af bådlauget giver tætte 
relationer medlemmerne imellem. Man 
møder hinanden på havnen eller andre 

steder og har altid noget at snakke om. 
Man har også altid en, som man kan 
ringe til, hvis man fx har et problem – 
det kan være alt fra hjælp til bugsering 
af båd, motorproblemer, optagning af 
garn og ruser eller noget helt andet, 
som ikke har noget med havnen at 
gøre.   

Undertegnede vil afslutningsvis udtryk-
ke sin ubetingede glæde ved eksisten-
sen af Stavreby Havn. Det var en af 
hovedårsagerne til, at vi valgte at flytte 
herned for otte år siden. Jeg opfatter 
det ikke som træls arbejde at lave noget 
for havnen. Tværtimod er det netop 
det, som jeg synes, er den ideelle pensi-
onisttilværelse – hygge mig med fiskeri, 
og vedligeholdelse og forbedring hav-
nen. 

Karsten Elm, Stavreby 

Foto: Tage Klee 
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Aftentur til Sydgårdens arealer 
Findes der noget bedre end løvfrøernes kvækken 

på en lun sommeraften i maj?  
Tag med på denne aftentur, hvor vi besøger de nye vandhuller 
på Sydgårdens arealer og lytter efter løvfrøer. I slutningen af 
april og maj kan man være heldig at høre løvfrøerne kvække, 
når det begynder at mørknes. Ved dagslys kan man se frøerne 
sidde i typisk 1-2 meters højde på især brombærblade. Da de er 
lige så grønne som bladene, er de meget svære at få øje på.   

Løvfrøen er en sjælden padde, som kun findes få 
steder i kommunen, blandt andet i det fredede na-
turområde Bøndernes Egehoved tæt ved Sydgår-
dens arealer. Det er en lille lysegrøn frø – Danmarks 
mindste padde – som kan klatre i buske og træer. 
Med de nye vandhuller ønsker man at forbedre løv-
frøernes muligheder for at yngle i området. Hør om 
naturplejeprojektet, løvfrøernes biologi og om kom-
munens korridorprojekt til gavn for bl.a. padderne.  
Husk lommelygte og kaffe/the.  
Turledere: Lodsejer, Svend Erik Jensen, paddeekspert Henrik Bringsø og natur-
vejleder, Elise Hvelplund Brink. 
Tidspunkt: Fredag den 13. maj, kl. 21.30-22.30.  
Mødested: Parkering ved Sydgården, Roneklintvej 27, 4720 Præstø. 

Naturprojekt ved Roneklint på Sydgården 
I 2014 blev der i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og lodsejer 
Svend Erik Jensen, anlagt to paddevandhuller på Sydgårdens §3 naturbeskyttede 
arealer ved Roneklint. På det fredede naturområde, Bøndernes Egehoved, er der 
5-6 tilsvarende vandhuller, hvor der findes en mindre bestand af den sjældne Løv-
frø. Ønsket er at bestanden af løvfrøer kan brede sig til disse nye vandhuller. Der 
er fjernet træer og buskopvækst rundt om søerne, så der ikke er skygge rundt om 
vandhullerne, især frit vandspejl mod syd. De lavvandede, lysåbne vandhuller 
opnår herved så høj en temperatur som muligt, hvilket giver de bedste vilkår for 
paddeæggene. For at forhindre at arealerne gror til i tagrør og krat bliver arealerne 
afgræsset af seks kælvekvier af den vinterhårdføre irske race Dexter. Lodsejer, 
Svend Erik Jensen, arbejder på et projekt med etablering af flere vandhuller til 
gavn for forskellige arter af padder, herunder Løvfrø og Springfrø, samt etable-
ring af stengærde som begunstiger bestanden af Mark-firben i området. Desuden 
samarbejder Svend Erik med Jungshoved Stiudvalg om et Naturprojekt med for-
bedret stiadgang og mulighed for overnatning i shelter på Sydgårdens arealer.     

Løvfrøhan. Foto: Ivan Ingemansen  
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Marts - juni 2016 

  Jungshoved Allerslev 

Midfaste 6. mar. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

Marie Bebudelse 13. mar. 10.30 9.00 

Palmesøndag 20. mar. 14.00 Konfirmandernes gudstj. 10.30 Guldkonf. 

Skærtorsdag 24. mar. 9.00 10.30 

Langfredag 25. mar. 10.30 Ingen 

Påskedag 27. mar. 10.30 9.00 

2. Påskedag 28. mar. Ingen 10.30 

1. s. e. påske 3. apr. Ingen Ingen 

2. s. e. påske 10. apr. 10.30 9.00 

3. s. e. påske 17. apr. 9.00 10.30 

Bededag 22. apr. 10.30 Ingen 

4. s. e. påske 24. apr. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

5. s. e. påske 1. maj 10.30 Konfirmation Ingen 

Kr. Himmelfart 5. maj Ingen 10.30 

6. s. e. påske 8. maj Ingen 10.30 Konfirmation 

Pinsedag 15. maj 9.00 10.30 

2. Pinsedag 16. maj Ingen Ingen 

Trinitatis 22. maj 10.30 9.00 

1. s. e. trin. 29. maj 9.00 10.30 

2. s. e. trin. 5. jun. 10.30 9.00 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 
Torben Møllenbach 
Allerslev Præstegård 
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: 
55 99 60 17 og på mail: tom@km.dk. 
Mandag: Fridag for præst og personale, 
og kirken er lukket for kirkelige hand-
linger. 

Organist Elena Stilling 
21 26 66 08 

Kirkesanger Bodil Agerbo 
25 14 07 94  

Kasserer 
Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen 
Faxe Ladeplads 
24 25 11 51  

ALLERSLEV 
Graver Leo De Jong 
55 99 61 68 
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 
Tove Grundtvig 
55 99 60 92 

Kirkeværge 
Rita Larsen 
55 99 60 30 

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 
http://www.jungshovedkirke.dk 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der 
altid er mulighed for at få en kop kaffe 
(eller te) og en snak efter højmessen. 

Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. 
gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én 
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og 
Jungshoved sogne), kører kirkebilen til 
denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan 
også bestilles til alle kirkelige arrange-
menter i Allerslev Præstegård og Jungs-
hoved Rejsestald.  Det koster 5 kr. at 
benytte kirkebilen, der kører fra begge 
sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde 
sig dagen før inden kl. 12 hos 
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller 
88 70 06 40 

Med venlig hilsen, 
Jungshoved Menighedsråd 
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Ved fødsel: En fødsel skal meddeles til 
kordegnen/sognepræsten i det sogn, 
hvor moderen har bopæl. Det er jord-
moderen, der sørger for at sende be-
skeden videre hurtigst muligt efter 
fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal faderen 
desuden gennem borger.dk give kor-
degnen/sognepræsten besked via en 
”Omsorgs- og ansvarserklæring” inden 
14 dage efter fødslen. Har kordegn/
sognepræst ikke modtaget denne erklæ-
ring inden 14 dage, bliver spørgsmålet 
om faderskab sendt videre til statsfor-
valtningen til endelig afgørelse. 

Ved dåb eller navngivning: Et barn 
skal have et navn inden for seks måne-
der. Det sker enten ved dåb i kirken 
eller ved navngivning.  

Ønsker man sit barn døbt, henvender 
man sig til den præst, som hører til det 
sogn, hvor man ønsker sit barn døbt. 
Man behøver således ikke at få sit barn 
døbt dér, hvor man bor. Det vælger 
man selv efter nærmere aftale med den 
pågældende sognepræst. 

Ved en dåb skal der være en gudmor 
eller gudfar samt mindst to og højst fire 
faddere. Forældrene kan godt noteres 
som faddere. 

En fadder er dels et vidne til dåben og 
dels ham eller hende, som efter aftale 
med forældrene påtager sig forpligtel-
sen til at oplære barnet i den ”kristne 
børnelærdom” i tilfælde af forældrenes 
død. I forbindelse med dåben udleve-
res en fødsels- og dåbsattest. 

Ved navngivning retter man henven-
delse til kordegn/sognepræst i sit bo-

pælssogn om, hvilket navn man ønsker 
til sit barn, hvorefter man får udleveret 
en fødsels- og navneattest. 

I øvrigt: En fødsels- og navneattest og 
en fødsels- og dåbsattest udleveres på 
forlangende og kan fås hos nærmeste 
kordegne- eller præstekontor, uanset 
hvor man er døbt/navngivet. 

Vielse: Vielse aftales med sognepræ-
sten. Inden vielsen henvender man sig 
til borgerservice og udfylder en blanket 
med anmodning om giftermål.  

Dødsfald: Besked om dødsfald retter 
man til kordegn/sognepræst, eller man 
får bedemanden til at gøre det. Det skal 
ske til bopælssognet. Bisættelse eller 
begravelse/jordfæstelse aftaler man 
med sognepræsten det sted, hvor man 
ønsker den kirkelige handling foretaget, 
uanset om det er i bopælssognet eller et 
andet sted. Har afdøde skriftligt ud-
trykt ønske om at få sin aske spredt 
ud over åbent hav, skal det efterkom-
mes. Afdødes ønske skal således skrift-
ligt kunne dokumenteres. 

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter 
om faderskab/omsorgs- og ansvarser-
klæring, om navngivning, om navne-
ændring, anmodning om bisættelser/
begravelser osv. kan alle findes på per-
sonregistrering.dk. Efter reglerne skal 
de kun bruges ”i særlige tilfælde”. Særli-
ge tilfælde er bl.a., når man ikke har en 
computer, hvilket stadig ikke er et lov-
krav.  

Man kan altid få hjælp og vejledning 
hos kordegnen/sognepræsten. 

Henvendelse: 
Sognepræst Torben Møllenbach 

Praktiske oplysninger 
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Igennem sin 2000 år lange historie har 
den kristne kirke været den måske mest 
gavmilde  bidragyder til kunsten og 
kunstnerne. Det ved enhver turist, som 
har besøgt de store katedraler og dom-
kirker i Europas store byer, og som dér 
har ladet sig betage af malerierne, 
skulpturerne, kirkerummene. Michel-
angelo, Leonardo da Vinci, Rafael og 
mange andre kunne nævnes. 

På denne måde har gammel, men også 
ny kunst været et vidnesbyrd om, hvor-
ledes det kristne budskab er blevet for-
stået og udlagt for menigheden gen-
nem  tiderne.  

I vores to kirker er vi fornemt er forsy-
net med både ny og ældre kunst, repræ-
senteret af Thorvaldsen fra 1820erne i 
Jungshoved kirke, og af Bodil Kaalund, 
som har udsmykket Allerslev kirke 
først i 1990erne. 

Vi syntes, at det dette forår ville være 
en god ide at henlede opmærksomhe-
den på, hvad god kirkekunst er, og 
hvad den ’betyder’, og hvilken funktion 

den har i kirkerummet. Hvad er det 
alterbilledet, figuren, farverne i kirkerne 
vil fortælle, og hvad er det, som kunst-
neren har villet fortælle kirkegængeren 
om Jesus eller om Gud? 

Alt dette kan man få meget mere at 
vide om ved dette forårs arrangemen-
ter, som er omtalt nærmere i vedlagte 
folder. 

Her blot arrangementerne i overskrifts-
form: 

Torsdag d. 17. marts 2016, kl. 19.00, 
Rejsestalden ved Jungshoved Kirke 

DANSK KIRKEKUNST OG 
GULDALDEREMALERNES AL-
TERTAVLER 
ved kunsthistoriker Tine Kragh 

– 0 – 

Bodil Kaalunds udsmykning af Al-
lerslev Kirke i 1992 

Onsdag d. 6. april, kl. 19.00, Allers-
lev Kirke 

– 0 – 

Arrangementer foråret 2016 
Allerslev og Jungshoved sogne 

Forårets tema: Kirkens kunst – før og nu  

Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø 
Tlf.nr.: 55 99 60 17, 
e-mail: tom@km.dk 

Træffetid: Alle hverdage efter aftale. 

Mandag: Fridag for præsten og kir-
kens øvrige personale. Kirken er derfor 
lukket for kirkelige handlinger. 
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Koncerter: 
Mads C. Hansen og Jacob, lør. d. 
28. april, kl. 19.00 

Koncert i Jungshoved Kirke 

– 0 – 

Tirsdag d. 10. maj, kl. 19.00, Allers-
lev Kirke 

Forårskoncert: ’The Gospelmusic 
of Elvis Presley’ 

Medvirkende: Preben og Jens Ja-
kob Nissen, keyboard og guitar 

– 0 – 

Sangaftner m.m.: 
Sangaften, Søndag d. 20. marts, kl. 
19.00, Jungshoved Kirke 

– 0 – 

Sct. Hans aften i Jungshoved ved 
slotsbanken, torsdag d. 23. juni, kl. 
20.00 

– 0 – 

En fælles rejse i Luthers fod-
spor 
I 2017 markeres 500 året for Martin 
Luthers opslag af 95 teser på porten til 

Slotskirken i den tyske by Wittenberg. 
Teserne var en åben protest mod mis-
brug i kirken. Hvad der derefter skete, 
kalder vi i dag for reformationen.  

I denne anledning arrangerer sogne-
præsterne Jesper Bo Blomgren og Tor-
ben Møllenbach en 5 dages sognerejse i 
2017 til Luthers Tyskland.  På turen 
kommer vi bla. til Erfurt, Wartburg og 
Wittenberg.  

I forbindelse med turen er der som 
optakt med filmaftener, studiekredse 
og foredrag i efteråret 2016 samt for-
året 2017.  

Vi rejser mandag den 29. maj og kom-
mer hjem igen fredag den 2. juni 2017.   

Mere om de praktiske oplysninger kan 
fås hos  

Torben Møllenbach på 55 99 60 17 
eller mail: tom@km.dk  

eller Jesper Blomgren på 55 98 10 19 
eller mail jbb@km.dk  

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

2015: Årets gang i Jungshoved Kirke 

I 2015 blev 6 unge konfirmeret og 5 
par blev viet; desuden blev 6 døbt, og 
10 blev enten begravet eller bisat fra 
Jungshoved Kirke. 

De samlede udgifter løb op i 1.243.404 
Kr. til løn til kirkens ansatte – bortset 
fra løn og pension til præsten – samt til 
drift og vedligeholdelse af Kirken, Kir-

kegården, Graverboligen og Rejsestal-
den. Udgifterne er noget højere end 
tidligere år bl.a. pga. renovering af de 
offentlige toiletter – nu med handicap 
toilet – i vest gavlen i Graverboligen. 

Og ca. 2.500 besøgende deltog i de 
kirkelige handlinger eller andre kulturel-
le og sociale arrangementer. 
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Kirkegængerne fordelte sig på følgende måde: 

Kirkelige handlinger 
2015 

Antal af hver 
handling 

Samlet antal Kir-
kegængere 

Gennemsnitligt 
antal pr. gang 

Gudstjenester, heraf 3 
med søndagsdåb 

38 744 20 

Aftengudstjeneste 2 42 21 
Lørdagsdåb 3 146 48 
Konfirmation 1 110 110 
Begravelser/bisættelser 10 531 53 

Vielser 5 338 68 
 I alt 59 1911 32 

Der er selvsagt stor variation i antallet af kirkegængere til de enkelte kirkelige hand-
linger. I gennemsnit har Jungshoved Kirke i lighed med de seneste år været fyldt 
ca. en tredjedel op hver gang, kirken har været i brug, i hvad der svarer til mere end 
én gang pr. uge. 

Hertil kommer de øvrige arrangementer, hvor vi sidste år var glade for samarbej-
det med Lokalrådet i forbindelse med både indvielsen af Panorama Cykelruten og 
Jungshoved Kulturdag. 

Arrangementer 2015 Antal Samlet antal Gennemsnitligt antal pr. gang 
Sangaftener i kirken 3 44 15 
Koncerter i kirken 2 129 65 
Foredrag i Rejsestalden 3 71 24 

Indvielse af cykelrute 1 86 86 
Kulturdag (ikke koncert) 2 72 36 
Skt. Hans bål på Slots-
banken 

1 200 200 

I alt 12 602 50 

Endelig er der de mange turister, der lægger vejen forbi kirken, hvilket vores gæste-
bog vidner om. 

I lighed med rundvisningerne ifm. Kulturdagen tilbyder Menighedsrådet også at 
vise rundt for større grupper af besøgende, hvor vi i 2015 havde besøg af én fyldt 
turist bus. 

Og vi kan se, at mange turister stiller deres biler på kirkens parkeringsplads og be-
nytter stedet som udgangspunkt for enten en cykel- eller travetur rundt på Jungs-
hoved. På parkeringspladsen findes info-tavler med oplysninger både om stedets – 
især slotsbankens – historie og om mulige vandre- og cykelture. I våbenhuset ligger 
der hæfter om kirken samt ekstra numre af bladet Jungshoved. Jungshoved Kirke 
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er fortsat medlem af Vejkirkeordningen 
med angivelse af at være Cykelvenlig 
Vejkirke. 

Når alle sogne har aflagt regnskab, og 
disse er revideret, vil de senere på året 
være tilgængelige på www.sogn.dk. 

Tidspunkter for kommende gudstjene-
ster og andre arrangementer i Jungsho-
ved Kirke kan bl.a. findes på 
www.jungshovedkirke.dk. 

Aftentur: Optælling af  Salep Gøgeurt 
ved Bønsvig Hovedskov 

Vil du opleve den sjældne Salep Gøgeurt 
i blomst på en strandeng ved Bønsvig 
Hovedskov?  Så vær med til at optælle 
antallet af Salep Gøgeurt og andre orki-
déer, så vi kan følge udviklingen år for 
år.  

Botaniker, Gunvor Asbjerg, hjælper 
deltagerne med at artsbestemme og op-
tælle orkidéerne i samarbejde med natur-
vejleder Elise Hvelplund Brink. Natur-
vejlederen medbringer også krible-krable 
udstyr og guider børn og voksne i at gå 
på opdagelse efter smådyr i skoven og 
på engen.  

I 2014 og 2015 har høslætlauget på 
Jungshoved slået slet på strandengen, 
hvor den sjældne Salep Gøgeurt vokser. 
I 2015 blev der sat kreaturer på arealet for at undgå tilgroning af arealet. Vi vil nu 
opleve orkidéerne i blomst, før der slås slet i august.  

Der vil være et let måltid aftensmad.  

Tidspunkt: Onsdag den 25. maj, start kl. 17.30 til ca. 19.  

Mødested: Parkering ved Bønsvig Gadekær, Bønsvigvej, 4720 Præstø. Herfra 
går vi til fods ad grusvejen mod Bønsvig Skov og henvisningsskiltet ”Svend Gøn-
ges Hule” og ned til strandengen.  

Tilmelding nødvendigt af hensyn til forplejning. Send en mail til naturvejleder, 
Elise Hvelplund Brink, eshv@vordingborg.dk senest den 20. maj.  
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Borgen Jungshoved kan ved første 
øjekast ligne et almindeligt stormands-
sæde fra middelalderen! Men man skal 
ikke lade sig bedrage, Jungshoved er 
meget andet. 

Først og fremmest var Jungshoved en 
kongeborg, men at den var mere end 
det, kan man blandt andet se derved, at 
stedet havde boder på det vigtige, inter-
nationale sildemarked på Falsterbo i 
Skåne.  Jungshoved må have været 
vigtigere for kongemagten end som så! 

Men hvordan? Og hvorfor ligger den 
lige her? Hvilken funktion har den 
haft? 

Normalt siger man, at Jungshoved dels 
skulle beskytte den gode, lille havn, der 
stadig ligger her, dels Jungshoved Nor, 
der efter manges mening skulle have 
været sejlbart helt til Skibinge i middel-
alderen (se Dorthe Danner Lunds arti-
kel: ”Magten og Æren i evighed” i 
”Jungshoved” årgang 7, nr. 4, decem-

ber 2011).  

Jeg tror, Jungshoved har udgjort en 
brik i et meget større spil: 

Den ligger midt på hovedvejen mellem 
Slesvig og Novgorod! Det kan lyde 
flot, men der er noget om snakken. I 
middelalderen var man ikke meget for 
at sejle på åbent hav, og den direkte 
linie mellem de to store handelsbyer, 
Slesvig og Novgorod går gennem Stor-
strømmen. 

At handlende har rejst denne vej, kan 
læses på en runesten på Gotland, der 
fortæller om en Gotlandsk pelshandler, 
der døde ved Ulvshale: 

"Butmund och Butraif och Gunnvar, 
de . . reste stenen . . och (han) uppehöll 
sig söderut med pälsverk, och han slut-
ade sitt liv i Ulfshale.” 

Storstrømmen med Grønsund og Bø-
gestrømmen dannede en prop på vejen 
med særdeles vanskelige sejlforhold. 

Borgen Jungshoved – en kontrolpost på hovedvejen 
mellem Slesvig og Novgorod?  

1 Lægger man østersøkortet på skrå, synes påstanden om, at en sejlrute mellem Schleswig og Novgorod går 
gennem Storstrømmen og Bøgestrømmen ret sandsynlig.  
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Navnet Storstrømmen taler sandt. Der 
er stærk strøm, og dertil kommer ad-
skillige lumske stenrev og lavvandede 
grunde. Trellegrund ved Vordingborg 
er en af dem, og Ulfshaleløbet har helt 
op til 17-1800-tallet været et centralt 
slæbested med en massiv lods-
virksomhed. Steges købmænd ejede 
store matrikler derude, og detektorfolk 
har fundet vægtlodder og andet, der 
tyder på handleri ved slæbestedet allere-
de i vikingetiden. 

 I de senere år har man på internettet 
kunnet studere terrænforhold i 3D på 
de såkaldte Lidar-kort. Kortene er ble-
vet et nyt arbejdsredskab for arkæolo-
ger, når det gælder om at opspore over-
pløjede gravhøje, oldtids- eller middel-
alder-marksystemer, hulveje m.m., men 
de kan også bruges til at analysere udsy-

net fra et givet punkt. Hvor er der frit, 
langt udsyn, og hvor danner landskabet 
barrierer? 

Kort sagt kan man få en ide om, hvilke 
områder en given borg kan kontrollere 
– og dermed få en ide om, hvilken 
funktion borgen har haft.  

Endnu er der i Danmark kun lavet 
ganske få analyser af denne art, men de 
vil helt sikkert blive et fast analysered-
skab om få år. 

Som et meget foreløbigt forsøg har jeg 
på Google Earth Professional udtegnet 
sigtbarhedsforholdene for borgene 
omkring sejlruten gennem Storstrøm-
men, Bøgestrømmen/Grønsund.  

De viser, at trænede vagtmænd fra 15 
m høje tårne på Jungshoved, Stegeborg 

2 Spredt langs Lollands, Møns og Sjællands kyster er der fundet adskillige skatte med sølv, guld og/eller 
mønter fra vikingetid og middelalder. De er sikkert nedlagt for at bede om eller takke for en sikker sejlads 
gennem de farlige, strømfyldte vande. 
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og Vordingborg tilsammen kunne kon-
trollere al sejlads gennem Storstrøm-
men og Bøgestrømmen. Men ruten 
gennem Grønsund, kniber det med.  

Imidlertid er der gamle efterretninger 
og sagn om en borg på Nordfalster, øst 
for Stubbekøbing. Hidtil er de blevet 
afvist mere eller mindre, men Museum 
Lolland-Falster har registreret synlige 
spor i terrænet, der godt kunne ligne en 
borg-rest.   

Det er altså ikke umuligt, at Jungsho-
ved har indgået i kongens kontrol med 
og regulering af national såvel som 
international skibstrafik gennem dansk 
farvand. 

Vi må håbe, at vores nabomuseum kan 

finde lejlighed til at trække nogle ar-
kæologiske søgegrøfter gennem stedet 
for den mulige borg på Nordfalster – 
er det en borg, har den kunnet lukke 

det sidste hul i kontrollen. 

ARKÆOLOGISKE UNDER-
SØGELSER PÅ JUNGSHO-
VED 
Undersøgelser fra luften 
Der er gennem årene gjort forskellige 
arkæologiske tilnærmelser for at få et 
indblik i, hvordan Jungshoved så ud og 
fungerede i middelalderen. Nogle sær-
deles alternative og udfordrende. 

Det begyndte i 1963, hvor museumsin-
spektør Hans Stiesdahl, Nationalmuse-
et, overfløj området og tog en række 

3 Borgene Jungshoved, Stege og Vordingborg kunne tilsammen overvåge det meste af farvandet mellem 
Sjælland og Møn/Falster. 
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fotografier af voldstedet og dets omgi-
velser. Stiesdahl var en pioner inden for 
dansk luftfotoarkæologi og den eneste 
arkæolog i Danmark nogensinde, der 
har taget flycertifikat. 

Efter at have studeret sine fotos af 
Jungshoved skriver han følgende til 
overlærer Harry Hansen, at han så: 

”… Spor efter vold og grave længere 
inde i landet, strækkende sig nogenlun-
de fra kirkegården og mod øst ned til 
en lavning, der skærer sig ind fra ky-
sten… kunne tolkes som en bydannel-
se – i Kong Valdemars jordebog be-
skattet som by. 

… det kan jo være, at det hele er én 
stor misforståelse.” 

Undersøgelser til lands 
Vi skal frem til året 1980, før der bliver 
fulgt op på Stiesdahls iagttagelser. Mu-
seumsinspektør Niels-Knud Liebgott, 

Nationalmuseet, foretog da, hvad man 
efter hans eget udsagn snarest kan kal-
de en sondering i det mulige byområde: 
Efter 14 dages udgravning kunne 
Liebgott berette for verdenspressen, at 
den 9 mand store arkæologiske flok 
havde fundet sporene af en 10,5 m 
bred og 2 m dyb voldgrav, hvis sider 
var holdt på plads med græstørv og 
pæle, flankeret af en palisadeklædt vold. 
Voldgrav og vold tolkes som ydre for-
svarsværker til borgen. Dertil kom re-
ster af middelalderlige huse (DWJ: må-
ske kun et enkelt ildsted).  

Alle avisoverskrifterne fra dengang 
melder om en forsvundet by, men 
Liebgotts udtalelser inde i artiklerne er 
meget forsigtige, præget af ordene 
’hvis’ og ’måske’. 

’Byen’ levede kun kort, og Liebgott 
fortæller, at det muligvis var, fordi 1100
-tallets vikingeskibe i 1200-tallet blev 

4 Jungshoved borgsted set fra syd. Foto: Hans Stiesdahl 
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udkonkurrerede af store kogger, som 
ikke kunne gå ind til Jungshoveds 
havn, muligvis fordi Valdemar Sejrs 
Østersøimperium brød sammen. 

Det skal understreges, at alle ideer om-
kring en eventuel by og dens skæbne er 
rene spekulationer.  

Undersøgelser til vands 
Mens Liebgott gravede nord for vold-
stedet fandt sportsdykker André Jør-
gensen en lang række af bøgepæle i 
vandet øst for borgen, men igen: Der 
gik 14 år, før man for alvor begyndte at 
studere, hvad det var for noget. 

I 1994 tog Nationalmuseets Marinar-
kæologiske Forskningscenter endelig 
fat på at finde ud af, hvad der fandtes 
af undersøiske anlæg rundt om borgen 
på Jungshoved. Og Ole Grøn, projek-
tets bagmand, gik utraditionelt til 
værks. Han ville afsløre mulige pæle-
spærringer eller andre konstruktioner 
med ekkolod, såkaldte chirp-signaler; 
men denne akustiske metode stødte på 
nogle udfordringer efter en varm som-
mer. Det varme vand og metertykke 
dyndlag gjorde, at signalerne flere ste-
der ikke blev reflekteret godt nok. Dog 
lykkedes det at registrere noget, man i 
første omgang tolkede som et broho-
ved bestående af en jord- og brokke-
fyldt platform, holdt på plads af vand-
rette planker bag nedhamrede pæle.  

Det følgende år kombinerede man de 
akustiske målinger med dykninger, 
hvor man manuelt følte sig frem til 
træstykkerne, der var dækket af op til 
en meter dynd. Derved kunne man 
udskille to tværgående pælespærringer 

samt endnu en platform ved bredden 
over for den førnævnte. Der blev ikke 
fundet spor af en egentlig bro ude i 
vandet, så i dag tolker vi platformene 
som kajanlæg for en lille færge, der har 
krydset indsejlingen. 

På den vestlige bred kunne det videre 
vejforløb følges som en rampe gennem 
kystskrænten. 

Den sydligste pælespærring bestod af et 
8-10 m bredt bælte af vandretliggende 
3-5 m lange stammer på en diameter 
mellem 30 og 50 cm. Pælene var fast-
holdt af lodret nedhamrede pæle. Mod 
syd lå stammerne i en sammenhængen-

5 Billedtekst:  
1. Spærring fra ca. år 330 
2. Spærring fra Harald Blåtands tid (ca. 980) 
3. Spærring fra 1200-tallet (fundet af André 

Jørgensen i 1980) 
4. Vestre kajanlæg til færgested fra 15-1600-

tallet 
5. Østre kajanlæg til gested fra 15-1600-tallet 
6. Ikke nærmere defineret vikingetidskonstruk-

tion 
Efter Anne Nørgård Jørgensen 
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de række som en slags facade mod det 
åbne hav. 

Det var spændende anlæg med træ, der 
nemt ville kunne årringsdateres, men 
hvordan skulle man bjerge det fra dyn-
dets dyb? 

Igen slog Ole Grøns innovative hjerne 
til: Vi sprænger det bort! 

Sprængningerne blev foretaget som en 
del af et projekt, der havde som mål at 
udvikle en metode til en hurtig, let og 
skånsom prøvetagning af tømmer, 
begravet i mudder. 

Og sådan gik det til: 

Toppen af pælen blev omviklet med 
tape eller gaze – en afmålt spændsnor 
blev surret fast – en line med bøje blev 
fastgjort, så prøvestykket kunne genfin-
des efter sprængning – og sprængstedet 
blev markeret med en lang stage. Til 
sidst blev detonatoren forbundet med 
et tændkabel, og der blev sprængt fra 
en båd, ankret op 20 m fra sprængste-
det. 

Konklusionen på sprængningsforsøge-
ne var, at metoden var både nem, billig 

og nænsom – alligevel er den ikke ble-
vet brugt siden i dansk arkæologi, end-
nu! – se dog nedenfor! 

Undersøgelser på borgen 
Endelig, i 1999, mere end 35 år efter de 
første arkæologiske observationer, tog 
man de første – og hidtil eneste – spa-
destik på selve borgstedet.  

Det blev kun til to mindre udgrav-
ningsfelter: en kort grøft, der mod øst 
blev udvidet til en 4x3 m stor flade, 
hvor man blot fjernede muldjorden, 
samt endnu en 22 m lang grøft, øst-
vest over borgplateauets vestlige del.   

I den lange grøft, mere end 1,5 m ned 
under den nuværende overflade, duk-
kede de sørgelige rester af en kælder fra 
15-1600 tallet, frem; kun de allerneder-
ste skifter af den murede kældervæg 
stod tilbage, men sætninger, der er syn-
lige i borgbankens overflade endnu i 
dag, antyder husets størrelse.  

Lidt dybere i grøften, næsten 2 m un-
der overfladen, lå der en murrest, der 
syntes at være fra begyndelsen af 1200-
tallet. Det var en almindelig ydermur, 

6 Billedtekst: Sprængningerne efter træ til årrings-
datering af de mange konstruktioner i havneområ-
det udløste op til 3 m høje vandsøjler! Foto: Ole 
Grøn 

Nationalmuseets Anne Nørgård Jørgensen og 
Lars Jørgensen stod for udgravningerne oppe på 
borgbanken. Foto: Ole Hansen 
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der oprindeligt har stået frit synlig på 
borgen. Den ældste borgbanke har 
altså været næsten 2 m lavere end den, 
vi går på i dag. 

Endelig fandt man svage rester af bor-
gens forsvarsmur. 

Borgbankens nuværende højde, og 
form(?), er altså – i arkæologisk sam-
menhæng – af ret ny dato. Middelalder-
borgen gemmer sig under næsten 2 m 
fyldjord (læs mere om borgens historie 
i Dorthe Danner Lunds artikel). 

Dateringer af spærringer, bro/
kajanlæg og borg 
Det lykkedes at årringsdatere den syd-
ligste spærring med den fine facade 
(nr.1). Træet i den blev fældet omkring 
år 330. 

Årringsdateringer er meget præcise; træ 
med bark på kan dateres præcist på år/
årstid. Ved træ uden bark kan man ofte 
sandsynliggøre, hvor mange årringe, 
der mangler. I begge tilfælde er den 
dateringsmetode meget mere præcis 
end kulstof14-metoden. Det er altså 
helt sikkert, at spærringen ikke har no-
get med middelalderborgen at gøre. 
Den er ca. 900 år ældre! 

Den anden spærring er kulstof 14-
dateret til omkring år 980. Den er altså 
ca. 250 år ældre end borgen og har 
heller intet at gøre med middelalder-
borgen. Dengang var Harald Blåtand 
konge. 

Endelig fortæller årringsdateringer, at 
bro-/færgeanlægget har været i brug i 
15-1600-tallet.  

Den eneste spærring, der er samtidig 
med Jungshoved borg, er den, der blev 
fundet øst for borgen i 1980. En kul-
stof 14-datering viser, at dens nedham-
rede pæle er fra midten af 1200-tallet. 

Kommende undersøgelser 
Nu er der gået næsten 17 år, siden der 
sidst blev lavet arkæologi på Jungsho-
ved.  

Efter 1999 blev der udarbejdet et pro-
jekt med en intensiv screening af mar-
kerne langs Jungshoved Nor samt en 
gennemgang af, hvad der var kendt af 
spor fra fortiden på Jungshoved som 
helhed for blandt andet at finde ud af, 
hvad det var, jernalder- og vikingespær-
ringerne skulle beskytte. Desværre 
stødte projektet på forskellige forhin-
dringer og blev aldrig realiseret. 

Måske er det ved at være tid til at tage 
dette projekt op til fornyet overvejelse? 

Måske kan Ole Grøn være til inspirati-
on: Han var 30. september 2015 igen i 
Jungshoved havn for at lave nye akusti-
ske optagelser. 

Både til lands, til vands og fra luften 
pirrer Jungshoved stadig fantasien og 
nysgerrigheden… Der er stadig meget 
at komme efter! 

Dorthe Wille-Jørgensen 

Stor tak til graver Poul Hansen for at 
have vist mig sine avisudklip fra grav-
ningen i 1980.  
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Hvad er det for en rovfugl, jeg kan se 
flyve i aktiv lav flugt over landskabet på 
Jungshoved her i vintertiden? Det 
spørgsmål har jeg tit fået. Det er ofte 
folk, som i forvejen lægger mærke til 
fuglene omkring os, og som kender de 
mest almindelige arter af rovfugle, der 
undrer sig. Den har en flugt som min-
der om rørhøg,  men er slankere og 
noget hurtigere!  Svaret er den blå kær-
høg. 

Blå kærhøg er formentligt den 
rovfugleart, som mange her 
ved vintertide ser ude i det 
åbne land. Den er i dårligt lys 
brun at se på som musvåge, 
men har tydeligvis en helt an-
den flugt, hurtigtigere og mere 
elegant, men svævende, ikke 
som spurvehøgens pile-silhuet, 
der ofte kommer farende i 
haven ved denne årstid. 

Hvorfor hedder den blå, når 
den oftest er brunlig at se på? 
Den har formentligt fået sit 
navn af den blågrå farve, som de 
gamle hanner får. Det er dog 
under hver femte fugl, man ser, 
der er sådan helt udfarvet, og 
derfor er det måske et lidt misvi-
sende navn. Hunner og unge 
hanner er på afstand brunspæt-
tede at se på, men med en tyde-
lig hvid overgump,  som er klart 
det bedste feltkendetegn. Flug-
ten afslører dens jagtteknik, som 

er fælles for alle høgene: overraskelses-
angreb. 

Den blå kærhøg går overvejende efter 
mus og jordlevende småfugle, som 
overraskes og fanges i en kort jagt. 
Derfor ses den som oftest fouragere 
lavt over brakmarker, markskel, langs 
levende hegn og grøfter. Her er der 
mus og rastende småfugle, som kan 
overraskes . 

Fugle på Jungshoved 
Kærhøge 

Blå kærhøg; gammel han, helt udfarvet,  min. 4. kalenderår. 
Foto: Palle Sørensen 

Gammel hun. Ungfugl ligner meget. Foto: Palle Sørensen a 
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Endnu en fugleart, som er afhængig af 
disse små, men vigtige biotoper, som 
der skal være plads og råd til i vores 
landskab. 

Nej, den er ikke en dansk ynglefugl, 
men vel som så mange andre vintergæ-
ster også en dansk fugl, når den tilbrin-
ger 6-8 måneder her hos os. Hos fugle-
ne har verden altid været globaliseret! 
Den blå kærhøg yngler overvejende 
nord og øst for os på vidstrakte stepper 
og moser. Den kræver alt for meget 
plads til at kunne yngle hos os.  

Derimod passer dens slægtning: rørhø-
gen bedre til vores natur, der ligger 

som  pletter i kulturlandskabet. Den 
yngler mindst to steder på halvøen og  
kan igennem sommeren ses fouragere 
over marker, enge og moser. Rørhøgen 
er ikke så specialiseret i fødevalg som 
den blå kærhøg, men er mere altæden-
de og kan bl.a. også tage fisk. Den kan 
yngle i selv små rørskove blot føde-
grundlaget i området er i orden. Rørhø-
gen drager sydpå i løbet af september 
og overdrager jagtmarkerne til dens 
nordlige slægtning, blå kærhøg,  i vin-
tertiden. 

Sune Madsen 

Rørhøg, han med redemateriale. Foto: Palle Sørensen 
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JIF under afvikling? 
Det er med både stor underen og fortviv-
lelse, jeg har fulgt JIF’s kamp for overle-
velse. 

En bestyrelse valgt til at varetage JIF’s ’ve 
og vel’, har med ønsket om opsplitning i 
to klubber, formentlig givet JIF dødsstø-
det. 

Der kan være mange årsager hertil, og 
JIF’s opløsning var med stor sandsynlig-
hed kommet alligevel, men det er måden 
hele sagen er forløbet på, som forekom-
mer at have været temmelig udemokra-
tisk og grænsende til det arrogante. 

Hele forløbet inklusiv de beslutninger, 
der er taget under vejs, forekommer at 
være foregået i en meget snæver og luk-
ket kreds, og informationsniveauet har 
været yderst mangelfuldt.  

Kort fortalt, som de fleste efterhånden 
ved, og som jeg har forstået det, går hele 
seancen ud på opdele JIF i to klubber; 
den ’gamle’ ”Jungshoved Idrætsfor-
ening” og den nye klub ”Præstø Sport”, 
der blev dannet i efteråret 2015 med gan-
ske få medlemmers viden/medvirken. 

”Præstø Sport” skal fremover servicere 
svømning, badminton og basketball. 
JIF kan så få ”resterne”: Fodbold (und-
ersskudsgivende), en nystartet dartaktivi-
tet samt klubhuset (undersskudgivende). 

Med en sådan fordeling er man jo ikke i 
tvivl om, hvad vej vinden blæser. En 
beslutning, der i øvrigt blev taget inden 
informationen blev givet til medlemmer-
ne. 

Svømning er den største ’interessent’ i 

denne sammenhæng. I øvrigt en aktivi-
tet godt forankret i JIF, og som for en 
’menneskealder’ siden, blev startet op i 
JIF-regi, og efterfølgende har indlem-
met andre svømmeafdelinger, der hav-
de svært ved at klare sig. Der er pt over 
250 medlemmer i svømmeafdelingen. 

Efter min bedste overbevisning bør 
ændringer af den ’kaliber’, der er tale om 
her, helt naturligt afstedkomme en eks-
traordinær generalforsamling. Om ikke 
af vedtægtsmæssige årsager (JIF’s ved-
tægter favner ikke tilstrækkeligt i sådan-
ne situationer, og er for svage), men så i 
det mindste af moralske grunde. 

Et stort ønske fra adskillige medlem-
mer, om afholdelse af en ekstraordinær 
generalforsamling, blev med et penne-
strøg afslået. 

Dette skal også ses i lyset af den yderst 
kritisable dobbeltrolle flere af JIF’s 
bestyrelsesmedlemmer har været i. De 
har været repræsenteret i begge besty-
relser i denne periode, og har været 
klart inhabile i flere af beslutningspro-
cesserne. 

Bl.a. derfor havde en ekstraordinær 
generalforsamling været kærkommen.  

Ved den nylig afholdte ordinære gene-
ralforsamling, havde bestyrelen, under 
indkomne forslag, fremlagt forslag til 
beslutning om opdeling af JIF. ”Jamen, 
var etableringen af den nye klub ikke 
foretaget d. 1-1-2016?”. Jo, men et godt 
råd sagde, at det er ”rart” at have det 
mere formelt (forstod jeg på begrun-
delsen). 

Redaktionen har modtaget følgende læserbrev: 
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Det blev under generalforsamlingen, 
men inden afstemningen, oplyst, at 
lederne fra svømmeafdelingen ville 
trække sig, såfremt opdelingen ikke 
blev vedtaget. En ganske usmagelig 
form for afpresning, der vil gøre JIF 
ukampdygtig uanset afstemningsresul-
tatet. 

Relativt mange fremmødte ’svømmere’ 
sikrede et JA til delingen. 

Ved samme generalforsamling lykkedes 
det ikke at sammensætte en ny bestyrel-
se, så i skrivende stund, er der indkaldt 
til ekstraordinær generalforsamling (d. 
24-02-2016), hvor ”afviklingsspøgel-
set” toner mere og mere tydeligt frem. 

En anden nyhed (for mig) blev ligele-
des klarlagt på generalforsamlingen, 
nemlig ledelsen af traktortrækarrange-
menterne. Jeg har tidligere hørt om et 
traktortrækudvalg under JIF’s bestyrel-
se, men er ikke stødt på begrebet støt-
teforening i den sammenhæng. 
Jeg troede i min naivitet, at det foregik i 
JIF-regi (som det i sin tid startede op), 
men der er tilsyneladende dannet en 
traktortrækledelse med ”tilhørsfor-
hold” i en såkaldt ”støtteforening” (for-
mentlig selvbestaltet). Denne ’ledel-
se’ (hvem de så er?) har i øvrigt én re-
præsentant i JIF’s bestyrelse. Er det for 
at få JIF’s ”blå stempel” til disse arran-
gementer? 

Hvis jeg har forstået det korrekt, kan 
denne såkaldte traktortrækledelse dele 
ud efter for-godt-befindende til ”vær-
digt trængende” eller man kan søge om 
”tilskud”.  

Bestyrelsen i JIF er altså fremover helt 

uden for ’rækkevidde’ af de indtægter 
(overskud), der måtte blive ved afholdel-
se af disse traktortrækarrangementer. 

Det er en hel uacceptabel fremgangs-
måde og en uværdig situation vi er hav-
net i, hvis publikum til  disse arrange-
menter tror (og det gør mange), at et 
evt. overskud går til JIF, og er ganske 
uvidende om, at det går til en 
’selvbestaltet støtteforening’, og at JIF 
ikke nødvendigvis får en øre (så er det 
jo ikke en JIF støtteforening). 
Det blev her, som hos ’svømmerne’ 
pointeret, at lavede man om på dette 
(med andre ord, hvis de ikke fik deres 
vilje), ville traktortrækledelsen trække 
sig. Så her vil det under alle omstændig-
hed betyde, at en ganske stor indtægts-
kilde forsvinder fra JIF. En fremfærd 
og holdning som forekommer aldeles 
respektløs. 

Som et kuriosum kan det nævnes, at 
ved ovennævnte generalforsamling 
nedlagde den samlede bestyrelse deres 
mandater. Endnu et ”stød”, der på det 
nærmeste vil gøre JIF helt forsvarsløs. 
Det vil dog tjene de ærede bestyrelses-
medlemmer til ære, der nu engang 
bedst kender til de løbende sager, hvis 
de deltog i ’oprydningen’, så ’butikken’ 
bliver lukket på anstændig vis. 

Hvis den nye holdning er, at enhver er 
sig selv nærmest, bliver der trange kår 
for samarbejdet i klubberne. 

Med disse odds imod sig, skal der vist 
et mirakel til, for at se en bæredygtig 
fremtid for JIF. 
Venlig hilsen 

Mogens V. Prip, Fuglsangvej 1 
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Vordingborg Kommune har udarbej-
det en ny plejeplan for Bøndernes Ege-
hoved, som erstatter den tidligere pleje-
plan og er gældende fra 2013 til 2030.  

I plejeplanen beskrives områdets nuvæ-
rende naturværdier og naturtyper samt 
de rekreative værdier. Muligheder og 
behov for naturpleje gennemgås, og 
planen kommer med konkrete plejean-
visninger til, hvordan arealet skal plejes 
fremover, så der tages hensyn til de 
mange forskellige plante- og dyrearter i 
området. Der lægges op til en flersidig 
plejeindsats, der begunstiger dels de 
arter, som er knyttet til en lysåben na-
tur, og dels de arter, som er knyttet til 
mere tæt bevoksning med en høj luft-
fugtighed eller dødt ved og gamle træ-
er.  

Plejeplanens afgrænsning 
Planen dækker det fredede område af 
Bøndernes Egehoved beliggende mel-
lem Præstø og Roneklint. Området er 
omfattet af en landskabsfredning fra 

1926. Det samlede areal er ca. 10 ha og 
er ejet af Nysø Gods ved Marianne 
Stampe Holst.  

Planen retter især fokus på et 6,6 ha 
gammelt græsningsoverdrev, der i vari-
erende grad er tilgroet med skov og 
krat. Den øvrige del udgøres af strand-
eng.  

Området, som plejeplanen dækker, er 
beliggende i Natura 2000-område nr. 
168: ”Havet og kysten mellem Præstø 
og Grønsund”. Det er endvidere belig-
gende i et fuglebeskyttelsesområde og 
store dele af naturområdet er omfattet 
af naturbeskyttelsesloven § 3. Desuden 
er området beliggende indenfor strand-
beskyttelseslinjen og har, bortset fra 
strandengen, status som fredskov. Det 
er således et naturområde, der er om-
fattet af en høj grad af naturbeskyttelse.  

Områdets naturværdier 
Bøndernes Egehoved er en botanisk 
rig lokalitet med mange forskellige na-
turtyper såsom skov, krat, overdrev, 

Ny plejeplan for Bøndernes Egehoved 

Beliggenhed af det fredede område Bøndernes Egehoved. Plejeplan 2013-2030  
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eng, mose, vandløb og søer. Der er 
registreret en række karakteristiske 
overdrevsarter. Her kan bl.a. nævnes 
Lav Tidsel, Knold-Ranunkel, Liden 
Skjaller og Lancetbladet Høgeurt.  

En af de største naturværdier på Bøn-
dernes Egehoved er de mange gamle 
og enkeltstående træer af Navr, Stilk-
Eg, Avnbøg, Bøg og Skov-Abild. Til 

de mange træer er der knyttet en varie-
ret mosflora, f.eks. Krybende Silkemos 
og Blågrøn Gaffelløv. Nogle af de 
gamle træer er døde eller døende. Til de 
døende træer, dødt ved, tætte krat samt 
åbne partier er knyttet en lang række 
svampearter, heriblandt mange sjældne 
og truede. Områdets største sjælden-
hed er Æblepig, som ikke findes andre 

steder i Danmark. Svampearten lever 
på gamle Skov-Abild, som findes i stort 
antal på Bøndernes Egehoved.  

Indenfor selve fredningen findes 2 
vandhuller, der rummer ynglebestande 
af fredede padder såsom Grøn Frø, 
Løvfrø, Springfrø, Spidssnudet Frø, 
Stor Vandsalamander og Lille Vandsa-
lamander. Af de nævnte arter er især 
Løvfrø sjælden i Danmark, og Bønder-
nes Egehoved er én af kun 3 bestande 
på Sjælland, hvor der er tale en den 
originale bestand. Bestanden af løvfrø-
er er reduceret væsentligt fra omkring 
135 kvækkende hanner for 10-15 år 
siden til under 5 kvækkende hanner i 
2011.  

Bøndernes Egehoved har også store 
rekreative værdier. Der er adgang ad en 
markvej fra Roneklintvej til det sydøst-
lige hjørne af området. Der findes en 
klaplåge, som giver adgang til området. 
Adgang kan ligeledes opnås sydfra gen-
nem Hejreskov, hvor der går en skov-
vej til åen, Ambæk Bæk, hvor der er en 
bro over.  

Gammel Navr med mosvegetation. 
Plejeplan 2013-2010  

Løvfrøhan med kvækkepose. Foto: Ivan Inge-
mansen 
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Muligheder og behov for pleje   
Ved at sammenligne fotos fra 1954 
med 2010 ses det, at en væsentlig større 
del af området i dag er dækket af krat af 
træer og buske. For godt 50 år siden 
var 40 % dækket af træer og buske, i 
dag er det tilsvarende antal 70 %. Area-
let har ændret karakter fra at være et 
lysåbent græsningsareal med træer og 
buske til at have karakter af græsnings-
skov.  

Tilgroningen og det mere lukkede 
skovmiljø er gunstigt for nogle arter og 
naturtyper, men ugunstigt for andre. 
Tilgroningen begunstiger primært 
grupper af svampe, der lever på gamle 
træer, dødt ved eller kræver tætte krat 
med høj luftfugtighed. Endvidere be-
gunstiges mosser og laver, der lever på 
gamle træer med konstant høj luftfug-
tighed samt insekter, fugle og pattedyr 
knyttet til gamle, døende træer. Ende-
ligt begunstiger en tilgroning de hurtigt 
voksende træer og buske med god ev-
ne til at sprede sig og/eller spire i halv-
høj vegetation. 

Omvendt vil en række arter og naturty-
per blive stillet dårligere ved en tilgro-
ning, hvilket gælder de planter og 
svampe, som er knyttet til den lysåbne 
natur med en lang kontinuitet.  

Løvfrøens vandhuller gror til og skyg-
ges af træer og omgivende krat. Lys- og 
varmeelskende insekter reduceres kraf-
tigt ved tilgroning og en sammenluk-
ning af græsningsområdet. Opvækst og 
foryngelse af områdets karakteristiske 
træer hindres eller hæmmes på grund af 

opvækst af Ahorn, Vorte-Birk, Slåen 
mm.  

I forhold til den landskabelige oplevel-
se af området vil en tilgroning af områ-
det og lukning af udsyn til enkeltståen-
de gamle træer give en ændret oplevel-
se af det åbne græsningslandskab. 
Fredningens formål har været at bevare 
græsningslandskabet med de store en-
keltstående træer, hvor afgræsning er 
nævnt som at skulle fortsætte.  

Overordnet er plejeplanens formål at 
bevare Bøndernes Egehoved i den 
tilstand og ånd, hvori, det blev fredet. 
Samtidigt er der forskellige interesser 
og naturværdier i området, som bety-
der at plejen skal foretages, således at 
der tages hensyn til de mange modsat-
rettede interesser.  

Planens plejeanvisninger 
For at bevare de mere lukkede skov-
miljøer i området lades dele af arealet 
urørte. En bræmme af gamle træer og 
tilhørende krat og smålunde lades urør-
te for herved at tilgodese de arter, som 
kræver stabil og høj luftfugtighed. In-
denfor de urørte områder kan Ahorn 
og Birk dog bekæmpes. 

De mere eller mindre tilgroede arealer, 
som ikke lades urørte, inddeles i del-
områder, hvor der sker en udtynding i 
krat. Enkelttræer markeres i felten og 
skånes. Rydningen foretages etapevis 
over den periode, som plejeplanen 
dækker (se plejekort nedenfor). Udtyn-
dingen har dels til formål at genskabe 
de lysåbne områder til en størrelse sva-
rende til fredningen i 1954, dels at be-
kæmpe arter som i forhold til foryngel-
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se af Navr, Stilk-Eg og Avnbøg giver 
problemer.  

For at bevare bestanden af Løvfrø og 
på sigt skabe stabile og gunstige levevil-
kår for løvfrøerne foretages en rydning 
af skyggende og bladfældende træer og 
krat på vest og sydsiden af det østlige 
vandhul. Der sikres lysåbne bredder på 
det vestlige vandhul ved begrænsning 
af skyggende løvtræer og krat. Der 
foretages en oprensning af begge vand-
huller i en turnusordning på 5-8 år. Der 
kan etableres et nyt vandhul centralt på 
det lysåbne areal.  

Endeligt skal der sikres en mere opti-
mal afgræsning af området. Det er øn-
skeligt at græsningstrykket i perioder af 
året (f.eks. om efteråret) er hårdt, dels 
for at sikre udviklingen af den lysåbne 

natur og dels for at bekæmpe genvækst 
af vedplanter. Samtidigt skal invasive 
planter bekæmpes på Bøndernes Ege-
hoved, indtil de er udryddet fra det 
fredede område.  

En del af plejeplanens indsats er ligele-
des, at der sikres en bedre offentlig 
adgang til området og informationstav-
ler om området og dets flora og fauna.  

Plejeplanen vil være tilgængelig på Vor-
dingborg Kommunes hjemmeside.  

Artiklen er uddrag fra plejeplanen udar-
bejdet af AGLAJA for Vordingborg 
Kommune i 2013, hvor også kort og 
fotos er fra. 

Artiklen er skrevet af naturvejleder, 
Elise Hvelplund Brink og naturforval-
ter, Stefan Skov. 

Plejekort med forslag til plejetiltag. Plejeplan 2013-2030  
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Fra hjulspor til asfaltveje 
Vi kommer til at tale om, hvordan ve-
jene tidligere var anlagt på Jungshoved, 
inden de blev til de asfalterede veje, vi 
kender i dag. Oprindelig var det bare 
hjulspor, der forbandt byerne og kirken 
med hinanden, senere blev der anlagt 
grusveje. Holger fortæller, at vejene var 
opbygget af et skærvelag med tilhugge-
de skærver på størrelse med små bro-
sten, og herover blev der lagt et grus-
lag. Det hele blev, efter en grundig 
vanding, tromlet med sognets vejtrom-
le fra tromlehuset ved Stenstrup Gade-
kær. Skærverne til sognets veje kom fra 
sognets to stenfiskere, Alfred Jensen, 
Ambæk og Ole Frederiksen, Bønsvig. 
Langs med Jungshoveds kyster stod 
der 7 skilte, der markerede, at der ikke 
måtte fiskes sten nærmere kysten end: 
1 stadie=300 alen = 188 m. Når stene-
ne var kommet i land i Bønsvig Strand 
og i Roneklint, blev de flækket på ste-
det. Senere blev de lagt i stabler langs 
sognets veje. Arbejdet med at slå skær-
ver blev udført af sognets arbejdsløse , 
ofte som vinterarbejde. Det var et 
hårdt og slidsomt arbejde, som så fint 
er beskrevet i Jeppe Aakjærs digt fra 
1905 om Jens Vejmand: 

”Hvem sidder der bag Skjærmen 
med Klude om sin Haand, 

med Læderlap for Øjet 
og om sin Sko et Baand? 
Det er saamænd Jens Vejmand, 
der af sin sure Nød 
med Ham'ren maa forvandle 
de haarde Sten til Brød.” 

Med den stigende biltrafik på grusvejene 
blev omgivelserne, særligt om somme-
ren, indhyllet i støv fra vejene. Visse 
dage kunne det være svært at se, hvad 
der var huse, hække eller haver. I begyn-
delsen af 30erne blev sognets grusveje 
overhældt med flydende tjære(emulsion) 
for herefter at blive dækket med ærte-
sten, inden de blev tromlet. Det var en 
stor forbedring. Omkring 1956, siger 
Erik, blev de fleste, af de mest benyttede 
veje i sognet, asfalteret. Vejene var efter-
hånden blevet så trafikerede, at det var 
nødvendigt med en sideudvidelse på 
hver side af vejene på omkring en ½ 
meter. Først blev der lagt et lag paksten, 
så et lag sand, herefter et lag asfalt, og til 
sidst blev det hele tromlet. Sandet blev 
hentet i  den lille grusgrav på Bøged 
Strandvej ved Lynggården. De to sidste 
grusveje på Jungshoved var vejen fra 
Bønsvig til Bønsvig Strand og Marien-
lundsvej, siger Holger. 

De første lastbiler på Jungsho-
ved. 

Med Holger på farten (27) 

Tidligere lillebilsvognmand Holger Ander-
sen, Bønsvig, og lastbilvognmand Erik 
Nielsen, Jungshoved, fortæller om veje og 
lastbiler på Jungshoved 
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Sidste gang fortalte Holger, at en af de 
første lastbilvognmænd på Jungshoved 
var Niels Nielsen (Chaufut Niels) fra 
Smidstrup, som begyndte at køre lastbil 
i 1932 (Chevrolet årg. 1929). Også Ak-
sel Hansen, Fuglsang kørte lastbil på 
samme tid (Chevrolet årg. 1930). Ak-
sels bror, Henry Hansen, Togeholt, 
begyndte at køre lastbil omkring 1937. 
Han havde en Bedford årgang 1937 
uden tiplad. Du slider dig op, sagde 
folk til ham. I 1936 begyndte Carl Jør-
gensen at drive vognmandsforretning 
fra sit barndomshjem på Stavreby 
Strandvej (nu nr. 54). Hans første bil 
var en Ford V årg. 1936. Han havde 
også en Ford A årg. 1930, som han 
brugte til roetransport til Mern Saftsta-

tion. Under krigen kørte han med en 
generatordrevet Opel Blitz. Carl Jør-
gensen blev gift med Lilly fra Fårup i 
slutningen af 30erne.Sammen købte de 
det gamle gartneri på Jungshovedvej og 
villaen hertil (nu nr. 36). Carl Jørgensen 
døde i 1951, og Lilly Jørgensen drev 
lastbilforretningen videre med forskelli-
ge chauffører. I 1952 købte Lilly en ny 
Bedford lastbil med benzinmotor. Det 
var den lastbil, der udgjorde forretnin-
gen, da Erik blev ansat som chauffør 
hos Lilly Jørgensen i 1956. Samme år 
købte hun også en fabriksny diseldrevet 
lastbil, Bedford A5. 

Fortsætter i næste nummer. 
Knud Jacobsen 

I år er det 50 år siden vi havde hvid 
påske. Vi har før – og siden – haft hvid 
påske, men 1966 var ganske udsædvan-
lig. 

Den 14. april sneede det kraftigt og det 
udviklede sig til en mægtig snestorm. 

Vejene var lukkede på hele Jungshoved 
og øvrige Sydsjælland. Billederne viser 
snedriver i mandshøjde, man ser også 
hvordan vejene var åbnede, men blev 
totalt lukkede igen efter stærk snefyg-
ning. Denne gang var der plads til me-
get mere sne, da snevoldene langs veje-
ne var høje efter sneplovenes ophob-
ning. 

Det faldt i min lod at være snefoged i 
1966. Det indebar, at man skulle tilsige 
mandskab, mest fra gårdene. Det var 

hårdt manuelt arbejde at skovle sne. 
Manuelt arbejde var faktisk meget på-

Snestorm i påsken 1966 
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krævet, fordi snedriverne var så store 
og høje, at sneplovene ikke kunne køre 
igennem, før sneen var skovlet væk fra 
alle de største snedriver. 

Det var borgerligt ombud at være sne-
foged. Man blev udpeget af sognerådet, 
og man kunne ikke undslå sig. Udpeg-
ningen gjaldt for 3 år. Fritaget for sne-
kastning var lærere og en række statsan-
satte, mænd over 60 år samt svagelige 
mænd, hvis liv kunne bringes i fare. 
Kvindelige ejere og brugere af ejen-
domme som, efter sognerådets skøn, 
manglede evne og penge til at leje en 
mand, kunne blive fritaget. 

I Stenstrup var der en hestetrukket 
sneplov. Tre store belgierheste fra 

Stenstrupgaard trak sneploven, som 
blev brugt frem til ca. 1950. 

Året 1966 blev ved med at være ud-
sædvanligt. Ifølge DMI blev der målt 
29 plus grader 3. maj. Denne hurtige 
optøning betød at der var masser af 
smeltevand i alle lavninger og huller. 

Torben Dinesen 

Da malariaen kom til Jungshoved 
og bortrev 1/6 af  befolkningen på 13 måneder. 

Året 1831-32 er nok noget af det vær-
ste, Jungshoved har oplevet. Sygdom 
og død hærgede sognet. 

Det startede 10. august 1831. Karen 
Hansdatter døde 26 år gammel. Hun 
har sikkert haft få dages voldsom feber, 
inden hun døde. De har sikkert kaldt 
det koldfeber eller gigtfeber; men der 
stod ikke noget i kirkebogen. Samme 

dag døde Johanne Emilia ¼ år gam-
mel, og den 14. døde 3, og så gik det 
ellers hurtigt. 1 den 15. og 1 den 16. I 
august måned 1831 døde 19 personer 
mod normalt 1 om måneden. Da der 
var gået 13 måneder, var i alt 130 døde 
af en befolkning på 769 personer. 

Man kaldte det koldfeber, gigtfeber, 
kolera og tyfus. På Lolland kaldte 
man den ”Den lollandske feber”; 
men 30-50 år senere fik man sat det 
rigtige navn på den, nemlig Malaria. 
Den svarede næsten til den ebolaepe-
demi, Vestafrika oplevede i 2014. 

På Lolland havde der været nogle få 
udbrud i 1809-12. Om der har været i 
Jungshoved, er det svært at tolke ud fra 
kirkebøgerne. I starten gik det ud over 
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gamle og småbørn. De ældre var kun til 
besvær, og man var vant til høj børne-
dødelighed. Men i 1831 kom der døds-
fald blandt familieforsørgerne. Det var 
alvorligt.  

I Maribo Amt blev halvdelen af be-
folkningen – 29.000 personer angre-
bet. Det var en varm og fugtig som-
mer, 18,4 grader i gnsn.. (15,9 året før). 
På næsten hver eneste gård lå der syge. 
Det kneb med at få køerne malket og 
få kornet høstet. Afgrøderne stod og 
rådnede på marken. 

Af de 29.000 ”syge” døde 10.8.-
10.12.1831 4 % = 1160 i Maribo Amt. 
De præster, der holdt sig raske, måtte 
gå på omgang og besørge begravelser-
ne. Nogle af bedemændene døde af 
deres job. 

I nabosognene til Jungshoved var det 
knapt så slemt; men alligevel døde der i 
høsten 1831 ca. 30 personer i Skibinge 
og 31 i Allerslev. I Præstø var det knapt 
så slemt; men i Mern var dødstallet 
godt 5 gange fødselstallet. 

Hvorfor blev Jungshoved ramt 
så hårdt? 
Jungshoved har en lang kystlinje med 
mange strandenge. Det har også mange 
vandløb og moser. Stavreby Lyng var 
et stort moseområde. Ræveholmsmose, 

der grænser op til nabosognene Allers-
lev og Skibinge er også et stort mose-
område. Dertil kommer Saxemosen i 
Ambæk, Brydsmosen ved Søbygård og 
Roneklint Mose. 

Derudover var det en varm sommer i 
1831. I 1832 og 33 faldt sommertem-
peraturen ifølge Meteorologisk Institut 
fra 18,4 til hhv. 16,4 og 15,8 grader. 
Det fik dødstallene til at falde til godt 1 
om måneden. 

Men så skete der noget igen. I 1834 
steg sommertemperaturen igen til 19,1, 
så der døde 8 i september; og det var 
ikke det værste. Denne gang udviklede 
den sig til hverandendagsfeber med 
følgesygdomme. I 1835 huserede i 
Danmark en grasserende mæslin-
geepidemi. Den ramte også Jungsho-
ved. For i perioden 20.4.-27.5.1835 
døde 70 børn i alderen ¾ til 20 år samt 
2 damer på 36 år. Det var to meget 
slemme år at komme igennem. 28 % 
døde de to år, selv om der var en pau-
se på to år mellem de to slemme år. 

Stormflodskatastrofen i 1825 
Det år blev Danmark udsat for en 
voldsom stormflod. Natten mellem 
den 3. og 4. februar 1825 var vandet 
blevet presset op i den Botniske Bugt, 
og vandet kom nu væltende tilbage 
mod de danske østvendte kyster. 

Limfjorden blev fyldt så meget op, at 
vandet brød igennem ved Harboøre 
Tange, og Vendsyssel rev sig løs fra 
Jylland. 

Rødby fjord bredte sig helt ind til Nak-
skov. 40 % af Lolland-Falster kom til at 
stå under vand. I Sydsjælland kom det 
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til at gå hårdt til ved Præstø Fjord, 
samt Mern, Allerslev, Skibinge og 
Jungshoved Sogne. Vandstanden steg 
3-3 ½ meter. Det gik hårdt ud over 
klinterne ved Roneklint og Egehoved. 

De lerede oversvømmelser af stranden-
gene gav god grobund for Malaria-
myggen og dens forbundsfælle Plas-
modium Malariæ. Det er et uendeligt 
lille væsen, der kun bliver synligt ved 
stærkt mikroskopisk forstørrelse. Der 
er tre typer af den, en tropisk og to 
”nordiske”. Den opformeres i syge 
menneskers blod, og malariamyggen 
sørger for at bringe den videre fra syge 
til raske mennesker. Plasmodiet kræver 
en opformeringstemperatur på 16 gra-
der i 14 dage. 

Malariamyggen kan godt lide fugti-
ge, lerede jorder. Den svenske botani-
ker Linné observerede det allerede i 
1735, hvor koldfeberen hærgede de 
lerede svenske Østersøkyster helt op til 
Stockholm. 

Er denne nordiske type af malaria 
kommet fra de russiske eller polske 
floder efter oversvømmelserne, eller er 
det en mutant, der er kommet med 
skibene fra Guldkysten, hvor Grundt-
vigs to brødre, Jacob og Niels, døde i 
hhv. 1800 og 1803. De havde begge 
været præster på Guldkysten. Deres 
afløser, H.C. Monrad, der efterfølgen-
de var præst i Mern, havde sygdom-
men med hjem og døde af den i 1825. 

Efter den varme sommer i 1834 
faldt sommertemperaturen de føl-
gende 10 somre med 3 grader. Der 
var tilsyneladende ingen malariatilfælde 

i det tiår. Der var lidt opblomstring 
efter de varme somre 1846, 1852 og 
1857/58. 

Skarlagensfeber 
Malariaen førte også en hel del følge-
sygdomme med sig bl.a. Skarlagensfe-
ber. I 1858-59 døde ca. 40 børn af 
skarlagensfeber både i Jungshoved 
og Allerslev sogne. I Stavreby døde 
bl.a. Peder Gundersens søn Peder og 
Rasmus Hansens søn Anders. 

På Kullegården, der ligger lige på den 
anden side af Ræveholmsmose, havde 
de den 3. oktober 1859 været til begra-
velse med den mellemste af deres fem 
børn. Da de kom hjem fra begravelsen, 
lå de to andre mellemste børn og 
var døde. Den ældste var 10 år og 
overlevede. Den yngste var under ½ år 
og havde ikke haft malaria og overleve-
de ligeledes. 

Malariaen viste sit grimme ansigt nogle 
gange mere, især efter stormfloden 
1872, som igen gav oversvømmelser på 
3 ½ meter. Omkring 1912 var malaria-
en slut. 

Vagn Boberg Nielsen 

Kilder: Kirkebøger og Historisk Sam-
fund for Lolland-Falster 1913. 
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Rævejagt er for de fleste, når der tilfæl-
digvis bliver skudt en ræv i forbindelse 
med anden jagt. Der nedlægges en del 
ræve under jagt med riffel. 

Man sider og venter på et stykke rå-
vildt/hjortevildt, så kommer ræven.  
Men der er en anden måde at gå efter 
ræven. Det er at jagte ræven fra grav. 
Der er det nødvendigt med en grav-
hund. Der vil de fleste nok tænke en 
lille tyk hund, som Prins Henrik har 
ved sin side. De bruges stadig, men der 
er langt i mellem dem. Tilfældet er, at 
der er andre hunde, der vil gå i grav 
tyske jagtterrier. Denne hund er meget 
pågående, og ræven skal ikke stå i vejen 
for den, for så går den til angreb for at 
få ræven smidt ud af graven. Borderter-
rier er også en hund, der vil i grav. 
Nogle vil sige, det er hunden, der bru-
ger sin list til at få ræven ud af graven. 

Hvordan ser en kunstgrav så ud? Det 
er en gennemløbsgrav. Denne er ud-

formet sådan, at der i midten er en 
kedel (opholdsstue). Det er vigtigt, at 
der ikke kan komme lys eller træk ned i 
kedlen. Det gør at ræven vil være der. 
Røret er ca. 20 m eller længere. Dette 
gør, at lys og træk ikke kommer ned i 
kedlen. 

En ting, der også er vigtigt, er, at sprin-
get fra bund af kedel til rør, ikke er så 
ræven kan angribe nedefra og gå i stru-
ben på hunden. 

Denne rævegravstype bruges ofte i 
hegn, hvor der ikke er meget plads at 
gøre med. Kunstgrave lagt i hegn giver 
ofte flere skudte ræve, da ræve ofte 
følger hegn også i rolletiden (parrings-
tid). Ved denne type er det ikke til at 
vide, hvor ræven vil komme ud. Den 
kan komme ud, hvor hunden gik ind, 
men de fleste gange kommer ræven ud 
i modsat ende af, hvor hunden blev sat 
ind. 

P graven er en anden type kunstgrav. 
Denne type har den store fordel for 
jægeren, at der kun er en udgang, hvor 
ræven kan komme ud. Denne type kan 
være med en eller to kedler. Der kan gå 
lang tid fra hunden er sendt ind, til 
ræven kommer ud. De løber rundt i 
toppen af p’et. Til sidst, når ræven er 
presset nok, kommer den ud af den 
eneste udgang. Kunstgrave skal holdes 
rene, så de bør lukkes slut januar og 
først åbnes i september.   

Der er en anden måde at drive ræve-
jagt: fællesjagten. En masse lodsejere 
og jagtlejere er enige om at holde en 

Rævejagt  
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jagt på ræve. Det sker hvert år på Svinø 
i januar, hvor man mødes kl 09.00 i 
Forsamlingshuset. Derefter deles man 
op. De, der skal drive rørskær og hegn 
af for at få ræven frem, og så er der to 
hold til at efterse rævegravene, hvis 
ræven skulle været gået i grav, når der 
er drevet. 

Når jagten er færdig, er der fællesspis-
ning, gule ærter med flæsk og medister. 

Det er en fornøjelse at være med på 
gravjagt. Når hunden begynder at gø i 
graven, og man venter spændt, hvornår 
ræven springer. Det hold, jeg var på 
skød ikke fra grav. 

I år blev der skudt fire hanræve, der er i 
gennemsnit skudt 4-8 ræve på disse jag-
ter. 4 ræve er dog normal afskydning. 

I år blev de tre ræve skudt ude på 
Dybsø, en på Aunø. 

Per Sellebjerg  

Nourish The Children (NTC)  

Da jeg for nogle år tilbage, i forbindelse 
med den virksomhed jeg startede på 
det tidspunkt, stiftede bekendtskab 
med den humanitære organisation 
Nourish The Children (NTC) blev jeg 
først og fremmest grebet af de mulig-
heder, der lå lige foran mig til for alvor 
at kunne gøre en forskel for sultne og 
underernærede børn i Malawi. Men jeg 
blev også fascineret af det engagement, 
den effektivitet og målrettethed, jeg 
mødte omkring hele projektet hos fir-
maet, der har taget initiativ til at starte 
det. Det skal nytte noget. Der skal ske 
noget. Resultaterne skal ses og mærkes. 

NTC er en privat humanitær organisa-
tion, hvis formål er at skaffe mad til 
sultne og underernærede børn i hele 
verden. Men ikke bare mad for at hol-

de sulten fra døren, men mad, der in-
deholder alle de vigtige vitaminer, mi-
neraler, essentielle fedtsyrer, antioxi-
danter, fedt og proteiner, så børnene 

Selv små børn i Malawi har køkultur. Her 
venter børnene på deres daglige måltid  
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kan fungere optimalt – sunde, glade, 
udvikle sig normalt og være i stand til 
at lære. 

Derfor har firmaet udviklet en pose 
mad, der indeholder alle disse ingredi-
enser, og som giver grød nok til et næ-
rende måltid om dagen i en hel måned. 
Posen med mad hedder VitaMeal. 

Ideen er så, at vi kan købe sådan en 
pose VitaMeal på nettet og uden om-
kostninger få den sendt til de områder i 
verden, hvor sult og underernæring er 
størst. Distributionen foregår gennem 
den non-profit organisation, der hed-
der Feed the Children. 

Alle de donationer, der bliver givet i 
Europa går til Malawi, et af verdens 
fattigste lande med en børnedødelig-
hed før 2006 af sådanne dimensioner, 
at halvdelen af børnene i mange lands-
byer ikke oplevede at blive 6 år.  

Jeg tog ned og så hele projektet i 2007. 
På det tidspunkt i sin start. En ide hos 
det firma, jeg valgte at arbejde sammen 
med om at hjælpe verdens næst fattig-
ste land ud af fattigdom, var ved at tage 
sin begyndelse. 

Jeg skrev om ideen og min tur til Mala-
wi i dette blad i 2007. 

Siden da har verden ændret sig med en 
hast, som jeg tror ingen forestillede sig 
på det tidspunkt. 

Vi aner begyndelsen til hvad klimafor-
andringerne kommer til at betyde for 
menneskers livsvilkår. Vi ser menne-
sker, der ikke længere er i stand til at 
brødføde sig selv, der hvor de og deres 
familier altid har boet. Det betyder, at 
mennesker må flytte sig, ikke fordi de 
ønsker det, men fordi de ikke har andre 
muligheder, hvis de vil overleve. 

Krige og grusomheder bringer også 
mennesker på flugt. 

Politikerne taler om at hjælpe menne-
sker, der flygter, fordi deres livsvilkår er 
håbløse, til at blive hvor de altid har 
boet og skærer samtidig ulandsbistan-
den ned til under det halve. De forval-
ter ressourcer til gavn for dem, der i 
forvejen har – ulighederne i verden 
bliver større og større. Lars Kock, pro-
gram- og politikchef i organisationen 
IBIS, skrev for nyligt: ”Kan du huske 
sidste år, hvor jeg fortalte, at bare 80 
mennesker ejer det samme som den 
fattigste halvdel af jordens befolkning? 
I dag lever vi i en verden, hvor det tal 
er skrumpet til 62 absurd rige menne-
sker. Skattelyene, der burde hedde skat-
teskjul, er en velsmurt motor, der hvert 
år  koster fattige lande 170 milliarder 
dollars. Det er penge, der desperat 
mangler for at få alle verdens børn i 
skole, fordi rige mennesker og multina-
tionale selskaber skjuler enorme for-
muer i skattely”. 

Om det er en offentlig eller privat op-
gave at hjælpe disse børn og familier til 
et bedre liv, der hvor de bor – den dis-
kussion er lang, og hører nok hjemme 
et andet sted en her. Men for mig per-
sonligt er der ingen tvivl. Så længe det 
”offentlige” ikke gør det, er jeg glad 
for, at jeg har fået muligheden for helt 
konkret at være med til at gøre en for-
skel – yde en lille indsats, der på grund 
af mængden af mennesker, der gør det 
samme som jeg, kommer til at blive en 
kolossal forskel.  

Siden jeg var i Malawi i 2007 har pro-
jektet udviklet sig med utrolig hast. Det 
der startede, som mad til børnene, er 
blevet til et – hjælp til selvhjælp – pro-
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gram, der har ændret mange, mange 
menneskers liv. 

Meget tidligt i firmaets historie startede 
de sideløbende med NTC den filantro-
piske fond: Force For Good Fondati-
on, hvis formål er at forbedre børns liv 
ved ”at give håb om et liv uden syg-
domme, analfabetisme og fattigdom”. 
Det første FFG gjorde i Malawi var at 
bygge små skoler rundt omkring i de 
landsbyer, hvor der ingen skoler var. 
Før disse skoler blev bygget, skulle 
børnene gå 10 måske 20 km for at 
komme til den nærmeste skole. Det 
betød i realiteten, at ikke ret mange 
børn udenfor de landsbyer, hvor der lå 
skoler, kom i skole.  

Maden til børnene bliver nu uddelt i 
skolerne. Det betyder at børnene kom-
mer i skole i stedet for at blive hjemme 
og arbejde – det gælder især pigerne. 
Verdensbanken har erkendt at ”der er 
ikke nogen mere effektiv investering til 
at opnå udviklingsmål end at uddanne 
piger”. 

Næste skridt for FFG var etableringen 
af landsbyen Mhatalimanja Village. 
Landsbyen er en landsbrugsskole –  
”School of Agriculture and Family 
Independence” SAFI – hvor udvalgte 

familier fra landsbyer rundt omkring i 
landet kommer og bor og bliver under-
vist i alle former for alsidig og bæredyg-
tigt landbrug med henblik på, at de 
efter 1 eller 2 år skal hjem til deres egne 
landsbyer igen og give deres viden vi-
dere til alle folk der. 

Efter deres eksamen får de et lille lån, 
så de kan købe såsæd og gødning og på 
den måde starte landsbyens fælles pro-
jekt, at få mere ud af Malawis frugtbare 
jord. Efter at SAFI teknikkerne er ble-
vet indført, er høsten steget med op til 
700 procent. Indtil i dag er mere end 
230 landmandsfamilier blevet uddan-
net efter disse principper. Det betyder, 
at mere end 230 landsbyer er i stand til 
ikke kun at brødføde sig selv, men også 
producere så meget, at de kan sælge 
deres produkter på markeder i de stør-
re byer og dermed tjene penge til andre 
livsfornødenheder og til deres børns 
fortsatte skolegang. 

Sandie Tilletson, projektets direktør 
siger: ”det handler ikke om at give 
håndører – det handler om at give vi-
den, færdigheder og håb til folk”. 

Andre projekter har også set dagens 
lys: Seeds of Hope. I Malawi foregår en 
af de højeste forekomster af skovryd-
ning i verden. Det betyder, at der er et 
presserende behov for genplantning af 
træer. I maj 2015 var mere end en halv 
million træer – primært frugttræer – 
doneret og plantet i landsbyerne. Pen-
gene til dette projekt kommer fra salg 
af et enkelt af firmaets produkter en 
fugtighedscreme, lavet på baobab træ-
ets frugter. 

Pengene til FFG kommer fra salg af en 
produktserie lavet af urter med bag-

Skolen som lige har optaget endnu 35 familier, 
der skal uddannes til at ændre dyrkningsmetoder-
ne i deres landsby  
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grund i etnobotanisk viden af ent-
nobatanikeren Paul Cox, forsker på 
Harward University. Paul Cox har væ-
ret initiativtager til FFG sammen med 
den ene af stifterne af firmaet, Blake 
Rooney. 

Paul Cox har også været initiativtager 
til organisationen Seacology. Seacology 
har ikke noget at gøre med FFG eller 
NTC, men samarbejder i deres projek-
ter med begge organisationer. Seacolo-
gy  er verdens førende non-profit mil-
jøorganisation, hvis formål er at bevare 
den stærkt truede biodiversitet på øer 
over hele verden. 

”Oprindelige folk er alt for ofte i det 
dilemma, at de skal vælge mellem at 
beskytte deres dyrebare naturressour-
cer og økonomisk udvikling. Seacology 
prøver at finde win-win-situationer, 
hvor både det lokale miljø beskyttes, og 
øboerne får nogle håndgribelige forde-
le ud af at gøre det. Bevarelse af øens 
kultur, koralrev og naturen understøt-
tes gennem opførelse af skoler, hospi-
taler, børnehaver, offentlige badeværel-
ser, osv.” 171 projekter i 41 lande ver-
den over er indtil videre blevet realise-
ret på denne måde. 

Mad til børnene – lokale skoler – land-
brugsuddannelse – hjælp til selvhjælp – 
børnehjem –  hospitaler – plantning af 
frugttræer – forbedret infrastruktur – 
meget er sket siden 2007. 

Ved mit besøg i 2007 havde jeg en 
oplevelse, som har betydet meget for 
mig. På en fællestur blev jeg kørt agter-
ud af bussen. Pludselig befandt jeg mig 
alene ”out in the middle of nowhere”, 
men så dukkede Napoleon Zombe op. 
En lokal malawianer, som tidligere var 

meget velhavende. Han brugte sin for-
mue på at hjælpe sine landsmænd i 
nogle år med hungersnød. Nu fungerer 
han som firmaets lokale koordinator. 
Han tog mig op i sin bil, og vi fik en 
lang snak om hans liv og hele projektet, 
som sluttede af med, at han sagde:” Jeg 
har en bøn, gå hjem og sig til dit folk, 
om de vil donere på regelmæssig basis. 
Det er svært at bære at skulle sige nej til 
et barn, der så ikke længere får mad, 
når donationen pludselig ophører. Og 
endnu en bøn: Jeg håber, der bliver råd 
til at etablere secondary schools. Der 
skal uddannelse til, hvis mit land skal 
ud af fattigdommen.” 

Napoleons bøn blev hørt. I skrivende 
stund er der uddelt mere end 
470.770.000 måltider i hele verden og i 
Malawi får mellem 90-100 tusind børn 
et måltid hver dag. Og der er brug for 
endnu mere – jeg fortsætter mit arbej-
de for at udbrede kendskabet og skaffe 
donorer til projektet, ganske almindeli-
ge mennesker, der føler de har 156 kr. 
til overs. 

Den anden del af Napoleons bøn er 
også blevet hørt. For få år siden starte-
de vi Educate the Children (ETC) pro-
grammet i Malawi. Projektet går ud på 
at gøre det muligt for børn, som kan 
og vil uddanne sig, at få den uddannel-
se, de så brændende ønsker sig. De får 
skolepenge, bøger, skoleuniform til 
både secondary school og senere col-
lege og videregående uddannelse. Indtil 
dato er mere end 800 legater af denne 
art blevet uddelt. 

Jeg vil slutte med en lille rørende histo-
rie, som siger rigtig meget om børne-
nes vilkår i de fattigste egne. I forbin-
delse med at NTC ønskede at uddele 
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VitaMeal til flere landsbyer blev nogle 
medarbejdere sendt ud til et område, 
hvor de vidste, at nøden var stor. De 
kom til en landsby, hvor de fandt en 
lille pige på 5 år, som helt alene var i 
gang med at reparere hegnet omkring 
et lille jordstykke. Hun var den ældste 
af 3 børn, som havde mistet både far 
og mor og bedsteforældrene til AIDS. 
Nu havde gederne ødelagt hegnet om-
kring deres lille køkkenhave og ædt det 
hele. Så de 3 børn havde næsten ingen 
mad fået i mange døgn. Hele landsby-
en sultede og Brenda den mellemste 
pige på 3 år kunne ikke gå og heller 
ikke kræfter til at tale. Medarbejderen 
tog børnene med til det børnehjem, 
som FFG havde bygget i udkanten af 

hovedstaden. Efter blot en uge med 
pleje og mad havde børnene det bety-
deligt bedre og efter knap en måned 
kunne Brenda både tale og løbe rundt 
og lege med de andre børn. 

Brenda og hendes søskende var heldi-
ge, men desværre er der stadig mange 
børn i Malawi, der ikke er ligeså heldi-
ge. Når du en gang har set sorgen i 
øjnene hos et barn, der har mistet alt 
og samtidig set håbet om at du kan 
hjælpe, bliver det en stor drivkraft.  

Der er meget mere at fortælle, skulle du 
få lyst til at vide mere, er du meget vel-
kommen til at kontakte mig (29 43 53 
03). Ring og kom forbi – jeg sætter 
kaffen over – eller er I nogle stykker, 
kommer jeg gerne forbi jer. 

Lisbeth Capion, Bøgely, Bøged Strand-
vej 23 

Brenda  

I nye områder uddeles poserne med mad 
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JUNGSHOVEDKALENDER 

Mandag 7. mar. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Mandag 7. mar. 
Kl. 19.00. Foreningen Nordens Kulturaften. Svenske Billeder v. foto-
graf Tage Klee, Smidstrup. Skolen 

Tirsdag 8. mar. Kl. 13.00. Travetur. Starter på Skolen 

Torsdag 10. mar. Kl. 19.00-20.30. Syng sammen, tegnestuen 1. sal. Skolen 

Fredag 11. mar. Kl. 18.00. Amatørfiskeforeningens generalforsamling. Skolen 

Tirsdag 15. mar. Kl. 19.30. Foreningen Nordens fortælling om Selma Lagerlöf. Skolen 

Torsdag 17. mar. 
Kl. 19.00. Foredrag, Dansk Kirkekunst og guldald. altertavler. 
Rejsestalden 

Lørdag 19. mar. Kl. 10.00-14.00. Åbent hus. Skolen 

Søndag 20. mar. Kl. 19.00. Sangaften. Jungshoved Kirke 

Lørdag 26. mar. Loppemarked Stavreby 

Søndag 30. mar. Kl. 19.00. Sangaften. Jungshoved Kirke 

Tirsdag 29. mar. Kl. 14.00. Tøjstativet, salg af tøj. Skolen 

Torsdag 31. mar. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub. Skolen 

Mandag 4. apr. Kl. 16.00. Pensionistforeningens generalforsamling. Forsamlingshuset 

Mandag 4. apr. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Onsdag 6. apr. 
Kl. 19.00. Foredrag. B. Kaalunds udsmykning af Allerslev Kirke. 
Allerslev Kirke 

Tirsdag 12. apr. Kl. 19.00. Foreningen Norden. Gensyn med Storm P. Skolen 

Søndag 17. apr. Kl. 10.00-13.30. Sammenkomst for børnefamilier. Skolen 

Søndag 17. apr. Kl. 10.00-12.00. Lokalrådets affaldsindsamling. Skolen 

Onsdag 20. apr. Pensionistforeningens forårstur til Nordisk Film 

Torsdag 28. apr. Foreningen Norden. Forskningens dag, nærmere følger. Skolen 

Torsdag 28. apr. Kl. 19.00. Koncert med Mads C. Hansen og Jacob. Jungshoved Kirke 

Tirsdag 10. maj Kl. 19.00. Forårskoncert. Allerslev Kirke 

Fredag 13. maj Kl. 21.30. Løvfrøstur. Husk lommelygter. Mødested Roneklintvej 27 

Søndag 22. maj Transformatortårnene indvies. Se nærmere i avisen. 

Onsdag 25.maj Kl. 17.30-19.00. Aftentur til Bønsvig Hovedskov (Salep gøgeurt). 

Tirsdag 7. jun. Kl. 19.00. Lokalrådets generalforsamling. Skolen 

GUDSTJENESTER 

Se venligst midtersiderne 


