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Kære læser, 
Efter en typisk dansk sommer med sol, 
regn og blæst er det nu blevet efterår.  

Gæssene er vendt tilbage fra deres 
sommerrejse nordpå, og mange fugle 
gør sig klar til at rejse sydpå, frugttræer-
ne i haverne bugner med frugter, og 
markerne er snart høstet. 

Naturens farver skifter fra grøn til gul 
til brun. 

Med efteråret følger også tid til fælles-
skab. Sammen med dette blad følger 
det årlige hæfte, ”Det sker i vinter på 
Jungshoved” og folderen med omtale 
af efterårets arrangementer i Allerslev 
og Jungshoved kirker. 

På dette blads bagside kan man se, at 
der er rigtig mange gode tilbud til alle 
på Jungshoved i de kommende måne-
der. Siden sidst er gruppen ”Jungs-
hoveds børn” kommet godt fra start, 
og de fortsætter det gode initiativ med 
nye tilbud resten af året. 

I juni holdt Jungshoved Lokalråd sin 
årlige generalforsamling. Fire fra den 
gamle bestyrelse ønskede ikke at fort-
sætte, men heldigvis var fem nye klar til 
at fortsætte arbejdet i lokalrådet. Tak til 
de, der nu er stoppet, og velkommen til 
de nye. 

Den 13. september holder Jungshoved 
menighedsråd informations- og opstil-
lingsmøde i Rejsestalden. De indbyder 
her til en drøftelse af deres arbejde i de 
fire år, der er gået og også til en drøftel-
se af arbejdet i de kommende fire år. 
De håber, at mange møder op, bl. a. 
for at drøfte, om Jungshoved fortsat 
skal have sit eget menighedsråd. 

Vi siger tak for de mange gode artikler, 
som vi har modtaget, og ønsker alle 
god læsning og et godt efterår. 
 

Redaktionen 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Tina Skarnager Åsberg  25 38 81 28  
Jungshoved Menighedsråd Eli Frandsen  55 99 91 99 
Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 24 45 31 47  
Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 21 45 82 83 
Jungshoved Idrætsforening Jesper Jørgensen 22 54 07 61 
Jungshoveds Børn Carina Hansen  24 84 85 14  
Jungshoved miljøgruppe jungshovedmiljoegruppe@gmail.com  
Strandjagtforeningen Morten Larsen 24 83 97 76 
Pensionistforeningen Tonny Vang 21 92 75 12 
Fritidsfiskerforeningen  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 lokalraadetjungshoved@gmail.com 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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I sidste nummer fortalte jeg om Stens-
trup Vandværk, som i år fylder 100 år. 
Torben Dinesen, Smidstrup, har efter-
følgende fortalt mig, at vandtårnet i 
Stenstrup sammen med Brohuset på 
Stavreby Strandvej 1 fungerede som 

sømærke ved indsejlingen til Noret for 
slæbebåden, der trak roeprammene 
mellem Roehavnen ved Jungshoved 
Kirke og Stege. Sejladsen med roer 
ophørte i 1937. Sofus Hansen fortæller, 
at navnet Brohuset stammer fra den 
bro, der tidligere førte over en bæk, der 
løber tæt ved huset. I dag er bækken 
rørlagt under vejen.  

*** 
Sidste år sejlede postbåden Røret fra 
Nyord nogle enkelte sejladser mellem 
Nyord og Jungshoved Kirkehavn. I år 
har der det meste af sommeren været 
fast sejlads, torsdag og lørdag. På turen 
30.6. fungerede den igen som postbåd. 
Denne dag med eksprespost fra turist-
kontoret i Stege til Jungshoved Lokal-
råd. 
Per Werge fra foreningen bag Røret 
fortæller, at sejladsen til Jungshoved har 

været meget vellykket i år. Der har væ-
ret rigtigt mange, der har benyttet mu-
ligheden for en tur Jungshoved-Nyord 
t/r. Mange har også benyttet mulighe-
den for at have deres cykel med. 

*** 
Der har i mange år været stor avl og 
opdræt af grise på Jungshoved. Nu 
møder man også frilandsgrise i Rone-
klint, Stavreby og Bønsvig. Her er det 

Det  nuværende hus på stedet er af nyere dato 
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en nytilkommen uldgris i Bønsvig, der 
graver i jorden. 

*** 
Vi har flere gange kunnet bringe gamle 
spændende kort over Jungshoved, 
Denne gang er ingen undtagelse. Fra 
Ivan Mortensen, Dyremarken, har vi 
fået dette kort, som har været brugt af 
SEAS. Det er fra den gang, der var 
luftmaster og transformatortårne på 
Jungshoved . 

*** 
I det sidste nummer af bladet bragte vi 
en efterlysning af et hus på Jungsho-
ved. Huset var med på et luftfoto, som 
biblioteket på Jungshoved Skole havde 
fået sammen med nogle bøger. Sofus 
Hansen og en enkelt mere har bragt os 
på sporet af løsningen. De mener med 
stor sikkerhed at kunne fastslå, at luft-
fotoet er taget af huset på Smidstrupvej 
nr. 27. Huset og omgivelserne har gan-
ske vist ændret udseende, siden billedet 
blev taget. Telefon- og elmaster er en 
saga blot. Huset har fået sat flere vin-
duer i, bindingsværk er blevet malet op, 

og husets facade har fået en ny farve. I 
mange år blev huset kaldt ”Bergs Hus” 
efter en ejendomsmægler, som på et 
tidspunkt havde boet i huset. Med til at 
opklare gåden hjalp vejen med svinget 
foran huset og nabohuset til højre på 
luftfotoet, nr. 29. 

*** 
En trofast læser af bladet fortalte forle-
den dag, at han altid sender et eksem-
plar af bladet til sin bror i Australien. Vi 
ved fra andre læsere, at bladet tidligere 
også er blevet sendt til Finland og 
Hongkong. Det er vi da stolte over.  

*** 
Efter at bygningerne, der tidligere rum-
mede Bøgestrøm Skole, havde stået 
tomme i et år, blev de solgt pr. 1. juli i 
år. Køberen vil indrette boliger i de fine 
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bygninger på Jungshoveds sydspids. 
*** 

Jopie von Horn har malet yderligere 
fem fine fuglebilleder til Jungshoveds 
Fuglebænke. De nye er: trane, fugle-
konge, musvit, skovsneppe og lærke og 
hermed har 15 bænke fået fuglemotiver 
på. Siden da har Jungshoved Lokalråd 
købt tre nye fuglebænke. De er blevet 
opstillet ved transformatortårnene i 
Lundegård, Ambæk og på Fuglsangvej. 
Jopie har lovet, at hun på et tidspunkt 
også vil male fuglebilleder til disse bæn-
ke (solsort, stær og bogfinke). 
Bænkene er blevet brugt flittigt i denne 
sommer. Tak til Sofus, som har slået 
græsset omkring alle bænkene. 

*** 

I denne sommer fulgte badevandets 
temperatur og månedens datoer hinan-
den et stykke tid ved Kohave . 

*** 
Nok har Jungshoved ikke en dagligva-

reforretning mere, men derfor kan man 
godt gøre en god handel flere steder 
langs vejene.  

*** 
Jungshoved har også denne sommer 
levet fint op til sit nye motto, ”Blom-
sternes halvø”. 

Knud Jacobsen  
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Nyt fra Biblioteksfronten  

Nu åbner biblio-
teket igen på fuld 
tid til oktober 
dvs. hele dagen 
på hverdage, og 
indtil aktiviteter-
ne slutter på sko-

len omkring kl. 22. Der er kommet 
mange nye bøger ind på de åbne bibli-
oteksdage i sommerferien. Og det er 
stadig godt, men der er ikke plads på 
hylderne for tiden. Mange går videre til 
forsamlingshusets loppemarked, men 
jeg mangler opbevaringsplads til de 
bøger, der senere skal ind på hylderne. 
Er der nogle, der kunne opbevare et 
par kasser for kortere tid ad gangen??? 

Vi har fået en bog ind, som jeg kan 
anbefale. Det er Lillys Danmarkshisto-
rie. På omslaget kan man læse, at i slut-
ningen af 1800-tallet mente skolefolk 
og læger, at det var ”unaturligt” for 
piger at gå i gymnasiet. De havde ikke 
hjerner til det og kunne blive sterile af 
at sidde stille og boge den. I dag har 
pigerne overtaget drengenes tidligere 
rolle som ”bedst egnede” som skole- 

og gymnasieelever. Biologien har ikke 
forandret sig, men det har samfundet 
og især kvinderne. Bogen er skrevet af 
Pia Fris Laneth, der fortæller 150 års 
danmarkshistorie som en familiekrøni-
ke, hvor hun indleder med sine tre ol-
demødre, alle født i 1870erne, og fort-
sætter over mormoren og farmoren til 
moren Lilly, hvor hun ender i nutiden 
med sit eget liv. Bogen, der er udgivet i 
2006, er særdeles vedkommende og 
velfortalt. 

Fra 29. sep. til 15. okt. bliver Lillys 
Danmarkshistorie opført som teaterfo-
restilling på Folketeatret i København. 
Men forinden turnerer forestillingen i 
hele landet fra 1. sep. til 27. sep. Det er 
en historie om levende menneskers liv. 
I forestillingen er der musik og kendte 
sange fra revy, film og danskpop. 

Bogen er at finde under biografier på 
biblioteket. 

Anne Okholm, Stavreby 
tlf.: 28 33 76 76 

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 
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På en tur i Bønsvighoved Skov og Sto-
re Hestehave kan man opleve store 
partier, som næsten kun består af breg-
ner. Det er Ørnebregne (Pteridium 
aquilinum), der dækker arealet. Ørne-
bregne er en bregne, der er udbredt i 
store dele af verden. I Danmark findes 
to underarter Almindelig Ørnebregne 
(Pteridium aquilinum ssp. aquilinum) 
og Nordlig Ørnebregne (ssp. latiuscu-
lum). Sidstnævntes udbredelse i Dan-
mark er ikke undersøgt så nøje, men 
den anses for at være forholdsvis sjæl-
den.  

Ørnebregnen er en meget kraftig breg-
ne, der bliver ca. 2 m høj, men kan 
blive højere. Hvert enkelt blad udsprin-

ger fra en jordstængel og det er hvert 
enkelt blad, der kan blive op til 2 m 
højt. Bladet er 3 x fjersnitdelt, mørke-
grønt og læderagtigt. Om foråret ses de 
nye blade som de såkaldte ”bispe-
stave”, der krøller op ad jorden.  

Hos underarten Nordlig Ørnebregne 
bliver de nederste primærflige på bladet 
betydeligt længere end de næstnederste, 
så bregnen får et ”trekantet” udseende. 
Hos Almindelig Ørnebregne er neder-
ste primærflig højst af længde med 
næstnederste. Desværre findes der mel-
lemformer mellem de to underarter, så 
de er vanskelige at adskille fra hinan-
den.  

Planter på Jungshoved 
Ørnebregne  

Ørnebregnen i juni måned, hvor den er blevet 
omkring 2 m høj. Foto: Gunvor Asbjerg 

En "Bispestav" af Ørnebregne på vej op i Store 
Hestehave i maj måned. Foto: Gunvor Asbjerg 
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Man kan undre sig en del over, at breg-
nen har fået navn efter en ørn, men 
hvis man skærer stænglen over med et 
skråt snit i den nederste brune del, skul-
le de brune karstrenge danne et møn-
ster, der ligner en dobbelthovedet ørn. 
Det er dette, der har givet navnet til 
planten. Karstrenge (også kaldet led-
ningsstrenge) leder vand og sukkerstof-
fer rundt i bladene. 

Ørnebregnen formerer sig på to må-
der. Enten ved skud fra jordstænglen 
eller ved sporeformering. Sporerne 
sidder i såkaldte sporehushobe på un-
dersiden af bladene under den indrulle-
de bladrand. Sporerne spirer til et for-

kim, der er en lille hjertefor-
met bladplade. I forkimet 
findes der både hunlige og 
hanlige kønsceller. Under de 
rette fugtighedsforhold smel-
ter en hanlig og en hunlig 
celle sammen og derfra opstår 
den nye bregne. Mange af 
ørnebregnebestandene for-
merer sig ved rodskud, hvilket 
ses af, at de danner store tætte 
bevoksninger. 

De store bevoksninger af 
ørnebregne kan se helt even-
tyrlige ud, og man kan føle sig 
helt hensat til en frodig jungle. 
Specielt kan det være en even-
tyrlig oplevelse som barn at 
bevæge sig rundt i en sådan 
bregnebevoksning, da man 
bevæger sig lige under bladta-
get og måske er nødt til at 
kravle op på en stub eller en 
sten for at få et overblik. 

Selvom bregnen er smuk og eventyrlig, 
udgør den dog et stort problem. I sko-
vene koloniserer den hurtigt nyskovede 
områder, så nye træer har svært ved at 
klare konkurrencen. I lysåbne naturom-
råder, som fx heden på Feddet, kvæler 
bregnen den lysåbne vegetation, så det 
er nødvendigt med bekæmpelse af 
bregnen med slåning. Det virker, men 
er en lang og sej kamp.  

Derudover producerer bregnen et gift-
stof, kaldet ptaquilosid. Dette giftstof 
er kræftfremkaldende for både dyr og 
mennesker. Køer kan dø af akut ørne-
bregneforgiftning, men de kan også 
udvikle kræft i munden, spiserøret, den 

Markering af niveauer for fjersnitdeling. Foto: Gunvor Asbjerg 
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øvre del af maven og urinblæren. Får 
kan også dø af akut forgiftning, men de 
bliver typisk blinde af planten. I Japan 
har landbefolkningen en tradition med 
at spise ”bispestavene” af bregnen, og 
der har man konstateret en overrepræ-
sentation af mavekræft i befolkningen. 
Ph.d.-studerende Lars Holm Rasmus-
sen lavede i 2001 og 2002 en undersø-
gelse i New Zealand af giftstoffet fra 
Ørenbregnen. Han fandt ud af, at breg-
nen producerer store mængder af gift-
stoffet, og at giftstoffet ikke binder sig 

til jorden, men er svært nedbrydeligt og 
meget mobilt i jordvandet. Der er der-
for risiko for at giftstoffet kan ende i 
grundvandet. Man bør derfor bekæm-
pe Ørnebregne, hvis den findes ved 
drikkevandsboringer. 

Så selvom Ørenbregne er en hjemme-
hørende plante, så opfører den sig me-
get aggressivt/invasivt, og man bør 
derfor ikke bevidst indføre den til area-
ler, hvor den ikke findes i forvejen.  

Gunvor Asbjerg, Bønsvig 

Ørnebregne som underskov under Stilk-Eg. Foto: Gunvor Asbjerg 



11 

 

Bladet kan købes i løssalg i Præstø Boghandel,  
Jungshoved Kirke og i bladkassen 

på Jungshoved Skole. 
Pris pr. blad 20 kr. 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Så lakker sommeren mod enden, og vi 
skal til at se på efterårets programmer. 

Men først lige lidt om vores tur til Bak-
ken og Cirkusrevyen 1. juli. Vi var 40 
deltagere, og vi var rigtig heldige med 
vejret i de timer, vi havde på egen hånd 
på Bakken. Men under forestillingen 
skal jeg love for, at det regnede, det lød 
voldsomt på teltdugen, men heldigvis 
var det tørvejr, da vi skulle gå til bus-
sen. En god dag med dejlig mad på 
Den Hvide Hest. Revyen var god, og 
chaufføren var en gammel kending – 
herligt. 

Som omtalt i bussen har jeg undersøgt 
mulighederne for, at vi kan komme på 
Bakken en onsdag med forestilling kl. 
17.00. Det er lykkedes, så næste års 
revytur bliver onsdag 28. juni 2017 med 
afgang fra Jungshoved kl. 11.30. Der vil 
komme nærmere information senere, 
men allerede nu er der 20 tilmeldinger, 
så er I/du interesseret, kan tilmelding 
ske til Kirsten på telf. 29 44 50 74. Pri-
sen vil være ca. 800,00 kr., og vi regner 
med, at deadline er ca. 1. marts 2017. 
Pladserne, vi har fået tildelt, er næsten 
de samme som i år, og det var vores 
indtryk, at alle syntes, vi sad godt. 

Vores petanquespillere har været flittige 
hele sommeren. Vi fik et lille problem 
omkring brug af toiletterne i klubhuset, 

da den siddende bestyrelse for idræts-
foreningen gik i opløsning, men fod-
boldspillerne har stiftet ny bestyrelse, så 
foreningen fortsætter. Jeg spurgte Je-
sper, den nye formand, om vi fortsat 
måtte bruge klubhuset. "Selvfølgelig", 
sagde han. ”Det skal bare fungere”. 
Tak for det! 

Mandag 22. august skal vi til Schwerin, 
der ligger ved floden Varta i Polen. 
Turen er booket helt op, og det er dej-
ligt. 

Fredag 23. september har vi høstfest i 
forsamlingshuset, hvor Johnny Hansen 
kommer og spiller op til dans. Tilmel-
ding senest 16. september til Kirsten på 
telf. 29 44 50 74. Der vil komme en 
annonce i ugebladet. 

Bankospillene starter mandag 3. okto-
ber. 

Fredag 9. december har vi julefrokost i 
forsamlingshuset – der kommer nær-
mere information. 

Jeg er endelig blevet kontaktet af Vor-
dingborg Kommune vedr. vores an-
søgning om etablering af en krolfbane, 
men vi vil først høre fra dem igen efter 
ferien. Vi venter spændt. 

Med disse ord vil vi ønske alle et godt 
efterår, og vi glæder os, til vi ses igen. 

P.b.v. Tonny Vang 
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Nyt fra Præstø og omegns Strandjagtforening  

Siden sidst har vi haft vores årlige 
hornfiskekonkurrence. Det var Kristi-
himmelfartsdag. Vejret var skønt! Vi 
var 41 deltagere, fordelt i 13 både. Alle 
nåede ind til kl. 16.00. Undtagen dem, 
der sejlede i "LONE"! Der blev fanget 
ialt 160 fisk. 

1. præmien gik til Henning Larsen, 81,5 
cm. 2. præmien gik til Lars ”operasan-
ger”, 79,5 cm. 3. præmien gik til Emil 
Kristensen, 79 cm. Swipstikket blev 

vundet af "Lille Lars"! Det hele blev 
sponseret af Tøjbutikken MISTER, 
J.N. FISKEGREJ samt GREJBUTIK-
KEN, Sankt Jørgensparken. 

Den 25. juni havde vi lerdueskydning 
på Stavreby havn. Super dejligt vejr! Ca. 
15-20 mand. Skydningen blev udført 
fra en skydepram, så det var så "ægte" 
som muligt. Der blev afsluttet med 
dejlige flæskestegssandwich lavet af 
Fredrik og Lærke. Tusind tak for mad! 

Den 30. juli kom gederne hjem fra 
Degnholm. De havde haft det fanta-
stisk og vokset sig store og fede. Det 
var et blandet vejr med voldsomme 
byger, men da vi skulle sejle fra Degn-
holm til Stavreby, blev det solskinsvejr. 
Skønt, skønt! 

P.S. Hvis der stadigvæk er interresse for 
at se tv-udsendelsen, der blev optaget 
dels på Stavreby havn dels på Degn-
holm, kan man finde den på 
TV.Sydsjællands Facebookside under 
videoer. Navnet er: (Oprydning og 
udsætning af geder på Degnholm). 

KNÆK OG BRÆK! 
Med venlig hilsen Morten Larsen 
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Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

Siden sidst har det gået fint med udlej-
ning af "Vores hus". Der ser pænt og 
ryddeligt ud indenfor og udenfor. 

Vores loppemarked 9. juli gik som sæd-
vanlig over alt forventning. Vejret på 
dagen var som bestilt, selv om det både 
blæste og styrtregnede op til dagen. 
Der var et flot fremmøde ugen op til 
loppemarkedet. Morgenmaden blev 
som sædvanligt sponseret af Jungsho-
vedtømreren. Tusind tak for det! Der 
blev lavet dejlige flæskestegssandwich, 
pølser m.m. Og vores "himmelske" 
bar/køkken blev styret af Kurt, Henrik, 
Tine, Mogens og Erik. Tusind tak for 
det! 

Der var ca. 25 personer, som havde 
tilmeldt sig spisningen om aftenen. 
Aftensmaden blev lavet af Tine. Og 
menuen var: Gammeldags flæskesteg, 
agurksalat, ”mormorsalat”, Jungsho-
vedsows samt nye kartofler, øl/vin/
vand/cognac/kager/slik ad libitum. 
Tusind tak for det! 

Vi fik ca. 34.000 kr. ind på "Lopper"! 
Jeg vil takke alle, som var med til at 
støtte op om vores arrangement. Uden 
jer kan det ikke lade sig gøre. Tusind 
tak! 

Med venlig hilsen Morten Larsen 

Jungshoveds børn på strandtur  

Anden gang, vi i ”Jungshoveds børn” 
mødtes, tog vi en tur til stranden ved 
Maderne. Vi mødtes ved Roneklint fyr 
kl. 10 og gik derefter ned til vandet, 
hvor børnene soppede, skød med 
vandpistoler, smed sten i vandet og 
fangede små vandmænd. De voksne 
kunne nyde det dejlige sommervejr og 
herlig snak med andre forældre fra lo-

kalområdet. Snakken gik lystigt 
om nærtstående ferier, jobs, selv-
forsyning og hønsehold. Indhol-
det af de medbragte madkurve, 
som hver familie selv havde stået 
for, blev nydt på det grønne om-
råde ved fyret.  

De næste datoer, vi skal mødes i 
Jungshoveds børn, bliver  

21. august kl. 10 i skoven. Vi mødes 
ved Svend Gønges hule med medbrag-
te madpakker og drikke til egen familie. 

2. oktober. Se tid og sted på facebook-
gruppen, Jungshoveds Børn eller på 
www.jungshoved.net 
Hilsner fra 

Tina Åsberg og Carina Hansen 
Kontakt: Tina tlf. 25 38 81 28 eller 
Carina på tlf. 24 84 85 14 
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Tirsdag 7. juni var 
der generalforsamling 
i lokalrådet med valg 
til bestyrelsen. Gerda 
Holm, Sys Keller, , 
Poul Borum  og Jør-

gen Hein forlod lokalrådet efter mange 
års deltagelse. Tak for jeres indsats og 
på gensyn. 

Efter valget består lokalrådets bestyrel-
se af 5 medlemmer og 3 suppleanter 
valgt på generalforsamlingen og 2 re-
præsentanter fra styregruppen for 
Jungshoved Skole. Nedenfor præsente-
rer den samlede bestyrelse sig: 

Formand Tina Skarnager Åsberg, 
25 38 81 28, 
aasberg_tina@hotmail.com: 
Jeg er 34 år og bor i Stavreby sammen 
med min mand, Martin. Vores datter, 
Vigga, er lige blevet tre, år og til okto-
ber bliver hun storesøster. 

Det er spændende at være en aktiv del 
af det lokalsamfund, vi lever i, og jeg 

glæder mig til at være med i lokalrådsar-
bejdet. 

Jeg vil gerne være med til at styrke net-
værket især for børnefamilierne. Vi er 
allerede godt i gang igennem Jungsho-
veds børn, og det er rigtig rart at mærke 
interessen og opbakningen til vores 
sammenkomster. 

Derudover interesserer jeg mig bl.a. for 
vores skønne natur, genbrug, bæredyg-
tighed og gode fødevarer. Vores fælles-
have i Stavreby har allerede haft en god 
første sæson. 

Jeg ser frem til 
godt samarbej-
de på tværs af 
generationer og 
interesseområ-
der. 

Lad os bruge 
hinandens erfaringer og udnytte alle 
Jungshoveds skønne ressourcer. 

Næstformand Birgitte Escherich, 
23 72 37 97, be@kostkompagniet.dk:  
Den nye næstformand er Birgitte 
Escherich boende i Stavreby siden 
2005. Er på 18. år selvstændig rådgiver 
for fødevareerhvervet med speciale i 
bæredygtige fødeværdikæder. Ønsker 
at arbejde for et 
økologisk/biodyna-
misk Jungshoved 
samt (ud-)dannelse 
inden for sammen-
hæng mellem føde-
varekvalitet og 
sundhed/miljø. Især 

Lis, siger tak og giver blomster til Gerda  
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med vægt på fremtidssikret vækst for 
virksomheder på Jungshoved inden for 
området. Ideudveksling, netværk og 
entreprenørskab modtages med glæde. 

Kasserer Lis Pedersen, 
61 60 50 09, lisp47@icloud.com: 
Jeg bor Bønsvig Strandvej 9 og er gift 
med Erik. Vi har to børn hver og til-
sammen syv børnebørn, der alle er 
glade for at komme her. 

Vi har haft sommer-
huset siden 1996 og 
har boet her fast, 
siden vi gik på efter-
løn i maj 2009. Før 
den tid tilbragte vi 
alle weekender og 
ferier hernede. 

Jeg har været med i Jungshoved Lokal-
råd siden generalforsamlingen 2012 og 
har blandt andet været med i Stiudval-
get og arbejdet med at få fibernet til 
halvøen. 

Jette Ramshøj, 
25 85 01 21, jette@ramshoj.dk: 
Har været første suppleant og senere 
medlem i Jungshoved Lokalråds besty-
relse siden 2012. 

Jeg er med i 
udvalget for Tu-
risme og Bosæt-
ning og nu se-
nest også i LUP
-udvalget, og i 
september 2016 
forlod jeg Trafikudvalget. 

Jeg har med stor hjælp fra mange frivil-
lige fået startet projekt Blomsternes 
Halvø.  

Jørgen B. Svendsen, 
53 80 28 56, jbsvendsen@mail.dk: 
Johanne, Elsa og jeg fandt i 2012 vores 
andet hjem bag Værket (det tidligere 
vandværk) i Stavreby.  

Her nyder vi godt 
af byens stærke 
fællesskab og den 
uspolerede natur.  

I Lokalrådet vil jeg 
arbejde for, at 
Jungshoved bliver kendt for de samme 
kvaliteter. 

Kristian Knudsen, 
30 22 69 93, coheaven@gmail.com: 
Kristian Knudsen, 53 år. Bosat på Ko-
havegården, Roneklint Str. Jungshoved 
siden 1991. I dag med min kone Anne 
Sofie, mit bo-
nusbarn Alexan-
der på fem år og 
vores lille datter 
Elisa. Er arkitekt 
og scenograf og 
beskæftiger mig 
med teatersce-
nografi og konstruktions-design. Jeg 
har siddet i lokalrådet i flere perioder 
og været optaget af demokrati, kultur 
og miljøforhold. 

Allan Capion, 
42 24 71 83, capion_a@yahoo.com:  
Lidt om mig selv. Jeg er flyttet til Jungs-
hoved i 1988, har dog haft familiemæs-
sig tilknytning til området siden min 
barndom. 

Jeg er 70 år. Jeg har til dato være be-
skæftiget som freelance konsulent hos 
store internationale koncerner.  
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Til daglig pas-
ser jeg mit hus 
og have i Lun-
degård, lige-
som jeg er 
aktiv i Præstø 
Lokalarkiv. 

I forbindelse med Lokalrådet deltager 
jeg i følgende udvalg: Transport og 
trafik, turisme og bosætning samt er-
hvervsudvalget. 

Lis Jespersen, 
60 12 78 01, lje@mediasupport.org: 
Boet på Jungshoved (Bønsvig) det sid-
ste år. Boet mange år i udlandet. Ud-
dannet socialantropolog med speciale i 
Kina. Arbejdet i Udenrigsministeriet, 
haft eget firma og 
arbejder i dag i In-
ternational Media 
Support i Køben-
havn. Elsker livet, at 
rejse, mine bøger, 
islandske heste, mit 
skovløberhus, min 
kajak, at lave god mad og drikke vin og 
mine venner og familie.  Vil gerne være 
med til at lave gode arrangementer på 
Jungshoved. 

Carina Hansen (rep. skolen), 24 84 85 
14, daline1976@hotmail.com: 

Jeg hedder Carina 
Hansen. Jeg bor i 
Stenstrup sammen 
med min mand Mads 
og vores datter Da-
line. Jeg er pædagog 
og arbejder i Børne-
huset Tusindfryd i 

Præstø. Vi har boet her på Jungshoved 
i fem år og elsker at være en del af den-
ne halvø med alt, hvad der rører sig af 
aktiviteter. Jeg elsker udeliv, natur, skov 
og strand. Jeg er lige kommet med i 
Lokalrådet og er i styregruppen for 
Jungshoved Skole. 

Sammen med Tina Åsberg står jeg for  
gruppen "Jungshoveds børn". 

Lise Jacobsen (rep. skolen), 
24 45 31 47, lisejacobsen1@gmail.com: 
Jeg har boet i Stenstrup på Jungshoved 
siden 1973 og været medlem af Lokal-
rådet fra starten i 1997, de sidste mange 
år som repræsentant for Jungshoved 
Skole. Jeg vil gerne være med til at vær-
ne om fællesska-
bet og Jungsho-
veds unikke 
natur og kultur 
samt være med 
til at formidle 
og udvikle sam-
me. 

Er med i Stiudvalg, LUP-udvalg, Turis-
me- og bosætningsudvalg, Hjemme-
sideudvalg. 

—————————————— 

Næste borgermøde i lokalrådet er 
tirsdag 4. oktober kl. 19.00 i skolen. 
Vel mødt. 
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LOKALRÅDETS MAILLISTE  
Lokalrådet har fået ny mailadresse: lokalraadetjungshoved@gmail.com 

Alle på den tidligere mailliste er overført og vil modtage nyheder i deres mailboks. 
Andre, som har lyst til at komme på maillisten, kan sende en mail til ovenstående 
adresse. 

Der udsendes nyheder og tilbud om aktiviteter med relevans til halvøen. Ikke køb- 
og salgsartikler. 

Maillisten bestyres af næstformand i lokalrådet Birgitte Escherich. 

NYT FRA JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING 

Hej, ja dig 
 
Er du over 16 år og elsker fodbold ligesom os andre? Så kom til prøvetræning her i 
Jungshoved Idrætsforening. Vi har p.t. to Herre Senior hold, et Serie 4-hold, 
et Serie 6-hold og et Dame Senior hold. 

Der er plads til dig, der vil spille seriøst, og til dig, der bare vil spille for hyggens 
skyld ;). Vi træner p.t. to gange om ugen, både Herre Senior (tirsdag og torsdag 
kl.19.00-21.00) og Dame Senior (tirsdag kl.19.00-21.00 og lørdag kl.15.00-17.00). 

Kig gerne forbi til træning, eller ring til mig eller mine assistent trænere Ricki og 
Fabio, hvis du vil høre mere:). Se også folderen ”Det sker i vinter på Jungshoved”. 

Vi er en klub i fremgang. Vi startede med ni spillere i klubben for tre år siden, og 
nu er vi godt 37 herre seniorer i klubben, ligesom vi for nylig har startet et 8-mands 
Dame Senior hold op, hvor vi allerede er nået op på 14 spillere. 

Coach Jesper tlf. 22 54 07 61 Ass.Coach Ricki tlf.  50 54 07 34 Ass.Coach Fabio 
tlf. 25 72 58 01 

Med sportslige hilsner,  
Jesper Jørgensen, 

formand/Coach Jungshoved IF 
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Ude godt, men hjemme bedst! Det 
måtte jeg sande, da jeg til denne udgave 
af bladet skulle finde mit yndlingssted 
på Jungshoved. Der var jo mange at 
vælge imellem, men efter endnu en 
sommer på terrassen var jeg ikke i tvivl. 
Det er her på Stavreby Strandvej. 

Fra altanen på 1. sal har vi en skøn 
udsigt over Bøgestrømmen og marker-
ne ned til vandet. Med skiftende afgrø-
der og forskellige “optrædende” i løbet 
af året er der altid noget at kigge på. 

I år har marken været strålende gul, og 
på en bar plet (hvor sneglene vist hav-
de haft en fest) har to unge, legesyge 
rådyr optrådt hver morgen. Når harven 
kører over markerne, stiger støjniveau-
et betydeligt, mens hundredvis af må-
ger følger efter. Og når gæssene ved 
vintertide indtager marken i tusindvis, 
har jeg kikkerten fremme og studerer 

med stor fornøjelse deres selskabelige 
adfærd. Og så er der jo altid fasanerne 
og den lille agerhønseflok, der en sjæl-
den gang også lægger vejen gennem 
haven. 

Over Bøgestrømmen kan vi kigge over 
på Nyord og helt til Stege. Om som-
meren med hvide sejl fra de mange 
både, der passerer igennem farvandet. 
Om vinteren ofte med en iskant, der 
vokser eller aftager alt efter temperatu-
ren, og altid med vandets skiftende 
farve, der afspejler himlens humør den 
dag. Dagen starter altid med et kig ud 
over vandet for lige at se, hvordan det 
tegner. 

Jo, vi har nydt vores udsigt – og så rig-
tig meget andet her i Stavreby – i de 17 
år, vi har boet her. 

Merete Siegumfeldt 

Mit yndlingssted på Jungshoved (8) 
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Høslætkursus for øvede på Jungshoved  

Den 29. maj 2016 var en flok engagere-
de høslætfolk samlet på en eng ved 
Jungshoved Nor for at blive bedre til at 
slå høslæt med le og lære le-håndværket 
mere i dybden. Ole Hundested Ander-
sen, som er medlem af et høslætlaug i 
Gribskov og kyndig med en le, gav 
deltagerne en grundig introduktion og 
individuelle råd i høslæt med le. Mikkel 
Vinter, medlem af Jungshoved Høslæt-
laug, havde lagt areal til kurset; en 
smukt beliggende eng med udsigt over 
Jungshoved Nor. Engen rummer 
blandt andet en større bestand af Maj-
gøgeurt.  

Deltagerne kom både fra Jungshoved 
Høslætlaug, Atterbanke Høslætlaug og 
høslætfolk fra Borre, som også deltager 
i den årlige naturplejedag i Jydelejet på 
Høje Møn. De fleste havde prøvet at 
slå med le i nogle år, men der var også 
enkelte nybegyndere.  

Dagen startede med en grundig gen-
nemgang af leen som naturplejered-
skab, herunder indstilling af ledraget og 
lebladet. Når man slår med le, er det 
vigtigt at lebladet skærer sig gennem 
græsset i halvcirkler, og at lebladet hele 
tiden ligger på jorden. Ole forklarede 
også om slibning af lebladet med en 
særlig slibesten. Her pointerede han, at 
det er vigtigt at slibe ofte, gerne ligeså 
ofte som Niels Hausgaard stemmer 
guitar, tilføjede han. Ole satte først de 
øvede høslætfolk i gang og gav herefter 
en introduktion til nybegynderne. 

Ole sluttede af med at forklare de vig-
tigste tommelfingerregler omkring sik-

kerhed, når man er mange, der slår slet 
samtidigt. Eksempelvis at holde afstand 
og at transportere en le på en sikker 
måde.  

Herefter gik folk i gang med dagens 
høslæt i praksis. Mange havde med-
bragt deres egne leer. Undervejs gav 
Ole deltagerne små råd og rettede på 
deres teknik hver især.  

Efter frokost gav Ole en introduktion 
til harring af lebladet for dem, der hav-
de interesse i dette, og deltagerne kun-
ne prøve at harre lebladet på to forskel-
lige måder. Det var vanskeligere, end 
det så ud til, og det kræver en del øvel-
se at kunne harre en le rigtigt. Ole 
fremviste en samling af forskellige le-

Ole viser teknikken med slibning af et leblad.  
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bladstyper og illustrerede, hvordan de bliver brugt til forskellig slags vegetation. 

Ole forklarer indstillingen af ledraget og lebladet.  

Ole viser harring. Gunvor afprøver teknikken med harring.  
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Det var tid igen til at blive bedre til le-
teknikken og fortsætte høslættet på en-
gen. Alle gik i gang igen med høslæt og 
fik flere tips til at finpudse og forbedre 
teknikken. Nogle af deltagerne øvede sig 
i at slå uden om orkidéerne og få bugt 
med et større område med tagrør og 
lyse-siv.  

Dagen sluttede af med kaffe, te og kage i 
det grønne, og Mikkel kom med en tril-
lebør med vand og øl til dem, som var 
ekstra tørstige efter dagens arbejde. 

Fotograf: Niels Westergaard Knudsen 
(deltager på høslætkurset).  

Tekst: Naturvejleder Elise Hvelplund 
Brink.  

Mikkel i sving med leen.  

Ole viser le-teknikken og giver tips til deltagerne. 

Frokost i det grønne efter formiddagens arbejde.  



22 

 

Endnu en gang omdeles folderen ”Det 
sker i vinter på Jungshoved” sammen 
med bladet. Tak til pensionistforenin-
gen for det ekstra besvær. Når man 
læser om alle folderens mange tilbud, 
bliver man stolt af at bo på en lille, ak-
tiv halvø, og der skulle være noget for 
enhver smag. Ellers er det bare at for-
tælle om sin gode ide til styregruppen, 
og så finder vi nok ud af lokale etc., 

såfremt det passer ind i skolens for-
målsparagraf. 

Til vinter kan man væve, strikke, kni-
ple, male, tegne, digte, sy ruser, lave 
blomsterdekorationer, lave mad, spille 
kort, billard eller banko og synge sam-
men med andre. Man kan komme i 
form med afspænding, traveture, yoga, 
gymnastik, petanque eller badminton. 
Man kan deltage i spiseklubben, mødes 
med andre børnefamilier, gå til fore-
drag, tage på udflugter, deltage i høj-
tidsfester, gå på julemarked og deltage i 
lokalrådsarbejde. 

Der er noget for alle aldre, fra de aller-
mindste til dem på snart 100. Vi byder 
bl.a. velkommen til et tumlehold for 2-

Nyt fra Jungshoved Skole 
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4-årige børn. Alle ønskes en rigtig god 
og aktiv vintersæson.  

Fra styregruppen kan vi desuden for-
tælle, at det ser ud til at budgettet hol-
der, at vi satser på kalkning af skolen i 
efteråret og gerne udskiftning af nogle 
vinduer i samarbejde med kommunens 
pulje til bevaringsværdige bygninger. 
Der er istandsat og malet en del vindu-

er, havelåger og plankeværk hen over 
sommeren – tusind tak til de frivillige 
hænder. Det pynter så meget. 

Vi har haft en del gæster i skole og læ-
rerbolig i juli, som ellers plejer at være 
den helt stille periode hos os. Til august
-september kommer der foreløbig syv 
hold i skolen og to i lærerboligen, så 
der bliver liv i huset. 

Husk, det er muligt at leje lærerboligen, 
hvis man skal have flere overnattende 
gæster end sommerhuset eller helårshu-
set kan rumme. 

Ring til Lise på 24 45 31 47, og hør 
mere eller se på www.jungshoved.net/ 
overnatning. 

I den kommende vinter venter nye 
udfordringer med bl.a. et nyt booking-

system i kommu-
nen, som vi ifølge 
aftalen med Vor-
dingborg Kommu-
ne skal være en del 
af – men først får vi 
et kursus, så det 
skal nok gå.  

Lørdag 1. oktober 
mødes alle brugere 
af skolen til ar-
bejdsdag kl. 9.00, 
hvor der fordeles 
opgaver over en 
kop morgenkaffe/ 
-te. hele huset bli-
ver gjort rent og 
klar til en ny sæson. 
Dagen slutter efter 
frokost kl. 14.00. 

God sensommer og på gensyn snart. 
Pva styregruppen Lise Jacobsen 
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Rigtig mange kender til glæden ved 
frivilligt arbejde. Personligt er jeg aktiv 
og frivillig i flere sammenhænge, men 
dette indlæg handler specifikt om 
Jungshoved. 

Det frivillige arbejde på skolen blev jeg 
egentlig ”suget” ind i 2000. Et croquis-
hold, Jerry Codera havde i sit private 
atelier, var med årene vokset – pladsen 
blev for trang. Som fast deltager i den-
ne gruppe tilbød jeg at undersøge mu-
ligheden for lokaler på skolen. Det var 
ok – og medførte en slags ”sekretær-
rolle” til mig. Engang i slutningen af 
2003 flyttede vor leder til Norge, og vi 
fortsatte selv. I 2009 begyndte det at 
knibe med interesse og tilslutning – ved 
årets udgang besluttedes at lukke ned. 

Ud over alle de fra lokalområdet, jeg i 
forvejen kendte, lærte jeg (som frivillig) 
via skolen en masse nye mennesker at 
kende. Det er nemlig sådan, at vi som 
brugere ikke betaler for at låne lokaler 

på skolen, men vi accepterer at yde lidt 
til gengæld for logi, lys og varme.  Såle-
des forventes det, at vi stiller op ved 
husets årlige ÅBENT HUS arrange-
ment og viser – dels hvem vi er og dels, 
hvad vi sysler med. Så selv om de en-
kelte hold kommer på forskellige uge-
dage og tider, så møder man her hinan-
den og får samtidig hilst på mange gæ-
ster. Derudover har skolen disse to:   

En Arbejdsdag.  Her spørges om hjælp 
til særopgaver.  Det kan være alt fra 
tilplantning og flytning af kæmpekruk-
ker, kitning af vinduer, diverse ting der 
kræver noget ekstra. Og en Store ren-
gøringsdag. Den dag bliver der va-

sket, skuret, fejet, pudset, ryddet op, 
repareret og måske også malet lidt – 
kort sagt gjort grundigt, gammeldags 
hovedrent. Ved sidstnævnte plejer hol-
dene hver at stille med et par hjælpere. 
Og tro mig, det er en særlig glæde at se 
og mærke, hvor meget forskel der er, 
fra vi mødes klokken 9 og fordeler 
arbejdsopgaverne imellem os, til vi 
siger farvel klokken 14. Skolen næsten 

Frivilligt arbejde (7) 
Indholdet og glæden ved frivilligt arbejde i Jungshoved Skole 
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stråler, og alle rum dufter indbydende 
rent og dejligt – klar til en ny sæson! 

Hovedparten af mit voksenliv har jeg 
boet på Jungshoved. Den gamle skole er 
omdrejningspunkt for mange og for-
skelligartede aktiviteter, så gennem årene 
har den givet min familie og mig utallige 
gode oplevelser. Derfor ville jeg rigtig 
gerne give noget tilbage, men samtidig 
også utrolig gerne fortsat være en del af 
fællesskabet omkring skolen. 

Efter tegneholdets slutning og efterføl-
gende nøje overvejelser kontaktede jeg 
Lise Jacobsen og spurgte, hvad hun 
synes om en eventuel oprettelse af en 
Strikkecafé på Jungshoved Gamle Skole. 
Vejen fra ide til beslutning blev ganske 
kort!  Holdet kører rigtig godt og er med 
årene blevet pænt stort.  Dels er der altid 
god opbakning til aktiviteter på skolen, 

og dels er strikning m.m. på det seneste 
blevet uhyre populært! 

Det frivillige arbejde på skolen er for en 
dels vedkommende blevet ”udvidet”. 
Forstået således, at der er – og har været 
– ekstra mødeaktivitet i forbindelse med 
harmoniseringen af forsamlings- og 
egnshuse i hele kommunen. 

Men jeg tror, jeg kan tale på vegne af alle 
os frivillige, når jeg siger: At den kolos-
sale opbakning og det enorme SAM-
MENHOLD, der er i nærområdet – vi 
fik hele 712 underskrifter på ønsket om 
at bevare skolen – giver så meget til vo-
res energi og arbejdsglæde, at Jungsho-
ved Skole i mange år frem kan fortsætte 
med at være et fælles, dejligt samlings-
punkt. 

Kærlig hilsen fra en af de glade frivillige, 
Lise Særslev 
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Til Jungshoved lokalrådsmøde i foråret 
blev jeg opfordret til at skrive lidt om, 
hvad ”bio-økonomi” er. Bioøkonomi 
er et stort emne, derfor fokuseres der 
nedenfor blot på et væsentligt delemne, 
hvor der allerede gøres en aktiv indsats 
på Jungshoved. At titlen på denne arti-
kel er ”Sund jord kan modvirke klima-
forandringer” vil forhåbentlig virke 
logisk, når man har læst artiklen :). 

Bioøkonomi hænger uløseligt sammen 
med det større begreb ”cirkulær øko-
nomi”, og derfor får forklaringen lov at 
starte på verdenshavene. Dame Ellen 
MacArthur sejlede som ung kvinde 
alene rundt om Jorden i 2004 og satte 
rekord som hurtigste solo-sejler. Med 
sig havde hun et absolut minimum af 
forråd for at være så let og hurtig som 
muligt. Omhyggelig økonomisering, 
med det, man har med, kan gøre for-
skellen mellem liv og død – løber man 
tør for energi til autopiloten, kan man 
ende med masten nedad på sekunder. 
“Min båd var min verden, jeg var kon-
stant bevidst om mit begrænsede for-
råd. Da jeg kom i land, begyndte jeg at 
forstå, at det samme gælder den ver-
den, vi alle lever i. Jeg var blevet akut 
bevidst om den dybeste betydning af 
ordet “begrænset”, og når jeg satte det 
sammen med forråd og ressourcer i 
den globale økonomi, forstod jeg, at vi 
står over for store udfordringer.”  

Den dybe forståelse af, at vi skal være 
bedre til at holde hus med de råvarer, vi 
dyrker, og værdifulde metaller og mine-
raler, vi udvinder fra jorden, fik Ellen 

MacArthur til at vie sit liv til at arbejde 
for, at vi bruger naturen og råstofferne 
på en måde, så råstofferne kan genbru-
ges og jorden blive ved med at være 
frugtbar. I stedet for at producere, for-
bruge og smide ud, afbrænde og depo-
nere, skal vi genbruge alt, hvad enten 
det er gamle ting, skrald eller spilde-
vand. Både fordi vi skal passe på klima 
og klode; men også fordi der er be-
grænsede mængder at udvinde, og ud-
vinding bliver mere og mere omfatten-
de og ressourcekrævende. 

Som det sker 100% effektivt i naturen, 
skal vi mennesker også blive dygtige til 
at genbruge ALT. Vi skal genbruge, 
recirkulere og genanvende med opti-
mal energiproduktion undervejs. Cirku-
lær økonomi er baseret på maksimalt 
genbrug – i modsætning til brug og 
smid ud-kulturen.  

Det er let at forstå fornuften i cirkulær 
økonomi, men stadig en udfordring at 
gøre det til god økonomi i en verden, 
hvor vi ofte tænker kortsigtet.  Et ek-
sempel er mobiltelefoner, som indehol-
der værdifulde grundstoffer bl.a. guld. 
Skal man producere en vielsesring, kan 
guldet enten udvindes fra 10 tons guld-
åre – eller 10 kg kasserede mobiltelefo-
ner. Den største udfordring for at gøre 
genbruget økonomisk rentabelt er at 
sikre, at de virksomheder, der kan skille 
og genbruge fx mobiltelefoner, får let 
ved at få fat på de gamle telefoner. Den 
udfordring arbejder flere og flere virk-
somheder nu aktivt på at løse for man-
ge forskellige slags produkter. 

Sund jord kan modvirke klimaforandringer 
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Ellen MacArthur er ikke alene om at 
oplyse om cirkulær økonomi; men hen-
des hjemmeside giver et godt indblik: 
http://www.ellenmacarthurfoundation. 
org 
Vil man helst læse på dansk, kan man 
google ”Cirkulær økonomi” og få et 
indtryk af, hvad der er gang i herhjem-
me – bl.a. i Næstved kommune, som er 
ved at lægge an til at profilere sig på 
netop cirkulær økonomi med projektet 
”Resource city”. 

FN, EU, Danmark – alle steder øges 
fokus nu på cirkulær økonomi. De 
overordnede mål er på sigt at kunne 
lade det fossile brændstof blive i jor-
den, mindske klimagasser, recirkulere 
næringsstoffer og kulstof til jorden, 
genbruge materialer og minimere af-
faldsforbrænding og deponering. Eller 
kort sagt levere Jorden videre til vore 

efterkommere i samme eller bedre 
stand, end hvad vi selv overtog. 

Bioøkonomi er den del af cirkulær øko-
nomi, hvor produktionen er baseret på 
”det grønne”, dvs. alt hvad vi kan dyr-
ke på jorden og i vandet, fx dyr, planter 
og alger. Det handler om biologisk 
materiale, der ud over mad også kan 
forarbejdes til kemikalier, skønhedspro-
dukter, ingredienser, medicin, bygge-
materialer og alt, hvad vi i dag produce-
rer med fossile ressourcer, hvor fx pla-
stik og skønhedsprodukter ofte frem-
stilles på grundlag af råolie.  

Når der ikke kan udvindes eller raffine-
res flere højværdiprodukter af det bio-
logiske materiale, går resterne til pro-
duktion af bioenergi. Biokul, bioaske 
og den afgassede biomasse fra den 
biobaserede energiproduktion tilbage-
føres til jorden, slutter cirklen og giver 
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næring til ny planteproduktion. En ny 
forgasningsmetode til spildevandslam 
kan frasortere tungmetaller og gøre det 
sikkert også at tilbageføre næringsstof-
fer fra spildevandsslam til jorden. 

Forbedring af jordens frugtbarhed er et 
vigtigt grundlag for hele omstillingen til 
grøn økonomi, hvor vi skal dyrke mere 
med færre ressourcer. FAO har i flere 
årtier påpeget, at vi med plove og har-
ver udpiner jorden for dens livgivende 
mikroorganismer og omdanner meget 
af det kulstof, som er i jorden, til klima-
gasser i atmosfæren. Og det virker 
dobbelt negativt, for uden tilstrækkelige 
mængder af kulstof i jorden, kan vi 
ikke dyrke den. Omvendt kan vi med 
en frugtbar jord udnytte, at planterne 
lever af at optage klimagasser (CO2). 
Hvis vi lader være med at vende jorden 
rundt ved at pløje, bliver en del af kul-
stoffet fra CO2, som under plantevæk-
sten er bygget ind i rødderne, nede i 
jorden – man taler om at ”lagre kulstof 
i jorden” som et middel til at reducere 
CO2 indholdet i atmosfæren. Dermed 
kan man mindske klimaforandringer.   

Hvis ikke man tager helheden 
i betragtning, kan man nemt 
blive snydt! 
Vi er vant til at vurdere fx en mark 
med hvede på, hvor mange kilo kerner 
og halm, vi kan høste over jorden. I 
fremtiden vil der også være fokus på, 
hvor mange kilo rødder, der kan udvik-
les i jorden. Det er ved at gå op for os, 
at rødderne kan meget mere end blot 
suge vand og næring. Rødderne er byg-
get med CO2 (klimagas), som bladene 

har optaget fra luften. Når man taler 
om at ”lagre kulstof i jorden”, sker det 
netop ved at sikre en dyb og kraftig 
rodvækst i hele vækstsæsonen. Lidt 
forenklet kan man sige, at for at sikre, 
at mest muligt af kulstoffet bliver i jor-
den, er det vigtigt, at der ikke rodes i 
jorden med plov og harve. En ny måde 
at dyrke jorden på, hvor man netop 
lader plov og harve stå, kaldes Conser-
vation Agriculture (CA). CA giver 
mange fordele, for ud over at kunne 
nedbringe mængden af klimagasser i 
luften, bliver jorden mere frugtbar med 
gavnlige mikroorganismer, der giver 
sunde planter. Jorden bliver også bedre 
til at opsuge vand og holde på det til 
tørre perioder. 

Fra overvejelserne fra de store ver-
denshave er vi nu nået ud til nogle 
marker på Lynggård på Jungsho-
ved. Marker, som ikke har været 
pløjet i de sidste 14 år – og hvor 
regnorme ”en masse” har indtaget 
pladsen sammen med produktive 
jordbakterier og mychorizza-svam-
pe, som hjælper planterne med at 
udnytte næringsstoffer og minera-
ler, optage CO2 fra atmosfæren og 
lagre kulstof i jorden. Jorden har 
genvundet og forbedret sin frugt-
barhed og bidrager allerede til at 
modvirke klimaforandringer – og 
kan samtidig levere afgrøder til det 
biobaserede samfund. Væsentlige 
sidegevinster er øget dyreliv på og i 
jorden! Men det er en anden histo-
rie :). 

Mette Jørgensen, Skovhuse 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
September-december 2016 

  Jungshoved Allerslev 

15. s. e. trin. 4. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

16. s. e. trin. 11. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

17. s. e. trin. 18. sep. 9.00 10.30 

18. s. e. trin. 25. sep. 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

19. s. e. trin. 2. okt. Ingen 10.30 

20. s. e. trin  9. okt. 10.30 Ingen 

 11. okt.   19.00 Konfirmander 

21. s. e. trin. 16. okt. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

22. s. e. trin. 23. okt. 10.30 Ingen 

23. s. e. trin. 30. okt. Ingen 10.30 

Allehelgensd. 6. nov. 16.30 19.00 

25. s. e. trin. 13. nov. 10.30 Ingen 

Sidste s. e. trin. 20. nov. Ingen 10.30 

1. s. i adv. 27. nov. 10.30 Ingen 

2. s. i adv. 4. dec. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

3. s. i adv. 11. dec. 10.30 Ingen 
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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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I 2017 markeres 500 året for Martin Luthers opslag af 95 teser på porten til Slots-
kirken i den tyske by Wittenberg. Teserne var en åben protest mod misbrug i kir-
ken. Hvad der derefter skete, kalder vi i dag for reformationen.  

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Jesper Blomgren og Torben Møllen-
bach i 2017 en fem dages sognerejse til Luthers Tyskland. 

Man kan læse mere om arrangementet i foredragsfolderen, som bliver uddelt her i 
Jungshoved sogn. 

Joseph Fiennes spiller Martin Luther i filmen Luther (2003). Han ses her slå sine 
teser op på kirkedøren. (Se venligst billedet i folderen: Arrangementer i Allerslev og Jungsho-
ved kirker, efteråret 2016. Red.) 

Der er arrangeret følgende som optakt til rejsen i Luthers fodspor, hvortil 
alle interesserede er velkomne: 

Onsdag 26. oktober 2016, kl. 19.00 i Allerslev Præstegård: Hyggelig informati-
onsaften.  

Onsdag 23. november 2016, kl. 19.00 i Allerslev Præstegård: Foredrag med 
Kåre Johannessen. 

Onsdag 18. januar 2017, kl. 19.00 i Udby Præstegård: Første filmaften. Vi ser 
halvdelen af filmen Luther fra 2003. Der vil være en kort introduktion til filmen. 

Onsdag 22. februar 2017, kl. 19.00 i Allerslev Præstegård: Anden filmaften. Vi 
ser den anden halvdel af filmen Luther fra 2003. Der vil være også være tid til at 
svare på spørgsmål til filmen. 

Onsdag 15. marts 2017, kl. 19.00 i Udby Præstegård: Foredrag med Tine 
Ravnsted-Larsen Reeh, Professor, Dr. Theol. Det Teologiske Fakultet i Køben-
havn.  

En fælles rejse i Luthers fodspor  

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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Teatertur 
Den kommende teatertur er endnu ikke aftalt og bestilt. Vi studerer i øjeblikket 
teatrenes kommende forestillinger, og så snart vi har turen klar, informerer vi i 
kirkerne, på hjemmesiden, og på vores nyhedsbreve.  

Er man interesseret i løbende at få et nyhedsbrev med alt, hvad der foregår i Al-
lerslev og Jungshoved sogne, kan man henvende sig på mailen: tom@km.dk. 

Høstgudstjenester 
Allerslev Kirke, søndag 4. sepember., kl. 10.30 

Jungshoved Kirke, søndag 11. september, kl. 10.30 
Traditionen tro fejrer vi med to gudstjenester, at høsten enten er vel overstået eller 
endnu i gang.  

Vi synger de gamle salmer om livets gang, om "høsten her og høsten hist", og om 
"alle goder gaver, der kommer oven ned". Flere af salmerne stammer fra en længst 
forgangen tid, hvor arbejdsvilkår og tekniske muligheder var ganske andre end nu 
om dage. Peter Hansens maleri herunder kunne være en illustration til Grundtvigs 
”Nu falmer skoven”. (Se venligst billedet i folderen: Arrangementer i Allerslev og Jungshoved 
kirker, efteråret 2016. Red.) 

Hverken Grundtvig eller Peter Hansen kendte til moderne tiders GPS-styrede 
mega-mejetærskere, der som en lille fabrik høster en mark i en ruf og uden at sætte 
kornet i neg, som vi ser på marken.  

Grundtvig kunne digte om markarbejdet, men vi har endnu til gode, at en moder-
ne digter skriver om vor tids høstarbejde. 

Sogneudflugt lørdag 1. oktober 
Program: 

kl. 8.30: Afgang: Jungshoved Brugs 
kl. 9.00: Afgang: Allerslev Kirke 
Kl. 10.30–13.30: Fuglsang Kunstmuseum. Omvisning, frokost, tid til gåtur 
museum/park. 
Kl. 14.00–15.00: Maribo Domkirke og det nye pilgrimshus. Omvisning v. sog-
nepræst Elizabeth Knox-Seith. 
Kl. 15.15-16.30: Dodekalitten ved Kragenæs. Besøg ved de mægtige stenko-
losser og tid til at nyde medbragt kaffe/te/kage. 
Kl. 17.30: Hjemkomst.  

Pris: 200,00 kr. 

Tilmelding og praktiske oplysninger: Torben Møllenbach, tlf: 55 99 60 17, e-mail: 
tom@km.dk 

Tilmeldingsfristen er 16. september 
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Sangaften torsdag 20. oktober kl. 
19.00 

Jungshoved Kirke 

Adventsmøde, Onsdag 7. decem-
ber, kl. 14.30 

Allerslev Præstegård 

Sangaften søndag 11. december kl. 
19.00 

Jungshoved Kirke 

9 læsninger, Allerslev Kirke, 

Tirsdag 13. december, kl. 19.00 

Herlufsholm Kirkes Kammerkor 

Menighedsrådsvalg 2016 
Husk Orienterings- og opstillingsmøde 

Som omtalt i sidste nummer af bladet 
skal der i år til efteråret afholdes menig-
hedsrådsvalg i hele landet – herunder 
også til Stege-Vordingborg Provstis 27 
sogne, der ledes af 21 menighedsråd. 

Menighedsrådene er arbejdsgivere for 
organister, kirkesangere, gravere og 
andre ansatte ved kirkerne – dog ikke 
præsterne. De økonomiske rammer 
udstikkes af provstiudvalget, og det er 
ethvert menighedsråds opgave at hand-
le økonomisk ansvarligt og arbejde 
inden for disse rammer. Menighedsrå-
dene varetager også vedligeholdelsen af 
de mange fine, gamle bygninger og 
middelalderkirker, som fx Rejsestalden, 
graverboligen og kirken her på Jungs-
hoved. Endelig er det også menigheds-
rådenes opgave at fremme det kirkelige 
liv i sognene i samarbejde med de an-
satte præster. 

Derfor er der brug for opfindsomme 
og kreative personer i et menighedsråd. 

Hvis du har sans for ledelse, for øko-
nomi, interesserer dig for kulturskatte 
eller for at stable nye initiativer på be-
nene, så er menighedsrådsarbejdet må-
ske noget for dig. 

Hvad enten du måtte ønske at opstille 
til menighedsrådet eller gerne vil kom-
me med gode ideer og forslag til Jungs-
hoved Menighedsråds fremtidige arbej-
de, håber vi, at du vil møde op til Ori-
enterings- og opstillingsmødet tirsdag 
13. september 2016 kl. 19.00 i Rejse-
stalden ved Jungshoved Kirke.  

Det nuværende menighedsråd vil indle-
de menighedsmødet med at informere 
om de mål, vi har nået de sidste fire år, 
samt orientere om de ideer, mål og 
udfordringer, vi har for arbejdet i de 
kommende fire år.  
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Desuden vil det nuværende menig-
hedsråd opstille en valgliste. 

Hvis du ikke kan deltage eller ønsker at 
opstille din egen liste, kan du kontakte 
Bent Pedersen, der er udpeget til at 
være valgformand. Bent Pedersen kan 
træffes på mobil 24 80 08 32.  

Valglister afleveres senest tirsdag 27. 
september 2016 kl. 19.00. Se nærmere 

om indleveringsteder på hjemmesiden 
sogn.dk/jungshoved.  

I begyndelsen af september vil valget 
blive officielt annonceret af provstiet i 
dagspressen og ugeblade. 

Jungshoved Menighedsråd ser frem 
til et godt fremmøde i  

Rejsestalden tirsdag 13. september 
2016 kl. 19.00. 

Nyt fra Stavreby gadekær 

I Stavreby er der gang i arbejdet med at 
forskønne gadekæret. Først kom de 
fine, nye blomsterkummer. Så kom der 
to paller med belægningssten. Pernille 
og Michael, Stavreby Strandvej 17 hav-
de ellers velvilligt doneret rustikke fliser 
(som ølandsbrud), men desværre var 
der ikke nok. så derfor blev der købt 
belægningssten til at lægge omkring 
den nye grill. Når pladsen er færdig, 
bliver der opstillet rustikke bænke af 
kalmarplanker rundt om. 

I løbet af august bliver hækken fjernet, 
så der kan blive plantet en ny. Det kan 
først lade sig gøre, når der er høstet på 
marken ved siden af. Tilplantning sker 
efter planen i løbet af november.  

Når vi kommer frem til oktober-
november, skulle vi gerne have plantet 
et grantræ, som kan have lys på i de-
cember måned og byde alle velkom-
men til Stavreby. 

Med venlig hilsen, 
Gadekærsudvalget for Stavreby 
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Nu er der mange gode grunde til at 
have gamle, store træer i sin nærhed. 
Udover at de er smukke, unikke skab-
ninger, rummer de som bekendt også 
en masse naturligt liv. De hjemmehø-
rende arter ask, bøg og eg er nogle af 
topscorerne, når det gælder antallet af 
tilknyttede arter. Det er især svampe, 
insekter og fuglearter, som er mere eller 
mindre afhængige af disse kæmpers 
tilstedeværelse som levested og næ-
ringskilde.  Men træerne får også selv 
en hel del ud af det.  Bl.a. symbiose 
med svampe i jorden og hjælp til spred-
ning af deres frø fra fuglene. Kongen 
over dem alle er selvfølgelig egetræet, 
med dets helt utrolige, mangeartsrige 
værtskab. 

En af de fugle, som er tæt knyttet til 
gamle træer, er spætmejsen. Den er 
næsten sikker, at hvis der er flere gamle, 
store træer – helst eg – i en landsby 
eller i en del af skoven, findes  spætmej-
sen også her. En hulruger, som natur-
ligvis også kræver en hulhed i et gam-
melt træ for at kunne yngle. Men den er 
mindst lige så afhængig af de gamle 
træer for deres rige insektliv og frø, 
som altovervejende fødeemne.  Så der-
for kan man vist godt regne ud, at 
spætmejsen er en ganske almindelig 
fugl her på Jungshoved. Vi har mange 
gamle ege, i skov og i markskel, lad os 
passe godt på dem! 

Den lille skov ved forsamlingshuset, 
som er min nabo, rummer godt nok 

Fugle på Jungshoved 

Spætmejse.  Fotograf Keld Skytte Petersen  
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Spiseklubben på Jungshoved Skole 
Velkommen i spiseklubben. Vi glæder os til at se nye som 
gamle gæster. 

De tre næste gange bliver: 13.10., 3.11. og 24.11. Alle dage er 
torsdage. 

Man kan komme og spise fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Køkkenet 
lukker kl. 20.00. 

Den 3.11. har vi igen den glæde at byde Pia Prehn velkommen som gæstekok. 

Nogle gange serveres foruden hovedretten også en dessert, fremtryllet af dessert-
kokken Merete Larsen. 

Prisen for et måltid mad er 50 kr. pr. voksen og 25kr. pr. barn (mellem 4 og 12 år). 
Børn under 4 år er gratis. Til maden serveres vand. Øl, sodavand og vin kan med-
bringes. 

Deltagerantallet er max. 50 personer pr. gang. 

Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, tlf. 22 21 55 25 eller pr. e-mail til: 
knudjacobsen@gmail.com  

Husk tilmelding i god tid. Tilmelding foregår igen efter først til mølle-princippet. 

På gensyn. 
Venlig hilsen, Kurt og Knud 

nogle ældre træer, men kun én gammel 
eg. Det har tilsyneladende ikke været 
tilstrækkeligt for en spætmejsefamillie. 
Lige til at jeg i år hørte én kalde derov-
re! Måske en strejfer, men måske en ny 
lokalitet for denne herlige fugl. Man er i 
øvrigt ikke i tvivl, hvis man har en 
spætmejsefamilie i sin nærhed, den er 
meget højlydt stort set hele året rundt. 
Den er standfugl og kommer gerne til 
foderbrættet om vinteren. 

Spætmejser kan af og til godt gå i fugle-
kasser, hvis der et boligmangel. Knud 
og Lises stærekasse blev brugt af et par 
denne sommer. Indflyvningshullet bli-
ver så lige muret til, så det passer i stør-
relsen! 

Sune Madsen 
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Igen i år byder vi velkommen til en række spændende foredrag på skolen arrange-
ret af Foreningen Norden og Jungshoved Skole. 

Alle er velkomne. Pris for foredrag, kaffe/te og kage er 55 kr. 

TORSDAG 6. OKTOBER kl. 19.00  
Kiruna – byen der skal flyttes – Nordsverige og polaregnen. 
Lysbilledforedrag ved Jernbaneentusiast Kurt Andreasen  
I Kiruna har man brudt jern siden 
1890erne. Jernminen er så nær byen, at jern-
åren går ind under centrum. Derfor skal 
store dele af byen flyttes, da minedriften 
bevirker sprækker i jordoverfladen og fare 
for sammenstyrtninger. Vi er på guidet tur i 
minen og i byen og ser på bygninger, der 
skal bevares og på dem, der ikke skal flyttes 
(For. Norden) 

TORSDAG 27. OKTOBER kl. 19.00 
Nyt Syns projekt i Vestafrika og Nepal 
Foredrag ved Jette Honoré, Roneklint. 

I sidste Jungshoved Blad skrev Anne Okholm om indsamling af 
brugte briller, som er fundamentet i det projekt, Jette Honoré har 
været med til at stifte i 2009 – en forening af frivillige ildsjæle, som 
alle har en tilknytning til optikerbranchen. Jette er tilknyttet to for-
skellige projekter og har været syv gange i Vestafrika og to gange i 
Nepal. Målet er at hjælpe fattige folk med synsproblemer. Alt dette 
fortæller Jette meget mere om i sit foredrag. Jette opfordrer alle på 
Jungshoved til at se efter i gemmerne, om der skulle være briller, 

der ikke bruges mere. Tag dem med til foredraget eller læg dem i ”brillekassen”, 
der står på biblioteket (Skolen). Læs mere om projektet på www.facebook.com/
synforsageniafrika/ 

MANDAG 31. OKTOBER kl. 19.00 
”Vi er alle i samme båd” 
Herbert Silz, der er næstformand i Møn-Vordingborg Foreningen fortæller om det 
nordiske fællesskab, og om hvorfor vi har mere til fælles med de andre nordiske 
lande end landene i middelhavsområdet.  

Kulturaftener på Jungshoved Skole 
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Herbert Silz er født i den lille by Sprottau (nu Szprotawa) i 
Schlesien og opvokset i Kunzendorf, som nu hedder Chi-
chy. Han blev født i 1939, og i 1945 måtte familien forla-
de Schlesien, da Tyskland blev delt op, og Polens grænser 
blev flyttet vestpå. Han fortæller om sit liv og sin bosættel-
se i Danmark og om, hvorfor han mener, at det nordiske 
samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale 
samarbejdsformer. (For. Norden). 

MANDAG 14. NOVEMBER kl. 19.00 
Skumringstime 
Når bestyrelsesmedlem Carsten Saunte læser uddrag fra bogen ”Allatta! 2040”, 
Olieeventyret” af Debora Hansen Kleist, kl.19.00, deltager vi i verdens største op-
læsning, da samtlige nordiske lande fra Baltikum i øst til Grønland i vest læser den 
samme tekst.  

Efter kaffen er der foredrag om  

GRØNLAND I 27 ÅR  

Jette og Walter Christensen fortæller om oplevelser og indtryk samt sam-
fundsudviklingen i Grønland gennem de mange år 

Jette og Walter rejste til Grønland i 
1964 og fandt et land så storslået og 
spændende, at de blev i 27 år! De før-
ste to år tilbragte de i Akunaq i Disko-
bugten i Nordgrønland som de første 
danske lærere på stedet. Akunaq er en 
lille bygd med blot 200 indbyggere, 
men til gengæld 400 slædehunde. De 
følgende tre år boede de i Alluitsup 
(Sydprøven) i Sydgrønland. Sydprøven 
er betydelig større end Akunaq, og 
tilværelsen der var ganske anderledes. 
Men den største del af deres grønland-
ske tilværelse tilbragte de i Qaqortoq 
(Julianehåb), som de forlod i 1991.  
(For. Norden). 
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1. august 2016 

Der har den sidste tid været en meget 
generende lugt fra biogasanlægget  på 
Lynggården. Jungshoved Miljøgruppe 
(JM) har fået et utal af henvendelser 
om sagen, og vi har løbende været i 
kontakt med Vordingborg Kommune 
(VK). VK skriver 15. juli til JM, at de 
har sendt en indskærpelse til Peder 
Andersen (PA), og at de forventer, at 
tilsætning af jerntrichlorid kan begræn-
se lugtgenen, ellers må næste tiltag være 
opsamling og rensning af luften. 

Lugtgener har også tidligere været et 
stort problem. Hvis der fremover er 
lugtgener, opfordrer JM til, at man 
straks kontakter PA, VK, JM og Lokal-
rådet. 

JM har klaget til Statsforvaltningen og 
til Natur- og Miljøklagenævnet over 
det, vi opfatter som manglende hånd-
hævelse af den gældende miljøgodken-
delse for Lynggård Biogas. Det handler 
om overproduktion og mange forure-
nende udslip til Bøgestrømmen, som 
der med diverse miljøgodkendelser 
ikke sættes en effektiv stopper for. 

JM har efter henvendelser fra lokalbe-
folkningen besigtiget udløbet ved Stav-
reby Havn, som lugter fælt og forure-
ner Bøgestrømmen med spildevand fra 
Stavreby. VK kunne dog ikke se noget 
pga. bevoksning… JM vil nu kontakte 
havnens ejere og få lov til at slå græsset 
ved udløbet og derefter kontakte VK 
igen.  

VK har i mange år undladt at bruge 
Round-up, men har besluttet at bruge 
det igen. Lokalrådet har påtalt dette 
over for VK. JM bakker op om dette 
initiativ og ser gerne Jungshoved som 
en giftfri halvø.  

Miljøvenlig hilsen fra Jungshoved Mil-
jøgruppe v. Ilse Hein. 

Mailadr.: 
laje@vordingborg.dk  (sagsbehandler i 
Vordingborg kommune) 
lynggaard@lynggaard.dk   (Peder An-
dersen, Lynggård Biogas og svinepro-
duktion) 
Jungshovedmiljoegruppe@mail.com  
(Jungshoved Miljøgruppe) 
lokalraadetjungshoved@gmail.com 
(Jungshoved lokalråd) 

Sidste nyt fra Jungshoved Miljøgruppe 
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Mellem Ambæk og Stenstrup er der et 
skarpt sving, der kaldes Kongeleddet. 

”For mange, mange år siden kørte et nygift 
par i karet fra Præstø til Stavreby, hvor bryl-
lupsfesten skulle finde sted. De var selvfølgelig, 
antager vi, meget lykkelige. Kusken tog vejen 
fra Ambæk over Rendebjærg til Stenstrup for 
at komme til Fævejen og videre til Stavreby. 
Da vognen når til det skarpe sving ved Konge-
leddet kommer en stor, sort, hoved-
løs hest galoperende fra øst langs 
markdiget, krydser vejen og forsvin-
der videre mod vest. Hestene for 
vognen stejler, vognen vælter, og 
kusken såvel som det lykkelige par 
omkommer. Siden har det heddet 
sig, at ingen, der har set den hoved-
løse hest, har overlevet .” 
Per Onsberg, Bladet Jungs-

hoved, 2006:4 (Kilde: ukendt). 

En anden beretning om stedet lyder: 

”Imellem landsbyerne Ambæk og Stenstrup er 
der et brat sving, som er tæt bevokset med 
buske og træer. Stedet kaldes Kongeleddet, da 
det fortælles, at der har stået en kamp mellem 
to konger, hvoraf den ene faldt og blev gravet 
ned. – Nu løber der en sort kat med ildøjne 
om natten.” 

Et sted på Jungshoved (21) 
Kongeleddet 
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Potentialet for Junghoveds attraktivitet 
for kommende borgere, turister og 
entreprenører er stort. Jeg ser for mig 
et rigt, diverst samfund, hvor man bl.a. 
kan skabe prototyper på nye måder at 
leve på og ernære sig på. 

Når jeg kigger ud i verden – bl.a. gen-
nem mit bestyrelsesarbejde i Chora-
Connection.dk – Velux Fondenes Cen-
ter For Resilens og Bæredygigthed – så 
er der stærke globale strømninger på 
vej. Unge familier der ønsker at fordele 
tiden mellem børn, arbejde og hjem-
meliv på helt andre måder. Nye typer 
konstruktioner i landbruget, hvor kol-
lektiver og lejeaftaler gør det muligt for 
unge landmænd at komme til med nye 
innovative ideer uden at stifte uoversti-
gelig gæld. Nye typer (disruptive) virk-
somheder opstår med produkter og 
servicetjenester, som understøtter at 
fremtidssikre kloden fremfor at tære på 
den. 

Alt dette kan ske på Jungshoved, hvis 
vi vil. Jeg er derfor meget nysgerrig 

efter entreprenører på Jungshoved, 
som ønsker at vende/sparre/fortælle 
om ideer og behov for at praktisere 
visioner i lyset af, at tilsammen kan 
man måske udrette mere og bedre. Der 
kan være tale om deciderede partner-
skaber, men det kan også være et fag-
ligt fællesskab, et uforpligtende net-
værk, dialog-saloner eller noget helt 
andet. 

Jeg er meget optaget af fællesskabet 
omkring ideers opblomstring. Og jeg er 
optaget af at bidrage til at "vande den 
jord, hvori frøene er sået" til nye virk-
somheder eller til nye tiltag, der kan 
skabe attraktivitet for Jungshoved. Vi 
ser (også) en tendens til, at folk flytter 
på landet – lad dem gerne flytte til 
Jungshoved, fordi her er plads til ny-
tænkning, og fordi “guldet" ligger lige 
for fødderne af os. Sommerhilsener fra 
Birgitte Escherich, næstformand i Jungshoved 
Lokalråd 

Fremtidens erhverv på Jungshoved  

(Kilde: Uhrskov 1932. s. 131 og ”Sagn 
og Gode Historier ” fra Det sydlige 
Sjælland s. 18 af Svend C. Dahl). 

Jeg har været i kontakt med historike-
ren og forfatteren Svend C. Dahl for at 
høre, om han kender noget til navnets 
oprindelse. Det nærmeste er ovenstå-
ende beretning. På matrikelkort fra 

1791 og -92 over Ambæk og Stenstrup 
optræder navnet Kongeleddet ikke, og 
Svend C. Dahl tvivler på, at der findes 
en reel forklaring på, hvorfra navnet 
stammer. 

Knud Jacobsen 
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Der kan da næppe være ret mange nor-
male mennesker, der frivilligt stiller op 
til at bruge en fredag aften og nat på 
den måde, når alskens gængse under-
holdningstilbud i form af fjernsynskig-
geri, Facebook og familiehygge frister! 
Ikke desto mindre var vi 50 deltagere 
på turen. Hvad var det så, der fik alle 
de mennesker til at troppe op til sådan 
et arrangement? Jo, det var intet ringere 
end en ganske lille sydøstsjællandsk 
charmetrold, der havde lokket de man-
ge mennesker ud i naturen! 

”Hovedpersonen” var den lille løvfrø, 
der er en smuk, græsgrøn frø med sto-
re, sorte øjne og brede hæfteskiver på 
finger- og tåspidserne, som sætter den i 
stand til at klatre i buske og træer. Vidt 
forskellig fra alle andre danske frøer! 
Rundt regnet to tredjedele af deltagerne 
havde ikke tidligere set en løvfrø. Nu 
skal det med ”larm og spektakel” nok 
tages med et gran salt, for godt nok er 
der ”tryk” på, når en flok løvfrø-
hanner kvækker, men jeg tror, at de 
fleste af os nyder, når en natlig natur-
oplevelse krydres med løvfrøkvækken! 

Løvfrøtur til Roneklint og Bøndernes Egehoved, 
maj 2016 

af  Henrik Bringsøe 

2-3 timers markvandring og skovtur i nattens mulm og mørke. Øredøven-
de larm og spektakel. Hist og her nogle små padder på 4 cm. 

Vi var ca. 50 deltagere på løvfrøturen! Her poserer vi på Svend Erik Jensens gårdsplads, og vi er parat til 
at opleve løvfrøerne, nu hvor det er ved at blive mørkt. Foto: Henrik Bringsøe. 
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Én han kan i stille vejr høres ca. 1 km 
væk, mens et kor af adskillige kan hø-
res på større afstand. 

Løvfrøen er en truet dyreart i Dan-
mark. På Sydøstsjælland har den indtil 
for få årtier siden været i markant tilba-
gegang med kun to små overlevende 
populationer: Stensved og Bøndernes 
Egehoved ved Roneklint. 

Den triste udvikling fik feltherpetolo-
gen Kåre Fog til at gøre en målrettet 
indsats for at redde de sydsjællandske 
løvfrøer ved at grave en række nye 
vandhuller til løvfrøerne. Det blev gjort 
i tæt samarbejde med private lodsejere 
og Vordingborg Kommune – og den 
omfattende vandhulspleje vil fortsætte i 
fremtiden. Det har medført, at vi i dag 
kan opleve løvfrøer flere andre steder i 
kommunen, bl.a. gode populationer på 

det militære øvelsesterræn Kulsbjerg og 
på Knudshoved Odde. 

I denne artikel retter vi fokus mod det 
ualmindeligt smukke Bøndernes Ege-
hoved, der huser en oprindelig løvfrø-
population. Vordingborg Kommune 
havde arrangeret en løvfrøtur hertil. 
Den var lavet sammen med gårdejer 
Svend Erik Jensen, fordi han har fået 
gravet nye vandhuller til løvfrøen i Ro-
neklint, få hundrede meter fra Bønder-
nes Egehoved. Projektet er udført i 
2015 sammen med Kåre Fog. Vi ville 
bl.a. se, om løvfrøen allerede i år havde 
koloniseret vandhullerne. 

Vores aftentur fredag 13. maj tog sin 
begyndelse kl. 21.30, hvor vi mødtes på 
Svend Erik Jensens gård. Som sagt var 
der et stort fremmøde, idet hele 50 
deltagere var mødt op. Indledningsvis 

Enkelte steder i vandhullerne ligger løvfrøerne temmelig tæt på hinanden, men de falder godt i ét med den 
grønne vegetation. Vi ser to løvfrøer i græsset på det lave vand. Foto: Henrik Bringsøe. 
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fortalte Svend Erik om projektet, hvor 
han sammen med Kåre Fog havde 
gravet vandhuller på sin mark sidste år. 
Naturvejleder Elise Hvelplund Brink 
fra Vordingborg Kommune fortsatte 
med at fortælle om kommunens man-
ge prisværdige vandhulsprojekter, hvor 
der etableres levesteder for bl.a. løvfrø-
en. Det er et vigtigt mål at få forbundet 
forskellige små isolerede løvfrøpopula-
tioner, så risikoen for indavlsdepression 

minimeres. Se også hendes artikel ”Ny 
plejeplan for Bøndernes Egehoved” i 
Jungshoved 12(1), marts 2016. 

Efter disse to indledende præsentatio-
ner var det så småt ved at blive mørkt, 
og vi begav os ud i felten. Vejret var 
fint, idet det var en ganske lun aften 

efter flere dage med solskin og varme. 
Med vandtemperaturer på 17-19 grader 
var betingelserne for herlige løvfrøop-
levelser optimale! Vi startede ved 
Svend Eriks markvandhuller. Vi kunne 
konstatere, at én han havde fundet 
frem til ét af de nye vandhuller, hvorfra 
den kvækkede. Vi forlod straks vand-
hullet for ikke at forstyrre frøen og evt. 
andre individer, der måtte befinde sig i 
eller nær det. 

Ved Roneklint kunne vi høre løvfrø-
kvækken helt ovre fra Bøndernes Ege-
hoveds to løvfrøvandhuller, så vi styre-
de straks i den retning! Vi startede ved 
det ældste vandhul, hvor vi blev budt 
velkommen af ca. 10 ivrigt kvækkende 
løvfrø-hanner. Deres meget kraftige 

Med lidt tålmodighed kan det godt lade sig gøre at fotografere en kvækkende løvfrø-han. Dette billede har 
jeg taget på en tidligere ekskursion, hvor jeg havde god tid til at opholde mig tæt på én bestemt han, indtil 
andre kvækkende hanner fik ”provokeret” ham til også at stemme i! Foto: Henrik Bringsøe. 
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kald ”rak-rak-rak...” eller ”kræ-kræ-
kræ...” var ikke til at tage fejl af! Flere 
turdeltagere fik selv øje på en kvækken-
de løvfrø med sin store kvækkepose i 
vandoverfladen. Desuden lyste jeg på 
to kvækkende løvfrøer i vandet nær 
bredden, så alle kunne se dem. Jeg fan-
gede også en han, som således kunne 
granskes og fotograferes kortvarigt på 
tæt hold. 

Jeg fortalte vidt og bredt om løvfrøerne 
og deres liv, hvilket øjensynlig provo-
kerede hannerne til for alvor at stemme 
i! Vi fik således en demonstration af, at 
løvfrøhanner er såkaldte kor-kvækkere, 
som lader sig gejle op af kvækkende 
artfæller – og andre ”støjkilder”! 

Efter at have frydet os over de charme-
rende løvfrøer i en halv times tid fort-

satte vi til Bøndernes Egehoveds andet 
løvfrøvandhul, hvor et sceneri med 
nogenlunde samme antal kvækkende 
hanner også udspandt sig. 

Vi oplevede også lille vandsalamander, 
stor vandsalamander og grøn frø i 
vandhullerne. Det var mit indtryk, at 
folk var begejstrede over naturoplevel-
serne, som aftenen bød på. Flere fik 
tydeligvis en aha-oplevelse over at se og 
høre de charmerende løvfrøer på tæt 
hold! 

Der er imidlertid også en slange i para-
diset – og her tænker jeg ikke på sno-
gen, der er almindelig i denne idylliske 
natur! Det drejer sig derimod om pro-
blemer med tilgroning i form af bu-
skads og andre vedplanter. Bøndernes 
Egehoved har karakter af en dyrehave 

Et godt løvfrøvandhul fotograferet umiddelbart før vores ekskursion. Bemærk de mange blomstrende vand-
ranunkel i vandoverfladen. Løvfrøerne vil afsætte deres æg på denne plantes stængler nogle cm under overfla-
den. Vandkvaliteten er meget god. Foto: Henrik Bringsøe. 
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med græsning mellem de træ- og busk-
bevoksede arealer. Hvis dette opvok-
sende buskads ikke løbende holdes 
nede, vil tilgroningen blive et problem, 
da der bør være en kombination af 
lysåbne arealer og bevoksninger. Gam-
le ege og andre gamle karaktertræer 

skal naturligvis ikke fjernes. Det er spe-
cielt vigtigt, at buskadset holdes nede 
omkring de to vandhuller, således at 
vandhullerne kan opvarmes mest mu-
ligt af solen. Vi skal holde os for øje, at 
løvfrøen er en varmekrævende art, som 
har sin nordgrænse i Danmark. 

Fakta om Løvfrø, Hyla arborea 
Løvfrøen er en lille frø på ca. 4 cm. Hunnen er lidt større end hannen. Som den 
eneste danske padde har den brede hæfteskiver på finger- og tåspidser. Snuden er 
kort og stump. Farven er lysende græsgrøn. I køligt vejr kan løvfrøens farve dog 
antage dystre grålige toner. På siden af kroppen er der et brunt længdebånd, der 
strækker sig fra næseboret gennem øjet til låret. Hannen har en veludviklet kvæk-
kepose på struben. 

Ynglevandhullerne er som udgangspunkt varme, fri for fisk, rene og med god 
vegetation, men de må ikke være overbegroede og skyggede. 

Landhabitaten, som frøerne benytter uden for yngletiden, er typisk soleksponeret 
buskads i læ såsom brombær, tjørn og hassel. Løvfrøer opholder sig i højder af ca. 
1-3 meter. Ingen andre danske padder er decideret klatrende. 

Løvfrøen er nat- og skumringsaktiv. Om dagen kan vi se den siddende fremme 
på grene, blade og siv, hvor den sover og samtidigt soler sig. Her kan den være 
svær at få øje på! 

I Danmark finder vi hovedsagelig arten i afgrænsede sydlige egne. Flere steder er 
den blevet genudsat i kombination med vandhulspleje. 

Du kan læse mere om løvfrøen i min artikel i Felthåndbogen på Fugleognatur.dk: 

http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=737 
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Rutebiler på Jungshoved 
På Arkiv.dk fandt jeg dette herlige bil-
lede af en rutebil, som har kørt på ru-
ten Næstved–Præstø-Jungshoved t/r. 
Billedet er fra 1923. Fotografen er 
ukendt. Bemærk de festklædte passage-
rer inde i bussen og kvinden med bar-
nevognen. Kvinden tager hånden op til 
munden – vinker hun, eller er hun ble-
vet en smule forskrækket over det ny-
modens* køretøj, der er rykket ind på 

Jungshoved? På taget af rutebilen ligger 
et par cykler. Er det bussens passage-
rer, der har dem med til deres videre 
transport?  

*Danmarks første rutebil kørte mel-
lem Nysted og Nykøbing Fal-
ster fra 1903 til 1906. 

I 1930erne begyndte Rasmus Jensen, 
Stenstrup, og William Hansen, Jungs-
hoved Central, at køre fast rutebilskør-
sel mellem Jungshoved og Præstø Stati-

on. Holdepladsen var på den østlige 
side af stationen og venteværelset for 
passagererne var i den samme side af 
bygningen. Den første bus var en 15 
personers Chevrolet med seks cylindre 
årgang 29. De første år kørte man uaf-
brudt hele dagen, senere kom der køre-
planer. I 1938 overtog Aksel Frederik-
sen, Bøged, ruten. Hans første bus var 
en Chevrolet Six LT1 årgang 31. Bilen 
havde han købt af Køge Pedersen i 
Præstø. Den havde tidligere kørt på 

ruten Præstø–Køge. Bilen står i dag på 
Skælskør Busmuseum. Den har været 
brugt i filmen om Hvidstengruppen og 
bliver nu og da også brugt i Andels-
landsbyen Nyvang ved Holbæk, fortæl-
ler Aksel Frederiksens datter, Myrtle 
Gliese. Senere købte Aksel Frederiksen 
en ny Opel Blitz med plads til 20 per-
soner. Den kørte med generator under 

Med Holger på farten (28) 

Tidligere lillebilsvognmand Holger Ander-
sen, Bønsvig, og lastbilvognmand Erik 
Nielsen, Jungshoved, fortæller om rutebiler 
på Jungshoved. 

Foto: Lars Ersgaard 
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krigen. De næste to busser, Aksel Fre-
deriksen benyttede, var en Ford, årgang 
46 og senere blev det en Dodge rutebil. 
Den udbrændte en dag i garagen i Bø-
ged og blev udskiftet med en Volvo. 

Alle byer på Jungshoved blev betjent af 
bussen. Ofte var bussen stuvende fuld, 
når den nåede til Stenstrup, og så måtte 
der køres en ekstra tur. Bussen trans-
porterede foruden passagerer også cyk-
ler, pakker, brædder og andet gods – ja, 
selv en halv gris fra slagteriet i Masned-
sund, kunne den have med. Aksel Fre-
deriksen benyttede ventetiden i Præstø 
til at gå ærinder i forretningerne for folk 
hjemme på Jungshoved. Større gods 
o.l. blev transporteret på bussens tagba-
gagebærer, som man kom op til ad en 
fastmonteret stige. 

Merete Larsen, Duevangen 4, fortæller: 
”Første gang jeg selv kørte med Aksel 
Frederiksens rutebil, var jeg ca. 3 år 
gammel. Mine forældre skulle til begra-
velse, så min mormor og morfar, som 
boede i Lundegård, skulle passe mig 
imens. Min mor stoppede rutebilen, 
fulgte mig ind, betalte og fortalte Aksel, 
at min mormor stod i Lundegård for at 
hente mig. Jeg fik besked på at blive 
siddende, til Aksel sagde, at jeg skulle 
af. Da vi nåede Lundegård, tog Aksel 

mig i hånden og sagde til mig, at nu 
skulle jeg stå af. 

Jeg husker også, at vi tog med rutebilen 
om aftenen til Præstø, når vi skulle i bio-
grafen. Det passede med tiden, så vi kun-
ne nå i biografen kl. 19.00 og komme 
med rutebilen hjem, når filmen var forbi 
kl. ca. 22. Tit var den helt fyldt, især når 
det var en god film, der blev vist. 

Jeg kan også huske en aften, vi havde 
været i biografen. Det var meget koldt, 
så der var fuld varme på rutebilen. 
Pludselig var bilen fyldt af en tåge. Det 
viste sig, at der var gået hul på et var-
merør. Rutebilen var opvarmet med et 
varmeanlæg, der sendte varmt vand 
rundt i rør i hele bussen, derfor al dam-
pen. Aksel kørte bare videre, og vi kom 
godt hjem alle sammen. 

Hvis man var med rutebilen omkring 
middagstid og nåede Bøged, hvor An-
drea og Aksel Frederiksen boede (nu 
Stavreby Strandvej 11), så stoppede Ak-
sel bussen og gik ind og spiste middags-
mad. Passagererne måtte vente imens. 

Det tog den tid, det tog! Om eftermid-
dagen hængte Andrea en taske med 
eftermiddagskaffen ud til Aksel, så han 
kunne tage den med i rutebilen og drik-
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ke den, mens han kørte videre. Sådan 
var det dengang, man hængte sig ikke 
kørerplaner – køreplanen var altid ca.!” 

Aksel Frederiksen havde også en Tau-
nus lillebil, som han brugte til skolebus-
kørsel. Sidst i 50erne forsøgte Aksel 
Frederiksen noget helt nyt. Han tilbød 
søndagsture med bus til Svinø Strand. 
Erik Nielsen kørte flere gange turen. 
Det var småt med passagerer, siger 
Erik. Han husker en tur, hvor der kun 
var en gammel kone med, som skulle 
på familiebesøg på Svinø, og så Erik og 
hans kæreste, Jytte. Efter kort tid stop-
pede dette nye tiltag med kørsel til 
Svinø Strand da også. Aksel Frederik-
sen kørte bus og skolebus, indtil han 
døde i 1963, herefter overtog Erling 
Petersen, Dyremarken, vognmandsfor-
retningen med rutebil og skolebus fra 
Jungshoved til Præstø. 

Skolebuskørslen på selve Jungshoved 
blev 1963-72 kørt af Hans Christensen, 
Over Lyngen. Hans Christensens dat-
ter, Mariane skriver: ”Da han købte 
Holgers forretning i 1963, startede han 
med en Ford Taunus 17 M – mener, at 
den var lyseblå. Derudover havde han 
et Folkevogns rugbrød, det er den på 
billedet, jeg mener, at den var rød og 

hvid. Med den kørte far skolebørn, 
både til Roneklint Forskole og Central-
skolen i Jungshoved. Der er rigtig man-
ge Jungshoved-børn, der har nydt godt 
af dette, og de elskede alle at køre med 
min far. Jeg tror nok, at det blev be-
tragtet som lidt af en æresplads, som 
man skulle gøre sig særlig fortjent 
til, hvis man kunne komme til at sidde 
foran og snakke med ham. Af og til tog 
han også vores lille hund med, den sad 
så på forsædet. Jeg tror, at det var for 
børnenes skyld. De elskede også at 
kæle med den. Jeg kørte selv med ham, 
da jeg startede i Roneklint Forskole. 
Margrethe har også kørt med ham i 
skole, da hun startede i Jungshoved.” 

Kørslen med bus og skolebus mellem 
Jungshoved og Præstø blev senere 
overtaget af Møns Omnibusser og 
herefter af det nye trafikselskab STS. 
Den sidste egentlige rutebilskørsel på 
Jungshoved stoppede o. 2013, hvor 
trafikselskabet Movia indstillede kørs-
len med telebusser, som nogle år tidli-
gere havde afløst kørslen med rutebiler. 
I stedet for telebusser bliver Jungsho-
ved nu betjent af Flexture – en taxalig-
nende ordning og af en skolebus, der 
pt. køres af Fladså Turistfart. 

Foruden Holger Andersen og Erik 
Nielsen siger jeg stor tak for de mange 
oplysninger og fotos til Mariane Kri-
stensen, Merete Larsen, Myrtle Gliese 
og Lars Ersgaard, Skælskør Busmuse-
um og Erland Larsen, Præstø Lokalhi-
storiske Arkiv. 

Knud Jacobsen 
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DANE kunstnergruppe gæstede 
Vordingborg Kommune 

I starten af maj 2016 besøgte nogle af 
Danmarks dygtigste naturkunstnere 
Vordingborg Kommune for at tegne 
og male naturen og landskabet langs 
kommunens kyster. Kunstnerne op-
holdt sig på det naturskønne sted, 
Christinelund, hvorfra de hver dag tog 
af sted ud i felten for at finde motiver 
til deres billeder og malerier. 

Kunstnerugen startede med et oplæg 
fra naturforvalter Carsten Horup, hvor 
16 af kommunens unikke naturområ-
der langs kysten blev præsenteret. 
Kunstnerne lyttede med stor interesse 
og noterede ned, hvad der var af sjæld-
ne arter og beskyttet natur de forskelli-
ge steder. Der blev også udleveret en 
stak luftfotos og kort, så kunstnerne i 
ugens løb kunne finde vej til de mange 
unikke lokaliteter.  

Hver dag efter morgenmaden fordelte 
kunstnerne sig på de forskellige lokali-
teter og kom først tilbage ved aftenstid, 
hvor der efter aftensmad blev arbejdet 
videre med tegningerne og skitserne. 
En produktiv og inspirerende uge, 
hvor alle lokaliteterne blev besøgt, og 
nogle af stederne endda flere gange.  

Kunstnerne kom fra hele landet. En 
flok fra Jylland, nogle stykker fra Fyn 
og en del fra Sjælland, hvoraf nogle var 
lokale og bosat i kommunen. Det dre-
jede sig om Leif Madsen bosiddende 
ved Kragevig samt Lise Pflug og Niels 
Peter Andreasen, der begge bor på 
Møn samt gæstekunstnerne Jette Jør-
gensen og Henrik Dahl.   

Jungshoved set med natur-
kunstnernes øjne 
Flere naturområder på Jungshoved 
blev besøgt af kunstnerne med ind-
hentning af motiver fra Bøndernes 
Egehoved og Roneklint med udsigt til 
Maderne. Her blev der tegnet skitser af 
fugle, udsigten fra Roneklint Fyr og 
akvareller af landskabet og de gamle 
træer på Bøndernes Egehoved og langs 
kysten. Kunsterne søgte også efter et 
eksemplar af løvfrøen ved vandhuller-
ne, men det lykkedes ikke at finde den. 
Det lykkedes kun at høre dens kvæk-
ken efter mørkets frembrud.     

Kunstner Preben Andersen malede et 
par akvareller af kystklinten og landska-
bet fra det lille fyrtårn ved Roneklint, 
inden han drog videre for at indhente 
flere motiver fra Jungshoved. ”Når 
man sidder ude og maler, har man kun 
én chance. På få timer kan skyggerne 
ændre et landskab fra lyst og solbeskin-
net til mørkt og dystert”, fortalte han til 
Sjællandske Medier, som besøgte ham i 
felten. En anden af kunstnerne, Helge 
Larsen, besøgte også Roneklint, hvor 
han tegnede forskellige skitser af vade-
fugle, som han har specialiseret sig i at 
tegne gennem tiden.  

Jungshoved Slotsbanke blev også teg-
net med udsigten fra kirken over No-
ret. Kunstneren Jens Bohr lavede to 
enkle linoleumssnit derude fra. 

Af andre naturlokaliteter, som blev 
besøgt, kan nævnes Knudshoved Od-
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de, hvor kunstnerne fik tegnet et bredt 
udsnit af tegninger fra den inderste del 
af Knudsskov og helt ud til spidsen af 
odden. Herudover var der tegninger og 
malerier fra Mallings Kløft, Bogø, Vor-
dingborg Slotsruin, Fanefjord Skov, 
Ulvshale, Høje Møn og fjordlandska-
bet ved Svinø og Avnø.  

Åbent hus på Christinelund 
Om torsdagen i kunstugen blev der 
afholdt åbent hus, hvor skitser, tegnin-
ger og malerier blev fremvist af kunst-
nerne selv. Et imponerende stykke 
arbejde med både akvareller, skitser, 
oliemalerier, stregtegninger og træsnit. 
Der var både skitser af fugle, insekter, 
blomster og landskaber. Der var også 
en del skitser, som kunstnerne skal 
arbejde videre med de næste par måne-
der, indtil de afleverer deres værker til 

senest 1. oktober 2016. Der forventes 
mellem 140 og 150 værker.  

Der arbejdes nu på at indhente fonds-
midler til en bogudgivelse med et ud-
snit af de mange tegninger og malerier 
samt beskrivelser af landskaberne, na-
turen samt flora og fauna. Bogen for-
ventes udgivet i foråret 2017, såfremt 
finansieringen falder på plads. Efterføl-
gende skal værkerne udstilles.    

Tegningerne/skitserne er fra åbent hus 
i kunstugen i maj. 

Fotograf er Elise Hvelplund Brink. 
Tekst: Naturvejleder Elise Hvelplund 
Brink. 

Akvareller af Niels Peter Andreasen (tv). Linoleumssnit af Jens Bohr, Jungshoved Slotsbanke maj 2016.  

Akvareller og tegninger fra kunstugen maj 2016. Jette Jørgensen (tv.) og  Dorte Kudsk (th.)  
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Jungshoved – et sving ud i naturen 
Alle er velkomne på traveture i efteråret 

ONSDAG 5. oktober  
En tur gennem skoven og ad Dyre-
marken tilbage. 
Mødested: Roneklint By ved infor-
mationsskabet. 
Tid: Kl. 13.00. 
Længde: ca. 6 km. 
 

ONSDAG 16. november  
En tur ad små landeveje over Skovhuse til Ambæk og tilbage ad Egebjerg-
vej. 
Mødested: Transformatortårnet i Lundegård. 
Tid: Kl. 13.00. 
Længde: ca. 6 km. 
 
Flere ture efter jul, se mere i næste blad. Du kan også finde turene på 
www.jungshoved.net  
Tilmeld dig gerne til Lise, sms 24 45 31 47 eller 
mail: lisejacobsen1@gmail.com  
På gensyn og venlig hilsen på stiudvalgets vegne, 

Knud og Lise Jacobsen 

Nyt om Flextur fra 1. oktober 2016 
Fra den 1. oktober 2016 sker der ændringer i taksterne for Flextur igen. 

* grundtakst for 10 km vil blive kr. 24,- 
* efterfølgende km vil blive kr. 6,- 
* der arbejdes på at kunne bruge Rejsekortet til Flextur. 
* men der er ingen rabat ved medpassagerer. 
* unge op til 16 år kan rejse til halv pris (før var det op til 12 år). 

Disse oplysninger er endnu ikke i trykt materiale eller på http://
www.vordingborg.dk/borger/trafik-og-vej/koersel/flextur/ 

Jungshoved Lokalråd, Udvalget for Trafik 
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Det startede med en god ide 

Mange lokale borgere i Jungshoved har 
spurgt, hvilke planer vi har for Jungs-
hoved Brugs efter vores overtagelse af 
bygning og grunden 1. marts 2016. Vi 
har rigtig mange planer for stedet, men 
da vi begge har en travl hverdag, har vi 
også ved overtagelsen aftalt, at vi tager 
et skridt ad gangen. Målet med overta-
gelsen er ikke, at vi skal blive rige i en 
fart eller ”tjene kassen” som nogen vil 
sige. Det er beliggenheden og især byg-
ningens stand ikke til. Målet er derimod 
at få gang i så mange aktiviteter i og 
omkring bygningen som muligt, men 
samtidig med en bæredygtig økonomi 
og en realistisk tidshorisont. Derfor 
gennemføres vores planer i etaper, dvs. 
når et punkt i planen er realiseret og 
gennemført, går vi i gang med næste 
punkt. Derfor vil hele implementerin-
gen også komme til at tage lidt tid. 

Tankstation med god belig-
genhed 
Tankstationen stod først for. Vi kunne 
se at OK igennem lang tid ikke har 
fulgt priserne i nærområdet, og målet 

her var at få handlen tilbage hurtigst 
muligt, og dermed bidrage med lidt 
driftsindtægter. Kunsten var bare at 
finde en operatør, der også troede på, 
at beliggenheden i Jungshoved var ok. 
En betingelse fra vores side var ligele-
des, at vi skulle være den billigste eller 
mindst lige så billig som den billigste 
station i vores lokalområde, så borger-
ne og de lokale erhvervsdrivende ikke 
behøvede at tanke et andet sted på vej 
til eller fra arbejde. Selskabet Go’on 
lovede, at de kunne levere et godt an-
læg og sikre, at priserne altid var gode. 
Vi var ikke længe om at forhandle en 
aftale på plads. Der er indgået en 10-
årig leje- og driftsaftale med Go’on, så 
Jungshoved er sikret billig brændstof 
mange år frem. 

Go’on består af 100 lokale tankstatio-
ner, og der er mulighed for brændstof-
kort til både privatbrug og til erhvervs-
brug. 

6-værelsers 
”Herskabslejlighed" 
I bygningen på 1. salen er en stor lejlig-
hed. Denne er nu renoveret og udlejet 
fra juli måned. Lejlighedens størrelse 
og i særdeleshed beliggenhed har gjort 
det svært at udleje. Vi må jo konstatere, 
at det er svært at tiltrække nye familier 
til byen med manglende busforbindelse 
og handelssteder. 

Lejligheden er blevet dejlig med afhøv-
lede gulve i alle rum, stort køkken, en 
fantastisk charmerende opgang og en 
lækker terrasse. 

Jungshoved Brugs bliver til 
Jungshoved Købmandsgaard ApS 
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 Stort butikslokale 
… for stort til en ny købmand. Vi har 
haft Dagrofa ude og vurdere mulighe-
derne for etablering af en købmands-
butik ala SPAR eller Min købmand. 
Lokalernes areal er passende, men des-
værre har de vurderet, at befolknings-
grundlaget – selv med ferieturister i 
sommerhusene – er for småt. 

Vi har derfor besluttet os for at opdele 
butikslokalet i to. Den forreste del på 
ca. 150 kvm renoveres med nyt gulv og 
vægge. Dette butiksareal klargøres til 
kioskdrift. 

Planen er, at der i foråret 2017 åbnes 
en sæsonkiosk med det mest nødven-
dige sortiment inden for drikkevarer, 
tobak, fødevarer, slik, is, tips og lotto 
osv. Hvis der er grundlag for mere end 
en sæsonbutik, så fortsætter åbningen 
selvfølgelig også efter sommerhusgæ-
sterne er hjemrejst. 

Vi arbejder pt. på højtryk på at finde en 
interesseret kioskmand, der ønsker at 

stå for driften. Vi kan sagtens hjælpe 
med at få fastlagt konceptet og lavet 
aftalerne. 

Baglokale med mangfoldige 
muligheder 
Den bagerste del af butikken og lageret 
udgør ca. 400 m2, hvor der vil være 
indgangsmulighed fra lagerets port 
samt en bagdør. Lokalet kan have 
mange formål lige fra opbevaring til 
kræmmerbutik eller kontorfællesskab. 
Der er pt. ingen grænser for mulighe-
derne. I er meget velkomne til at byde 
ind med andre anvendelsesformål 

Facaden er krakeleret 
Det er vigtigt for os, at bygningen 
fremstår i en tilfredsstillende stand, 
herunder også med en intakt facade. 
Det er planen, at facaden skal renove-
res. Dette gøres måske samtidig med 
renoveringen af butikken. Dog har 
bygningen været ude af drift i en del år, 
og det har facaden også taget skade af. 
Pt. er vi ved at indhente tilbud på reno-
vering. 

Kælderen er vores store pro-
jekt 
Ideen med at købe selve Jungshoved 
Brugs opstod en efterårsmorgen, hvor 
vi sad og drøftede forskellige ideer. 
Bjørn havde et ønske om at lave et 
vintapperi i en af længerne på den gård, 
hans familie bor på. Vi var begge enige 
om, at ideen var fantastisk og potentia-
let stort. Så faldt snakken også på selve 
brugsbutikken nede i byen. Og efter 
nogle glas rødvin mere blev vi enige 
om at købe brugsen til formålet. Der 
måtte da være nogle egnede lokaler her. 
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Vi henvendte os til ejendomsmægleren 
med et friskt bud. Efter nogle forhand-
linger frem og tilbage blev vi enige om 
prisen. Og en aftale om, at COOP 
skulle stå for diverse miljøundersøgel-
ser, da der gennem tiden har været 
tankstationsdrift forskellige steder på 
grunden. Det trak salget i langdrag, 
men grunden var ikke forurenet, og det 
muliggjorde handlen. Og vi havde en 
sikkerhed for, at der ikke senere ville 
komme et oprensningskrav. 

Efter den første besigtigelse af brugsen 
stod det klart, at vores ”vintapperi” 
skulle være i den gamle varekælder. 
Der var atmosfæren perfekt med flere 
forskellige varerum i forskellige plan. 
Der vil samtidig være mulighed for at 
styrke sortimentet med lokale varer og 
et kæmpe udvalg af øl fra de lokale øl-
entusiaster. 

Masser af muligheder i uden-
omsarealerne 
Der er omkring 3000 kvm parkering 
og græsareal. Vores tanke omkring 
området er, at der med tiden skal afhol-
des månedlige kræmmermarkeder med 

lokale – og boder fra andre interessere-
de. Det skal være en tilbagevendende 
begivenhed i hele sommerperioden. Vi 
har dog ikke selv tid til at stå for alt det 
praktiske omkring afviklingen af mar-
kederne og søger derfor nogle ildsjæle, 
der vil være behjælpelige med at plan-
lægge og koordinere disse aktiviteter. 

Folkene bag 
Bjørn Refsgaard, bor i Jungshoved, er far 
til Steen og Lasse og gift med Corinna. 
Hovedkontaktperson i forhold til fore-
spørgsler omkring Jungshoved Køb-
mandsgård ApS. Mobil: 29 31 58 94. 

Mads Laursen, bor i Præstø, er far til 
Michael, Martin og Tania og gift med 
Alice. 

Håb på opbakning og frivillig-
hed 
Vi håber, I vil tage godt imod vores 
forskellige tiltag. Såfremt I har idéer og 
input eller ønsker at være en del af nog-
le af de nævnte tiltag, kan I altid hen-
vende jer til Bjørn eller via Facebook, 
hvor vi har et site ved navn Jungsho-
ved Købmandsgård ApS. 

Syng sammen-aften 

Kan du lide at synge sammen med andre?  
Så kom op på første sal i skolen, og vær med. Alle er 
velkomne. Vi synger lystige viser, højskolesange, sal-
mer, nye viser, årstidssange m.m. Mogens Jacobsen 
spiller til. Der er mulighed for at købe kaffe/te og 
kage i pausen.  

I folderen kan du se alle sæsonens datoer. Her i efter-
året synger vi tirsdag 25. oktober og torsdag 17. november kl. 19.00-ca. 20.30. 
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Efter en lang proces, som startede med 
kontakt til det lokale landinspektørfir-
ma, blev lokalrådet bekendt med ejer-
forholdene til de jordstykker, tårnene 
ligger på. Og kendskab til reglerne for 
tinglysning. Især det forhold, at lokalrå-
det ikke i sig selv kan stå ansvarlig for 
de nye tinglysninger, som var nødven-
dige for Seas overgivelse af tårnene til 
ny anvendelse.  

Det tårn, som ligger i Bønsvig, viste sig 
heldigvis at ligge på Vordingborg 
Kommunes jord. Gennem ihærdige 
eftersøgninger i den kommunale admi-
nistration lykkedes det at finde gode 
folk i afdelingen for Vordingborg 
Kommunes faste ejendomme, som 

syntes, at det var nogle spændende 
tanker, lokalrådet havde om at bruge 
tårnene til nye formål. 

Vi fik sekretæren til at udarbejde en 
brugsretsaftale mellem kommunen og 
lokalrådet, således at Jungshoved lokal-
råd fik en "brugsretsaftale" til tårnet, og 
Vordingborg Kommune er overordnet 
ejer og ansvarlig for tårnet. Denne afta-
le har lokalrådet brugt som aftalegrund-
lag for de aftaler, der siden – med stor 
imødekommenhed og samarbejdsvilje 
– er indgået med de lodsejere, som ejer 
de øvrige jordstykker, vores tårne ligger 
på. 

Tårnene kan bruges til ikke-
kommerciel virksomhed, og lokalrådet 
har forpligtet sig til at vedligeholde 
tårnene udvendigt i den originale ud-
formning og stå for de aftaler med 
kunstnere og udstillere, som bruger 
tårnene indvendigt. Til glæde, oplys-
ning og udfordring for lokale beboere 
og besøgende gæster. Lokalrådet har 
nedsat en arbejdsgruppe, som varetager 
driften af tårnene. Den består af Gerda 
Silke Holm, Jørgen Hein og underteg-
nede Kristian Knudsen. 

Der er i dag fire kulturaktive transfor-
matortårne på halvøen. Det fjerde tårn 
kom til, da Lundegård/Skovhuse om-
rådet valgte at blive en del af Jungsho-
ved Lokalråd. Dette tårn har vi valgt 
primært er et informationstårn belig-
gende ved "indgangen" til Jungshoved 
midt i Lundegård. Allerede nu bliver 

Transformatortårnene på Jungshoved er nu 
en etableret del af  kulturlivet på halvøen 
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det flittigt brugt af cykelturister og an-
dre gæster. De øvrige tårne – Skovhu-
sevej, Bønsvig og Fuglsangvej – er til-
tænkt skiftende udstillinger af et til to 
års varighed. Således at vi sammen kan 
opleve forandringer og udvikling i bru-
gen af tårnene. Som de første kunstne-
re  der udstiller har vi aftaler med Sidse 
Friis fra Stavreby i Fuglsangvej-tårnet, 
Ilse Hein fra Bønsvig i Bønsvig-tårnet 

og Per Hebsgaard fra Hebsgård Glas-
kunst i Skovhusetårnet.  

Vi havde sammen en smuk dag i maj 
med  en festlig åbning af Jungshoveds 
nye kulturattraktioner. 

Ca. 200 mennesker fra hele kommu-
nen deltog i ferniseringer og turen 
rundt til alle tårnene. 

Venlig hilsen, Kristian Knudsen 

Efter et skriv i Jungshoved Bladet nr. 1 
marts 2016 vil vi gerne fortælle lidt 
mere om planerne for traktortræk i 
Jungshoved.  

Der vil være traktortræk i weekenden i 
uge 38, 24. september kl. 13-21 og 25. 
september kl. 10-16. 

Det fremgår af det førnævnte skriv, at 
man tror, der har været en støttefor-
ening, som har kunnet bestemme over 
overskuddet, men det har der ikke væ-
ret. Det overskud, der har været, har 
JIF taget hånd om. 

Dem, der var/er med i traktorudvalget 
var/er ikke interesseret i at bruge en 
masse tid og energi på at lave et arran-
gement, hvor et evt. overskud skal 
dække et meget stramt regnskab i JIF, 
hvilket har været tilfældet i flere år. Vi 
vil gerne beholde noget af overskuddet 
efter traktortrækket til at kunne afholde 
et traktortræk i de kommende år. Vi er 
dog også interesseret i at støtte op om 
JIF og andre foreninger med tilknyt-
ning til Jungshoved. 

Vi håber at I lokale vil fortsætte med at 
støtte op omkring traktortræk stævnet. 
Hvis man har lyst til at støtte op om-
kring traktortrækket, så tag kontakt til 
en af nedenstående: 

Jim Wermuth, Stenstrup, tlf. 61 37 31 11 
Sofus, Jungshoved, tlf. 20 75 84 00 
Jesper Skovbo, Rones Banke, tlf. 51 92 77 05 
Jakob Stauner, Ammendrup, 
tlf. 20 81 78 31 
Rasmus Raahauge Geertsen, Grumlø-
se, tlf. 20 88 50 35 
Jan Jensen, Rekkende, tlf. 28 43 90 85 
Rene Petersen, Ørslev, tlf. 40 13 53 71 
Tina Skjærlund, Præstø, tlf. 31 31 85 58 
Jesper True, Præstø, tlf. 22 21 66 31  

Traktortræk i Jungshoved 
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JUNGSHOVEDKALENDER 

Tirsdag 13. sep. 
Kl. 19.00. Orienterings- og opstillingsmøde i Jungshoved Menighedsråd. Rejse-
stalden 

Fredag 23. sep. Kl. 18.00. Pensionistforeningens høstfest. Forsamlingshuset 

Lørdag 24. sep. Kl. 13.00-21.00. Traktortræk. Ved Jungshoved stadion 

Søndag 25. sep. Kl. 10.00-16.00. Traktortræk. Ved Jungshoved stadion 

Lørdag 1. okt. Kl. 8.30. Sogneudflugt til Lolland. Afgang Jungshoved Brugs 

Lørdag 1. okt. Kl. 9.00-14.00. Arbejdsdag. Skolen 

Søndag 2. okt Kl. 10.00-11.00. Rytmik for børn (2-4 år). Gymnastiksalen, Skolen 

Søndag 2. okt. Jungshoveds børn. Se tid og sted på Facebook el. www.jungshoved.net 

Mandag 3. okt. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Tirsdag 4. okt. Kl. 19.00. Lokalrådet. Borgermøde. Skolen 

Onsdag 5. okt. Kl. 13.00. Travetur. Mødested, Bystævnet, Roneklint by 

Torsdag 6. okt. Kl. 19.00. Foreningen Norden. Foredrag om Kiruna. Skolen 

Torsdag 13. okt. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub. Skolen 

Torsdag 20. okt. Kl. 19.00. Sangaften. Jungshoved Kirke 

Tirsdag 25. okt. Kl. 19.00. Syng sammen-aften. Stuen 1. sal, Skolen 

Onsdag 26. okt. Kl. 19.00. Informationsaften om rejsen i Luthers fodspor. Allerslev Præstegård 

Torsdag 27. okt. Kl. 19.00. Foredrag om Nyt Syn projekt i Vestafrika og Nepal. Skolen 

Mandag 31. okt. Kl. 19.00. Foreningen Norden foredrag ”Vi er alle i samme båd”. Skolen 

Torsdag 3. nov. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub, Skolen 

Søndag 6. nov. Kl. 10.00-11.00. Rytmik for børn (2-4 år). Gymnastiksalen, Skolen 

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

Mandag 14. nov. Kl. 19.00. Skumringstime. Foreningen Norden. Skolen 

Onsdag 16. nov. Kl. 13.00. Travetur. Mødested: Transformatortårnet i Lundegård 

Torsdag 17. nov. Kl. 19.00. Syng sammen-aften. Stuen 1. sal, Skolen 

Onsdag 23. nov. Kl. 19.00. Foredrag med historikeren Kåre Johannessen. Allerslev Præstegård 

Torsdag 24. nov. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub. Skolen 

Lørdag 26. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked. Skolen 

Søndag 27. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked. Skolen 

Søndag 4. dec. Kl. 10.00-11.00. Rytmik for børn (2- 4 år). Gymnastiksalen, Skolen 

Mandag 5. dec. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Onsdag 7. dec. Kl. 14.30. Adventsmøde. Allerslev Præstegård 

Fredag 9. dec. Kl. ?  Pensionistforeningens julefrokost. Forsamlingshuset 

Søndag 11.dec. Kl. 19.00. Sangaften. Jungshoved Kirke 

GUDSTJENESTER 
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