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Kære læser 
Julen står for døren. Uanset om vi er 
parate eller ej, så nærmer den sig med 
stormskridt. De første julemarkeder er 
for længst løbet af stablen, advents-
kransen er på plads, og ønskesedler og 
huskelister vokser og vokser. På kirke-
siderne gør Torben Møllenbach sig 
sine tanker om den travlhed, der griber 
de fleste af os i julemåneden, og om 
hvorvidt vi i virkeligheden ikke har 
godt af at have lidt travlt. 

Der er endnu engang kommet lys på 
træer og buske rundt omkring på halv-
øen. I år kan alle, der kører gennem 
Stavreby, glæde sig over, at der blev 
både tid og penge til at sætte et juletræ 
ved gadekæret. Se seneste rapport fra 
gadekærsprojektet inde i bladet. 

På de følgende sider kan du også læse 
mere om alle de mange kulturelle og 
sociale tilbud, der efterhånden er blevet 
en fast bestanddel af livet på Jungsho-
ved: Kulturaftener på skolen, Luther-
fejring i præstegården og Rejsestalden, 
Syng sammen-aftener, spiseklub, trave-

ture m.v. En spændende og lidt usæd-
vanlig artikel handler om en stor familie 
på Jungshoved. Især nytilflyttere kan 
måske en gang imellem få det indtryk, 
at herude er alle da også i familie med 
hinanden. Nu kan man blive lidt kloge-
re på nogle af relationerne. Måske vil 
mange kigge forgæves efter ”Fugle på 
Jungshoved”, ”Planter på Jungshoved” 
og ”Om lodshuset”. Men bare rolig, 
fortsættelse følger i det nye år. 

Lokalrådet vil gerne rådføre sig med 
beboerne på Jungshoved om behovet 
for transport og beder derfor alle om at 
udfylde det spørgeskema, der følger 
med bladet denne gang.   

Sidst men ikke mindst har der været 
menighedsrådsvalg, eller det vil sige, 
det blev aflyst, da der kun blev opstillet 
én liste. På kirkesiderne kan man se, 
hvordan det nye råd er sat sammen. 

Med en stor tak til alle, der på den ene 
eller anden måde har bidraget til vores 
blad i 2016 ønsker redaktionen 

Rigtig glædelig jul og godt nyt år! 
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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Ved den årlige landsindsamling til Rø-
de Kors blev der indsamlet 10.724.50 
kr. på Jungshoved. 

* 
Sofus Hansen har igen sat Jungshoveds 
fuglebænke til vinteropbevaring og 
klargøring. I denne sommer har yderli-
gere fem bænke fået fine fuglebilleder 
malet på af Jopie von Horn. 

* 
En rettelse: I sidste nummer fik jeg i 
artiklen om rutebiler skrevet, at Aksel 
Frederiksen boede på Stavreby Strand-
vej 11 – det var naturligvis på Bøged 
Strandvej 11, jeg mente. 

* 
Vordingborg Kommune har sat byskil-
te op ved Bøged Strand (v. Tjørnevæn-
get). Desværre er der gået lidt kuk i 
geografien, så teksten på skiltet fortæl-
ler, at man nu kommer til Bønsvig 
Strand. Med alt det hav og strand, vi er 
omgivet af, kan der nemt opstå lidt 
sprogforbistring. Lokalrådet har kon-
taktet kommunen om sagen. 

Sidste nyt. Vi har fået oplyst, at Vor-
dingborg Kommune nu har bestilt to 
nye skilte med den rigtige tekst på.  

* 
Ja, det var småt med rygter denne gang. 

Knud Jacobsen 
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Nyt fra Biblioteksfronten  

Så er der igen gang i biblioteket, og du 
kan betjene dig selv i hele skolens åb-
ningstid. Udlånet er allerede godt i 
gang. Du er velkommen til at ringe til 
mig, hvis der er en bog, du ikke kan 
finde, eller der er andet, du vil spørge 
om. 
Vi har fået en stor bog ind både i for-
mat og indhold. Den handler om den 
jyske hedes sidste sangere og fortællere 
”De forsvundne – Hedens sidste for-
tællere”, udgivet i 2011. I bogen følger 
Palle Christiansen (etnolog og histori-
ker) i folkemindesamler Evald Tang 
Christensens (ETK) fodspor, der med 
start i 1873 vandrede den jyske hede 

tynd for at indsamle folkeviser, skæm-
teviser, fortællinger og sagn hos egnens 
fattige befolkning. Han gjorde det så 
godt, at vi i Danmark har verdens stør-
ste samling af folkeviser. I dag kaldes 
de ballader – ikke at forveksle med de 
engelsksprogede popsange. Det var 
ETK's mission og livsopgave at få red-
det den skat, der stadig i mundtlig over-
levering var bevaret hos almuen på 
heden, men som var ved at forsvinde. 
Bogen er prydet med de smukkeste 
billeder af almuefolket, han besøgte. 
Læs den, og returner den, så den kan 
gå videre til andre læsere, der kunne 
have lyst til at komme dybere ned i den 
danske sangskat. 
Samtidig er vi så heldigt stillet, at vi i 
vores kirke har en totalt upåagtet dan-
sefrise, hvor der synges en ballade sam-
tidig med, at der danses kædedans (se 
Jungshoved Bladet nr. 1. 2010).            
Lige nu og indtil 17.1.2017 er der på 
Skovgård Museet i Viborg en udstilling 
af ”Hedens Ansigter”. 130 års gamle 
billeder af mennesker, ETK mødte på 
sin færden. 

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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Vi i redaktionen har ikke hørt om no-
gen fra Jungshoved, som tidligere har 
opnået et så fint sportsresultat. Vi øn-
sker Peder-Andreas stort tillykke med 
den flotte GULD-medalje. Vi er stolte 
af hans indsats og resultat. 

Vi har bedt Peder-Andreas og hans 
forældre, Terese og Lars Nerup, fortæl-
le om vejen til den flotte medalje: 

Peder-Andreas har i uge 41 været til 
EM i TeamGym  i Maribor i  Sloveni-
en, hvor han vandt Guld med Junior-
mix Landsholdet i TeamGym. 

Han startede sin rejse imod EM, decem-
ber 2015 på Sydfyn, hvor der var ca. 70 

juniordrenge, som deltog i den første 
selektering. Derefter var der løbende i 
foråret flere landsholdssamlinger med 
efterfølgende selekteringer, som alle 
foregik enten på højskolen i Ollerup, på 
efterskolen i Vejstrup eller i springcente-
ret i Svendborg. Disse landsholdssam-
linger endte i juni måned med en forelø-
big holddannelse af Juniormix, Juniorpi-
ger og Juniordrenge. Her kom Peder-
Andreas på Juniormix, som til EM i 
oktober skulle bestå af 5 juniordrenge 
og 5 juniorpiger + 2 reserver. 

Igennem sommeren har der yderligere 
været samlinger og selekteringer, stort 
set hver weekend, så efterhånden var 

Spiseklubben på Jungshoved Skole 
Velkommen i spiseklubben. Vi glæder os til at se nye som 
gamle gæster. 

De tre næste gange bliver: 19.1., 23.2. og 23.3. Alle dage er 
torsdage. Man kan komme og spise fra kl. 17.45 til kl. 
19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00. 

Den 23.2. har vi igen den glæde at byde Per Sellebjerg 
velkommen som gæstekok til en vildtaften. 

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 25 kr. pr. barn (mellem 4 og 12 år). 
Børn under 4 år er gratis. 

Til maden serveres vand. Øl, sodavand og vin kan medbringes. 

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 

EM-guld til Peder-Andreas fra Bønsvig 
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der ikke mange, som skulle pilles fra.   

Det færdige hold blev endelig sat 14 
dage før EM i Slovenien. Og her var 
Peder-Andreas fast mand på holdet.  

Til en TeamGym konkurrence deltager 
alle i den rytmiske sekvens, men det er 
kun de seks sikreste og dygtigste, som er 
med til hver af de tre springomgange på 
bane og hver af de tre springomgange i 
trampet. Her var Peder-Andreas sikker 
mand i alle seks omgange, meget impo-
nerende  ;). 

Det danske Juniormix landshold lå på 
en sikker førsteplads efter kvalifikatio-
nen, men en blev skadet, så der i fina-
len måtte trækkes på en reservegym-
nast. Trampolinspringene gik rigtig 
godt. Men det blev ekstra spændende, 
da denne reservegymnast ikke var lige 
så skarp i den rytmiske sekvens og mo-
menter, og derfor fik vi ikke topkarak-
ter i rytmen. Så nu regnede vi alle med, 
at det var sølvet, vi kæmpede om. Men 
den selv samme reserve var faktisk 
med til at sikre guldet på hans bane-
spring. Så vi var hele følelsesregistret 
igennem, og alt gik helt i ekstase, da vi 
som det sidste land fik karakter. Og 
vandt med 0,15 point over Norge… 

En helt igennem fantastisk rejse for 
Peder-Andreas, med en masse nye 
venner, stor gymnastisk udvikling, og 
EM-Guld som prikken over i'et, på et 
lille års hårdt arbejde. 
Med venlig hilsen, 

Peder-Andreas, Lars og Terese Nerup 

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

Vi kan nu glæde os over, at borde og 
stole er nye, og at vi har fået internet-
forbindelse og wi-fi!! I det hele taget ser 
vores hus smaddergodt ud, både inde 
og ude. Vores kunder er også positive 
og glade for at leje vores hus. 

Der er selvfølgelig altid noget, vi kan 
foretage os, såsom ordne gulve, ordne 
vores scene, ordne baren, fjerne alger 
fra taget, ordne tagrender eller fælde 

dårlige træer, men det er ikke livsnød-
vendigt. 

Økonomien er heller ikke værst. Så vi 
er glade og stolte! Stor tak til dem, som 
bidrager til, at det er, som det er! 

Hilsen Morten Larsen 
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Nyt fra Præstø og omegns Strandjagtforening  

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Nu er vi nået til den tid på året, hvor 
vinteraktiviteterne er gået i gang. Men 
først lidt om vores tur til Schwerin i 
Polen. 

Vi var 48, der tog af sted, og det var, 
hvad hotellet kunne rumme, så vi hav-
de det hele for os selv. Vi var begunsti-
get af dejligt vejr, hvilket jo altid gør det 
hele sjovere. Vi besøgte et fæstningsan-
læg fra krigens tid – en del af os var 30 
m nede i jorden og se, hvordan det så 
ud der. Vi besøgte også en tidligere 
russisk militærlejr, som lå dybt inde i en 
skov, hvor de havde levet som grever 
og baroner. De havde alt, men den 
almindelige polak vidste ikke, at lejren 
var der. Den havde været der siden 
1947, og først i 1993 blev den nedlagt, 
og russerne blev sendt hjem. De græd, 
da de skulle forlade Polen, for hvad 
kom de hjem til. 

Endvidere besøgte vi en brunkulslejr, 
og vi var på besøg hos en vinbonde, 
hvor der var vinsmagning. Og vi kom i 
fængsel – men kun på besøg. Det var 
lidt andre forhold end herhjemme, så 
det er forståeligt, at østeuropæere be-

tragter et fængselsophold i Danmark 
som ferie. 

Vi besøgte også en berømt gotisk kirke, 
som er et yndet mål for pilgrimsrejsen-
de, og det er på grund af et ikon af den 
hellige jomfru Maria. Samme dag så vi 
også Europas største Jesus statue, som 
er 36 m høj. Det var en dejlig tur. 

Og så har vi haft høstfest, hvilket igen 
blev en dejlig aften med god mad og 
musik ved Johnny. Han har reserveret 
22. september 2017. 

Julefrokosten bliver i år 9. december 
kl. 13.00 i forsamlingshuset. Tilmelding 
til Kirsten Nielson på tlf. 29 44 50 74. 

Og så skal vi i gang med at tilrettelægge 
vores program for 2017. Det ligger fast, 
at turen til Bakken bliver onsdag 28. 
juni. Prisen bliver 800,00 kr., og tilmel-
ding skal ske til Kirsten Nielson på tlf. 
29 44 50 74. Vores medlemmer vil få et 
program i lighed med det fra i år. 

God jul og godt nytår ønskes I alle fra 
pensionistforeningen. 

P.b.v. Tonny Vang 

Siden sidst har vi haft vores årlige fugle-
skydning 20. august. Fantastisk dejligt vejr 
og godt besøgt! I år var det Niels Holger, 
der blev fuglekonge. Tillykke til ham! 

Vi havde som sædvanlig en fantastisk tur 
til Degneholm 1. september. Masser af 
gæs og ænder op til denne dag. Men da vi 

så fik installeret ”Cirkus Degnholm telt-
lejre”, forduftede de allesammeen. Senere 
har der dog både været brunnakker, grå-
ænder, krikænder og gæs. En dag, jeg var 
derovre, oplevede jeg 43 stor regnspove. 
Så kunne man sidde og tænke tilbage på, 
da der var jagttid på vadefugle. Det var 
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vældig sjovt! 

Vores fælles kragejagt blev der ikke 
noget af, grundet ringe interesse. 

Som nyt tiltag har man nu mulighed for 
at låne/leje en skydepram, hvis man er 
medlem af foreningen. Dette projekt 
står Asbjørn for. Tlf. 60 48 82 02. 

Vores sensommer har været pragtfuld 
med nogle fantastiske solnedgange. 
Billarden startede op første torsdag i 

oktober med 13 forventningsfulde 
”billardhajer”. Jeg selv har igen været i 
Sverige på elgjagt, og igen havde jeg 
held med at nedlægge en elgtyr (140 kg 
slagtet!). 

Nu håber jeg bare, at det lykkes for os 
at få arrangeret fælles gåsejagt og ræve-
jagt. Husk, det kræver opbakning, for 
at det skal blive til noget! 
Knæk og bræk! 

Hilsen Morten Larsen 

Yoga er et ældgammelt system af 
kropsøvelser, åndedræt og meditation – 
og bag det ligger en hel filosofi, som 
dybest set handler om at ”blive herre i 
eget hus” og om at folde hele sit poten-
tiale ud, som det gode menneske vi alle 
er, inderst inde. Så kan det vist ikke 
beskrives kortere. 

Jeg har undervist i yoga på skolen i et 
par omgange. Første periode var som 
helt nyuddannet yogalærer i 2005, og 

optimistisk satte jeg et hold op i gym-
nastiksalen. Nu er det sådan, at yoga 
kræver et særdeles lunt gulv, og selvom 
gulvet i salen var både nyt og fint, var 
det alt andet end lunt. Så vi rykkede 
snart ind i Østlokalet. Der opstod så 
andre problemer, så jeg sluttede oppe i 
”tegnestuen”, som det lille lokale ved 
køkkenet vist kaldes. Det var fint, men 
lidt for trangt til det efterhånden store 
hold, jeg havde. Så jeg rykkede til 
Præstø, hvor mange af mine andre 
hold var samlet.  

Det er de fortsat, og kulturhuset bag-
ved biografen er et supergodt yogalo-
kale, hvor FOF efterhånden har 10-11 
hold om ugen med en række yogalære-
re, hvoraf jeg har været med til at ud-
danne de fleste på foreningen Dansk 
Yogas uddannelse. 

Imidlertid har jeg ikke glemt skolen, og 
den gode fornemmelse af at træde ind i 
den helt særlige atmosfære, der er. Sko-
len er jo opført i en periode, hvor god 
arkitektur var i højsædet, og det er så-

YOGA på Jungshoved Skole 



10 

 

dan en fornøjelse at se, hvor godt der 
passes på den gamle bygning. Selvføl-
gelig forfalder den hist og her, og der 
kunne sikkert bruges mange flere pen-
ge på den, men det er dejligt, at den er 
så uspoleret og velbevaret.  

De sidste år har jeg haft et lille, trofast 
herrehold i yoga på skolen, og nu er det 
bare blevet sådan, at der kun kan være 
10 på holdet – for det er, hvad lokalet 
med rimelighed kan rumme. Og otte 
ud af 10 deltagere kommer fra halvøen, 
der kommer bl.a. en ”yogabus” køren-
de fra Bønsvig. Det er utrolig hyggeligt 
at mærke den ånd af fællesskab, 
d´herrer (og en enkelt dame) deler. Vi 
har så også fornøjelsen af at være nabo-
er til køkkenet den aften, det mandlige 
madlavningshold huserer, og der bliver 
skramlet med gryder og talt hyggeligt 
over forberedelserne af aftenens mål-
tid, og når vi ruller yogamåtterne sam-
men, dufter der ofte forrygende af god 
mad. Det er i sandhed et levende sted 
at komme. 

Til jul har jeg igen allieret mig med Mai
-Britt Bille fra Roneklint. 
Vi har en del år lavet 
kurser i yoga & strik, og 
man kan jo spørge sig 
selv, hvad det har med 
hinanden at gøre. Jo – 
det meditative er med i 
begge aktiviteter. Man 
glemmer tid og sted – 
og sig selv – mens man 
fordyber sig, og det ene 
befordrer det andet. Så 
lørdag 17. december 
har vi booket skolen. Vi 

laver morgenyoga i tegnestuen, og vest-
lokalet flyder over af lækre garner, og 
her vil strikkepindene klirre under Mai-
Britts kyndige inspiration, mens man 
drikker kaffe og te, og nyder lidt jule-
knas. Til frokost fyrer vi op under sup-
pegryden, så man lige får lidt at stå 
imod med. Dagen afsluttes med medi-
tation, hvor stilheden følges med 
skumringen, inden vi går hver til sit – 
ladet op og klar til julens gøremål. Der 
er plads til max. 12 deltagere.  

Når man som ”udensogns-borger” helt 
nede fra Oremandsgaard-kanten kom-
mer til Jungshoved, kan man blive en 
smule misundelig over den ånd, der er 
ude hos jer. Jeg læser bladet af og til, og 
det er inspirerende og til at blive glad 
af. Så jeg nyder mine onsdag aftener, 
og håber herrerne holder ved deres 
yoga længe endnu. 

Pris inkl. frokost: 850 kr. Tilmelding: 
sussie@jensen-yoga.dk eller 
mobil: 28 40 95 68 eller 
www.jensen-yoga.dk 

Sussie Jensen 
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DIALOGMØDE 
Jungshoved Lokalråd inviterer til dialogmøde i Jungshoved 
Skole  

onsdag 1. marts kl. 19.00 
 

Mød politikerne fra det dialogudvalg, der er tilknyttet Jungshoved. Dagsorden føl-
ger i ”Kommunen informerer” i Sydsjællands Tidende, via maillisten og på opslag. 

Alle er velkomne. 

Venlig hilsen 

 Jungshoved Lokalråd 

Lokalrådet vil gerne arbejde for at alle 
på Jungshoved kan få opfyldt deres 
behov for transport – men hvad er 
behovet egentlig? 

Det vil vi gerne blive meget klogere på, 
så vi kan arbejde for de rigtige løsnin-
ger. 

Nogle af dem skal vi sikkert tale med 
kommunen om – her hjælper det rigtig 
meget, når vi kan tale på vegne af alle 
på Jungshoved. 

Som aftalt på sidste borgermøde beder 
vi derfor om, at alle på Jungshoved 
bruger 5-10 minutter på at besvare et 
spørgeskema, uanset om de for tiden 
har et transportproblem eller ej. 

Sådan hjælper du: 

 Udfyld 1 skema pr. person, og få 
også gerne dine naboer til at udfylde 

skemaet 

 Spar dig selv og os for besvær ved 
at indtaste dine svar på web-
adressen https://da.surveymonkey. 
com/r/KDGVQ9S (linket findes 
også på www.jungshoved.net) 

 Du kan også aflevere skemaet på 
papir: 

 i svarkassen på Jungshoved Skole 

 hos Allan Capion, Lundegårdsvej 
28 

 kniber det med at aflevere, så ring 
til Allan på 42 24 71 83 

 Har du spørgsmål, så skriv til os på 
lokalraadetjungshoved@gmail.com 

På forhånd tak for hjælpen! 
Jungshoved Lokalråd 

Bedre transport på Jungshoved? 
Lokalrådet har brug for din hjælp inden jul 
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Bøged Skov er kendt af de fleste på 
Jungshoved og er også et yndet ud-
flugtsmål for mange gæster udefra, ikke 
mindst når de store rhododendron-
buske blomstrer. 

Hele skoven er privat ejendom, men 
adgang er normalt tilladt på skovvejene 
til fods og på cykel i dagtimerne efter 
de sædvanlige regler for private skove.  

Pr. 1. marts i år har Annemette og Sten 
Scheibye overtaget skoven og huset på 
Bøged Strandvej 27 efter Carsten Haa-
gensen.   

Som mange sikkert har bemærket har 
huset været under modernisering over 

sommeren, og de nye ejere glæder sig 
nu til snart at kunne bo der.  

”Vi regner med at komme til at bruge 
huset rigtig meget”, fortæller Sten 
Scheibye, ”og vi glæder os til at lære 
området og beboerne nærmere at ken-
de”.  

Når det er sket, regner redaktionen 
med at vende tilbage med en lidt nær-
mere omtale.  

Lokalrådet har budt de nye beboere 
velkommen og håber, at også de får 
glæde af det gode naboskab og den 
varierede natur på vores dejlige halvø. 

Jørgen B. Svendsen, lokalrådet 

Ved borgermødet 4. oktober var der 
tilslutning til forslaget fra Lokalrådets 
udvalg for transport og trafik om trafik-
sikkerheden på Jungshoved: 

Målsætning: Alle typer af trafikan-
ter (biler/bløde, voksne/børn) skal 
kunne færdes trygt overalt på Jungs-
hoved og til Præstø – på alle tider af 
døgnet og året.  
Indsats: Hver landsby beslutter selv, 
om der ønskes en indsats. I første 
omgang en målsætning og en kam-
pagne, derefter (om nødvendigt) 
hastighedsdæmpende indgreb.  

Eventuelle forslag til trafikdæmpende 
foranstaltninger (fartmålere, skiltning, 
vejbump, indsnævringer, hastighedsbe-
grænsning o.l.) skal altså komme fra de 
enkelte landsbyer på Jungshoved. 

Sådanne trafikdæmpende foranstaltnin-

ger skal forelægges Vordingborg Kom-
mune og politiet til godkendelse og ud-
førelse. 

Lokalrådets udvalg for transport og tra-
fik er i løbende dialog med Vordingborg 
Kommune om trafiksikkerhed på Jungs-
hoved, herunder mulighederne for loka-
le kampagner og foranstaltninger. Ud-
valget er derfor meget gerne behjælpelig 
med at formulere landsbyernes ønsker 
over for Vordingborg Kommune. Har I 
et ønske, må I meget gerne rette hen-
vendelse til Jørgen Svendsen eller Allan 
Capion (som findes under Lokalrådet på 
www.jungshoved.net). 

Man kan følge med i udvalgets aktivite-
ter vedr. trafiksikkerheden på Jungsho-
ved via lokalrådets mailliste samt på 
Jungshoved hjemmesiden 
 www.jungshoved.net). 

Tryghed i trafikken på Jungshoved 

Velkommen til nye ejere af  Bøged Skov 



13 

 



14 

 

Traktortræk på Jungshoved 

Vi, bestyrelsen for Traktortræk i Jungs-
hoved, vil gerne rette en stor tak til 
sponsorer, annoncører og hjælpere for 
den store deltagelse og opbakning, vi 
igen mødte til dette års Power Pull. Det 
er dejligt, at så mange har lyst til at give 
deres bidrag enten på den ene eller den 
anden måde. Det er helt umuligt for os 
at klare det hele selv, så vi er meget 
glade for jeres indsats. 

Vi vil også meget gerne rette en stor tak 
til Peder Andersen og Mogens Hansen 
fra Lynggården for igen i år at låne os 

mark og vægt og for den store samar-
bejdsvilje, vi møder derfra. Den velvilje 
og støtte, vi har mødt på Lynggården, 
er uvurderlig, det er bare super dejligt. 

Sidst men ikke mindst en kæmpe stor 
tak til deltagere og gæster, som har haft 
lyst til at komme og være en del af vo-
res arrangement. 

Jo flere vi er, jo sjovere er det da. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved 
weekenden i uge 38 i 2017. 

Tina Skjærlund 

Fotos: Simon Rasmussen 
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Nå, men så skulle vi se på et hus i Stav-
reby. Vi havde aldrig været i Stavreby 
og, med skam at melde, aldrig været i 
Præstø eller på Jungshoved. Det var 
sidste år, og vi købte huset på Stavreby 
Strandvej, efter 16 år i Kgs. Lyngby og 
de resterende 38 år rundt omkring i 
København for mit vedkommende. 

Til at begynde med var det lidt ekso-
tisk, ligesom Egypten eller Indien. 
Fremmede mennesker, der dog talte 
dansk og var vældig flinke, det var de 
nu også i Egypten og Indien. De taler 
stadig dansk og er flinke i Stavreby. 
Hvor blev nu yndlingsstedet af? spør-
ger den opvakte læser, så det kommer 
nu. Der er jo mange steder at vælge 

mellem, Roneklint, Bøget eller? Men 
valget faldt på – her. Stavreby Strandvej 
nr. 14. Vi har været så privilegerede at 
få lov til at købe et hus med et kæmpe-
stort valnøddetræ og formentlig Syd-
sjællands ældste hestekastanje ca. 300 år 
gammelt. Det stod i hvert fald i Syd-
sjællands Tidende, og så må det jo være 
rigtigt. I går stod jeg i den smukke og 
lune skumring og kiggede på fem fla-
germus flakse rundt. Lige nu render der 
et egern rundt i haven, og jeg kan se 
Lenettes får og geder hos bagboen. Vi 
har haft besøg af alskens fugle fra krik-
ænder til fuglekonger og de skrigende 
natugler (for en bybo er hunnens skrig 
uhyggeligt). Selv rådyrene er velkomne 

Mit yndlingssted på Jungshoved (9) 
Fra mikrokosmos til makrokosmos 
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på trods af, at de åd alle mine stedmo-
derblomster igen og igen gennem forår 
og sommer. Hov – nu pelser egernet 
valnødder og graver dem ned i det bed, 
hvor der vokser japansk pileurt, en plan-
te der ikke kan anbefales. 

Vi har haft folk inde i haven, der bare 
lige skulle tage et billede af vores horten-
siaer eller af træerne eller vores nye flotte 
stråtag. Du er velkommen, men ring lige 
på først ;-). 

Når man så står der og kigger på flager-
musene, solen er gået ned, og stjerne-
himlen dukker op med sin lysende mæl-
kevej, så er det i sandhed fra mikrokos-
mos til makrokosmos, og mit yndlings-
sted på Jungshoved. 
Per Pedersen, 
Stavreby Strandvej, Danmark, Jorden, Mælke-
vejen, Universet 

Ko-lav 

For ca. et år siden blev der nedsat et ko
-lav for at få afgræsset engarealerne fra 
Egehoved til Batterivej.  

Dette forår fik vi indhegnet arealet med 
hjælp fra kommunen.  

Først nu har køernes ejer, Niels fra 
Glumsø, åbnet leddet, så køerne fra 
Egehoved afgræsser hele området, så vi 
forhåbentligt får et rigt fugleliv. 

Mere herom i næste nummer. 
Med venlig hilsen, 

Sune Madsen og Jørgen Jensen 

Foto: Jørgen Jensen 
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Jungshoved Kirke er en kirke rig på 
kirkeklokker. Vi har både en stor og en 
lille klokke, som begge har nogle dejlige 
klange. Den store klokke er fra 1616, 
og den lille klokke er fra 1897. 

Den gamle klokke, den store klokke, 
der er udført af klokkestøber Hartvig 
Quellichmeyer i 1616,  har altså overle-
vet Svenskekrigene i 1600-tallet, hvor 
Svend Poulsen Gønge og hans gønger 
fra 1657 til 1660, ifølge forfatteren Ca-
rit Etlar, gjorde livet surt for de svenske 
besættere på halvøen Jungshoved. 

I 1800-tallet, da den danske kong Fre-
derik 6. involverede sig i Napoleonskri-
gen, blev der atter brug for kugler og 
kanoner, og de blev blandt andet støbt 
af kirkeklokker. Til vores held havde vi 
også dengang to kirkeklokker, for reg-
lerne dengang var, at hvis kirken havde 

to klokker, skulle man aflevere den 
største til krigstjeneste. 

Den lille klokke er dateret 1897, men er 
omstøbt af klokkestøberiet B. Løw & 
Søn. 

Hvorfor ringes der med kirke-
klokkerne? 
Kirkeklokkerne har fire opgaver af vidt 
forskellig karakter: 1. At opfordre til 
bøn, 2. Kommunikation, 3. Markering 
af højtids- og festdage samt 4. Advar-
sel. 

At opfordre til bøn 
Hver morgen og aften og som indled-
ning til gudstjenester ringer klokkerne 
for at opfordre til bøn og andagt. Disse 
ringninger, der kaldes liturgiske, foreta-
ges i henhold til Danske Lov af 1683 
og Kirkeritualet af 1685. De daglige 
morgen- og aftenringninger hører til 
blandt vore ældste ringetraditioner.  

Ringningen før gudstjenesterne skal 
dels kalde kirkegængerne sammen, dels 
opfordre dem til at forberede sig ved 
personlig andagt. 

De tre gange tre bedeslag, der afslutter 
de liturgiske ringninger, var i den katol-
ske tid en påmindelse om at afslutte sin 
bøn med et Ave Maria. I vor tid for-
bindes de i stedet med treenigheden. 

Kommunikation 
Nogle ringninger har i dag karakter af 
meddelelser, men de har som regel i 
tidligere århundreder haft andre formål. 

Et sted på Jungshoved (22) 
Kirkeklokkerne, Jungshoved Kirke  

Den store klokke fra 1616 



18 

 

Ringning, når der er sket et dødsfald i 
sognet, skulle således forkorte den afdø-
des ophold i skærsilden. Og ringning, 
når en grav var kastet, skulle forjage 
dæmonerne. 

I dag skal klokkernes meddelelse om et 
dødsfald, eller om at en ny grav er åbnet 
på kirkegården, stemme til eftertanke i 
sognemenigheden. 

Den anden af de tre ringninger før en 
gudstjeneste har i perioder været indled-
ning til skriftemål. Ved enkelte kirker 
udføres aftenringning lørdag af samme 
grund med flere eller større klokker end 
den daglige aftenringning. 

I dag tjener forringningerne til oriente-
ring for den kirkesøgende, som derved 
bliver mindet om den forestående guds-
tjeneste. 

Højtider og festdage 
Klokkerne er med til at markere højtid 
og kirkelige festdage. Kimning (med 
hurtige klemt) har i  tidligere  tider, hvor 
langsomme klemt ofte og systematisk 

blev brugt som advarselssignal, i endnu 
højere grad end i dag været opfattet som 
en glædesytring. Men kimningen bidra-
ger stadig til at fortælle i sognet om fe-
sten, der skal foregå i kirken. 

Den ældste brug af kirkeklokker kender 
man i forbindelse med processioner. 
Processionsringning praktiseres stadig 
mange steder ved  begravelse, både når 
kisten ankommer til kirken, og når den 
bæres til graven.  Her er  klokkernes op-
gave at understrege situationens højtid. 

Fra sogn til sogn er der mange forskelle 
på ringning og brug af bedeslag ved 
begravelse. Det er udtryk for, at jordfæ-
stelsen  i hvert enkelt tilfælde angår den 
pågældende menighed og udføres efter 
dennes skikke. 

Advarsel 
Advarsel ved hjælp af klokker fx ved 
stormflod og ildebrand er gået af brug i de 
fleste sogne og afløst af moderne kommu-
nikationsmidler (radio, sirener osv.). 

Bent Pedersen 

Fra tårnet er der en fantastisk udsigt til alle verdenshjørner. 
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Nu lakker det mod enden med at for-
skønne området ved vores gadekær. 

Formålet med projektet er at gøre plad-
sen omkring Stavreby Gadekær til en 
køn og indbydende velkomst for gæster 
og turister i bil, til fods og på cykel og til 
en hyggelig samlingsplads for landsby-
ens beboere. 

Det er nu ved at lykkes, idet: 

 Rosa Rugosa hækken er blevet fjer-
net, og jorden er blevet fræset og 
renset for rødder, så der er klar, når 
anlægsgartneren 
kommer i løbet 
af november 
måned. 

 Blomsterkum-
merne er udskif-
tet. 

 Der er lagt sten-
belægning, og 
bænkene er 
opstillet. 

 Den planlagte 
grill-/bålplads er 
ændret til en 
mindre grill i 

jorden, da det ikke er hensigtsmæs-
sigt med åben ild på området. 

 Der mangler at blive plantet et gran-
træ med solcellelys, der kan hygge 
ved juletid. 

 Der mangler et par cykelstativer, 
som vi måske bliver nødt til at ud-
skyde. 

Ovenstående har kun været muligt 
på grund af den frivillige arbejdskraft 
og den økonomiske støtte fra Vor-
dingborg Kommunes Forskønnel-
sespulje (kr. 10.000) og LUP-midler 
(kr. 23.000) samt midler fra Frilufts-
rådet (kr. 17.200). 

I løbet af de næste par måneder skul-
le det hele gerne være helt færdigt og 
vi håber, at økonomien strækker til 
en lille indvielse til foråret. 

Gadekærsudvalget for Stavreby 

Forskønnelse af  Stavreby Gadekær 
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Vi startede sæsonen med arbejdsdag 1. 
oktober. Kl. 9.00 myldrede det med 
aktive frivillige med spande, klude, ko-
ste osv. Det er utroligt så meget, man 
kan nå, når man bare er mange nok. 
Og det var vi. Stor tak til alle, der tog 
en tørn i skolegården, med skuret i 
lærerboligens have, med rengøring i alle 
kroge af skolen, med kitning og maling 
af vinduer og meget mere. Uden jer 
aktive og trofaste frivillige gik det ikke.  

Og så gik alle vinterens aktiviteter i 
gang. I den første uge havde mindst 
250 brugere været til en aktivitet i sko-

len, og de følgende uger så det ligeså-
dan ud, så det tegner til en god sæson.  

I efterårsferien blev skolens hoved-
bygning og gymnastiksal kalket gul. Til 
dette arbejde, hvor der skulle bruges 
stilladser og lift, havde vi bestilt mu-
rermester Benny Pedersen. Det ser så 
flot ud og har længe været et stort 
ønske. Vi håber, at frivillige til foråret 
vil stille op og hjælpe med at kalke de 
hvide bagbygninger. Vordingborg 
Kommune tøver med svar vedrøren-
de tilskud til nye vinduer i vores beva-
ringsværdige bygning. Derfor har vi i 
første omgang kun bestilt fem nye 
vinduer til viceværtboligen, som træn-
ger allermest, og vi håber, det vil give 
en besparelse på olieregningen. Det vil 
være en stor forbedring, så det ikke 
trækker ind på vores uundværlige vi-
cevært. Kalkningen og de fem vinduer 
er det, vores egen økonomi kan bære 
lige nu godt hjulpet af de 15.000 kr., vi 
fik fra Lions. Vi har lavet en etapeplan 
for udvendig vedligeholdelse, som går 
over fire år, og i år når vi en lille bid. 
Skiltet på facaden bliver taget ned og 

Nyt fra Jungshoved Skole 

Arbejdsomme mænd 

Nykalket skole  
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malet op, og vi arbejder på at finde 
noget bedre belysning over de to ho-
veddøre – noget der kan lyse lidt læn-
gere ud i gården uden at genere gen-
boer. 

Med hensyn til økonomien har vi jo 
været meget spændte på, hvordan det 
skulle forløbe. I skrivende stund ser det 
ud til, at vi kan få det til at løbe rundt 
med nuværende driftstilskud, tilskud til 
vedligeholdelse og vores uundværlige 
indtjening ved udlejning. Hvis kommu-
nen har mulighed for at indgå i et sam-
arbejde om udskiftning af vinduer i det 
kommende år, hilser vi det velkom-
ment. 

Fire fra Styregruppen har været til mø-
de med de andre egnshuse og KIF-
forvaltningen. Denne gang i Køng 
Egnshus, og det var sjovt at se, hvor-
dan de andre bor, og at høre om deres 
udfordringer og succeser. De fire egns-
huse er Viemose Forsamlingshus, 
Køng Egnshus, Egnshuset Allerslev 
Gamle Skole og Jungshoved Skole. Vi 
mødes to gange om året, og til foråret 
kommer de til os. 

Desuden har jeg som ansvarlig for 
booking i skolen deltaget i kursus for 
bookingadministratorer på Vording-
borg Rådhus i oktober. Andre i styre-
gruppen har deltaget i et lignende i 
Præstø for foreningerne. Bookingsyste-
met var, som tidligere nævnt, én af 
udfordringerne, især for kommunen, 
der skulle få et nyt system til at virke. 
Jeg synes, det nye system er mere ind-
bydende og enklere end det tidligere, 
men stadig en udfordring for mange. 

Undervejs i kurset blev der fra flere 
sider mindet om, at det jo er frivilligt 
arbejde og en ekstra byrde at skulle 
tjekke i portalen, mindst to gange om 
ugen m.m. Forvaltningen siger, at det 
nu er lovbefalet, at alle kommunale 
bygninger er i ”systemet”. Jeg har sat 
alle vores faste og enkeltstående aktivi-
teter ind i bookingsystemet, og under-
vejs blev jeg mindet om, hvor mange 
ting der foregår i huset. Og det er jo 
dejligt. Det vil stadig være en god ide 
med et lokalefordelingsmøde i foråret, 
for at kunne opfylde så mange ønsker 
som muligt og holde ejerskabet for 
skolen ved lige. Ved henvendelser i 
systemet om lån eller leje af et lokale 
skal det godkendes af os, inden det er 
en aftale, så man ikke får dobbelt-
booket. Man kan i foreningsportalen se 
de mange lokaler, kommunen har til 
folkeoplysning og andet frivilligt arbej-
de.  For at booke et lokale skal man 
være registreret som en folkeoplysende 
forening eller interessegruppe. Og ja, 
man kan stadig bare ringe til mig, så 
kikker vi i kalenderen og jeg kan booke 
et lokale. 

Julen nærmer sig, og snart drysser sne-
en. Julemåneden starter med julemar-
ked i skolens gymnastiksal 26.-27. no-
vember. Det plejer at være rigtig hygge-
ligt og en god måde at komme i jule-
stemning på. Så kik indenfor. I den 
mørke måned lyser juletræet op i går-
den. Skulle sneen ligge højt, håber vi, 
alle brugere vil give en hånd med sne-
skovlen (står under halvtaget) og salt-
ning (tønde inden for hoveddøren) af 
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trapperne, så vi kan komme sikkert 
frem og hjem igen. Tak.  

Hvis du melder dig til lokalrådets mail-
liste (skriv til lokalraadetjungsho-
ved@gmail.com), får du en mail, når 
der indbydes til sangaften, foredrag 
o.m.m.  

Du kan også se nyheder på 
www.jungshoved.net  

Alle ønskes en glædelig jul, et godt nyt-
år og på gensyn i 2017. 

Pva. styregruppen for Jungshoved Sko-
le, 

Lise Jacobsen 

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, salmer, 
nye viser, årstidssange m.m. Mogens Jacobsen spiller til. 
Der er mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen.  

I vinter 2017 synger vi flg. dage: 
Tirsdag 24. januar, torsdag  9. marts og tirsdag 4. april kl. 19.00-20.30 i Jungshoved 
Skole 

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

på Jungshoved Skole. 
Pris pr. blad 20 kr. 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
December 2016-marts 2017 

  Jungshoved Allerslev 

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

3. s. i ad.11. dec. 10.30 Ingen 

4. s. i ad.18. dec. Ingen 10.30 

Juleaften 24. dec. 14.30 16.00 

Juledag 25. dec. 11.30 10.00 

2. juledag 26. dec. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

Nytårsdag 1. jan. 2017 Ingen 11.00 

1. s. e. Hell. 8. jan. 10.30 Ingen 

2. s. e. Hell. 15. jan ingen 10.30 

3. s. e. Hell. 22. jan. 9.00 10.30 

4. s. e. Hell. 29. jan. 
10.30 

Besøg af KFUM, Næstved 
9.00 

Sidste s. e. Hell. 5. feb. 10.30 9.00 

Septuagesima 12. feb. 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

Sexagesima 19. feb. Ingen 10.30 

Fastelavn 26. feb. 10.30 9.00 

1. s. i fasten 5. mar. 14.30 Minikonfirmander 10.30 
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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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Fødsel: Jordmoderen sender automa-
tisk besked om en fødsel til sognepræ-
sten i det sogn, hvor man bor. Sogne-
præsten registrerer fødslen, og mode-
ren får besked i sin e-boks. Er mode-
ren gift, registreres manden samtidig 
som faderen. 

Er forældrene ikke gift, skal faderen via 
borger.dk afgive en Omsorgs og -an-
svarserklæring. Den skal være indtastet 
inden for 14 efter fødslen. Er det ikke 
sket, bliver faderskabet afgjort af stats-
forvaltningen. 

Dåb: Et barn skal have et navn senest 
seks måneder efter fødslen enten ved 
dåb i kirken eller ved navngivning. Øn-
sker man sit barn døbt, henvender man 
sig til den præst i hvis sogn, man øn-
sker sit barn døbt. Ved en dåb skal der 
være en gudmor eller -far samt mindst 
to faddere ud over evt. forældrene. 
Forældrene må gerne være skrevet op 
som faddere.  

Ønsker man ikke sit barn navngivet 
ved dåb, skal man via borger.dk indta-
ste det ønskede fulde navn for sit barn. 
Herefter indføres navnet i kirkebog og 
folkeregister, og man får besked i sin e-
Boks.  

Dåbsattest: Kan rekvireres hos den 
nærmeste sognepræst eller kordegne-
kontor, uanset hvor man er døbt. 

Vielse: Aftales med sognepræsten. 
Inden vielsen skal man via borger.dk 
udfylde en ægteskabserklæring. Kom-
munen udfylder herefter en prøvelses-
attest, som sendes til den pågældende 
sognepræst. 

 

Dødsfald: Besked om dødsfald retter 
man til sognepræsten oftest via en be-
demand. Bisættelse og begravelse afta-
ler man med præsten. Desuden er der 
mulighed for, at man kan få afdødes 
aske spredt ud over åbent hav. 

Vigtigt: Hvis man ikke ønsker a benyt-
te sig af de digitale muligheder, kan 
man på borger.dk printe almindelige 
papirblanketter ud, som man så udfyl-
der.  

Yderligere vejledning kan man få hos 
sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst 
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39, 
Allerslev, 4720 Præstø, tlf. 55 99 60 17. 
Mail: tom@km.dk. Træffetid: Alle dage 
efter aftale. 

Mandag: Fridag for præst og personale, 
og desuden er kirken lukket for kirkeli-
ge handlinger. 

Øvrige telefonnumre findes under Kirkenyt 
(foregående side). 

Praktiske oplysninger 
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Juletid er travl tid. Også for os her i 
huset. Med julearrangementer her i 
konfirmandstuen, i kirkerne, med af-
slutning før jul for konfirmanderne, 
med besøg og hilsner i hjemmene for 
at ønske den, der savner eller er blevet 
alene, en glædelig jul. 

Også det private giver travlhed: Forbe-
redelsen til familiebesøg, gaver, der skal 
købes, indkøb til julesteg, mandelgaver 
osv. osv. 

Megen travlhed, som læseren sikkert 
kan genkende fra sin egen familie. 

Og øv er der nok en del, der siger, vi 
gider ikke have travlt og blive stressede. 

Men er det nu så dårligt med at have 
travlt? For travlhed er ikke det samme 
som stressethed.  

Det er faktisk rigtigt godt at have travlt. 
Travlhed betyder, at man får gjort tin-

gene. Havde man ikke 
travlt, fik man det jo 
ikke gjort. Den, der 
ikke har travlt, kan 
altid vente. Intet ha-
ster. Men jo, siger den, 
der har travlt, noget 
haster og skal gøres.  

Og op til jul er det 
gaverne, maden, ind-
købene, hilsnerne, fa-
miliesammenkomster-
ne – det skal bare gø-
res. Det er vigtigt for 
de fleste. 

Julehilsenen til faster 
Augusta, besøget hos bedstemor, børn 
og bonusbørn, der skal fordeles, og 
hvor er det nu, de skal være juleaften 
dette år??? Det kræver planlægning. 

Og så udenfor: Alt det, der skal pyntes 
op med: julekransen på døren, lys på 
juletræet i haven, de blinkende guirlan-
der omkring og på huset, om træet, på 
tagrygningen af laden, på hegnet, op ad 
flagstangen, og hvad man nu ellers 
finder på. Og pyt med elregningen, for 
det er kun jul en gang om året. 

Det bliver jo gjort, for vi har travlt. 
Den gode travlhed, lad os sige det så-
dan, for det er ikke travlheden, vi får 
det ondt af, for vi får gjort de rigtige 
ting til tiden. Men man bliver stresset af 
de forkerte ting, eller stresset af de ting, 
man ikke fik gjort.  

Juletiden har sin egen rytme, sine egne 
vaner og traditioner. Hver familie har 

Julehilsen 

”Glade jul”. Maleri af Viggo Johansen. PD Wikipedia 
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sit, som de synes hører sig til i julen. 
Ligesom sidste år. For det skal være 
ligesom sidste år. 

Derfor kære læser: held og lykke med 
alle dine gøremål for dig og dine. Gid du 
må få dem gjort, gid det må bringe dig 
glæde, og at du kan holde dig vågen hele 
juleaften. Og måske kommer du forbi 
kirken 24. december for at høre det 
glædelige budskab, som englen fortalte 
hyrderne om: ”Se, jeg forkynder jer en 
stor glæde, som skal være for hele folket; 
i dag er der født jer en frelser i Davids 
by, han er Kristus Herren”.  

Nyd travlheden, og husk, at al travlhed 
har sin tid, og så er det forbi.  

Tak for året til dem, vi kender, til dem 
vi har lært at kende i årets løb, dem vi 
har mødt i glædelige som alvorlige situ-
ationer i løbet af det år, der også snart 
har haft sin tid. 

Her fra præstegården vil vi med disse 
ord ønske alle en glædelig højtid og et 
godt nytår.  
Stina og Torben Møllenbach 
Allerslev præstegård 

Adventsmøde, Allerslev Præstegård 
onsdag 7. dec., kl. 14.30 

Vi glæder os til hermed at kunne byde velkommen til en eftermiddag, hvor det skal 
handle om den kommende højtid. Som sædvanlig skal der hygges med sange, hi-
storier, kaffe, julekager. Gæst: Peter Fritsch. 

De ni læsninger, Allerslev Kirke 
onsdag 14. dec., kl. 19.00 

Julen og dens traditioner nærmer sig, og  som optakt til juledagene synger vi julen 
ind i Allerslev Kirke med musikgudstjenesten De ni læsninger.  

Medvirkende: Herlufsholm Kirkes Kirkekor under ledelse af Karsten Gyldendorff, 
der gæster kirken. Menighedsrådet er vært ved et traktement i Allerslev Kirkes tårn-
café. 

Arrangementer i forbindelse med 500 året 
for reformationen 

Reformationstiden historisk set 
Allerslev Præstegård , onsdag 23. november, kl. 19.00  
Foredragsholder: Kåre Johannessen.  

Biograf-filmen ”Luther”. 1. del 
Udby Præstegård, onsdag 18. jan. 2017, kl. 19.00 
Intro ved Torben Møllenbach 

Luther-film. 2. del 
Allerslev Præstegård, onsdag 22. februar 2017, kl. 19.00 
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Sangaften Jungshoved Kirke  
Søndag 11. december, kl. 19.00 

Som tidligere år er der også mulighed for at komme og synge med på vinter- og 
julesange i Jungshoved Kirke. 

Vi laver et udvalg af disse sange, som der vil være mulighed at vælge imellem. Der 
vil være en pause, hvor der serveres te/kaffe og kage. 

Kirkesanger Bodil Agerbo akkompagnerer os til sangen. 

Kom glad, og syng dig glad!  

Velkommen Jungshoved menighedsråd 

Foredrag Rejsestalden, Jungshoved Kirke, tirsdag 7. februar 
2017, kl. 19.00 
Den indre Knagsted 

Nok er det mere end 100 år siden, at forfatteren Gustav Wied døde. Men alligevel 
har han meget at sige mennesket i dag. Det vil Bo Nygaard Larsen, journalist og 
forfatter, fortælle, når han 7. februar kommer til Rejsestalden ved Jungshoved Kir-
ke.  

Gud – hvem er han? 
Jesus – hvorfor blev han født i en stald, 
ja, i et ædetrug? 
Hvad havde Moses i hænderne på vej 
ned ad bjerget? 
Hvorfor ligger Jungshoved Kirke nede 
ved vandet og ikke i byen? 
Hvorfor liggere Allerslev Kirke på bak-
ken, allerhøjest i hele byen? 

Hvis du tror, at sådanne spørgsmål kun-
ne være noget for dit barn at høre mere 
om, så var det måske noget for ham eller 
hende at gå til minikonfirmand.  

I samarbejde med kirkerne i Præstø og 
Skibinge, inviterer vi alle interesserede i 
Jungshoved og Allerslev, og som går i 
3. klasse, til at komme og være sam-
men med gode kammerater et par hyg-
gelige timer hver tirsdag efter skole. 

Første gang er tirsdag 17. januar, og vi 
mødes de næste otte gange frem til 
marts. 

Er det noget for dig, og som dine for-
ældre synes er en god ide, så kontakt 
mig for nærmere information. 
Torben Møllenbach, tlf. 55 99 60 17 

Minikonfirmander på Jungshoved og i Allerslev 

Intro ved Jesper Bo Blomgren 

Hvem var Martin Luther? 
Udby Præstegård, onsdag 15. marts 2017, kl. 19.00  
Foredragsholder: Tine Ravnsted-Larsen Reeh, Professor, Dr. Theol. Det Teologi-
ske Fakultet i København.  
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Menighedsrådsvalg 2016 på Jungshoved  

Menighedsrådet ved Jungshoved Kirke 
har 13. september afholdt orienterings-
møde i Rejsestalden, som var lovbefa-
let, hvor der blev orienteret om regler 
og procedure for valget.  

Efter mødet afholdtes der opstillings-
møde, hvor de fremmødte opstillede 
en liste, der indeholdt de personer, der 
var villige til at stille op til menighedsrå-
det, samt de, der var villige til at være 
suppleanter. 

Da der kun indkom én liste inden 27. 
september kl. 19.00, blev valget 8. no-
vember aflyst. 

Listens valgte medlemmer er:   
Eli Aage Højris Frandsen, Smidstrup, 
Grith Elisabet Brygger, Bønsvig, Bjar-
ne Henneberg Sørensen, Stavreby, Ole 
Wolfeld Torstensson, Jungshoved og 
Bent Pedersen, Togeholt. 

Valgte suppleanter: Christine Astrup 
Weidekamp Jensen, Stavreby, Inge 
Johansen, Stenstrup og Knud Erik 
Jacobsen, Stenstrup. 

På valgudvalgets vegne, 
Bent Pedersen, formand  

Af dette blads redaktør, Knud Jacob-
sen, er jeg blevet spurgt om, hvilken 
teologi jeg ser i Thorvaldsens altertavle. 
Altså ikke en historisk redegørelse for 
tilblivelsen af altertavlen, for den er der 
gjort fornemt rede for med museums-
inspektør Margrethe Floryans artikel 
”Badet og brødet” (bladet JUNGS-
HOVED, nr. 2, 2010, s. 22-24). 

Badet 
Med overskriften henviser Margrete 
Floryan både til døbefonten og alter-
tavlen, altså Thorvaldsens to arbejder i 
kirken. Når dåben her kaldes ”badet”, 
så er det efter en gammel tanke i den 
kristne kirke, nemlig at dåben er som et 
bad, et renselsesbad. De tre håndfulde 
vand er en forholdsvis ny skik, der 

kom til efter middelalderen, og som nu 
mest giver dåben en symbolsk karakter.  

Oprindelig blev ens legeme under då-
ben nedsænket i vand. Allerede Jesus 
blev efter tidens sædvane således 
”renset” i helligt vand. Dåben var der-
for i den tidligste tid en voksendåb. 

Det var som bekendt Johs. Døberen, 
der døbte den ca. 30-årige Jesus i Jor-
danfloden. Et af Thorvaldsens relieffer 
viser denne dåb, hvor Johs. Døberen 
står med en muslingeskal i hånden og 
udfører dåben.  

Muslingeskallen er fra gammel tid et 
renhedssymbol, og symbolet er før 
brugt af Thorvaldsen, måske mest 
kendt fra døbefonten i Københavns 
Domkirke. Hele dåbsfadet er udført 
som en stor muslingeskal. 

Thorvaldsen i Jungshoved Kirke  
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I den begyndende middelalder – i løbet 
af 300-årene – indførte man den skik at 
døbe spædbørn. Dåben ved vore 
landsbyers gamle døbefonte af granit 
har netop den størrelse og dybde, der 
gør, at spædbarnet kan nedsænkes helt i 
vand. 

På Thorvaldsens tid havde det i flere 
århundreder været almindeligt at an-
vende et dåbsfad, der blev lagt over 
den gamle døbefont. Det er også tilfæl-
det med hans døbefont i Jungshoved 
kirke. 

Brødet 
Luther reducerede den katolske kirkes 
syv sakramenter til to, nemlig dåb og 
nadver. Luthers tanke – sagt med hans 
eget udtryk – var, at var man krøbet ud 
af dåben, så var man både præst, bi-
skop og pave for Vorherre. 

Hans argument for kun to sakramenter 
var, at dem havde Vorherre selv indstif-
tet. Dåben dels med historien om vel-
signelsen af de små børn og dels hans 
missionsbefaling med ordene om at 
gøre hele verden til hans disciple ved at 
døbe dem.  

Og nadveren indstiftede han ved sit 
sidste måltid med disciplene. På Thor-
valdsens altertavle i kirken er netop 
brødet centralt placeret. Ja, og ikke kun 
ét, men med hele to brød.  

Hver gang, jeg går for alteret ved en 
gudstjeneste, er det så tydeligt, at Thor-
valdsen har villet lade vore øjne blive 
indfanget af disse brød. Det ene brød 
ligger på bordet, og det andet holder 
JK i sin hånd, mens han lyser velsignel-
sen over de to disciple, der andægtigt 

ligger på deres knæ. Men ser man nøje-
re efter, så ser det ud, som om der med 
de to brød skal deles et brød ud til 
hver. 

Motivet er hentet fra Lukas’  beretning 
om de to disciple, der den første påske-
dags eftermiddag er på vej til en lille by, 
Emmaus, der lå en lille dagsrejse fra 
Jerusalem. Her møder de en fremmed 
mand, som ender med at forklare dem, 
hvad det hele skal betyde med Jesus, 
hans korsfæstelse, med den tomme 
grav påskemorgen og kvindernes møde 
med ham.  

Alt dette taler de om på deres gåtur, og 
da de er nået frem til Emmaus og skal 
spise aftensmad, tager den fremmede 
brødet, og da bliver det pludselig syn-
ligt for dem, hvem de har fulgtes med, 
nemlig Jesus selv! Men da de ser ham, 
forsvinder han ligeså pludseligt for 
dem, som han før blev synlig.  

Og pointen er, at nu er Jesus ikke læn-
gere tilstede i denne verden. Til gen-
gæld er han tilstede sammen med alter-
gæsterne under altergangen. Det gamle 
nærvær er således blevet afløst af et nyt 
nærvær. 

Grundtvig 
Hvor meget Thorvaldsen har interesse-
ret sig for Grundtvig, ved jeg ikke. Men 
Margrethe Floryans overskrift ”Badet 
og brødet” klinger grundtvigsk, selvom 
Grundtvig foretrækker at tale om 
”Badet og bordet”. 

Når man ser Thorvaldsens altertavle, 
ligger det lige for at tale om ”brødet” 
og ikke ”bordet”, da de to brød er så 
dominerende på tavlen. Men teologisk 
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set er det lidt mærkeligt, at Thorvaldsen 
tilsyneladende ikke har tænkt på, at 
meningen med brødet er, at det skal 
brydes, altså deles. De to hele brød 
virker umotiveret, for ideen med alter-
gang er jo, at det er noget, man er sam-
men om, og derfor bliver brødet delt 
ud til alle.  

Grundtvig var om nogen opmærksom 
på, at altergangen var en fælles ting i 
den kristne menighed. Han kunne ikke 
nok understrege menighedens betyd-
ning, og trosbekendelsen var for ham 
netop menighedens fælles bekendelse, 
som var blevet til i den allertidligste 
menighed. Her bekendte menigheden 
troen på sin herre. Med Grundtvigs 
mange salmer var det ligeledes menin-
gen, at hermed skulle menigheden have 
sin egen lovsang, ja at uden menighe-
den var der for Grundtvig slet ingen 
gudstjeneste. 

Derfor taler han ikke om ”brødet”, 
men om ”bordet”. Bordet er det, man 
sidder omkring, som man er fælles om. 
Det er det måltid, man nyder – sam-
men. Udtrykket ”bad” for dåb og 
”bord” for nadver finder man flere 
steder i hans salmer. Bla. i nr. 403 
”Denne er dagen”, hvor det i vers 4 
lyder: ”Ja, lad så virke dit bad og dit 
bord”. 

Og ”sammen”, det betyder altså sam-
men med Vorherre. Vi går således nok 
sammen til alters med hinanden, men 
også og vigtigst med Vorherre, Jesus. 
Og det er det, Grundtvig beder om i 
sin verslinje. ”Lad det virke” for det 
virker kun, når Jesus er med i det, når 
han er hos sin menighed og fornyer sit 
nærvær med gæsterne omkring alter-
bordet.  

Det er dette nærvær på hver deres må-
de, Grundtvig beder om og Thorvald-
sen vil vise os med sin altertavle. 

Torben Møllenbach 

Foto:  Torben Møllenbach 
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KULTURAFTENER  
FORENINGEN NORDEN på JUNGSHOVED SKOLE 

Mandag 9. januar 2017 kl. 19.00 
Henrik Hagemann fortæller om: Nutidens Finland 

 – en spændende nabo? 
Henrik Hagemann som tidligere har gæstet Jungshoved Skole 
kommer nu og fortæller om Finland.  
Henrik Hagemann var i mere end 25 år, fra september 1984 
til november 2009, ansat af Folketinget som generalsekretær 
for Nordisk Råds Danske Delegation i forhold til samarbejde 
med de baltiske lande. Han er uddannet cand. mag. i dansk og 
tysk og var fra 1978 til 1984 rektor for Marselisborg Seminari-
um i Århus.  

Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 
Tidl. lektor Bjørn Falck-Petersen fortæller om: Jeppe Aakjær 

– andet og meget mere end bare ”Jens Vejmand” 
I 2016 fejrede hele Danmark 150-året for Jeppe Aakjærs 
fødsel i 1866. 
I manges bevidsthed er Aakjær vel først og fremmest for-
fatteren til mange af Højskolesangbogens allermest kendte 
og elskede folkelige sange, men i virkeligheden var han 
meget mere. Bjørn Falck-Petersen fortæller om den folke-
kære digters liv og levned og viser ham både som den idyl-
liske hjemstavnsdigter og som den social-kritiske, oprørske 
agitator.  

Tirsdag 28. februar kl. 14.00 
Foredrag ved professor, dr.med. Carsten Saunte, Præstø 

om: ”Balance-Svimmelhed” 

Kaffe/te og kage fra kl. 14.00, foredrag kl. 14.30. 

ALLE ER VELKOMNE 

Pris for hvert arrangement: Foredrag, kaffe/te og kage/frugt 
55 kr.   
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Da vi flyttede til Jungshoved i 2005, 
blev vi hurtigt engageret i forskelligt 
frivilligt arbejde. Det er så fantastisk 
godt at kunne yde noget i mange for-
skellige henseender i lokalsamfundet. 

Vi blev hurtigt medlemmer i Jungsho-
ved Pensionistforening, og det betød – 
og betyder – rigtig mange dejlige timer. 

En dag i 2011 spurgte bladets redaktør, 
Knud Jacobsen, pensionistforeningens 
daværende formand, Karen Carlsson, 
om det måske var muligt, at foreningen 
ville/kunne hjælpe med uddelingen af 
bladet JUNGSHOVED. Karen fore-
lagde det for bestyrelsen. Jo, det mente 
vi nok, vi kunne påtage os. Det super 
gode og skønne blad skal ud! 

Efterhånden fik Poul sat omdelingen 
op i diverse ruter. I dag er det således 
Hanne Rasmussen, der modtager og 
opdeler i første omgang. Der er blade-
ne til biblioteket, multicenteret og ple-
jehjemmet Aggershus. Erik Sønder-
gård, der bor i Præstø (tidligere på 
Jungshoved), cykler ud til beboere i 
Præstø. Nu kan bladet også købes i 
boghandlen i Præstø. 

På denne måde spares portoen. Det 
sidste års tid har vi også Lundegård 
med i ruten, da uddelingsområdet er 
udvidet. 

I dag er vi ni personer, der deler 525 
blade ud. Bladet udkommer septem-
ber, december, marts og juni. De glade 
omdelere er: 

Kirsten og Sofus 
Nanna 
Leif 
Henny 
Erik 
Poul og Jette 
samt Erik fra Præstø 

og vi glæder os hver gang til at bringe 
det ud. Jeg tror godt, at jeg tør sige 
dette på alle uddeleres vegne, for hver 
gang spørger de efter, om bladene er 
på vej. 

Straks når bladene er ude, får vi søde 
og dejlige sms'er om, at nu har alle fået. 
Når nye modtagere kommer til, tager 
Poul lige en tur ud og ser, på hvilken 
rute de nye passer bedst ind. Måske er 
der langt mellem numrene på vejen, så 
det derfor vil passe bedre ind på en af 
de andre ruter. 

I 2015 spurgte Jungshoved Menigheds-
råd, om det var muligt at medtage en 
folder med bladet. Poul lægger det i alle 
bladene, og det samme gælder ”Det 
sker i vinter”, som kommer med bladet 
i september. 

Vi takker alle redaktionen og menig-
hedsrådet for påskønnelsen i forbindel-
se med uddelingen. 

Kærligst, Jette 

Frivilligt arbejde (8) 
Indholdet og glæden ved frivilligt arbejde 
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Jungshoveds børn 
Æbleplukke-dag 2. oktober kl. 10-12 

Vi var på trods af gråvejr og udsigt 
til regn syv familier samlet og ialt 22 
personer. Vi fik plukket æbler, smagt 
på en masse forskellige sorter, leget og 
hyggesnakket. Det var en dejlig formid-
dag fuld af glade børn og voksne, der 
nød de dejlige æbler. Tak for, at vi fik 
lov til at gå på rov.  

Adventsarrangement for børnefami-
lier bosiddende på Jungshoved, 26. 
november kl. 10-13, Rejsestalden ved 
Jungshoved Kirke 

Tilmelding nødvendig, da der kan være 
max. 30 deltagere i alt (børn inklusive).  

Vi har i samarbejde med menighedsrå-
det arrangeret denne dag. Der vil være 
mulighed for at lave adventskrans, jule-
dekoration og klippe julepynt. Vi går i 
kirken og synger et par julesange. I 

løbet af arrangementet byder menig-
hedsrådet på glögg, te, kaffe, saft og 
frokost i form af pølser med brød.  

Medbring selv: Ler, lys, div. pynt til 
kransen (menighedsrådet sponsorer 
gran), et fad/kurv eller lignende, som 
din dekoration/krans skal stå 
på, karton, lim, saks, skabeloner.  

Fællesspisning, leg og hygge på 
skolen, søndag 5. februar 2017 
Vi mødes kl. 10 og starter stille og ro-
ligt med kaffe/te og saftevand i køkke-
net. Herefter vil der være lege i salen 
eller lokalet ved siden af køkkenet. Vi 
laver vores egen lækre, hjemmelavede 
pizza til frokost, hvor man selv bestem-
mer, hvilket fyld der skal på. Til maden 
serveres vand/saft. Vi slutter dagen, 
når vi har hjulpet hinanden med op-
vask og oprydning kl. ca. 13.30. Tilmel-
ding nødvendig, da vi handler ind efter, 
hvor mange vi regner med, der delta-
ger. Tilmelding senest 1. februar til 
Tina 25 38 81 28 eller Carina 
24 84 85 14. 

Pris for arrangementet (mad) er 25,- kr. 
for voksne og 15,- kr. for 
børn. Betaling skal ske på tilmeldings-
dagen via mobilepay til Tina eller Cari-
na (se ovenstående numre). 

Hilsen 
Carina 
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Herrekursus i køkkenet på Jungshoved Skole 
lørdag 18. februar 2017 

”Forfør din kone… igen… med en lækker middag.” 
Du lærer at lave en middag, så konen, kæresten, veninden eller en gæst tror, du har 
købt maden udefra. 

Vi laver forret, hovedret og dessert, som vi tilbere-
der og spiser sammen med vores gæster til sidst. 

Kurset er kl. 10-16, din gæst kommer kl. 16 til 
middag. 

Vi slutter af med fælles oprydning. 

Der er plads til 10. 

Drikkevarer medbringes til middagen, samt evt. 
madpakke til frokost. 

Tilmelding kan ske på pia@piaprehn.dk eller på mobil 51 32 65 26. 

Tilmelding er bindende og først gældende ved betaling senest 4. februar. 

Pris 500,- kr., inkl. råvarer. 

Kvindekursus i køkkenet på Jungshoved Skole 
lørdag 18. marts 2017 

”Al magt til grøntsagen – han opdager det aldrig!” 

Vi laver forret, hovedret og dessert, som vi tilbereder og spiser sammen med vores 
gæster til sidst. 

Kurset er kl. 10-16, din gæst kommer kl. 16 til 
middag. 

Vi slutter af med fælles oprydning. 

Der er plads til 10. 

Drikkevarer medbringes til middagen, samt evt. 
madpakke til frokost. 

Tilmelding kan ske på pia@piaprehn.dk eller på 
mobil 51 32 65 26. 

Tilmelding er bindende og først gældende ved 
betaling senest 4. marts. 

Pris 500,- kr., inkl. råvarer. 

To kurser i madlavning med Pia Prehn som instruktør 
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Vi havde ikke boet ret lang tid i Stens-
trup, før det gik op for os, at ganske 
mange på Jungshoved var i familie 
med hinanden. Vores genbo i Stens-
trup, Richard, var fætter til vores nabo, 
Birthe, som var søster til vores smed, 
Erland, i Smidstrup. De var også alle i 
familie med Aase fra Stavreby, som var 
kirkesanger i Jungshoved Kirke, og 
hvis søn Benny senere blev vores mu-
rer, og med Freddy fra Lundegård, hvis 
børn gik i samme børnehave som vo-
res. Og så var de alle også i familie med 
Gurli og Henning fra Roneklint. De to 
søskende var desuden i familie med 
Gunner fra Stavreby, hvis søn, Finn, 
var lærling hos smeden i Smidstrup. 
Senere fandt jeg ud af, at der var endnu 
flere familieforbindelser.  

Jeg havde et par gange talt med Gurli 
og spurgt, om jeg måtte skrive en arti-
kel om hendes store familie. Gurli hav-

de på et tidspunkt fortalt, at når hendes 
skoleklasse fik til opgave at fortælle om 
deres fætre og kusiner, så var hun altid 
topscorer med 30 stk. fætre og kusiner, 
hvoraf en del stadig bor på Jungsho-
ved. En del af fætrenes og kusinernes 
børn bor også i dag på og omkring 
Jungshoved. I denne sommer fik vi 
aftalt en dag, hvor Gurlis mor, Rina, 
Gurli og jeg kunne mødes, og de kun-
ne fortælle om deres store familie til 
bladet.  

Rina Larsen bor nu i Jungshoved i et 
lille, velholdt, rødt hus. Hendes mand, 
Jens Larsen, døde i 1999. På den mod-
satte side af vejen bor datteren, Gurli 
Torstensson med sin mand Ole i deres 
nye hus. 

Rinas familie: 
Rina er med sine 91 år den ældste nule-
vende person på Jungshoved. Hun er 
sød, frisk og slagfærdig og har en god 
hukommelse. Rinas forældre var Ma-
ren Sophie og Jens Peter Rasmussen 
fra Stavreby (nu Stavreby Strandvej 

26). De fik fem piger og tre drenge: 
Emmy Johanne, Niels Villy, Rigmor 
Valborg, Erna Elisabeth, Aksel Ver-

En STOR familie på Jungshoved 
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ner, Charles Emil, Ane Ella og Rina 
Gudrun. De er alle født i perioden 
1910-1925. Foruden Rina lever kun 
hendes søster Rigmor i dag. Rigmor er 
102 år og bor i Hillerød. Deres far var 
fisker i Stavreby. Han fiskede med kva-
sen ”Kamma”, indtil han solgte den til 
Sandberg i Lundegård. ”Kamma”s 
sidste tur gik i 1943 fra Batterierne ved 
Roneklint til Sverige med danske jøder 
på flugt fra nazisterne. 

Om vinteren, når det ikke var muligt at 
fiske, slog Jens Rasmussen sten ved 
Kirkehavnen. De flækkede sten blev 
brugt på sognets veje. Under krigen 
gravede han sammen med sin bror, 
Alfred, stød i Oremandsgårds skove på 
den anden side af Jungshoved Nor. 
Hver dag sejlede de fra kirkehavnen 

over Noret til skovene. Stødende blev 
solgt som brændsel. 

Sophie Rasmussen passede hus og 
hjem, hjalp til med fiskeriet, arbejdede 
på omegnens gårde med lugning af 
roer og med høstarbejde, når kornet 
skulle i hus. Hun var også med, når der 
skulle graves tørv ude på Lyngen. 

Deres børn: 
Emmy blev gift med Ingvar. De boede 
i Smidstrup. De fik fire børn, Gunnar, 
Inge, Alice og Leon.  

Villy var ugift og boede i sit barndoms-
hjem i Stavreby hele sit liv.  

Rigmor blev gift med Karl. De boede 
først i København og senere på Ama-
ger, hvor de havde en købmandsforret-
ning på Kastrupvej. De fik tre piger, 

Jungshoved Nor. Tegning af Lene Christensen 



39 

 

Bente, Lisbeth og Bodil. Efter Karls 
død flyttede Rigmor til Hillerød. 

Erna blev gift med Ejnar. De boede i 
huset ”Bauta” i Smidstrup. De fik dat-
teren Inger Lise. 

Verner boede hjemme i Stavreby i flere 
år, indtil han flyttede til Ålsgårde ved 
Helsingør. Han var ugift. 

Charles blev gift med Ruth. De boede 
Over Lyngen 9. Charles fiskede og 
opdrættede mink. De fik to børn, Ar-
thur og Linda. 

Ella blev gift med Hans. De boede 
Over Lyngen 7. De havde ingen børn. 

Rina blev gift med Jens Larsen. De 
boede Roneklintvej 3. De fik tre børn, 
Henning, Margit og Gurli. 

Jens Larsens familie: 
Anders Peter Larsen og Maren Sofie 
Larsen boede Bønsvigvej 35. Anders 
Peter, som i folkemunde blot blev kaldt 
A.P., var oprindelig uddannet smed, 
men drev nu landbrug på ejendom-
men, hvortil der var knyttet 10-12 tøn-
der land. Han kørte desuden mælkerute 
for Jungshoved Mejeri. Sofie Larsen 
passede hus og hjem og hjalp til i stald 

Rina 

Verner 

Sofie Jens Ella 

Rigmor Villy Emmy Charles Erna 

Foto af A.P. Larsen og sønnen Knud med pyntet 
mælkevogn til mejeriets 50 års jubilæum 
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og på mark. Jorden til ejendommen er 
senere blevet udstykket til sommerhu-
se. Sofie og Anders Peter fik 11  børn, 
syv piger og fire drenge:  

Anna Margrete Johanne, Agnes Jensi-
ne, Kirstine Petrea, Gudrun Maria, 
Martha Marie, Inger Nielsine, Niels 
Ejnar, Hans Karl, Jens Ejgild, Knud 
Herman og Kirsten Jonna. De er alle 
født i perioden 1903-1926. Kirsten 
Jonna døde kort før sin to-års fødsels-
dag. 

Deres børn: 
Johanne blev gift med Arne Petersen i 
Stavreby. De boede oprindelig i Den 
gamle Skole i byen, men byggede sene-
re nyt hus på nabogrunden (nu Stavre-
by Strandvej 45). Arne var fisker og 
havnefoged i Stavreby. De fik tre børn, 
Aase, Anny og Richard. 

Agnes boede til sidst i Præstø. Hun var 
ugift. 

Petrea blev gift med Aksel. De boede 
Roneklintvej 1. De fik datteren Ulla. 

Gudrun blev gift med smed Knud 
Knudsen, Smidstrup. De fik tre børn, 
Ib, Birthe og Erland. 

Martha boede i flere år sammen med 
Anthon i Bårse, senere flyttede de til 
Togeholt. 

Inger blev gift med Harry. De boede i 
Brønshøj. De fik to børn, Lissi og 
John. 

Ejnar blev gift med Asta. De boede i 
Røstofte ved Ørslev. De fik syv børn, 
Vera, Kaj, Sonja, Erna, Ella, Jens, Erik 
og Ebba.  

Karl blev gift med Ella. De boede på 
Bønsvig Strand 35 i Karls barndoms-

Martha 

Ejner 
Agnes 

Karl 

Petrea 

Knud 

Johanne 
Jens Gudrun Inger 

Sofie  Anders Peter  
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hjem. De fik tre drenge, Kjeld, Arno 
og Freddy. 

Jens blev gift med Rina. De boede Ro-
neklintvej 3. De fik tre børn, Henning, 
Margit og Gurli. 

Knud blev gift med Esther. De boede i 
mange år på Smidstrupvej 18. De fik 
sønnen Rene. Knud var i 39 år brød-
kusk på Jungshoved Bageri. Senere 

flyttede de til Bårse, hvor Knud blev 
vejmand. I dag bor Knud på Egelyvej i 
Præstø. 

Rina: 
Rina husker sin barndom i Stavreby 
som en tryg og god barndom. Hendes 
forældre var gode og kærlige. Rina min-
des ikke, at hun er blevet slået af sine 
forældre, men man skulle vise respekt 
for de voksne, husker hun. 

Der var mange børn at lege med i Stav-
reby dengang. Når der var sne, kælkede 
de på en slæde, som Rinas far havde 
lavet til sine børn. Kælkebakken var 
ved gadekæret ved præstegården og på 
bakken ved Stavreby Skole mod Over 
Lyngen. 

Rina og hendes søskende legede alle de 
kendte udendørslege om foråret og om 
sommeren med de andre børn i byen. 

Til fastelavn slog byens børn katten af 
tønden hos byens købmand Bentzen, 
som boede på den modsatte side af 
vejen. 

Der var ikke råd til legetøj, men søster 
Ella og Rina fandt ting, der kunne bru-
ges som legetøj, fx fungerede en tom 
flaske fint som dukke. Senere fik de 
hver en rigtig dukke i julegave af deres 
store søskende, som nu var kommet 
ud at tjene og havde fået råd til at give 
gaver til de små derhjemme. 

Rina husker, at hun og hendes søsken-
de hvert år fik en HEL appelsin i jule-
gave af deres farbror, Rasmus. Den-
gang var det ikke normalt, at man fik 
en hel appelsin helt for sig selv. Det var 
en himmelsk nydelse at spise den med 
en sukkerknald i midten. 

Julegaverne fra far og mor var nyttige 
ting som strik og hjemmesyet tøj. Jule-
aften var alle børnene i kirke sammen 
med deres far, mens deres mor blev 
hjemme og gjorde maden klar. Juletræ-
et blev pyntet inde i stuen af deres far 
og morfar, efter at de havde spist, og 
ingen af børnene måtte se det, før det 
blev tændt. Rina husker, at familien en 
gang var til Fiskeriforeningens store 
juletræ på Frederiksminde i Præstø. 
Det var en stor oplevelse for hende at 
se det store juletræ med levende lys i 
den store, højloftede sal. 

Pengene var små i det lille hjem med 
de mange børn, men sådan var det for 
de fleste i byen. I de andre huse boede 

Knud Larsen som brødkusk  
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der også mange børn. Der var familier 
med 10 og 12 børn (i Stavreby skoledi-
strikt var der i 1923 64 børn. red.). 

I Rinas hjem boede foruden deres far, 
mor og de otte børn også deres morfar. 
Han havde en stue for sig selv i den 
ene ende af huset. De fleste dage fik de 
fisk til måltiderne, sild, ål, aborre, torsk, 
skrubber og gedde, men hvert år til jul 
blev julegrisen slagtet. Den var blevet 
anskaffet i det tidlige forår og havde 
vokset sig stor og mægtig, inden den 
blev slagtet i den sidste uge inden jul. 
For at kødet skulle kunne holde sig 
gennem vinteren, blev det saltet og 
røget. I de meget kolde måneder kunne 
det ferske kød også godt holde sig et 
stykke tid oppe på det kolde loft, hu-
sker Rina. 

Hendes brødre holdt høns, kaniner og 
duer, som bidrog til føden sammen 
med alle de grøntsager og kartofler, der 
blev dyrket i haven bag huset. På den 
måde var familien stort set selvforsyn-
ende med mad. Mælk købte man fra 
mælkevognen, der kom hver dag med 
mælk fra Jungshoved Mejeri. Mælken 
stod på vognen i junger, som havde 
aftapningshaner påmonteret i bunden.   

Det meste tøj var hjemmesyet, skulle 
det være noget finere tøj, blev det syet 
af en kusine i byen. Først da Rina og 
søster Ella blev 10-12 år, fik de hver et 
par gummistøvler. Rina husker det 
som den bedste gave, hun nogensinde 
havde fået. Hun var så glad for dem, at 
hun gik rundt i hele byen og viste dem 
frem for alle, der ville se dem. 

Da Rina var syv år, begyndte hun at gå 
i skole i skolen på Over Lyngen. Efter 
tre år her fortsatte hun sin skolegang på 
centralskolen i Jungshoved. Hun gik i 
skole hver anden dag. På den måde 
kunne hun dele træsko og skoletaske 
med sin storesøster Ella, der gik i skole 
de dage, hvor Rina holdt fri. 

Rina var glad for at gå i skole, men 
1939 afsluttede hun sine syv års skole-
gang for at komme ud at tjene. Den 
første plads i huset var hos søsteren 
Rigmor og hendes mand i København. 
Her skulle hun passe deres tre børn og 
hjælpe med i huset. Hun var glad for at 
være i København. Hun var der 9. april 
1940. Den dag hvor Tyskland besatte 
Danmark. 

Efter tre måneder i hovedstaden havde 
Rinas far fået andre planer for hende. 
Han havde aftalt med mejeribestyrer 
Duelund, Jungshoved Mejeri, at hun 
skulle i huset der. Arbejdet bestod i at 
passe husets datter, Bente, og hjælpe til 
i køkkenet, hvor der skulle laves mad til 
de mange mejerister. Efter at Rina hav-
de været på mejeriet i et halvt år be-
gyndte mejeristerne at få deres måltider 
hos slagter Køje Andersen i Jungsho-
ved by, og Rina flyttede så også plads 
til slagterfamilien. Her var hun fra nov. 
1940 til maj 41. 

Det næste halve år var hun hos famili-
en Hertz på Strandgården i Bøged og 
herefter hos Peter Larsen Østergård i 
Smidstrup. På Østergård var Rina ikke 
glad for at være. Hendes værelse var 
som et fryserum i den kolde vinter i 
1942, hvor temperaturen var nede 
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på -25 grader, og hvor der pga. krigen 
var mangel på brændsel. 

Det var derfor som at komme i him-
meriget, da hun i 1943 fik plads hos 
familien Niels Peter Gundersen på 
Over Lyngen. Her blev hun behandlet 
som et familiemedlem, og hun var glad 
for arbejdet i hus, have og mark. 

Den næste plads var hos urmager 
Frandsen i Præstø. Det var også et godt 
sted at være og dejligt at være kommet 
ind til byen. Her var Rina i otte måne-
der frem til maj 1945, hvor hun igen 
drog til København. Rinas søster og 
svoger havde nu igen brug for hendes 
hjælp med at passe deres tre børn, efter 
at de var flyttet til Amager og havde 
åbnet en købmandsforretning. Herefter 
fik hun arbejde på Frederiksberg La-
kridsfabrik (Haribo), om formiddagen 
på fabrikken og om eftermiddagen i hr. 
og fru direktør Echof Hansens hjem. 
Fruen stod sent op, så der var ikke 
brug for mig før om eftermiddagen, 
siger Rina. 

I 1949 vendte Rina igen hjem til Jungs-
hoved til en plads på Bøgedgården hos 
Niels Peter Rasmussen. Når man kom 
ud at tjene, arbejdede man kl. 6-19, og 
man havde kun fri hver anden søndag 
fra kl. ca. 11.00. Hvert halve år havde 
man tre feriedage. Dengang var der 
stor forskel på, om man var tjeneste-
folk, husmænd eller gårdejere, siger 
Rina. Når der var høstfest i forsam-
lingshuset, var det kun gårdejerne og 
deres familier, der var med, ikke tjene-
stefolkene. Egnens husmænd holdt 
også deres egen høstfest og fastelavns-
fest i forsamlingshuset, husker Rina. 

Husmandskonerne var med i Hushold-
ningsforeningen, og gårdejerkonerne 
var med i sognets Husmoderforening. 
Husmandsforeningen arrangerede ture 
for sine medlemmer og gårdejerne for 
sine. 

Fra sin ungdom husker Rina med glæ-
de vintergymnastikken og sommer-
håndbolden. Det var dejligt at komme 
rundt til andre foreninger på egnen til 
håndboldkampe, til gymnastikopvis-
ning i forsamlingshuset og til den store 
amtsopvisning i gymnastik på Frede-
riksminde i Præstø. Man skulle være 
hjemme senest kl. 21.00, da det var 
under krigen,  og der var indført spær-
retid. Der var et godt sammenhold 
blandt de unge, husker hun. 

Til et påskebal i Jungshoved forsam-
lingshus 1949 mødte Rina og Jens hin-
anden. Hun var 24, og han var 28 år. 
De blev glade for hinanden og ville 
gerne giftes. Jens havde, siden han gik 
ud af skolen efter 7. klasse, været ude at 
tjene på små og store gårde bl.a. på 
Engelholm ved Bårse, Vestergård i 
Bønsvig, Strandgården i Bøged og 
Vangsgården i Stenstrup. Han havde 
også aftjent sin værnepligt hos marinen 
på Holmen i København og været på 
landbrugsuddannelse på Høng Land-
brugsskole. De blev gift 18. april 1950 i 
Jungshoved Kirke. Brylluppet gik stille 
af, kun brudens og brudgommens for-
ældre var med som gæster. De nygifte 
havde købt et lille sted på Roneklintvej 
3. Der fulgte fra starten syv tdr. land 
jord med til ejendommen. Senere køb-
te de fire tdr. land fra naboejendom-
men, Skippergården. Det var en let og 
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sandet jord, der hørte til ejendommen. 
Når det blæste om foråret, fik vi 
”tillægsjord” fra naboen, siger Rina. På 
marken dyrkede de korn og roer. De 

lejede på et tidspunkt også noget jord 
fra ejendommen Højbøj, på den anden 
side af Roneklintvej. Foruden arbejdet 
på det lille sted havde Jens også en 
mælkerute til mejeriet på Jungshoved. 
Mælkeruten kørte han med hest og 
vogn på Kohaven og Fuglsangvej. 

I 1953 fik de sønnen Henning, i 1957 
datteren Margit og i 1959 datteren 

Gurli. Da Margit var ni måneder gam-
mel, blev hun alvorligt syg af A-
influenza. Hun bliver indlagt på Vin-
tersbølle Hospital ved Vordingborg, 
men døde efter knap et døgn her. Ti-
den var en anden dengang, siger Rina. 
Vi fik besked på, at vi ikke måtte være 
hos vores syge, lille pige på hospitalet. 
Det har jeg det stadig dårligt med. 

I 1962 købte Rina og Jens en Ferguson 
traktor. Det var en svær beslutning for 

familien at skulle skille sig af med de to 
heste. Rina, Henning og Gurli husker 
alle tre tiden i det naturskønne område 
nær Bøndernes Egehoved, Hejresko-
ven, Maderne, strandengene og de 
gamle tørvegrave som en lykkelig tid. 
Her kunne man lege, bade og fiske. 

Jens med Per og Klaus 

Henning, feriepigen Jo og Gurli – og Ferguson 
1964 

Vores hus juli 1975. Roneklintvej 3 

Henning og Gurli på fisketur i mosen 1966  
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I mange år gik Rina på arbejde i de 
nærliggende æbleplantager hos fam. 
Bjørklund og på Æblegården ved Ko-
haven. Det var et dejligt arbejde at 
plukke de mange æbler, blommer, kir-
sebær og solbær, siger Rina. Hun havde 
også rengøringsarbejde på apoteket i 
Præstø og på Skippergården hos fam. 
Jauer og serverede i Jungshoved for-
samlingshus til fester. Det var Rina, der 
passede på de unges pengepunge, når 
de slog sig løs til festerne i forsamlings-
huset. 

Jens havde foruden arbejdet på hus-
mandsstedet og mælkekørsel også tid 
til at hjælpe brødrene Alf og Børge 
Hansen fra Højbøj i Roneklint med 
deres lastbilskørsel. Rina var dygtig til 
at sy tøj til sig selv og børnene. Så med 

de mange gøremål fik de til dagen og 
vejen i de 39 år, de boede på stedet i 
Roneklint. 

I 1989 flyttede de til Jungshoved, hvor 
de overtog det hus, Gurli og Ole hidtil 
havde boet i. De fik 10 år som pensio-
nister sammen her. De var med på 
gode rejser med Jungshoved Pensio-
nistforening til Tyskland, Østrig, Polen, 
Bornholm og til Øland. 

I 10 år var Rina med i bestyrelsen i 
Jungshoved Pensionistforening, hvor 
hun var sekretær for foreningen. Det 
var en god ting for mig at have besty-
relsesarbejdet, da Jens pludselig døde i 
november 1999, siger Rina. Det betød, 
at jeg havde noget at tage mig til, at jeg 
kom ud af huset og var sammen med 
andre mennesker. Rina er fortsat aktiv, 

Egehoved. Tegning af Lene Christensen 



46 

 

kommer i pensionistforeningen hver 
tirsdag til pensionisthygge og spiller 
petanque. Hun er også med i en privat 
strikkeklub i Jungshoved. 

Hun nyder tilværelsen med børn, svi-
gerbørn, tre børnebørn og to oldebørn. 
Hun klarer sig selv, har lidt hjælp til 
haven og til indkøb, og trods sin høje 

alder har hun stadig mange gode ven-
ner. 

Tak til Rina og Gurli, fordi de ville for-
tælle om deres store familie. Enkelte 
steder har jeg brugt oplysninger fra 
Charles Rasmussens barndomserin-
dringer fra Stavreby. Også tak til Arno 
Larsen for lån af to fotos. 

Knud Jacobsen 

Arbejdsgruppen, som består af Svend 
Erik Jensen, Elise Hvelplund, Knud 
Jacobsen og Lise Jacobsen, blev nedsat 
på en workshop arrangeret af Frilufts-
rådet i samarbejde med Elise, naturvej-
leder i VK i marts 2015. 

Friluftsrådet ønskede at udpege 10 
demonstrationsområder i Danmark og 
valgte Roneklint, fordi her allerede var 
flere frivilliggrupper i gang med for-
skellige projekter fx bystævne, frøsøer, 
vandreruter, infoskabe, skalleslugerkas-
ser, naturpost Præstø Fjord i fyrtårnet, 
græsningslaug, naturplejeplan m.m.  De 
syntes, det kunne være spændende at 
bringe grupperne og andre lokale sam-
men og se, hvad det kunne føre til. Alle 
på halvøen blev inviteret bl.a. via bla-
det. Og hvad kom der så ud af det. En 
spændende dag med mange deltagere, 
som i tre grupper samlede ønsker for 
fremtiden. En arbejdsgruppe vedrøren-
de tilgængelighed til og viden om Bøn-
dernes Egehoved og Sydgårdens area-
ler og en arbejdsgruppe vedrørende 

afgræsning af området langs hele fjor-
den blev nedsat. 

Nu er 1½ år gået – hvad har vi lavet, 
og hvor langt er vi nået? Græsningslau-
get har fået hegnet og gjort klar til kø-
erne. Arbejdsgruppen vedrørende 
”Naturprojekt på Jungshoved”, som vi 
kaldte den, har lavet projektbeskrivelse, 
har fået god hjælp af fagfolk i kommu-
nen, har skrevet og sendt ca. 25 ansøg-
ninger om midler, skrevet en lang ræk-
ke ansøgninger om landzonetilladelser, 
dispensationer fra strandbeskyttelses-
linjen m.m. samt indhentet tilbud på 
det ønskede arbejde. 

Halvandet år synes længe for utålmodi-
ge folk med masser af planer om end-
nu flere naturområder, men set i for-
hold til anden fundraising er det vist 
kun kort tid. Vi har nu fået alle tilladel-
ser og dispensationer i hus samt vig-
tigst alt tilsagn om midler til hele pro-
jektet. Jubiii! Det var dejligt. Vi har fået 
tilsagn fra Friluftsrådets Udlodnings-
midler, fra LUP-midlerne i Vording-

Nyt fra ”Naturprojekt på Jungshoved” 
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borg Kommune, fra Tuborgfondet, fra 
Præstø Håndværker- og borgerfor-
ening og fra Vanførefonden. Det er så 
flot, at de alle vil støtte vores projekt. 

Selvfølgelig har vi også fået mange af-
slag, men det er nødvendigt at søge 
sideløbende, da der er en tidsfrist på 
den slags projekter, i vores tilfælde de-
cember 2017.  Vi har sammen med 
projektleder Jane Jensen i Morsø Skov 
og Naturservice lavet en tidsplan for 
arbejdet og regner med, at entreprenø-
ren går i gang ult. november med at 
lave grusstien med lave træbroer på 
Sydgårdens enge fra Roneklint 
By til Bøndernes Egehoved, 
dernæst p-pladsen, broen over 
Ambækken, shelter, multtoilet, 
udsigtsbænk, skraldespand og 
informationstavler. Vi satser på 
indvielse forår 2018. 

Undervejs har arbejdsgruppen 
medvirket ved Kulturdag efter-
sommer 2015, arrangeret nat-
tur til frøsøerne forår 2016, 
gået i området med deltagere 
på Jungshoved rundt-

traveturen sommer 2016, haft Dan-
marks Naturfredningsforening på tur 
herude efterår 2016, deltaget i seminar 
sammen med de ni andre demonstrati-

onsområder arrangeret af Fri-
luftsrådet på Sydgården forår 
2016 og på Hindsgavl Natur-
skole på Fyn efterår 2016 m.m. 
for at fortælle om projektet. 

Vi glæder os meget til at følge 
arbejdet og har fordelt diverse 
opgaver med daglig projektle-
delse, sekretæropgaver, kontakt 
til kommunen og regnskab 
imellem os. Vi vil løbende ori-
entere på hjemmesiden herom. 
Du finder ”Naturprojekt på 

Jungshoved” under menupunkt Van-
dreture og kan allerede nu se en masse 
om projektet. Arbejdsgruppen samar-
bejder desuden med lodsejere om nye 
ansøgninger til et udvidet område til 
gavn for markfirben, frøer, flagermus i 
Den Danske Naturfond og håber på 
tilsagn. 
P.v.a. arbejdsgruppen, 

Lise Jacobsen 
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JUNGSHOVEDKALENDER 

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

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

Fredag 9. dec. Kl. 13.00.  Pensionistforeningens julefrokost. Forsamlingshuset 

Søndag 11. dec. Kl. 19.00. Sangaften med vinter- og julesange. Jungshoved Kirke 

Onsdag 14. dec. Kl. 14.30. De ni læsninger. Herlufsholm Kirkes kammerkor. Allerslev Kirke 

Fredag 16. dec. Kl. 18.00. Julefrokost. Strandjagtforeningen. Skolen 

Lørdag 17. dec. Kl. 9.00-17.00 Yoga og Strik. Skolen. Tilmelding – se inde i bladet. 

Mandag 9. jan. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Mandag 9. jan. Kl. 19.00. Foreningen Norden. Foredrag om Finland. Skolen 

Tirsdag 17. jan. Start på Minikonfirmander – se mere inde i bladet. 

Onsdag 18. jan. Kl. 19.00. Filmen ”Luther” 1. del. Allerslev Præstegård 

Onsdag 18. jan. Kl. 13.00. Travetur. Mødested v. Stenstrup Gadekær 

Torsdag 19. jan. Kl. 17.45-19.00.  Spiseklub. Skolen 

Lørdag 21. jan. Kl. 8.00. Strandjagtforeningens rævejagt. Mødested Skolen 

Tirsdag 24. jan. Kl. 19.00. Syng sammen-aften. Skolen 

Søndag 5. feb. Kl. 10.00. Jungshoveds Børn – se mere inde i bladet. Skolen 

Mandag 6. feb. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

Tirsdag 7. feb. Kl. 19.00. ”Den indre Knagsted” foredrag. Rejsestalden v. Jungshoved Kirke 

Onsdag 8. feb. Kl.19.00. Foreningen Norden. Foredrag om Jeppe Aakjær. Skolen 

Søndag 12. feb. Kl. 10.00. Strandjagtforeningens Degneholmsmøde. Over Lyngen 5 

Fredag 17. feb. Kl. 18.00. Strandjagtforeningens generalforsamling. Skolen 

Lørdag 18. feb. Kl. 10.00-16.00. Herrekursus i madlavning. Skolen 

Onsdag 22. feb. Kl. 19.00. Filmen ”Luther” 2. del. Udby Præstegård 

Onsdag 22. feb. Kl. 13.00. Travetur. Mødested v. transformatortårnet i Bønsvig 

Torsdag 23. feb. Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen 

Fredag 24. feb. Kl. 13.00. Pensionistforeningens fastelavnsfest. Skolen 

Søndag 26. feb. Kl. 13.00. JIF´s fastelavnsfest og tøndeslagning for børn. Skolen 

Tirsdag 28. feb. Kl. 14.00. Foreningen Norden. Foredrag om Balance og Svimmelhed. Skolen 

Onsdag 1. mar. Kl. 19.00. Lokalrådet. Dialogmøde med politikere. Skolen 

Mandag 6. mar. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset 

GUDSTJENESTER 

Se venligst midtersiderne 


