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Kære læser, 
Så nærmer vi os midsommer, med lyse 
nætter, sankthansbål og mange spæn-
dende sommeraktiviteter på halvøen. 

Sædvanen tro tændes bålet også i år på 
slotsbanken efter gudstjenesten i kir-
ken. Blandt sommerens andre tilbud 
skal især nævnes, at Jungshoved nu i 
sommerperioden har fået fast forbin-
delse til Nyord og derfra til Stege og 
Kalvehave, idet Nyords 114-årige post-
båd ”Røret” har fået mulighed for at 
sejle med passagerer (med og uden 
cykler). Læs mere om skibets spænden-
de historie og sommerens sejlplaner 
inde i bladet. Og hvad kunne være me-
re passende, end at menighedsrådets 
sommerudflugt i år går ad søvejen til 
Nyord. Datoen bliver 14. august, og 
også det kan man læse mere om på de 
følgende sider. 

Selvfølgelig byder H.C. Andersens Ver-
den også i år på fantastiske oplevelser 
for store og små.  

Menighedsrådet gør opmærksom på, at 
det er i år, der skal vælges medlemmer 
til rådet. Der afholdes orienteringsmø-

de 13. september, men det er da ikke 
for tidligt at overveje, om man kunne 
være interesseret i at deltage i arbejdet 
omkring vores kirke. 

Det historiske stof fylder efterhånden 
godt i bladet, og det er der ifølge man-
ge læsere stor interesse for. I dette 
nummer kan man følge den spænden-
de jagt på Duffy Jensens efterkomme-
re. Bjarne Sørensen har været både 
researcher og turguide. 

På midtersiderne kan man se et spæn-
dende kort over Jungshoved omkring 
år 1800 – med forklarende tekst. Kor-
tet viser terrænet og vejene efter ud-
skiftningen, hvor hver af landsbyernes 
gårde fik sin egen markjord. Kortet 
kommer kun til sin ret på midtersiden, 
og kirkestoffet har derfor – for denne 
ene gangs skyld – måttet vige pladsen. 

Og igen i år skal halvøen blomstre. 
Man kan deltage i konkurrencen om 
den flotteste blomsterkumme på 
Jungshoved eller nøjes med at nyde de 
blomstrende grøftekanter, der lyser op 
langs vejene. Rigtig god sommer! 

Redaktionen 

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

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

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Det nye turistsamarbejde, SydkystDan-
mark, har oprettet 11 turistinformati-
onsteder i Vordingborg Kommune. Et 
af stederne er Jungshoved Præstegård. 
Her kan man hente turistbrochurer og 
købe billetter til en række attraktioner 
på Øst- og Sydsjælland . 

* 
Forleden dag kom jeg forbi 
”Fuglebænken” på bakken ved Bøn-

svigvej. Her var der nu også blevet 
opsat en affaldsspand. Det er Kirsten 
og Bent Nilsson, som har sponsoreret 
bænken, der nu også har bekostet af-
faldsspanden. Tak. Dejligt, hvordan 
bænkeprojektet udvikler sig. 

* 
Dette forår har Jungshoved blomstret 
som aldrig før. Flere tusinde gule på-
skeliljer har lyst op langs vejene og for-
an husene. Tak til Jette Ramshøj fra 
lokalrådet, Vordingborg Kommune og 
de mange frivillige, der har deltaget i 
projektet, Blomsternes halvø. Projektet 
fortsætter i 2016. 

* 
Ved lokalrådets årlige affaldsindsamling 
17. april deltog 20 voksne. Der blev 
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indsamlet 47 kg affald, heraf 117 øldå-
ser. Det var et opmuntrende resultat i 
forhold til sidste år, hvor der blev ind-
samlet hele 158,4 kg affald. En turist på 
Jungshoved udtalte forleden dag sin 
glæde over, hvor smukt, velholdt og 
rent Jungshoved præsenterer sig. Dej-
ligt, at det bliver bemærket. 

* 
Den 1. april skrev Carina Hansen, 
Stenstrup på sin facebookside: Hmm! 
Ørnene her på Jungshoved er sgu noget nært – 
flyvende! Her er det ikke ræven, der tager 
hønsene, men ørnen!! Øv!! Men det var jo – 
1. april! 

* 
Fra Torben Stade har vi modtaget dette 
billede. Nogen har i begyndelsen af 
april smidt et læs affald ved Fyrtårnet 
nær Batterierne i Roneklint. ØV! En 
borger i Roneklint har anmeldt det til 

politiet, som efterforsker sagen. Kom-
munen har nu fjernet affaldet. 

* 
Vordingborg Kommune har udsendt 
en ny befolkningsprognose. Prognosen 
siger for hele halvøen inkl. Lundegård 
og Skovhuse, at det samlede befolk-
ningstal på Jungshoved vil have en 
mindre tilbagegang fra 1071 indbyggere 
i 2016 til 1015 indbyggere i 2029. 
For 2016 er fordelingen i aldersgrup-
perne i antal borgere på Jungshoved 
følgende ifølge prognosen: 
 0-6 år: 58 (heraf 11 på 0 år), 7-16 år: 
106, 17-25 år: 82, 26-42 år: 150, 43-59 
år: 296, 60-64 år: 89, 65-79 år: 252 og 
80-99 år: 38. 
Andre steder i kommunen er der frem-
gang i befolkningstallet. Den 25. marts 
stod der på forsiden af dagbladet Politi-
ken: ”Vordingborg er en Vinderby”. 
Byen var vokset med mere end 300 
indbyggere sidste år. København var i 
samme periode gået tilbage med 211 
indbyggere.  

* 
På Hovmarken 1 har Mikkel Winther 
bygget denne flotte port i egetræ. De 
enkelte stokke i porten er håndflækket 
med økse og kiler og fastgjort til ram-
men med egetræsnavler. Det er en for-
nøjelse at se, hvordan godt håndværk, 
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Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 
kan gøre det på følgende måde: 

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

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

På forhånd tak 

med rødder tilbage til vikingetiden, 
stadig lever. 

* 
Biblioteket på Jungshoved Skole har 
sammen med nogle bøger modtaget 
dette luftfoto af et hus. Fotoet er fun-
det på loftet af et nu nedrevet hus på 
Bøged Strandvej nr. 5 (Sandgraven).  
Det er ikke et foto af huset ved Sand-
graven. Sofus Hansen har kontaktet 
luftfotofirmaet, og de kan ud fra et 
nummer på bagsiden af fotografiet 

med bestemthed sige, at billedet stam-
mer fra Jungshoved, men de kan ikke 
sige, hvilket hus det drejer sig om. Vi 
vil blive glade for, hvis nogle af læserne 
kan fortælle os det, og måske også give 

en mulig forklaring på, hvorfor billedet 
er havnet på Bøged Strandvej nr. 5.  

* 
Tirsdag 28. april havde Jungshoved 
Kirke inviteret til koncert med lokale 
M.C. Hansen og Jacob Chano. I en 
næsten fuld kirke kom de fremmødte, i 

det fine kirkerum, med på en smuk og 
stemningsfuld musikalsk rejse fra 
Jungshoved til USA, Canada, Mosebøl-
le og Fakse Ladeplads t/r. Tak for en 
god aften. 

Knud Jacobsen 

Fotograf: Kaare Smith 
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Nyt fra Biblioteksfronten  

I årets løb er der 
kommet mange 
gode bøger til bibli-
oteket. Og tak for 
det. For at få plads 
til en ny bog, må en 

”gammel” ud. Det bevirker, at bibliote-
ket i dag er på et højt litterært niveau. 
Selv helt nye bøger kommer til. I pusle-
spilsafdelingen er der praktisk taget 
intet udlån, så for at få mere bogplads 
vil der blive fjernet nogle puslespil. 

Skolen har nu sommerferielukket til 
oktober, men vi vil have åbent på føl-

gende lørdage kl. 14-16: 4. juni, 16. juli, 
27. august og 17. september. 

Det er ikke muligt at holde en fast må-
nedlig lørdag åbent, fordi skolen er lejet 
ud i mange weekender. Du kan også 
låne og aflevere alle sommerens øvrige 
dage ved at ringe til mig eller Torben. 
Vi kan så låse op, hvis vi er hjemme. 
Ring til Anne: 28 33 76 76 eller Tor-
ben: 22 78 59 70. 

God læselyst i sommerferien. 
Anne Okholm og Torben Stade Nielsen 

Jette Honore fra Din Butik i Præstø 
kommer til oktober og holder foredrag 
om det Nyt Syn Projekt, hun er en del 
af og har været med til at stifte. Siden 
2009 har Jette deltaget i ni frivillige bril-
leprojekter. Syv i Afrika og et i Nepal. 
Foreningens mål er at hjælpe fattige 
folk med synsproblemer i områder, 
hvor mulighederne for at få undersøgt 
deres syn og få briller, ikke eksi-
sterer. Udleveringen er gratis. 
Inden udrejsen er brillerne nøje 
undersøgt og sorteret. 

Selve foredraget bliver afholdt 
27. oktober, og det er så planen, 
at vi her på Jungshoved vil sam-
le brugte briller ind og give dem 
til Jette i tilslutning til foredra-
get. Der vil blive opstillet en 
kasse på biblioteket, hvori du 

kan lægge dine brugte briller. Du kan se 
mere på 
www.facebook.com/synsageniafrika/ . 

Billedet af den glade mand er en afrika-
ner, der har fået mine gamle briller. Jeg 
ved, hvordan mit syn er, så det må have 
givet ham et helt nyt liv med større 
muligheder. 

Anne Okholm, Stavreby 

Indsamling af  brugte briller 
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I slægten Brandbæger (Senecio) findes 
6 forholdsvis almindeligt forekommen-
de arter i Danmark. Det drejer sig om 
Vår-Brandbæger (S. vernalis), Alm. 
Brandbæger (S. vulgaris), Klæbrig 
Brandbæger (S. viscosus), Skov-
Brandbæger (S. sylvaticus), Vand-
Brandbæger (S. aquaticus ssp. aquati-
cus) og Eng-Brandbæger (S. jacobaea 
ssp. jacobaea). Brandbægerslægten hø-
rer til den meget store kurvblomstfami-
lie, hvor blomsterne er samlet i kurve 
bestående af en kurvbund med skive-
blomster (der ofte er rørformede) og 
randblomster (der ofte er tungeforme-
de). Omkring blomsterne findes en til 
flere rækker af kurvblade, der beskytter 
blomsterne. Slægten Brandbæger er 
kendetegnet ved at have to rækker af 
kurvblade, hvor spidserne er brune. 
Den inderste række af kurvblade er lige 
lange og sidder i en regelmæssig kreds. 
De ydre kurvblade er fåtallige og sidder 
meget uregelmæssigt. Navnet Brand-
bæger skulle være opstået på grund af 
de ”brændte” spidser på kurvbladene1.  

Eng-Brandbæger bliver 30-100 cm høj 
og har en rødbrun furet stængel, der 
foroven er grenet. Bladene er fjersnit-
delte og sidder spredt på stænglen. 
Planten vokser på lysåben, tør og ofte 
sandet muldbund og findes på over-
drev, brakmarker, græsmarker, vejkan-
ter og lignende steder. Planten blom-
strer fra juli til begyndelsen af oktober. 
Arten har tidligere heddet Sankt Ja-
kobsblomst eller Sankt Jakobsurt, hvil-

ket lige som artsnavnet jacobaea henvi-
ser til blomstringstiden omkring Sankt 
Jakobsdag (25. juli)2. Eng-Brandbæger 
kan forholdsvis let forveksles med 
Vand-Brandbæger, men sidstnævntes 
nedre blade er hele eller med få sideaf-
snit og et stort endeafsnit. Derudover 
har dens kurvblade en hvid rand mod-
sat Eng-Brandbægers kurvblade, der er 
helt grønne. Og som navnet også siger, 
så vokser Vand-Brandbæger oftest 
mere fugtigt end Eng-Brandbæger. 

Planter på Jungshoved 
Eng-Brandbæger 

Eng-Brandbæger med de tungeformede randkro-
ner, rørformede skivekroner og kurvblade med 
"brændte spidser". Foto: Gunvor Asbjerg 

1Folk og Flora 4, Vagn J. Brøndegaard 
2Folk og Flora 4, Vagn J. Brøndegaard  
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Derudover er Vand-Brandbæger sjæl-
den i Østdanmark, og mig bekendt er 
den ikke på Jungshoved. 

Arten kan også forveksles med Vår-
Brandbæger, men denne er tæt spindel-
vævshåret og har større kurve (2-2,5 
cm brede) end Eng-Brandbæger, og jeg 
er heller ikke stødt på denne art på 
Jungshoved. De tre øvrige nævnte arter 
ligner den ikke helt så meget. Klæbrig 
Brandbæger er, som navnet siger, klæb-
rig og med karakteristisk ildelugtende 
lugt. Skov-Brandbæger har korte tilba-

gerullede randkroner og har også en 
karakteristisk lugt. Alm. Brandbæger er 
oftest helt uden randkroner. 

Mange husdyrbrugere kender Eng-
Brandbæger ganske godt, men desvær-
re ikke for det gode. Planten indehol-
der nemlig giftstoffer, hvilket har forår-
saget forgiftningstilfælde og dødsfald 
hos græssende dyr, specielt heste. Gift-
stofferne er pyrrolizidinalkaloider, der 
skader leveren. Dyrene undgår Eng-
Brandbæger, da den ikke smager godt, 
men er der for lidt græs på marken, går 

dyrene ikke uden om 
dem. Giftstofferne ned-
brydes ikke ved tørring 
eller ensilering, så derfor 
skal man ikke lave hø 
eller ensilage på marker 
med Eng-Brandbæger. 
Dyrene kan nemlig ikke 
sortere planten fra i hø 
eller ensilage, da den bitre 
smag forsvinder ved tør-
ring eller ensilering. Plan-
ten etablerer sig villigt på 
optrådte arealer, fx i he-
steindhegninger. Planten 
bekæmpes bedst i ind-
hegninger ved at grave 
planten op med rod, og 
man skal da sørge for at 
fjerne den fra indhegnin-
gen, så dyrene ikke ufor-
varende kommer til at 
æde den. Alternativt skal 
man slå planten inden 
blomstring, så den ikke 
spredes yderligere. Den ganske kønne Eng-Brandbæger i brakmark med rødbrun stængel, 

fjersnitdelte blade og grenet top. Foto: Gunvor Asbjerg 
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Andre dyr har forstået at udnytte giften 
i Eng-Brandbæger til deres egen fordel. 
Det drejer sig om Blodplet (Tyria jaco-
baeae), der er en sommerfugl, der hø-
rer til bjørnespinderne. Den flyver om 
dagen og er langsom, hvilket den kan 
”tillade” sig, da den er giftig. Giften har 
den fået fra Eng-Brandbæger, hvor den 
som larve tygger sig igennem planten. 
Larven nedbryder ikke giften, så denne 
ophobes i dyrets krop og gør den giftig. 
Larven er meget iøjnefaldende sort og 

gulorange tværstribet 
(advarselsfarver til 
fugle og andre om at 
den er giftig at spise) 
og findes ofte i store 
grupper på planterne i 
juli og august. Som-
merfuglen er også en 
meget iøjnefaldende 
sort sommerfugl med 
røde bagvinger og 
sorte forvinger med 
røde pletter3. Den ses 
flyvende i solskin i 
maj og juni om efter-
middagen. Blodplet 
kan let forveksles 
med køllesværmere, 
men kendes fra disse 
på, at den har en lang 
rød streg langs randen 
af forvingen4. 

På trods af plantens 
uheldige indflydelse 
på græssende husdyr, 
så er det en smuk 
plante, der oven i 

købet er værtsplante for en smuk som-
merfugl. Derfor bør man ikke bekæm-
pe planten helt, men i stedet nyde den, 
når den står uden for indhegninger. 

Gunvor Asbjerg, Bønsvig 

Larve af Blodplet på Eng-Brandbæger. Foto: Gunvor Asbjerg 

3Foto af den voksne Blodplet kan ses på 
www.lepidoptera.dk, www.fugleognatur.dk 
eller i Danmarks Sommerfugle, Morten 
Top-Jensen og Michael Fibiger, Bugbook 
Publishing 
4Danmarks Sommerfugle, Morten Top-
Jensen og Michael Fibiger, Bugbook Publi-
shing  
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Bladet kan købes i løssalg i 
Præstø Boghandel,  

Jungshoved Kirke og i bladkassen 
på Jungshoved Skole. 

Pris pr. blad 20 kr. 

Efterlysning !!!!! 
Kunne du tænke dig at være med til Julemarked på Jungshoved Skole 26. og 27. 
november, så er det allerede nu, du skal begynde at forberede dig. Vi efterlyser 
nogen, der kan lave adventskranse og juledekorationer. Vi vil også gerne have 
flere, der kan lave juleting af forskellige slags. 

Om du syr nisser, bager julesmåkager, laver konfekt eller sælger juletræer, er lige-
gyldigt bare det er hjemmelavet – og har med jul at gøre. 

Vi er IKKE et kræmmer-/loppemarked. 

Er det noget for dig, så henvend dig til Lissi, tlf. 30 56 71 42 eller Margrethe, tlf. 
30 64 27 92 og hør nærmere. 

Lissi og Margrethe 
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Så er vi nået ind i sommersæsonen, 
efter en god vinter med en masse akti-
viteter på skolen og vores månedlige 
bankospil i forsamlingshuset. 

Den 19. februar afholdt vi vores traditi-
onelle fastelavnsfest på skolen. Vi spi-
ste vores medbragte mad, og derefter 
slog vi katten af tønden. Der var 54 
deltagere, og vi havde en hyggelig efter-
middag. Vores borddækningspiger 
havde bagt kage til kaffen – det var 
rigtig dejligt. 

Den 19. marts var der påskemarked på 
skolen. Der viste vores gymnastikhold, 
hvad de under ledelse af Lykke havde 
brugt vinteren til. 

Den 4. april havde vi generalforsamling 
i forsamlingshuset. Der var 88 tilmeldte 
– flot at alle mødte op; så madholdet 
havde igen en travl dag. Tak til dem! 
Vores kasserer gennem mange år, Jette 
Reiter, havde af personlige årsager valgt 
at træde ud af bestyrelsen. I stedet blev 
Kirsten Nilsson valgt som vores nye 
kasserer. Velkommen til Kirsten. 

Vores medlemstal er blevet forøget, så 
vi nu er 247 medlemmer. Skønt, at en 

”lille” forening som vores kan mønstre 
så mange. 

Den 20. april gik vores forårstur til 
Nordisk Film. Vi spiste frokost i Han-
sens Gamle Have i Valby. Derefter 
kørte vi til Københavns Rådhus, hvor 
vi fik rådhuspandekager og en fin rund-
visning. Det var en dejlig tur; vi var 55 
af sted, og der var en del på venteliste. 

Vi kan oplyse, at vores tur til Cirkusre-
vyen 1. juli er booket op, og om turen 
til Polen 22. august kan vi også melde 
alt udsolgt. Det er dejligt, at vores med-
lemmer bakker op om de arrangemen-
ter, vi tilbyder. 

Som noget nyt har vi startet badminton 
i eget regi på skolen, så hvis nogen er 
interesseret i at få timer, så ring gerne til 
os, så vi kan booke jer ind. 

Vi arbejder stadig på at starte krolf op 
på den nedlagte fodboldbane. Vi afven-
ter svar fra kommunen. 

Med disse ord vil vi ønske alle en rigtig 
god sommer. 

P.b.v. 
Tonny Vang 

Nyt fra Præstø og omegns Strandjagtforening  

Siden sidst har vi haft en hyggelig bil-
lardsæson med både julefrokost og 
turnering. Vi har desværre også mistet 
en af vores gode, trofaste medlemmer: 
Henning Andersen fra “godset”. Han 
har stået bag mange gode tiltag her på 
Jungshoved, så ham vil vi mindes! Vi 

har også mistet Charles, som har været 
fast inventar på havnen i mange år, og 
som vi kan takke for, at vi har fået et 
dejligt skur på havnen: ”Fremtidens 
håb”. Ham vil vi også mindes! 

Jagten har for nogen været en succes 
og for andre knap så meget succes. 
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Men sådan er det med jagt.  Ænderne 
og gæssene kom meget sent i år. Det 
skyldes nok den milde vinter. 

Vi prøver igen at lave nogle fællesjagter, 
såsom kragejagt, gåsejagt og rævejagt, 
herude på Jungshoved, men det kræver 
folk og opbakning. Er man interesseret 
i dette, er man velkommen til at kon-
takte mig, Morten, tlf. 24 83 97 76. 

Den 30. april fik vi gederne over på 
Degnholm. I år blev det til otte voksne 
og to kid. De skal så fragtes hjem igen 
først i august. Vi havde i år besøg af det 
lokale tv, Lokalkanalen, som lavede en 
hyggelig udsendelse om vores gøren og 
laden på havnen samt vores gedepro-
jekt på Degnholm. 

Jeg vil fortælle en lille historie om vores 
tur til Degnholm! Der var som sædvan-
lig mange, der ville med over på Degn-
holm. Vi havde allieret os med 
”Fredrik” og hans store båd. Da vi 
kom over på Degnholm, sprang der en 
mink ud af hans båd! Den havde gemt 
sig inde under rælingen. Vi fik med 
held jaget den ud i vandet, hvor den 
blev aflivet! Det havde været en kata-
strofe, hvis den havde fået lov til at 
hærge rundt på øen lige midt i ynglesæ-
sonen, så der var vi godt nok heldige! 

God sommer! Og knæk og bræk! 
Hilsen 

Morten Larsen 

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

Siden sidst, er der faktisk sket en masse 
ting. Udenfor har vi fået skiftet den 
sidste vandledning. Bent har fået pud-
set en hel væg op, som af en eller an-
den grund var blevet træt og var faldet 
ned. Vi har også fået lavet vejen, så den 
er blevet yderst acceptabel. 

Indendørs har vi haft hovedrengøring 
og optælling af alt porcelæn. 

Så har vi solgt alle de gamle stole på 
auktion. Det viste sig, at salget kunne 
indbringe så mange penge, at vi kunne 
købe nye stole og borde, så nu står 
vores hus faktisk rigtigt flot. 

Jeg må igen takke bestyrelsen og deres 
ledsagere, som har været med til dette 
arbejde. Flot! Flot! 

Inden længe er der Loppemarked; det 
bliver lørdag 9. Juli kl. 9.00. Jeg håber, 
at Jungshoved som sædvanlig bakker 
op om dette arrangement, og at vejret 
kan te sig ordentligt. 

Husk, at I altid kan gå ind på forsam-
lingshusets hjemmeside og se, hvornår 
huset er booket samt eventulle nye 
tiltag. 

Vi ses til loppemarkedet! 
Morten Larsen 
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I skrivende stund 
forbereder vi indviel-
sen af transformator-
tårnene og håber, at I 
alle har haft en god 
oplevelse i forbindel-

se hermed.  

Fibia er godt i gang på Jungshoved; 
men vi er meget skuffede over, at det 
ikke er lykkedes for os af skaffe fiber-
net til alle. Vi har gjort et sidste forsøg, 
hvor Jørgen Hein og jeg mødte op hos 
SEAS og talte med en administrativ 
medarbejder i Fibia; men det gav ikke 
noget resultat. 

Flextur: Jeg har talt med Bo Kuno 
Christensen, og han har videregivet det 
forslag til godkendelse i udvalget, at 
takster i vores område pr. 1. oktober 
”rulles” tilbage til 24 kr. for 10 km. 
Han regner med, at forslaget bliver 

godkendt endeligt i kommunalbestyrel-
sen, da det for kommunen er udgifts-
neutralt. 

Vi har i lokalrådet klaget os over, at det 
er anstrengende med alle de puljer, der 
skal søges, når vi skal bruge penge til 
forskellige projekter. Vi har ikke hørt 
om ændringer, men på dialogmødet 
var politikerne positive over for at ny-
tænke m.h.t. puljer, ansøgninger m.m. 

LUP (Lokale Udviklings Planer) er 
ved at blive revideret. Der er et forslag 
til en foreløbig debat vedrørende vision 
og strategiske mål. Se mere herunder. 

VEL MØDT TIL 
GENERALFORSAM-

LING 
7.  JUNI 2016. 

På lokalrådets generalforsamling 2016 
fremlægger bestyrelsen en ny vision for 
Jungshoved til debat. Mød op, og vær 
med til at svare på vigtige spørgsmål 
om Jungshoveds fremtid som: 

 Hvordan undgår vi den forven-
tede affolkning af Jungshoved? 

 Hvordan kan vi styrke Jungsho-
veds samlingspunkter (fx i form 
af skolen, bladet, havne, forenin-

Hvad vil du med Jungshoved? 
Debatoplæg om lokal udvikling til 

borgermødet 7.6.2016 
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ger, kulturdag, markedsdage og andre arrangementer)? 

 Hvordan kan vi fortælle om Jungshoveds særpræg og kvaliteter til både 
beboere, tilflyttere, gæster og iværksættere? 

 Hvordan kan vi sikre adgang til grundlæggende servicefaciliteter (transport, 
indkøbsmuligheder, børnepasning, mobil- og bredbåndsdækning med me-
re)? 

 Hvordan passer vi på Jungshoveds flotte natur? 

 Hvordan kan vi fremme etablering og udvikling af bæredygtige virksomhe-
der, der passer på Jungshoved? 

 Hvordan kan vi udvikle de grønne områder, herunder gadekær og strand-
bad? 

Læs mere på www.jungshoved.net 

Jungshoved – et svi
ng ud i naturen
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Et sted på Jungshoved (20) 
Stenstrup Vandværk 

1906: Jungshoved Brugsforening bliver 
oprettet, 1908: Bageriet på Lundegård 
Mølle flytter til et nybygget bageri ved 
siden af Brugsen i Jungshoved By, 
1913: Jungshoved Gymnastikforening 
bliver stiftet, 1915: Skolerne i Roneklint 
Skov og på Stavreby Lyng bliver byg-
get, 1915: Missionshuset ”Nådeled” 
bliver indviet i Jungshoved By og 1916: 
Vandværket i Stenstrup bliver bygget.  

Det var 10 år med fremgang og initiativ 
på Jungshoved. 

Den 22. juli 2016 fylder vandværket i 
Stenstrup 100 år. Det ved vi, fordi de 
syv borgere, der i 1916 tog initiativ til at 
opføre byens vandværk også købte en 
protokol. Protokollen blev indkøbt i 
Andreas Jensens boghandel i Præstø 
14. juli for 90 øre. 

Protokollen fortæller, at man optog et 
lån på 5.200 kr., som skulle forrentes 
og afdrages over 44 år. De syv interes-

senter tegnede sig for 29½ hane i alt. 
Hertil kom to haner til folk uden for 
interessentskabet. Hvad den ½ hane 
betyder, fremgår ikke af protokollen. 

Da Jungshoved først fik elektricitet i 
1925, var vandværket fra starten udsty-
ret med en vindmotor som trækkraft til 
pumpen. Til opbevaringen af det op-
pumpede vand, byggede man et fire 
meter højt vandtårn. 

Brøndborer Christiansen, Hastrup, 
stod for hele byggeriet. Den samlede 
byggesum blev på 5.164,78 kr. 

Placeringen af vandtårnet nær Jungsho-
veds højeste punkt, 18 m over havet, 
gjorde, at vandet fra vandtårnet alene 
ved hjælp af højdeforskellen kunne nå 
frem til forbrugerne. 

Vandværket var Jungshoveds første 
vandværk. Vi ved fra beretninger, at de 
enkelte ejendommes brønde ofte løb 
tør for vand om sommeren, og også 
nemt blev forurenet af møddingsvand.  
For byen og dens indbyggere var det 
derfor et kæmpe fremskridt, at man nu 
havde fået sit eget vandværk, som kun-
ne forsyne alle byens beboere og hus-
dyr med rigeligt, friskt og rent vand. 

Vandtårnet blev med sin placering et 
naturligt vartegn for byen, og selve 
vandværket har gennem sine hundrede 
år været med til at forene byens befolk-
ning i et fællesskab. De første 75 år 
blev der afholdt to årlige vandværks-
møder, nu klares det med et. 
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Det var en given ting, at alle huse og 
gårde i byen var repræsenteret på mø-
derne – for det meste var det byens 
mænd, der mødte op. De første 82 år 
var det udelukkende mænd, der sad i 
bestyrelsen, men i de sidste 18 år har to 
ud af tre formænd været kvinder. 

Inden for de senere år er de fleste huse 
på Hovmarken også blevet tilsluttet 
Stenstrup Vandværk. 

Jubilæet fejres med en fest ved vandtår-
net 13. august. 

Knud Jacobsen 

Udsigten fra vandværket 

Jungshovedfrimærke! 

I sidste nummer af bladet fortalte Lise, 
hvordan man kan lave frimærker med 
sit eget motiv. 

Jeg syntes, det var en sjov ide, men jeg 
har desværre ikke Lises tegnetalent, så 
jeg har måttet finde andre muligheder. 
Bl.a. har jeg sendt brev til børnebørne-
ne med et fotografi af dem på. ”Så kan 
man jo blive kendt i hele verden”, sag-
de den yngste (8 år). Og det er jo i teo-
rien rigtigt, men jeg sender altså ikke 
mange breve rundt i hele verden. 

Men bladet her sender en del rundt på i 
hvert fald Sjælland (og det er da en cen-
tral del af hele verden), så tanken om et 
”Jungshovedfrimærke” var nærliggende. 

På Post Danmarks hjemmeside kan 
man købe porto og sætte sit eget bille-
de på. Man modtager så alle mærkerne, 
så de kan printes på etiketter. Det blev 
til et frimærke med bladets forside, 

som vil blive brugt, når vi sender bladet 
til abonnenterne. 

Det kommer denne gang til at se sådan 
ud: 

Ikke alle forsider vil egne sig, men der er 
mange andre relevante muligheder. 

Man kan forsøge sig på Post Danmarks 
hjemmeside, punktet Køb online porto. 

Hvis man vil undgå forvrængning af 
billedet, man sætter på, skal man sørge 
for, at billede og evt. tekst udgør et 
kvadrat. Frede Jørgensen 
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For enden af Bønsvig Strandvej ligger 
et lille unikt sted, som vi kalder 
”Bådelejet”. 

Når man står på bakketoppen og kik-
ker ned mod det blå vand, 
ved man aldrig, hvilket syn 
der venter. Alt efter tids-
punktet på dagen, årstiden 
og vejret er det et nyt ind-
tryk hver gang. For enden af 
bakken og lidt op til venstre 
dukker hele horisonten op. 
Her ligger engen med Bøn-
svig Storskov i baggrunden. 
På en god dag kan Stevns 
anes i horisonten. Til mod-
satte side hen over rørsko-
ven stikker Bøget næsen 

frem. Ude i vandet kan man se Høje 
Møn, Ulvshale, Stege og Nyord. Nogle 
dage ligger de helt tydeligt, og andre 
dage er de helt væk, og på særlige dage 
kan man også se Ægholmene. 

Mit yndlingssted på Jungshoved (7) 
”Bådelejet” 
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Sætter man sig på bænken og lader 
hvilen falde på, kan man høre stilhe-
den, bølgernes klukken mod bådene, 
blishønsenes snak og et par måger, der 
skriger. Skinner solen, danser strålerne i 
vandoverfladen. Det er her, man kan se 
solen stå op og lave et fantastisk farve-
spil. Når den går ned, laver den et 
smukt farvespil på himmel og i hav, og 
ikke at forglemme, når fuldmånen spej-
ler sig i vandet. Et flot syn. 

Inden længe kommer gøgen og under-
holder med sin kukken. En sommeraf-
ten er det svalerne, der let og elegant 
sejler rundt i luften. Til efteråret samler 
stærene sig i flokke og øver ”sort sol”, 
inden de drager af sted over vandet. 
Lige nu er der stille på vandet, men 
inden længe dukker sejlskibene op, og 

så er der livlig trafik begge veje hele 
sommeren. Så kan man godt fornem-
me verset fra Jungshovedsangen: 

Du står ved Bøgestrømmen, 
som glider rask af sted. 
Og i dig har du drømmen, 
du ville gerne med. 
Men bliv dog på Jungshoved, 
ta’ aldrig væk derfra. 
Den har sin egen charme, 
som ingen anden har. 

Når jeg går tur med hunden, skal vi 
altid lige forbi, og få dagens ”kick”. 

Marianne Pedersen, Togeholt 
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ÅBENT HUS 19. MARTS 
Igen i år var vores åbent hus-dag velbe-
søgt, og alle havde en hyggelig dag, 
hvor alle skolens brugere får lejlighed til 
at se, hvad de andre laver, og hvor alle 
andre interesserede får lejlighed til at 
kikke indenfor. Måske nogle flere får 
lyst til at deltage næste vinter. 

Pensionisterne gjorde gymnastik for 
publikum, og derefter var der mulighed 
for at spille petanque i gymnastiksalen. 

”Knipleholdet” og ”Strikkecafeen” 
viste frem og lærte fra sig i Den gamle 
lærerbolig. Her fik de besøgende også 
anledning til at se sig omkring i boligen, 
som lejes ud til lokale og udefra kom-
mende, der har brug for et overnat-
ningssted. Amatørfiskerne, Foreningen 
Norden og SOS børnebyer havde bo-
der i vestlokalet. I østlokalet var der 
påskemarked med håndgjorte ting, og 
”Blomsterværkstedet” havde igen i år 
produceret en masse smukke blomster-
dekorationer, som solgtes til fordel for 
skolen. Vi siger tusind tak for 1200 kr., 
som gør godt i skolens pengekasse. 

I biblioteket og vævestuen var der også 
travlhed, her blev de flotte væverier 
beundret, og nogle var heldige at er-

hverve sig et smukt viskestykke eller 
andet kunsthåndværk. 

Cafeen, som nogle fra madhold 1 og et 
par andre frivillige stod for, leverede 
masser af boller med pålæg og lækker 
kage til de sultne sjæle. På første sal var 
der kreativt værksted over temaet 
”Krible-krabledyr” for børn. Her blev 
malet billeder af mariehøns og som-
merfugle til gymnastiksalens væg, lavet 
sjove fantasi-krible- krabledyr i værdi-
løst materiale, tegnet og klippet og spil-
let spil. Børnene kunne også gå på skat-
tejagt i hele skolen efter poster med 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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spørgsmål om krible-krabledyr. Vinder 
blev Lærke Henriksen, som vandt et 
stort påskeæg. 

Hos strandjægerne kunne man traditio-
nen tro lave sig en fuglekasse, snakke 
om jagt, spille billard m.m. 

Hele dagen filmede TV Sydsjælland, 
tak for det, og også Sjællandske var 
forbi og skrev en fin artikel om dagen. 

Det glædede os, at mange gæster be-
mærkede, hvor flot skolen er blevet sat 
i stand inden døre takket være en uvur-
derlig indsats af frivillige. 

På Jungshoved har vi mange traditio-
ner, som er med til at skabe fællesskab, 
Åbent hus i skolen er en af dem. Tak til 
alle medvirkende og gæster for en dejlig 
dag. 

NYT FRA STYREGRUPPEN 
Velkommen til Carina Hansen, ”Kom i 
form holdet”, som nyt medlem i styre-
gruppen. Vi håber, du bliver glad for 
samværet i styregruppen, som udgøres 
af repræsentanter fra de foreninger og 
frivilliggrupper, der bruger skolen. 

I midten af marts gik driftstilskuddet 
fra Vordingborg Kommune endelig 
ind på skolens konto. Det var dejligt, 
for regninger vedrørende driften var 
allerede begyndt at rulle ind i januar. Vi 
har lagt budget, og det ser ud til at kun-
ne holde i indeværende år. For at gøre 
det lettere at ordne bankforretninger 
har vi skiftet konto til Møns Bank i 
Præstø. Skolen har fået cvr-nummer, 
og der er indgået ny aftale med vores 
uundværlige vicevært. 

Den 26. februar var vi inviteret til jubi-
læumsreception hos Lions Præstø-
Fladså. Gert og Lise deltog fra styre-
gruppen, Jette og Tonny fra pensionist-
foreningen. Skolen var så heldige at 
modtage en donation på 15.000 kr., 
hvilket vi er meget taknemmelige for. 
Det hjælper på den lange ønskeseddel 
med bl.a. ønsker om flere stole, borde 
og vinduer. 

Vinteren har været travl med mange 
faste aktiviteter i skolen, mange gode 
foredrag, sangaftener, spiseklubaftener, 
udvalgsmøder, sprogskole, borgermø-
der m.m. Det er så dejligt med så man-
ge brugere, at det sommetider er et 
puslespil at få lokaleplanen til at gå op 
og få plads til alle biler. 

Den 17. april blev der afholdt en sam-
menkomst for børnefamilier på Jungs-
hoved. Et godt initiativ, som vi hilser 
velkommen. Samme dag var der af-
faldsindsamling med start i skolegår-
den, så der var et skønt leben ude og 
inde. Dejligt at høre børnestemmer og 
glade hvin i det gamle hus. Læs mere 
om dagen andet steds i bladet.  
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Den 27. april kl. 10-14.00 holdt vi en 
ekstra arbejdsdag med opgaver både 
ude og inde. Vi havde håbet på tørt og 
solrigt vejr, men april er ikke til at stole 
på, så kitning af vinduer må vente. Men 
der blev lavet et fint hjørne i skolegår-
den med store siddesten og bunddæk-

keplanter, garageporten blev repareret 
– blev næsten ny, gården blev fejet og 
fortovet luget, de store krukker blev 
tilplantet og flyttet på plads, den revne-
de krukke og murbrokkerne fra om-

bygningen ved gårdtoiletterne blev kørt 
på genbrug; indenfor blev der skuret og 
skrubbet, og alle skabe i køkkenet blev 
ryddet op, så nu er vi klar til somme-
rens lejere. Tak til de flittige frivillige og 
specielt til Knud Ørvad, som kom med 

traktoren og hjalp med det tunge arbej-
de. Sammen kan vi rigtig meget her på 
Jungshoved. 

Udlejningssæsonen er allerede godt i 
gang. Vi har lejere i både ”Den gamle 
lærerbolig” og i selve skolen hen over 
sommeren. Igen mange forskellige 
grupper – vandrere, kajakfolk, skole-
klasser, studerende, familieture, idræts-
foreninger m.m. Alle ønskes et godt 
ophold på vores dejlige halvø. 

Til september udkommer vores lille 
folder ”Det sker i vinter på Jungsho-
ved” som tillæg til bladet. Man kan altid 
løbende orientere sig på Jungshoveds 
hjemmeside www.jungshoved.net om 
arrangementer på halvøen. Man kan 
også tilmelde sig lokalrådets mailliste og 
får så alle nyheder direkte i sin mail-
boks. Læs mere på hjemmesiden. 

Alle læsere ønskes en rigtig god som-
mer og på gensyn i skolen. 

Pva styregruppen, Lise Jacobsen  
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Frivilligt arbejde (6) 
Blomsterkummernes historie 

I mange år, mens vi var i Præstø Kom-
mune, havde vi nogle fine blomster-
kummer, der blev passet og plejet af 
vejmanden, som var tilknyttet Jungsho-
ved. Så blev det Vordingborg Kommu-
ne, og blomsterne blev sparet væk. 

I 2007 fik Gitte og jeg en aftale om 
”aflagte” blomster fra Dagli’ Brugsen. 
Vi plantede kummerne i Stenstrup, 
Stavreby, på Mislehøjvej og ved raste-
pladsen ved kirken til med det, vi kun-
ne samle sammen. Det blev helt fint. 

Jeg klagede min nød i Ugebladet, og 
Kruse, som stod for blomster i kom-
munen, kom på banen og var fuld af 
velvilje og ros. Kommunen ville gerne 
levere blomster til os og syntes, 
det var et godt initiativ, som man 
ville udbrede til andre små steder i 
kommunen – bare vi selv ville 
plante og passe blomsterne som-
meren over. 

I 2008 fik vi så blomster fra kom-
munens drivhuse, og det har vi 
fået siden – altid omkring maj-
juni, så det er helt perfekt. Stens-

trup overtog dog hurtigt deres kumme 
med plantning og pasning. 

I nogle år var jeg alene om at passe 
kummerne, men for fire år siden, da 
Lissi gik på efterløn, blev vi fælles om 
det, og det har fungeret fint. Vi har sat 
løg og lidt planter, der kan overvintre. 
Efter at brugsen lukkede, tilplantede vi 
også de fem små krukker rundt om 
der, men i år er den jo solgt, så nu 
overtages krukkerne af de nye ejere.  

Her i 2016 er der en gruppe i Stavreby, 
som er gået sammen om at passe plad-
sen ved gadekæret, hvor de to kummer 
står, så de overtager pasningen og sæt-
ter nye kummer op. Så skal vi ikke køre 
så langt for at vande og luge (der skal 
noget vand til i de varme somre). 

Vi fortsætter med at holde de resteren-
de tre ved Mislehøjvej og den ved kir-
ken, som er den gamle kumme fra sko-
len, som man dengang drak fra. 

Vi håber stadig at få blomster, som vi 
plejer, og så deler vi gerne ud til Stavre-
by, så de også får deres andel. 

Kirsten og Lissi 
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Nyt fra Stavreby Gadekær 

Det er blevet forår, og selvom vejret i 
skrivende stund mest af alt minder om 
november, skal vi i gang med at 
”forskønne” vores gadekær. 

Som det fremgik af lokalrådets oriente-
ring i sidste nummer af bladet, er vi 
godt i gang med at skaffe midler til 
projektet. 

Fra Friluftsrådet har vi fået 17.200 kr. 
Rådets pulje til friluftsliv ”støtter aktivi-
teter, som fremmer befolkningens na-
turforståelse og muligheder for et aktivt 
friluftsliv”. Der er i bevillingen lagt 
særlig vægt på, at etablering og vedlige-
hold sker med inddragelse af frivillig 
arbejdskraft, og at stedet skal fungere 
som udgangspunkt for vandre- og cy-
kelture – hvilket jo er fint i tråd med 
målsætningen for projektet. Tilskuddet 
kan kun udgøre 50 % af de samlede 
udgifter, hvilket betyder, at vi skal fi-
nansiere mindst et tilsvarende beløb 
selv. Vi er meget taknemmelige for 
bevillingen fra Friluftsrådet. Yderligere 
info om Friluftsrådets virke fås på 
www.friluftsraadet.dk. 

Udover en bevilling på 10.000 kr. fra 
Vordingborg Kommunes forskønnel-
sespulje har vi været så heldige 
(gennem lokalrådet) også at få bevilget 
23.000 kr. fra kommunens LUP-pulje 
(LokalUdviklingsPlan). Det er vi selv-
følgelig rigtig glade for og ser frem til 
det videre samarbejde med VK. Des-
værre har vi fået afslag fra Nordea Fon-
den, ligesom Spar Nord Fonden heller 
ikke så sig i stand til at støtte projektet. 

Projektgruppen arbejder p.t. med pla-
cering og etablering af en bål-/
grillplads på plænen ved gadekæret. 
Endvidere er det planen bl.a. at anskaf-
fe flere borde-/bænkesæt, cykelstativer, 
et grantræ, der kan ”oplyse” byen i 
december samt nye blomsterkummer. 
Undervejs er vi opmærksomme på 
mulighederne for at bruge lokale leve-
randører. 

Vi har hidtil været så heldige, at de eksi-
sterende blomsterkummer er blevet 
tilplantet, passet og plejet af Kirsten og 
Lissi. Det har været et stort arbejde – 
ikke mindst, når der skulle vandes i 
tørre sommerperioder. Vi er derfor 
enedes om, at vi her i Stavreby frem-
over selv passer vores kummer, men 
Kirsten har lovet at tage planter med til 
os fra kommunens forsyning. En stor 
tak til Kirsten og Lissi for deres arbejde 
med blomsterne på halvøen. 

Til efteråret er det planen at udskifte 
rosa rugosa hækken ud mod marken 
med en anden, mere hjemmehørende 
beplantning. Mere herom senere. 

Med venlig hilsen, 
Gadekærsudvalget for Stavreby 
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I år er vi glade for at åbne op for nye 
kunstværker  og forestillinger. 

Igennem de sidste måneder har tre 
forskellige kunstnere malet store male-
rier med tema fra Den Lille Havfrue og 
Tommelises univers.  

”Havfruemalere” er Ole Møbius og 
Gregers Talbitzer, der har puttet sjæl 
og krop til både børn og voksne i Den 
Lille Havfrue-malerier. Begge fra 
Præstø. Dramaskolen spiller nemlig 
”Den Lille Havfrue”. 

Den professionelle forestilling med 
Kristian Rosild og Birger Bovin er i år 
med Tommelise og så lige Klods Hans 
med Tea Rønne og Birger Bovin. 

Der er igen i år store kostumer og re-
kvisitter, der understøtter forestillinger-
ne. Derfor er der travlhed bag murene i 
det store tidligere hønseri på Jungsho-
ved. Med Kunst Karin og Hanne Mar-
tini Jensen fra Tappernøje og Præstø, 
der hjælper med at sy. 

Vi har en lyst til at skabe et rum for 
forskellige kunstnere, der nyder at være 
en del af H.C. Andersens Verden. Re-
prænseteret med deres værker. Vi in-
spirerer hinanden og nyder hinandens 
selskab. 

Sidste år nød vi godt af 
at lære OldFux*) at ken-
de, hvor vi blandt andet 
fik et skyggeteater 
”Sølvskillingen” i vores 
varetægt. Grete Boe 
Jensen fortalte eventyret 
til. 

Grete kommer igen – 
blandt andet i Tommeli-
ses univers, hvor Rene 
Bøtkjær maler et syv 
meter langt maleri  ud 

fra en kulisse til et papteater, vi har fået 
af Sven Erik fra Oldfux.  

Papteatret er som at kigge ind i et lille 
univers – ind i  en tidslomme fra barn-
dommen. 

For mit eget vedkommende husker jeg, 
at inspirationen til teaterinteresse kom 
fra min egen far, der selv lavede kulis-
ser til teatret, bl.a. en minikopi af Det 
kongelige Teater. Han lavede også ma-
rionetdukker. Min morfar var kulisse-
maler ved forskellige københavner 
scener med Helge Reffen. Han havde 
blandt andet haft sin gang på Det Ny 
Teater, hvor jeg senere var en del år 
med Lars Andersen som leder af 
skræddersalen. Jeg husker min morfars 
scenografi modeller stå på hans værk-

Nyt fra H.C. Andersens Verden ved Præstø 
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sted i Odsherred. Der lavede han  sce-
nografi til lokale amatørforestillinger og 
var håndværksmaler og kunstmaler. 

Hele min barndom var jeg omgivet af 
kunstnere – mange kunstmalere, der 
gengav naturens og livets scenarier på 
lærred. Odsherreds malere. Både min 
farfar, Karl Bovin, farmor, Birthe Bo-
vin, morfar, Axel Møller, og mor, Met-
te Møller Bovin, var alle medskabere af 
et galleri, en kunstkultur og en kunst-
identitet i Odsherred. 

Her på Jungshoved i H.C. Andersens 
Verden er både fortid og fremtid sam-
let i et eventyrligt univers. Vi håber på, 
at rygtet spredes, og mange kigger forbi 
i vores fantasiens rum med H.C. An-
dersen som fælles reference. 

Parken er åben i perioden 28. juni–31. 
juli (mandage lukket). 

Billetter kan købes på  
www.teatebiletter.dk eller ved indgan-
gen. 
H.C. Andersens Verden, Skovhusevej 
26, 4720 Præstø Tlf. +45 61 68 16 78 
www.hcandersensverden.dk 

Tanja Bovin 

*) 

H.C. Andersen og dukketeat-
ret 
Der er nok nogen, der har bemærket 
en lidt løjerlig forretning i Præstø, når 
man kører ind i byen ad Adelgade. 

I vinduet er der nogle dukketeatre og 
nogle figurer, og det hænder ikke sjæl-
dent, at folk bliver så nysgerrige, at de 
må ind i butikken for at se, hvad det er 
for noget; for rigtig mange – der er 

født før 1950 – husker godt, at de har 
leget med sådan noget som barn. 

Især et det en model af Det kongelige 
Teater i København, som mange kan 
huske. ”Var der ikke noget med, at 
man kunne spille Klods Hans eller 
Svinedrengen? Man førte figurerne på 
sådan nogle sjove pinde og læste replik-
kerne op for tilskuerne”. 

Jo, der er mange, som bliver lidt nostal-
giske, når de får et gensyn med deres 
barndoms dukketeater, som far eller 
morfar også spillede på. 

I dag er der stadig nogle, som spiller 
dukketeater, som man gjorde dengang, 
men slet ikke i samme omfang, som ”i 
de gode gamle dage”. 

Og i de gode gamle dage – og der skal 
vi helt tilbage til H.C. Andersens fødsel 
i 1805 – var der nemlig allerede nogle, 
der spillede dukketeater, og det gjorde 
H.C. Andersen også. Han refererer 
faktisk til det i ”Mit Livs Eventyr” og 
fortæller, hvorledes han selv syede 
dragter til sine dukker. Det var sådan, 
man spillede dukketeater dengang, og 
selv om der ikke er bevaret noget duk-
keteater fra H.C. Andersens hånd, ved 
man faktisk godt, hvordan det kunne 
se ud, hvis man ser på det yderst velbe-
varede dukketeater (gemt væk på tea-
termuseet i København), som Johan 
Ludvig Heiberg spillede på i netop 
disse år. 
Præstø 2016 

Sven-Erik Olsen, OldFux  
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Høslæt ved Bønsvig Hovedskov 
Vil du hjælpe den sjældne orkidé, Salep Gøgeurt, som kun vokser få steder på 
Sjælland? Så kig forbi efter arbejde, og giv en hånd med på en strandeng ved Bøn-
svig Hovedskov. 

Naturvejleder Elise Hvelplund Brink instruerer nybegyndere i høslæt med le.  

Efter eftermiddagens slæt rives høet sammen, som efterfølgende fjernes fra area-
let.  

 Arrangementet starter kl. 17.30, men kom, når du har tid efter arbejde.  

 Vi går en tur rundt på engen og kigger på Salep Gøgeurt og andre blom-
ster.  

 Eftermiddagen slutter af med et let måltid aftensmad på strandengen 
med udsigt over vandet.  

Arrangør: Vordingborg Kommune og Jungshoved Høslætlaug. 

Tidspunkt: Torsdag 25. august 2016, start kl. 17.30 (kom, når du har tid) til kl. 
ca. 20. Kommer du efter 17.30, så ring 55 36 25 06, hvis du har brug for hjælp til 
at finde stedet.  

Tilmelding: Senest torsdag 25. august kl. 12 af hensyn til forplejning til Elise 
Hvelplund Brink på mail: eshv@vordingborg.dk eller tlf. nr. 55 36 25 06.  

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

Naturvejleder Elise Hvelplund Brink 
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Søndag 17. april havde Carina Hansen 
og Tina Åsberg taget initiativ til at sam-
le børnefamilier på Jungshoved Skole 
til en hyggelig dag med leg, samvær og 
fælles frokost. 

Der var mødt 33 børn og voksne op. 
Det blev en 
rigtig vellykket 
dag, hvor man 
blev enige om, 
at man heref-
ter ville mødes 
hver 2. måned 
til forskellige 
arrangementer. 

Næste gang 
bliver 12. juni 
kl. 10. 

Mødestedet 
er denne 
gang Rone-
klint Fyr v. 
Maderne. 

Der bliver her mulighed for at gå ture, 
lege, bade og hygge sig. Hvis vejret er 
til det, kan man medbringe madkurv til 
picnic. 

Der er lavet en facebookgruppe: 
”Børnefamilier på Jungshoved”, hvor 
man kan tilmelde sig og blive en del af 
et netværk og få yderligere info om 
kommende arrangementer. 

For flere oplysninger kan man kontakte 
Carina Hansen, Smidstrupvej 42, 
tlf. 24 84 85 14, 
mail: daline1976@hotmail.com 

eller 

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

Børnefamilier på Jungshoved 
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Jungshoved 1834 

 

Kortet viser et sjældent øjebliksbillede 
af terrænet og vejene efter udskiftnin-
gen omkring 1800, hvor hver af lands-
byernes gårde fik sin egen markjord.  

Mange af gårdene blev liggende i lands-
byerne med en stjernefordeling af 
markjorderne. Andre gårde fik en ud-
lod, og kortet viser de gårde, der var 
udflyttet i 1834. De udyrkede arealer er 
angivet med henholdsvis skov- og eng-
signaturer. 

Jungshoved Gods ejede fortsat gårde-
ne, hvor hver fæster nu var herre over 
egen drift. Godsets egen Jungshoved-
gaard er også opført. 

Med en elegant skravering er terrænets 
højdeforhold vist, og nyplantninger 
med træer i både ejendomsskel og visse 
markskel mellem gårdenes marker er 
indtegnet med prikker. 

Kortet var et hemmeligt militært kort 
udarbejdet af Generalkvartermesterens 
beredne Guidekorps. Rentegning og 
opmåling i marken var baseret på ud-
skiftningskortene.  

Kortet skulle give Kongens landmilits 
optimale betingelser i forsvaret mod en 
indtrængende fjende. 

Kortet findes i Geodatastyrelsen og er 
første gang reproduceret i 2012 i bogen 
"Fra fæste til fritid".  

Niels Østergård  
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Juni - september 2016 

  Jungshoved Allerslev 

2. s. e. trin. 5. jun. 10.30 Ingen 

3. s. e. trin. 12. jun. Ingen 10.30 

4. s. e. trin. 19. jun. 10.30 9.00 

Sankthans 23. jun. 20.00 Ingen 

5. s. e. trin 26. jun. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

6. s. e. trin. 3. jul. 9.00 10.30 

7. s. e. trin. 10. jul. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

8. s. e. trin. 17. jul. 10.30 Jesper Bo Blomgren Ingen 

9. s. e. trin. 24. jul. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

10. s. e. trin. 31. jul. 10.30 Ingen 

11. s. e. trin. 7. aug. Ingen 14.00 Friluftsgudstjeneste 

12. s. e. trin. 14. aug. 14.00 ”Ud i det blå” 10.30 

13. s. e. trin. 21. aug. 10.30 Ingen 

14. s. e. trin. 28. aug. 10.30 9.00 

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

16. s. e. trin. 11. sep. 10.30 Høstgudstjeneste 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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Til efteråret begynder en ny sæson med 
at gå til præst for elever i de nye 7. klas-
ser. Og man skal til at finde ud af, om 
det er noget for én at deltage eller ej. 
Senere på foråret vil jeg og mine kolle-
ger møde op på de to skoler i Præstø 
og orientere eleverne om, hvad det er 
at gå til præst og blive konfirmeret. Ved 

den lejlighed kan man også spørge om 
alt det praktiske, om hvilke dage og 
hvilket klokkeslæt undervisningen fore-
går, og hvornår man begynder. 

Husk: Konfirmationerne 2017 finder 
sted i Jungshoved Kirke søndag 7. maj, 
kl. 10.30 og i Allerslev Kirke søndag 
14. maj, kl. 10.30. 

Til de kommende konfirmander 

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. 

 

At gå til præst 
- en time med konfirmanderne i præstegården 

Hvert eneste år skal jeg tale med kon-
firmanderne om Fadervor. Jeg plejer at 
fortælle dem, at Fadervor er en bøn, 
som Jesus selv har bedt og fortalt disci-
plene om. I tidens løb er den blevet 
oversat og fortolket utallige gange.  

I år bad jeg konfirmanderne om at lave 
deres udgave. 

’Ske din vilje i himlen som på jorden’ 
blev til: 

’Vi stoler på din viden og gode ånd/
Bevar vores glæde og lykke/du som 
beskytter os alle’. 

’Giv os i dag vort daglige brød’ lød i 
konfirmandernes lidt mere friske udga-
ve: 

’Tak for alle måltiderne, og giv os i dag 
vores fredagsslik – og tag over hove-
det’. 

’Forlad os vor skyld, som vi forlader 
vores skyldnere/led os ikke i fristelse, 
men fri os fra det onde’, fik konfirman-
derne til at lyde sådan: 

’Pas på dem og på alle, jeg elsker og 
tilgiv selv dem, jeg ikke elsker, og lær 
mig at tilgive dem, ligesom du gør. Til-
giv os vore fejl, og fri os fra alt det 
sunde’. 
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Og den sidste bøn: ’Thi dit er riget, 
magten og æren i evighed’, lød i deres 
dansk-engelske udgave: 

’For dit er riget og magten. Forever’. 

Ligesom Jesus talte ud af sin hverdag, 
gjorde konfirmanderne det samme:  

Jesus spiste tørt, fladt brød; konfirman-
derne taler om hele måltider. På Jesu 
tid fik man sjældent dessert, men i dag 
taler man om fredagsslik. Således er 
tiden gået. 

Konfirmanderne fik gjort sig nogle 
tanker, for de var godt klar over, at der 
også er alvor til, at der findes fristelse 
og ondskab, at der er mennesker, som 
man elsker og andre, man ikke elsker, 
og de har tænkt over, at man jo ikke 
kan nøjes med at bede for de første og 
glemme de sidste.  

Og så har de sikkert hørt fra de voksne, 
at man skal spise den mad, der er noget 
så sund, så sund; men jeg kunne for-
nemme, at det har de nok hørt lidt for 
tit derhjemme, og for dem er sundhed 
ligesom ikke noget, der sælger maden 
eller gør den mere lækker. 

Og endelig: Ikke noget med ’thi dit er 
riget, magten og æren i evighed’. Næh: 
’Forever’ lyder bedre end ’i evighed’. 

Og sådan er det: Vorherre tager sig af 
’evigheden’, men vi mennesker lever ’i 
tiden’. Og i den tid, vi lever i, og med 
de ord, der er vor tids, taler vi om Gud 
og Jesus. 

Det er godt at have konfirmander, for 
så bliver man mindet om, at tiden går, 
og sproget forandrer sig. 

Vel mødt til et nyt hold konfirmander. 

Torben Møllenbach  

Martin Luther – Reformationens begyndelse i 1517 
En rejse i Luthers fodspor mandag 29. maj – fredag 2. juni 2017 

Der er stadig billetter  

I 2017 markeres i hele den evangelisk-
lutherske verden den dag sidst i okto-
ber 1517, hvor munken Martin Luther 
satte sine 95 teser op på porten til slots-
kirken i den tyske by, Wittenberg. Te-
serne var en åben protest mod det øko-
nomiske misbrug i den katolske kirke 
og indirekte også en protest imod pa-
vedømmet i den katolske kirke. 

Hvad der skete den dag, var begyndel-
sen på det, vi i dag kalder reformatio-
nen, og som her i Danmark førte til 

gennemførelsen af reformationen i 
1536. 

Luthers protest gjorde ham øjeblikke-
ligt til en berømt og berygtet skikkelse 
over hele Tyskland, og byen Witten-
berg og dets dengang nye universitet 
blev snart et af de mest kendte univer-
siteter i hele Europa.  

På turen skal vi rundt og besøge Wit-
tenberg og de andre byer, som fik be-
tydning for Luther og for reformatio-
nen. 
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I forbindelse med turen er der til efteråret studiekredse og foredragsaftner. Disse 
arrangementer er åbne for alle. 

Turen er arrangeret i et samarbejde mellem Jesper Bo Blomgren og undertegnede, 
og er man interesseret, og ønsker man at deltage, kan man henvende sig til Jesper 
Bo Blomgren (tlf. 55 98 10 19, mail: jbb@km.dk) eller til Torben Møllenbach (tlf. 
55 99 60 17, mail: tom@km.dk).  

Ferie  

Jeg holder sommerferie 4. juli-24. juli, begge dage inkl. I min ferie henviser jeg til 
sognepræst Jesper Bo Blomgren, tlf. 55 98 10 19.  

Her kan man få attester, anmode om dåb eller vielse, og her skal man også hen-
vende sig angående begravelse. 

Det er efterhånden en fast tradition at 
samle folk fra nær og fjern og holde 
Sankthans aften i Jungshoved Kirke og 
på den nærliggende slotsbanke. 

Ligesom de andre år begynder man i 
kirken med en kort gudstjeneste ved 
sognepræst Torben Møllenbach. 

Kl. ca. 21.30 tændes bålet ved slotsban-

ken, og traditionen tro synger deltager-
ne Midsommervisen og Jungshovedvi-
sen. 

Inden da og efter gudstjenesten er det 
muligt at købe kaffe eller te og kage i 
Rejsestalden, og til børnene kan man 
købe saftevand. Alt sammen til en me-
get billig penge.  

Sankthans aften i Jungshoved torsdag 23. juni, kl. 20.00  

Friluftsgudstjeneste i Ugledige 

Også i år er der gudstjeneste i det fri i 
Allerslev. Det har vi gjort efterhånden 
nogle gange, og vi har kunnet glæde os 
over interesse og opbakning omkring 
disse arrangementer.  

Igen i år finder gudstjenesten sted i den 
gamle grusgrav i Ugledige. I år søndag 
7. aug., kl. 14.00. 

Bliver vi udsat for plaskregn eller andre 
unoder fra vejrliget, flytter vi gudstjene-
sten ned i Allerslev Kirke.  
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Teatertur til København 

Sidst i januar kørte en bus fuld af tea-
tergængere fra parkeringspladsen ved 
Allerslev Kirke med kurs mod Bellevue 
Teatret nord for København. Vi var 
mere end 50 forventningsfulde deltage-
re, der havde meldt sig til en omgang 
”Danmarkshistorier”, lige fra stenalde-
ren til moderne tid. Det gik over stok 
og sten, meget blev sagt og vist, meget 
kunne man huske fra skolebøgerne, og 
vi blev meget underholdt af mange 
hints til nutidens problematikker. Det 
var meget morsomt og underholdende. 

Også til næste forår er der teatertur. 
Endnu ved vi ikke, hvor vi skal hen, og 
hvad vi skal se. Men til efteråret ved vi 
mere, og når næste blad udkommer 
med efterårsnummeret, kan interesse-
rede læse mere om den kommende 
teatertur. 

Men indtil da: tak for deltagelse i janu-
ar, og god sommer og forhåbentlig på 
gensyn til tidligere deltagere og et vel-
kommen til nye.  

Stina og Torben Møllenbach  

Efterårets arrangementer 
Vi har endnu ikke færdiggjort listen over efterårets foredrag og koncerter i kirker-
ne. Programmerne bliver offentliggjort først i september. 

Menighedsrådsvalg 2016 

Der skal i år være valg til menighedsrå-
dene landet over. Det sker 8. novem-
ber 2016.  

Dog vil der rent faktisk ikke blive af-
holdt afstemning ret mange steder i 
Danmark den dag, da der i langt de 
fleste sogne afholdes såkaldte fredsvalg. 
Det kaldes fredsvalg, hvis der kun er 
opstillet én valgliste, og der derfor ikke 
er grund til at gennemføre en egentlig 
valghandling. Her i Jungshoved Sogn 
har der vist aldrig været afholdt andet 
end fredsvalg. 

Hvor mange skal vælges til det 

nye Menighedsråd? 
Da der bor under 1.000 medlemmer af 
folkekirken i Jungshoved Sogn, skal der 
vælges 5 personer plus 2 suppleanter til 
menighedsrådet. Man skal være med-
lem af folkekirken for at blive valgt ind 
i menighedsrådet. 

Informations- og opstillings-
møde tirsdag 13. september 
2016 
Hvis du har lyst til at opstille til valget 
til Jungshoved Menighedsråd, bør du 
komme til et opstillingsmøde i Rejse-
stalden ved Jungshoved Kirke tirsdag 
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13. september 2016 kl. 19.00. På dette 
møde vil det nuværende menighedsråd 
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. 

Alternative valglister skal afleveres til 
Bent Pedersen senest tirsdag 27. sep-
tember 2016 kl. 19.00.  

Kom og drøft dine og vore vi-
sioner tirsdag 13. september 
2016! 
Det nuværende menighedsråd vil indle-
de menighedsmødet med at informere 
om de mål, vi har nået de sidste 4 år, 
samt orientere om de ideer og mål, vi 
har for arbejdet i de kommende 4 år. 

Kom og drøft menighedsrådets arbej-
de, og fortæl os samtidig om dine visio-
ner og hvilken rolle, du synes, Jungsho-
ved Kirke bør spille i vores lokalsam-
fund: 

 Hvad vil du gerne have, at Jungs-
hoved Kirke kan tilbyde? 

 Har du ønsker om eller ideer til 
arrangementer? 

 Kunne du tænke dig at være frivil-
lig og en gang imellem at hjælpe til 
i forbindelse med kirkelige hand-
linger eller arrangementer? 

 Kunne vi anlægge kirkegården på 
en anden måde? 

 Skal Jungshoved Kirke være en 
Grøn Kirkelig Organisation? 

 Der er fra visse sider ønsker om at 
sammenlægge menighedsrådene i 
Allerslev og Jungshoved! Hvad 
mener du om det? 

Disse og mange andre spørgsmål vil vi 
gerne drøfte med dig – også selvom du 
ikke ønsker at opstille til menigheds-
rådsvalget! 

Sæt x i kalenderen 13. septem-
ber 2016 kl. 19.00! 
Vi ser frem til et godt fremmøde! 

Jungshoved Menighedsråd 
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Dagens program: 
10.00 Afg. Jungshoved Kirke med Røret (hvis mere end 12 deltagere følger pri-

vate både efter). 

10.30 Ank. Nyord Havn. Formand for Nyord Menighedsråd, William Houman, 
vil fortælle om Nyord og Nyord Kirkes historie. Der sluttes med andagt i 
Nyord Kirke. 

Sightseeing i/på Nyord og frokost på egen hånd (medbragt mad eller spis-
ning på f.eks. Lolles Gård eller Noorbohandelen). 

14.00 Jungshoved Menighedsråd byder på eftermiddagskaffe på Noorbohande-
len. 

15.00 Afg. Nyord med Røret til Jungshoved. 

15.30 Ank. Roehavnen ved Jungshoved Kirke. 

Vi har fået en speciel pris på 80,00 kr. for sejlturen med Røret frem og tilbage, som 
betales ved afgang fra Jungshoved. 

Tilmelding vil være nødvendig, af hensyn til transport og traktement, senest 7. au-
gust kl. 12.00 til bjarne.h.sorensen@gmail.com tlf. 40 22 22 32 eller  
bent.pedersen.50@gmail.com tlf. 24 80 08 32. 

Vel mødt, 

Jungshoved Menighedsråd 

Sommerudflugt ad søvejen Jungshoved-Nyord og retur 
Søndag 14. august kl. 10.00 
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I over 600 år – indtil 1769 – hørte øen 
og landsbyen Nyord til Jungshoved 
Krongods. I 1769 i tilknytning til det 
store krongods-udsalg under landbore-
formerne købte de 20 fæstebønder på 
Nyord deres gårde, hvoraf hovedpar-
ten i øvrigt netop var brændt ved en 
række voldsomme gårdbrande, og der-
efter var gårdene i selveje. Og uaf-
hængige af Jungshoved. Kirkeligt hav-
de Nyord dog allerede nogen tid hørt 
under Stege pastorat. Men i alle årene 
forinden havde der altså været en na-
turlig anledning til trafik over vandet 
mellem de to kystlandskaber på hver 
side af Bøgestrømmen. 

Velkendt er gjøngen Svend Poulsens 

færd midt i 1600-tallet til Nyord, hvor 
han skjulte sig for forfølgende svenske 
soldater. Og fra 1800-tallet kendes sta-
dig det hus, som lodserne fra Nyord 
havde ved Bønsvig Strand som en 
fremskudt udkigspost mod anduvende 
skibe fra Rødvig og Stevns.  

Fast sejlrute har der imidlertid efter det 
foreliggende ikke været førhen. Når 
bønder, lodser, fiskere og andre skulle 
over vandet – og nok af og til i kirke – 
benyttede de deres egen eller bekendtes 
båd. Men nu i 2016 kommer der en 
sejlrute. 

Nyords 114-årige postbåd Røret åbner 
rutesejlads mellem Nyord og Jungsho-
ved denne sommer med anløb af 

Jungshoved får færgefart til Nyord og Kalvehave 

Røret med cyklister ved Jungshoved Kirkehavn 
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Jungshoved Kirkehavn torsdage og 
lørdage. Røret er det fragtskib, der fra 
1902 til 1967 sejlede på ruten Nyord-
Stege og forsynede øen med alle fornø-
denheder, udover at den også tog folk 
med som passagerer og bragte øens 
produkter til Stege. 

Skibet var allerede i spil på Jungshoved 
i sommerferien 2015, da den efter afta-
le med Jungshoved Lokalråd forsøgsvis 
overførte folk dels fra Jungshoved dels 
fra Nyord og Møn mellem de to havne, 
med og uden cykler.  

Røret var da stadig indregistreret som 
fritids- og foreningsskib og måtte kun 
medføre medlemmer af den støttefor-
ening, ”Rørets Venner”, der driver 
skibet. Men for at kunne indgå i et 
samspil med færgerne Møn og Ida om 
at overføre cykelturister over farvande-
ne omkring Møn er der nu med en stor 
økonomisk indsprøjtning fra Statens 
Cykelpulje sket en omskoling af seks af 
de frivillige skippere til erhvervsskippe-
re. Det sker i tilknytning til den nød-
vendige omregistrering af Røret fra 
fritidsfartøj til erhvervsskib.  

Ellehammerfonden har meget velvilligt 
lovet, at den vil bidrage med ca. 50.000 
kr. til den tekniske omstilling af Røret, 
selv om skibet jo ikke just kan lette fra 
hverken land eller vand som Elleham-
mers maskine gjorde i 1906 fra øen 
Lindholm – nej ikke i Stege Bugt, men 
ved Lollands sydkyst, fire år efter sø-
sætningen af Røret. 

Fra og med sæsonen juli-august 2016 
drives skibet herefter som last- og pas-
sagerskib i kategorien ”lille handels-

skib”, og i den egenskab må skibet 
begynde at sælge billetter til ikke-
medlemmer og altså begynde at tjene 
penge på egnens turister.  

Medlemmer af støtteforeningen får 
stadig den fordel af deres medlemskab, 
at de kan sejle gratis med på medlems-
ture, dog mod et lille bidrag til diesel. 
Som medlemsture regnes overfarterne 
tirsdage fra Nyord til og fra Steges tirs-
dagsmarked og torsdage til og fra 
Jungshoved.  

På de andre overfarter til Kalvehave og 
på lørdage også en afgang til Jungsho-
ved er postbåden nødt til at satse på 
turistindtægter for at indtjene til driften, 
50 kr. pr. enkelttur, halv pris for børn, 
det samme som færgen Møn tager for 
overfarten Kalvehave-Stege og færgen 
Ida for Bogø-Stubbekøbing. Røret kan 
medbringe 12 passagerer og 9 cykler. 
Det bliver muligt at reservere plads 
forud ved at sms’e eller ringe til Røret 
på 20 87 51 38 eller maile til forman-
den per.werge@gmail.com  

Hvad er Røret for et skib? 
Mange, men næppe alle, kender Ny-
ords postbåd, så her følger lidt oplys-
ninger om den: 

Røret er et træskib bygget solidt i ”eg 
på eg”, oprindelig i 1902 i Nykøbing 
Falster af en elev og efterfølger, H.P. 
Hansen, til den kendte skibsbygger 
E.C. Bentzon (aktiv 1870-1900).  

E.C. Bentzon var på forskellige områ-
der banebrydende inden for det civile 
skibsbyggeri. Bentzon byggede dels 
hurtige toldkrydsere, som smuglerne 
ikke kunne undslippe, dels hurtige kap-
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sejlere til overklassen. Disse kapsejlere 
vandt i perioder næsten alle kapsejlad-
ser.  

En af dem blev i 1875 leveret til stor-
købmand (og ejer af Oremandsgård) 
Alfred Peter Anton Hage i Stege under 
navnet Ghemma. Det var en gaffelrig-
get lystkutter med nøjagtig samme 
skrog, som Røret fik ved dens frem-
komst i 1902. Riggen på Røret var me-
get lavere, og Røret fik også motor, en 
8-hestes, upålidelig benzinmotor, som 
snart blev udskiftet med en bedre pe-
troleumsmotor, og efter 1910 med en 
Bolinder semi-diesel maskine. 

Der findes et foto fra 1904 fra Stege 
Havn, hvor et afbildet fartøj (af nogle 
kilder) betegnes som Ghemma (med 
lavere rig end oprindelig), af andre som 
Røret (med et andet, tøndehvælvet ruf 

end den senere agterkahyt). Hvordan er 
denne forveksling mulig?  

Jo, E.C. Benzon var den skibsbygger, 
der indførte skibstegningen i det civile 
skibsbyggeri, og da hans efterfølger i 
1902 skulle levere et lille fragtskib til 
Nyords bønder, trak H.P. Hansen blot 
en tegning frem og byggede samme 
skibskrog en gang til!  

Derfor ser vi stadig i dag, efter den 
fuldstændige renovering af Røret på 
Rødbyhavn Bådeværft i 2011, et for et 
fragtskib usædvanlig slankt og elegant 
skibsskrog skære sig igennem vandet, i 
søgang som en ”ål i mudder”. Heldig-
vis i dag med en bedre motor end den 
oprindelige, nemlig en Perkins Sabre 
M92B marinediesel med 86 HK (64 
kW). 

Per Werge 

Røret – eller Ghemma – i 1904 ved bolværket i Stege  
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Torsdage fra 30. juni til og med 25. august: 
Afgang fra Nyord til Jungshoved 
kl. 9.00 
Afgang fra Jungshoved til Nyord 
kl. 10.00  
Afgang fra Nyord til Kalvehave 
kl. 12.00 
Afgang fra Kalvehave til Nyord 
kl. 13.00 
Afgang fra Nyord til Jungshoved 
kl. 15.00 
Afgang fra Jungshoved til Nyord 
kl. 16.00 

Sejltid ca. 1 time inkl. af- og påstigning, cykler kan medbringes. 

Lørdage fra 2. juli til og med 6. august: 
Nedenstående afgange kan evt. også benyttes i forbindelse med en cykeltur: 

Postbåden Røret: 
Afgang fra Nyord til Kalvehave kl. 9.00  
Afgang fra Kalvehave til Nyord kl. 10.00 
Afgang fra Nyord til Jungshoved kl. 12.00 
Afgang fra Jungshoved til Nyord kl. 13.00 
Afgang fra Nyord til Kalvehave kl. 15.00 
Afgang fra Kalvehave til Nyord kl. 16.00 

Sejltid ca. 1 time, cykler kan medbringes 

Færgen Møn sejler fra Stege til Kalvehave kl. 10.00 og 13.00 

Færgen Møn sejler fra Kalvehave til Stege kl. 12.00 og 14.00  

Billetpris: 50 kr. enkelttur, børn ½ pris, cykler gratis. Max.12 passagerer/ 9 cykler 

Medlemmer af foreningen Rørets Venner sejler gratis med Røret om torsdagen + 
10 kr. pr. person til diesel 

Årskontingent til Rørets venner 150 kr., husstand for 250 kr. 

Pladsreservation tlf. eller sms 20 87 51 38 

Henvendelse per.werge@gmail.com / 20 87 51 38 

Se flere sejltider/muligheder på www.postbådenrøret.dk  

Postbåden Rørets sejlplan fra/til Jungshoved Kirke 
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Mail fra Alaska 
I begyndelsen af oktober sidste år 
modtog jeg som kontaktperson i 
Jungshoved Menighedsråd en mail fra 
Duffy Jensen i Alaska, hvori han bad 
om hjælp til at finde frem til gravsteder 
eller anden information om sine slægt-
ninge. Han var nemlig vidende om, at 
hans slægt stammede fra Kalvehave og 
Jungshoved, og han planlagde at kom-
me til Danmark og Sydsjælland i for-
året 2016 for at finde ud af mere om 
sine ”danske rødder”. 

Duffy Jensen havde allerede fundet en 
del information på nettet bl.a. fra 
Dansk Demografisk Database og di-
verse kirkebøger, der jo er blevet affo-
tograferet og også er tilgængelige på 
nettet; men han var hæmmet af sproget 
og vanskeligheder med at tyde hånd-
skriften i datidens kirkebøger. Dog 
havde han været i stand til at finde 
slægtsdata helt tilbage til 1797. 

Han vidste, at hans tipoldefar, der hed 
Hemming Jensen, var udvandret til 
USA i slutningen af 1880erne – sand-
synligvis mellem 1886 og 1888 – og 
kom fra Jungshoved, og at Hemmings 
far, Jens Christensen, stammede fra 
Viemose i Kalvehave Sogn. Duffy Jen-
sen havde derfor også skrevet til præ-
sten i Kalvehave. 

Jagten på Duffy Jensens for-
fædre 
Ligesom jeg, har mange her på Jungs-
hoved sikkert læst bogen ”Fra Fæste til 
Fritid” af Niels Østergård, der ejer det 
gamle Fyrpasserhus i Roneklint. Så 
hvad var mere naturligt end at kontakte 
Niels for at få hjælp af ham og hans 
store viden om folketællinger, matrikel-
kort og Roneklints historie. Desuden er 
Bent Pedersen, der er kirkeværge i me-
nighedsrådet, interesseret i slægtsforsk-
ning, hvorfor han kastede sig over de 
gamle kirkebøger. Selv begyndte jeg at 
søge i Den danske Udvandrerdatabase. 

For at gøre en lang historie kort, så 
lykkedes det ved fælles hjælp at finde 
frem til, at Hemming Jensen var født 
23. september 1865. Hans far, Jens 
Christensen, var arvefæster på en gård, 
der dengang tilhørte Nysø Gods, og 
som ligger på Æblevej 2 i Kohaven/
Roneklint op mod Store Hestehave 
Skov. Hans mor, Birthe Kirstine Jen-
sen, stammede fra Ambæk. Jens Chri-
stensen var gift med en anden, da han 
kom til Roneklint. Vi har ikke fundet 
ud af, hvorfor og hvornår dette ægte-
skab blev opløst; men i hvert fald blev 
Birthe og Jens gift i Jungshoved Kirke 
to år efter, at Hemming var født. I kir-
kebogen er Jens opført som far til 
Hemming, da denne bliver døbt. 

Roneklint - Michigan - Alaska - RETUR 
– en fortælling fra Jungshoved om udvandring og søgning efter 

danske rødder 
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Udskrift af kirkebog: 

Nr. 
i 
året 

Fødselsda-
to 

Navn Dåb i Kir-
ke eller 
hjemme 

Forældre Dåbsfadere 

19 23. septem-
ber år 1865 

Heming 
Jensen 

Døbt i kir-
ken 14. 
oktober 
1865 

Ugift Birthe Kir-
stine Jensdatter 
Ambæk 

Barnefadder Jens 
Christiansen 
Roneklint 

Husmand Niels 
Andersen og kone 
Ambæk 

Gård. Jens Hansen 
og kone ???? 

Gård. Hans Ras-
mussen Stenstrup 
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Hemming var ældste barn i en søsken-
deflok på 8 (4 piger og 4 drenge). En 
bror døde i 1872 knap 1½ år gammel, 
og en søster døde i 1890 godt 14 år 
gammel. Begge blev begravet på Jungs-
hoved kirkegård. 

Faderen, Jens Christensen, døde som 
58-årig i 1888, og moderen Birthe døde 
i 1926 godt 82 år gammel. Begge blev 
ligeledes begravet på Jungshoved kirke-
gård. 

Udvandring fra Danmark 
Vi ved ikke, hvorfor Hemming udvan-
drede fra Danmark; men som ung og 
ugift mand fra det fattige Udkantsdan-
mark var Hemming en typisk udvan-
drer, der søgte efter et bedre liv end 
det, man havde i Danmark, der den-
gang var præget af lavkonjunktur, land-
brugskrise og landbrugsomlægning. 

400.000 danskere udvandrede fra midt 
1800-tallet til midt 1900-tallet. Det var 
mange ud af en befolkning, der i 1890 
udgjorde 2.2 mio. Alene fra Præstø 
området udvandrede 11.775 personer i 
perioden 1868 – 1909, svarende til et 
gennemsnit på knap 12 % af det samle-
de indbyggertal. Langt de fleste udvan-
drere søgte til USA. 

Datidens ”menneskesmuglere” var 
dampskibsselskaberne, der tjente på at 
transportere udvandrerne over dam-
men. Selvom der ikke var nogen væ-
sentlig fare forbundet med sørejsen, er 
der dog eksempler på, at skibe forliste, 
og de rejsende druknede. 

Og religionen i form af missionærer og 
præster rejste også med; det var bl.a. 

mormonerne, der var med til at starte 
masseudvandringen. 

Især én person, Henning Bender, der 
har været stadsarkivar i Ålborg og di-
rektør for udvandrerarkivet, se 
www.henningbender.dk, har gjort me-
get for at dokumentere historien om 
den danske udvandring, se 
www.udvandrerarkivet.dk, og han har 
skrevet flere artikler herom, se fx 
h t t p : / / h e n n i n g b e n d e r . d k /
uf/80000_89999/85186/4957b29e11c
812f8411c0b076a8c61a1.pdf. 

Hemming Jensen tager til 
USA 
Det er ikke lykkedes at finde Hemming 
Jensen i Det danske Udvandrerarkiv; 
men 11. juli 1888 dukker han op i et 
officielt amerikansk ægteskabsregister, 
hvor det fremgår, at han den dag blev 
viet til Maren Kristine Jørgensen i La-
keview, Montcalm County, Michigan. 

Maren kan findes i Udvandrerarkivet, 
hvor hun har opgivet Roneklint som 
sidste opholdssted i Danmark; hun var 
født i Snesere. Hun er registreret som 
udvandrer i 1887 med billet fra ikke-
dansk havn og med destination Ho-
ward, Michigan. Lakeview ligger små 
20 km fra Howard! 

Mon ikke Maren og Hemming har 
kendt hinanden fra Roneklint? Mon de 
er udvandret sammen via en ikke-
dansk havn, fx Hamborg? Var Hem-
ming håndværker, da det af amerikan-
ske arkiver fremgår, at han i begyndel-
sen ernærede sig som møbelpolérer? 
Har Hemming måske tidligere begivet 
sig på valsen for at finde arbejde i 
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Tyskland og er udvandret derfra? Man-
ge spørgsmål om Hemmings gøren og 
laden står stadig ubesvarede hen. 

Men i hvert fald fik Hemming 5 børn 
med Maren, og efter hendes død blev 
han gift igen og fik yderligere 6 børn. 
Ét af hans tipoldebørn er Duffy Jensen 
i Alaska. 

En broder bliver i Roneklint 
Efter faderens død i 1888, hvor Hem-
ming allerede er udvandret, blev det 
den næstældste broder, Lars Jensen, 
der sammen med moderen drev arve-
fæstegården videre indtil 1898, hvor 
den tildeltes en anden arvefæster. 

Lars flyttede sammen med moderen og 
den yngste søster på 10 år ind i et hus i 
Roneklint, hvor Lars ernærede sig som 
fisker. På et tidspunkt blev han i stand 
til at købe Lodshuset. Efter Lars Jen-
sens død blev huset i 1962 solgt til Inge 
Andersen. Senere blev det købt af An-
ders Heding, der fik tilladelse til at rive 
det ned og i dag er i gang med at bygge 
et nyt hus, hvor Lodshuset lå. 

Jeg har talt med fisker Gunnar Ras-
mussen i Stavreby, der husker, at Lars 
Jensen havde tilnavnet ”Reje Lars”; så 
mon ikke Lars har været god til at fan-
ge fjordrejer og har tjent godt på fiske-
riet – så godt at han kunne købe Lods-
huset. 

Og Holger Andersen i Bønsvig, der jo 
den gang kørte ”Lillebil”, erindrer, at 
han i 1954 eller i 1955 kørte Lars til 
sygehuset i Faxe, hvor han fik ampute-
ret det ene ben pga. koldbrand. Så vidt 
Holger mindes, fik Lars aldrig et kun-
stigt ben, hvilket stemmer godt overens 

med, at Lars’ adresse ifølge kirkebogen, 
da han døde i 1959, var alderdoms-
hjemmet i Lundegård. Dette hjem blev 
som bekendt opført i midten af 50’er-
ne. 

Alle Lars’ søskende flyttede fra Rone-
klint, og bortset fra en af søstrene har 
Duffy Jensen kendskab til, hvor de 
levede og døde. 

Familiegravsted lokaliseres 
Graver Poul Hansen gik på jagt i sin 
families egne optegnelser over begra-
velser på Jungshoved Kirkegård og 
fandt frem til gravstedet, hvor Lars 
Jensen blev begravet. Og selv om fred-
ningstiden på 30 år for længst er udlø-
bet, viste det sig, at Lars Jensens grav-
sted ikke var blevet helt sløjfet. Godt 
skjult bag en busk stod en stor mark-
sten, hvorpå der var indhugget:  

”PARCELLIST AF RONEKLINT 
JENS CHRISTENSEN FAMILIE 
GRAVSTED” og nederst ”FISKER 
LARS JENSEN 1873 - 1959”. 

Af kirkebøgerne fremgår det som tidli-
gere nævnt, at Hemming Jensens far og 
mor, en søster og to brødre er begravet 
fra Jungshoved Kirke, hvorfor alle fem 
slægtninge må formodes at være stedt 
til hvile i familiegravstedet. 

Poul har fjernet busken, så gravstedet 
og den specielle gravsten frit kan ses. 

Besøg fra Alaska 
Her i begyndelsen af april 2016 kom 
Duffy Jensen så til Danmark sammen 
med sin ældste søn Eric. De boede hos 
en slægtning på Bogø, der nedstammer 
fra den tredje af Hemmings brødre, og 
som vi havde fundet frem til takket 
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være et besøg i 2002 hos en af Hem-
ming Jensens mange efterkommere i 
USA. 

Eric og Duffy besøgte familiegravste-
det på Jungshoved Kirkegård, og efter 
opklarende spørgsmål til Poul og Bent 
gik det videre til Roneklint, hvor den 
nuværende ejer, Ole Falck, havde givet 
tilladelse til, at vi kunne besøge den 
tidligere arvefæstegård på Æblevej 2. 

Her mødtes vi med Eeva-Liisa og Ni-
els Østergård, der senere bød på efter-
middagskaffe i Fyrpasserhuset, og rent 
tilfældig kom Anders Heding forbi 

med fotografier af det gamle Lodshus. 
Så snakken gik lystigt i hyggeligt sel-
skab, og tiden fløj af sted. 

Det var en meget rørt og taknemmelig 
Duffy, som vi tog afsked med i Lunde-
gård ved det tidligere alderdomshjem, 
efter at han sammen med sønnen i tre 
dage havde trådt i deres slægts fodspor 
på Sydsjælland. 

Bjarne H. Sørensen, Stavreby 

PS.: For mig har det været 
spændende at hjælpe Duffy 
Jensen med at søge tilbage til 
hans danske rødder. Og sam-
tidig har det været meget inte-
ressant at se, hvor stor en 
betydning kirkebøger og gam-
le folketællinger m.v. har for 
slægtsforskning, samt ikke 
mindst at lære mere om Dan-
mark som udvandringsland – 
det sidste kan jo nok sætte 
nogle tanker i gang her midt i 
den migrationskrise, som Eu-
ropa oplever i disse år. 

Tiptipoldebarn Eric og tipoldebarn Duffy Jensen ved Jens Chri-
stensens familiegravsted, hvor fem af deres slægtninge ligger begra-
vet. 
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– fortsættelse. 
I 1958 overtog Erik  Nielsen vogn-
mandsfirmaet efter Lilly Jørgensen, 
som var blevet gift med Viggo Hansen, 

Fyrgården i Bøged. Fra sin nye bopæl 
på Fyrgården fortsatte Lilly i nogle år, 
med forskellige chauffører, kørslen 
med grise til slagteriet i Masnedsund. 

I 1960 byggede Erik en helt ny garage 
og købte også en ny Bedford, og i 1961 
byggede Erik og Jytte deres nuværende 
villa på den gamle gartnerigrund på 
Jungshovedvej (nu nr.38). Vogn-
mandsforretningen gik godt. Det var 
en mangesidet forretning at drive 
vognmandsfirma i 60erne, fortæller 
Erik. Han nævner i flæng: kørsel til 
vejarbejde med asfalt, kørsel for lokale 
håndværkere, kørsel med sukkerroer til 
Mern og Stege og retur med roeaffald, 
kørsel med brændsel til og fra Brugsen, 
kørsel med sneplov for Jungshoved 

Sogn og senere for Præstø Kommune, 
kørsel med sten og grus fra Mogen-
strup til private og firmaer, kørsel med 
gødning fra Kalundborg, kørsel med 
korn og foderstoffer til og fra Anton 
Petersen i Præstø, kørsel med mask fra 
Carlsberg i Valby til hele Sydsjælland, 
kørsel med øl fra Tuborg i Hellerup til 
øldepoterne på Sydsjælland, kørsel fra 
Københavns Frihavn til Møllen i 
Jungshoved og til Anton Petersen i 
Præstø og meget, meget mere. 

Fra 1963 skete kørslen udelukkende 
med lastbiler af mærker Volvo, og ef-

terhånden blev kundekredsen langsomt 
udvidet, så der også blev en del kørsel 
til Sverige med foder og med træhuse 
retur for firmaet Høm. Husene, som 
var af træ, blev leveret som samlesæt til 
bygherrer over hele Danmark. Når de 
skulle leveres i Jylland, kunne Erik ofte 

Med Holger på farten (27) 

Tidligere lillebilsvognmand Holger Ander-
sen, Bønsvig, og lastbilvognmand Erik 
Nielsen, Jungshoved, fortæller om veje og 
lastbiler på Jungshoved 
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tage et parti sild med tilbage fra Esbjerg 
til Sjælland. 

Det har været et spændende liv at være 
vognmand på Jungshoved, siger Erik. 
Jeg har nydt at sætte noget i gang og at 
kunne fortsætte med at udvikle det. 
Fysisk har det været krævende. Arbej-
det som lastbilvognmand bød på man-
ge løft af tunge ting. Kørslen af sukker-
roer var også fysisk krævende. De før-
ste år skulle alt flyttes med greb. Med 
tiden blev det nemmere og nemmere; i 
dag er der stort set ikke noget fysisk 
arbejde forbundet med lastbilkørsel, og 
bilerne er nu blevet meget mere kom-
fortable. 

I 1999 solgte Erik sin vognmandsfor-
retning til sønnen, Søren. For Erik blev 
det til godt fyrre år med lastbilkørsel. 
De sidste år blev arbejdet som vogn-
mand meget mere specialiseret med 
faste kørselsaftaler for kornfirmaer. Og 
sådan er det også for sønnen, Søren. 
Firmaet har fortsat adresse på Jungsho-
vedvej 38, men det meste af kørslen 
foregår i dag uden for kommunen. 

På Møllen i Jungshoved drev Asta og 
Marius Hansen også vognmandsforret-
ning: Deres søn Preben Hansen, 
Præstø fortæller: 

”Gennem længere tid havde Marius Han-
sen forsøgt at købe en ny lastbil hos GM 
forhandler Carl Andersen i Præstø, men 
da der i disse år kom relativt få nye biler 
til landet, måtte han vente længe på leve-
ringen, og først i 1947 lykkedes det ham 
for 13.800 kr. at erhverve en fabriksny 
Chevrolet lastbil, der kunne laste 3.900 
kg. 

Chaufførjobbet på møllen var på den tid 
ret strengt. En sæk korn vejede 100 kg, 
og hos mange gårdmænd skulle både korn 
og foderstoffer bæres op på et loft ad en 
vakkelvorn trappe eller stige. I høsten hen-
tede man sække med korn på marken, 
hvor mejetærskeren havde smidt dem. To 
mand løftede de 100 kg tunge sække op 
på bilens lad ved hjælp af en sækkepind 
(en kæp, som man stak ind under den 
tunge sæk). På ladet måtte chaufføren tage 
fra alene og selv stable sækkene i to lag. 

Sukkerroekørslen var også et strengt arbej-
de, roerne blev læsset på og af med en greb. 
Ligeledes arbejdet med det roeaffald, som 
bønder fik med hjem til foderbrug, foregik 
med håndkraft. En lille anhænger blev på 
et tidspunkt indkøbt, for at øge nyttelasten 
på kun 3.900 kg.  

Mælkekørsel fra gårdene i Bøged og Stav-
reby til mejeriet var også en del af chauffør-
jobbet på møllen. Tidligt om morgenen blev 
mælken, der var sat frem ved gårdene, 
hentet og bragt til mejeriet. Læsning af 
mælkejunger fra jorden til bilens lad fore-
gik pr. håndkraft. 
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I vore dage ville det ganske givet ikke være 
muligt at finde en chauffør, der ville arbejde 
under sådanne vilkår. Gennem årene var 
der på møllen ansat flere forskellige chauf-
fører i kortere eller længere tid.  

1.  Knud Larsen, Smidstrup, som senere 
blev brødkusk hos bageren. 

2.  Knud Jensen (Lynpiloten), Stenstrup. 

3. Olaf Jensen (naboen), Jungshoved By, 
som blev arbejdsmand hos mureren. 

4. Hans Christensen (Krudt Hans), 
Stavreby, var den sidste chauffør, og 
han købte lastbilen og vognmandsfor-
retningen midt i 50erne. 

Hans var den chauffør, som havde længst 
ansættelse på møllen, og han kom næsten 
til at høre til familien. Han deltog i alt 
forefaldende arbejde på møllen, når der 
manglede kørsel til lastbilen.  

Da prisen for mælkekørslen ved en licitati-
on midt i 50erne blev budt ned, valgte 
Marius Hansen at opgive vognmandsfor-
retningen og solgte bil og forretning til 
Hans Christensen, der samtidig blev lovet 
kørsel af alle møllens produkter. Gods-
transport med benzindrevne lastbiler var 
ikke længere rentabel, og Hans købte 
straks efter overtagelsen en Mercedes diesel-
lastbil.  

En af grundene til, at mælkeruterne blev 
budt ned på den årlige licitation, var me-
kaniseringen af landbruget i 50erne, hvor 
mange parcellister anskaffede en traktor. 
Herefter brugte landmanden færre timer i 
marken og kunne derfor påtage sig andet 

arbejde bl.a. mælkekørsel med den nyan-
skaffede traktor.  

Chevrolet’en var dog endnu et driftsikkert 
køretøj, og den blev købt af fragtmand 
Gustav Hansen i Præstø, til udbringning 
af varer i byen. Gustav Hansen havde 
desuden øldepot for bryggeriet Stjernen, 
hvor Chevrolet’en også blev brugt.”  

Kort efter overtagelsen af vognmands-
forretningen udskiftede Hans Christen-

sen den benzindrevne Bedford  med 
en dieseldrevet Mercedes lastbil. 

I 1963 solgte Hans Christensen sin 
lastbil og vognmandsforretning til Palle 
Nerup i Bønsvig. Palle Nerup fortæller, 
at han indtil da havde kørt som chauf-
før for Alf Hansen og tidligere også for 
købmand Dam Larsen i Rekkende. 
Hos Dam Larsen kørte han med fy-
ringsolie, korn, og roer foruden varetu-
re fra købmandsforretningen. Hos Alf 
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Hansen kørte han mælketure til Jungs-
hoved Mejeri, grise til Ringsted Slagteri 
og også ture med roer, sten og grus.  

Med  sin egen vognmandsforretning i 
Bønsvig kørte Palle for Møllen i Jungs-
hoved, med roer til saftstationen i 
Mern, med mælk til Stensved Mejeri, 
sneplovkørsel for Præstø kommune, 
for Anton Petersens Foder og Korn i 
Præstø og for Lov Beton.  Palle stop-
pede efter 39 år som vognmand i 2002 
og solgte sin Scania lastbil til Søren 
Nielsen, Jungshoved. 

 I 1963 byggede Margit og Alf Hansen 
ny villa og garage på Jungshovedvej og 
drev nu deres vognmandsforretning 

herfra. Alf havde tidligere drevet vogn-
mandsforretning sammen med sin 
bror, Børge, fra barndomshjemmet i 
Roneklint og senere også fra Margits 
fødehjem, Gøngegården, i Smidstrup. 
Efter Alfs død overtog sønnen, John, 
forretningen, men afhændede den se-
nere til Allerslev Vognmandsforret-
ning. 

Foruden de i artiklen nævnte vogn-
mandsfirmaer, fortæller Preben Han-
sen også, at Aage Nielsen, Stavreby 
Nygård lige efter krigen havde en stor 
produktion af tørv og formbrændsel, 
og i den forbindelse drev han også 
vognmandskørsel med en Ford AA 
årg. -31, Ford V8 årg. -46 og en engelsk 
Fordson V8 årg. -47 (et forfærdeligt 
køretøj, skriver Preben).  

Foruden Holger Andersen og Erik 
Nielsen siger jeg stor tak for de mange 
oplysninger og fotos til Mariane Kri-
stensen, Preben Hansen og Palle Ne-
rup. 

Knud Jacobsen 

Vandretur Jungshoved rundt  
15. august 2015  

Vi er et par ”piger”, der havde set om 
vandrefestival og de spændende ture i 
kommunen. 

Jungshoved rundt. Det skulle prøves, 
men 20 km!? Det lød altså af meget. Vi 
går nogle gange om ugen i den lille 
lokale ”klub”, der er kommet op at stå i 
Præstø, men 20 km?  

Vi blev dog enige om, at vi kendte 
”øen” så godt, at vi altid kunne gå 
hjem, når vi syntes, det var nok. Og så 

var det jo nok også mest garvede van-
drere, der deltog i den slags!?  

Dagen oprandt, og vi var friske. Vejret 
lovede ganske fint og madpakkerne 
tilforladelige. Så vi troppede op – og 
ser til vores glæde, og overraskelse, at 
det jo ikke kun er de erfarne langturs-
vandrere, der er der. Faktisk mange 
kendte ansigter og helt almindelige 
mennesker. 
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Afgang fra Jungshoved Kirke, den 
smukkest beliggende kirke på Sydsjæl-
land. Ud gennem Stavreby. Selvom jeg 
har boet 17 år på Jungshoved, var der 
allerede nu, en masse jeg faktisk ikke 
vidste. Det er jo fordelen, når de 
lokale også deltager. Man får en 
masse små historier med på 
vejen.  

Første stop var Bøged, hvor der 
var formiddagskaffe og frugt. 
Herfra gik turen videre gennem 
den smukke Bøged Skov, forbi 
det gamle Traktørsted og så 
langs vandet i sommerhusområ-
det. Videre til Bønsvig og ind i 
skoven der. Frokosten blev ind-
taget ved Svend Gønges hule. 
Og her fandt jeg så ud af, at der 
var mere end én hule.  

Efter et hvil og et par klemmer, var vi 
atter på benene. Nu gik turen gennem 
Store Hestehave Skov til Roneklint, 
hvor der ifølge programmet var mulig-
hed for en dukkert. Og sørme om ikke 
der var et par friske, der hoppede i bøl-
gerne!  

Næste etape til Fyret ved Roneklint, 

hvor kaffen og Lises hjemme-
bagte kage ventede. Derefter til 
Stenstrup gl. Skole, hvor Lise og 
Knud var så flinke at vise den 
gamle skole frem, og der blev 
mulighed for toiletbesøg. Begge 
dele en fornøjelse, og den ene 
tiltrængt for nogle af os.  

Sidste stræk føltes liiidt langt. 
Benene var ved at føles lidt tun-
ge, men ikke uoverskueligt, når 

man stort set kan se kirken.  

Det var en fantastisk tur. Både naturmæs-
sigt og de mange interessante fortællinger, 
som de lokale deltagere kunne fortælle 
om de steder, vi passerede.  

Og også lidt ”sejt”, når det er første 
gang, man går med på mere end 10-15 
km. Turen føltes ikke lang, men ind-
rømmet… benene var lidt tunge om 
aftenen. 

Vi glæder os til næste tur. 
Hanne Hansen 
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Jungshoved – et sving ud i naturen 

Menighedsrådet serverer morgenkaffe 
til deltagerne i Rejsestalden ved kirken 
fra kl. 9.30 og venter med kaffe og 
kage samme sted, når vi vender tilbage. 

Jungshoved Rundt er blevet en traditi-
on. Som tidligere år nøjes vi med at gå 
sognet rundt, og turen bliver ca. 20 
km.  

Der vil blive pauser undervejs til af-
slapning, mad og drikke, måske et hav-
bad og til at nyde de smukke udsigter.  

Alle er velkomne. Medbring mad og 
drikke. Tag tøj og sko på, der passer til 
vejret.  

Der vil blive sørget for servering af 
frugt, kaffe/te og kage undervejs.  

Pris pr. deltager: 25 kr. til at dække 
udgifter til servering. 

På kortet nedenfor kan du se ruten – 
og ikke mindst pausestederne!  

Se mere på www.jungshoved.net un-
der menupunkt Vandreture. Her kan 
du også læse mere om området, turen 
går igennem. 

I tilfælde af heldagsregn aflyses 
turen, og du vil blive kontaktet. 

Meld dig til på mail 
lisejacobsen1@gmail.com 
eller på sms 24 45 31 47 senest 17.8. 
Tak. 
Husk navn, adresse og tlf. nummer 
ved tilmelding, tak. 
På vandrernes vegne, på gensyn  

Knud og Lise Jacobsen 

Vil du med på travetur, Jungshoved rundt? 
Lørdag 20. august kl. 10.00 fra 

Jungshoved Kirke til ca. kl. 16.00 samme sted. 
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Jeg sluttede sidste efterår min beretning 
med afholdelse af rejsegilde – et vigtigt 
punkt i ethvert byggeri, grundstensned-
læggelse og rejsegilde. Nu skulle vi i 
gang med tagdækningen. Tagfladerne 
er tilsammen på 400 m2, så der skulle 
290 stk. 20 mm finerplader til dæknin-
gen, dvs. halve plader sammenlignet 
med den normale størrelse på en finer-
plade. Og de var tunge nok.  

Vores første opgave var at få etableret 
stillads langs med begge sider af huset. 
Da det var overstået, skulle udhænget 
dækkes ind på undersiden af spærene, 
som rakte ud over husets sider. Det var 
nemmest at gøre dette, inden taget blev 
dækket, for så kunne jeg få sat indven-
dige insektnet over de luftmellemrum, 
der skulle være under udhænget. 

Og så i begyndelsen af august kunne 
jeg og Benjamin, en af Anders Mad-
sens svende, gå i gang med først at 
lægge undertag; 6 mm oliehærdet ma-
sonit brugte vi de første to tredjedele af 
tagets højde. Den sidste tredjedel fik 
bare vindspærrer. Jeg ville, når taget 
skulle isoleres med papiruld, gerne 
undgå, at uldens vægt og nedglidning 
skulle skubbe en blød vindspærrer ud 
mod tagets krydsfiner og spærre for 
tagets ventilation. Så først en række 
masonitplader på langs af taget, så to 
rækker krydsfiner. Derefter blev der 
skruet to rækker dobbelte taglægter på 
finerpladerne til at gå på, når næste 
række af plader skulle lægges op. Så det 
var et stort arbejde at få undertag og 
alle 290 plader plus 100 masonitplader 
lagt på plads på rette måde. Og man 
var godt træt i benene, når dagen var 
ovre af alle de mange gange, man var 
kravlet op og ned ad taget fra lægtetrin 
til lægtetrin med 60 cm mellemrum – 
nogle store trin, var det! 

Om lodshuset 7 
Lodshuset under tag 

Udhænget laves 

Tagpladerne lægges op 
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I processen skulle der jo også tages 
højde for alle de store tagvinduer og 
deres forsænkede indramninger. Deres 
design er min egen idé, som jeg fik, da 
vi i sin tid byggede sommerhuset. Jeg 
synes, det er en smuk løsning, men 
ikke helt nem. Inden tagpladerne blev 
lagt op, blev trædelen af karmene etab-
leret, der hvor de skulle være imellem 
spærene. Derefter svejsede Jørgen Jen-
sen stålrammer op, som så skulle passe 
ned i trærammerne. Men inden de blev 
hejst op og sat i, skulle de udfyldes med 
3-lags termoruder, så de skulle jo bestil-
les. Og her gik det grueligt galt. De blev 
bestilt over nettet, og målene blev taget 
som instrueret. Og for en sikkerheds 
skyld skrev jeg i en kommentarboks, 
hvorledes jeg havde taget målene. Det 
blev misforstået af en af de ansatte, 
som gav sig til at lægge 25 mm til alle 
vinduerne. Jeg bemærkede det først 
nogle dage efter leveringen, og så fik 
jeg godt nok sved på panden, for hvem 
var skyld i fejlen, og 13.000 kr. stod på 
højkant – ja, næsten bogstaveligt foran 
huset! Men firmaet var imødekom-

mende, og vi indgik en aftale om, at de 
påtog sig 2/3 af skaden og jeg 1/3, og 
så kom der 16 nye vinduer med de 
rette mål. 

Tretten af vinduerne skulle lægges i de 
galvaniserede stålrammer og fuges med 
en speciel siliconegummi. Heldigvis var 
de alle ikke større, end at Benjamin og 
jeg kunne løfte dem op og placere dem 
i rammerne. Det var en spændende 
dag, da de skulle lægges i de forberedte 
åbninger i taget – ville de passe? Eller 
var der mål, der var taget forkert et eller 
andet sted? De skulle nemlig passe 
med en margen på en halv centimer. 
Men det kom til at gå fantastisk fint. 

Det famøse glas er ankommet 

Glasset limes i rammer 

Et af de store tagvinduer hejses på plads 
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Palles store kran fra Præstø kom og 
strakte den lange arm ud og hejste vin-
due efter vindue op, medens Benjamin 
og jeg tog imod dem oppe på taget og 
sænkede dem forsigtigt på plads. I lø-
bet af fire timer var alle 16 vinduer sat i. 
Derefter blev vinduerne indrammet 
med kobber, som tagpappen senere 
kom til at ligge ned over. 

Og så var vi parat til at lægge tagpap på 
taget – troede jeg! Jeg er jo ikke profes-
sionel hustømrer, så tagrender var no-
get, jeg havde forestillet mig, at jeg kun-
ne sætte på, efter at taget var færdigt. 
Og det kan man sådan set også godt, 
men det kræver, at udhængets stern-
bræt er lodret, og det var det ikke. Så er 
man nødt til at fræse rendejernene ned 
i tagpladerne, således at de bliver dæk-
ket af tagpappen, og det betød, at der 
skulle sættes tagrender op, inden tag-
pappen kunne komme på, og det ud-
satte den sidste del at tagets færdiggø-
relse ret længe. For i og med at jeg hav-
de valgt at bruge kobber omkring tag-
vinduerne, så kunne jeg ikke bruge 
zinktagrender. De ville blive ædt op af 
det kobber, som regnen ville lade sive 
ned ad taget. Nej, så skulle der kobber-
tagrender på! Og det ville tage både tid 
og et hug i budgettet. Men der var in-
gen vej udenom, hvis vi ikke ville have 
plastiktagrender, og det var vi ikke rig-
tig indstillet på. Bedste tilbud kom fra 
Ndr. Vindinge VVS, som selv valsede 
renderne. Det var deres svend Neller 
fra Skibinge, som lavede renderne og 
satte dem op, hvilket han kun kunne 
begynde på i midten af september. 
Først fik han sat op på den ene side, og 

så kunne tagdækkerne fra Carstens 
Tagfirma i Faxe begynde med at lægge 
tagpap, medens han lavede render til 
den anden side. 

Da tagdækkerne kom, spurgte jeg ind 
til, hvor længe de regnede med, at det 
ville tage dem at færdiggøre taget. En 
måneds tid mente de, og det kom helt 
bag på mig, at det skulle tage så lang 
tid. Taget havde jo været dækket med 
presenninger, siden det var blevet fær-
digt, og det skulle være pænt tørt, inden 
tagpappen kom på. Var det ikke det, 
risikerede vi, at der ville danne sig 
dampbobler under det, når solen var-
mede det op, og de ville ikke være til at 
få væk igen. Med efteråret og den regn-
fulde tids begyndelse i oktober, be-
gyndte jeg virkelig at blive nervøs for, 
at vi ikke kunne holde taget tørt nok, til 
at tagdækkerne kunne arbejde uafbrudt 
i en hel måned, inden vi ville være nødt 

Der lægges tagpap på taget 
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til at lukke ned for vinteren. Men det 
lykkedes. I den første uge af november 

var de så vidt færdige, at taget var tæt 
og lukket, og jeg kunne begynde at 
lukke ned for vinteren og sove roligt, 
uden at skulle tænke på at sørge for 
kraftig vinterafdækning af det store tag 
og konstante bekymringer for, om den 
ville blive på plads igennem vinterens 
blæsevejr. Det var dejligt. Og så kom 
vinteren til at gå sin gang med utålmo-
dig venten på forårets komme. 

Anders Heding Taget er færdigt 

Søndag 22. maj havde Jungshoved 
Lokalråd inviteret til indvielse af de fire 
gamle transformatortårne i Lundegård, 
Skovhuse, Bønsvig og Jungshoved. Lo-
kalrådsformand Gerda Holm bød vel-
kommen og fortalte om arbejdet med 
at bevare de gamle transformatortårne, 
der stammer fra 1925. Hun takkede 
Realdania, Nordea Fonden og Vor-
dingborg Kommune for deres økono-
miske støtte til projektet, inden hun gav 
ordet til borgmester Knud Larsen, der 
efter en kort tale klippede silkesnoren 
til tårnet i Lundegård. 
De mere end 100 fremmødte begav sig 
herefter videre i det fantastiske som-

mervejr på cykel eller i bil til de øvrige 
tårne. 
Ved tårnet i Skovhuse fortalte Birger 
Bovin fra H.C. Andersens Verden 
eventyret om Klods Hans. Under hele 
turen nød gæsterne en fantastisk for-
plejning ved alle tårnene. Tårnet i Lun-
degård skal bruges til informations-
punkt for besøgende til hele Jungsho-
ved. I de øvrige tre tårne er der spæn-
dende og overraskende udsmykninger. 
I Skovhuse v. Per Hebsgaard, i Bøns-
vig v. Ilse Hein og i Jungshoved v. Sid-
se Friis Laursen.   

Knud Jacobsen 
Fotos: Allan Capion, Lundegård 

Indvielse af  transformatortårne 
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JUNGSHOVEDKALENDER 

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

Søndag 12. jun. Kl. 10.00. Tur for børnefamilier. Mødested: fyret ved Roneklint 

Torsdag 23. jun. Kl. 20.00. Sankthansaften. Kirken og Slotsbanken 

Tirsdag 28. jun. H.C. Andersens Verden åbner 

Fredag 1. jul. Pensionistforeningens tur til Bakken (alt udsolgt) 

Lørdag 9. jul. Kl. 09.00-14.00. Forsamlingshusets loppemarked 

Lørdag 16. jul. Kl. 14-16. Biblioteket holder åbent. Skolen 

Søndag 14. aug. Kl. 10.00. Menighedsrådets udflugt til Nyord. Afgang fra Kirkehavnen 

Torsdag 18. aug. Kl.16.00. Afslutning af blomsterkonkurrence. Skolen 

Lørdag 20. aug. 
Kl. 10.00-ca. 16. Travetur Jungshoved rundt fra Jungshoved Kirke. 
Morgenkaffe i Rejsestalden  kl. 9.30 

Mandag 22. aug. Pensionistforeningens tur til Polen (alt udsolgt) 

Torsdag 25. aug. Kl. 17.30 Høslæt ved Bønsvig Hovedskov 

Lørdag 27. aug. Kl. 14-16. Biblioteket holder åbent. Skolen 

GUDSTJENESTER 

  Jungshoved Allerslev 

Søndag 5. jun. 10.30 Ingen 

Søndag 12. jun. Ingen 10.30 

Søndag 19. jun. 10.30 9.00 

Skt. Hans 23. jun. 20.00 Ingen 

Søndag 26. jun. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

Søndag 3. jul. 9.00 10.30 

Søndag 10. jul. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

Søndag 17. jul. 10.30 Jesper Bo Blomgren Ingen 

Søndag 24. jul. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

Søndag 31. jul. 10.30 Ingen 

Søndag 7. aug. Ingen 14.00 Friluftsgudstjeneste 

Søndag 14. aug. 14.00 ”Ud i det blå” 10.30 

Søndag 21. aug. 10.30 Ingen 

Søndag 28. aug. 10.30 9.00 

Søndag 4. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

Søndag 11. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 


