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Kære læser

Velkommen til årets første blad. Endnu en gang er det os en stor glæde at
kunne udsende et omfangsrigt blad
med en lang række fortællinger fra
Jungshoved fra FØR og NU.
Jungshoved Lokalråd har fået nedsat
en række udvalg, der vil arbejde på at
forbedre livet for alle på Jungshoved på
en lang række områder. Et samarbejde
mellem lokalråd, menighedsråd og pensionistforening udmønter sig i en cykeltur Jungshoved Rundt søndag 11. juni.
Jørgen B. Svendsen fra lokalrådet har
besøgt de nye ejere af Det gamle Traktørsted i Bøged. Det er der kommet en
fin artikel ud af og en invitation fra de
nye ejere til ”Åben Have” på stedet
mandag 5. juni. I bladet bringer vi også
en artikel, skrevet af den navnkundige,
nu afdøde, Søren ”Major” Nielsen,
hvor han fortæller den spændende historie om traktørstedets tidligere betydning. Et andet sted på Jungshoved, der
har manges bevågenhed, er den tidlige-

re Bøgestrøm Skole. I en artikel inde i
bladet fortæller stedets nye ejer om sine
planer med stedet. Erland Larsen har
været en trofast skribent i bladet i mange år. Denne gang har vi fornøjelsen af
at bringe hans beretning om, hvordan
det var at stå i lære i Jungshoved Brugsforening i 1959 – ak ja, det var dengang, man kunne købe både sild, øl og
kartofler (og meget mere) på Jungshoved. Med den største stormflod på
Jungshoved i mands minde kom vi 4.
januar ind i det nye år med lidt for meget skub på. Bladet havde både skribenter og fotografer på pletten, mens
havet steg til omkring 1,70 m over dagligt vande.
Dette er kun en lille forsmag på de
mange spændende artikler, man finder i
bladet. Tak til de mange, der har bidraget med artikler, indlæg, tegninger og
fotos.
Redaktionen

KONTAKT:
Jungshoved Lokalråd
Tina Skarnager Åsberg
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Jungshoved Menighedsråd
Eli Frandsen
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Tonny Vang
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Gert Jensen
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Forsamlingshuset
Morten Larsen
24 83 97 76
Sognets hjemmeside
www.jungshovedkirke.dk
Forsamlingshusets hjemmeside
jungshovedforsamlingshus.dk
Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net
lokalraadetjungshoved@gmail.com
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I sidste nummer fortalte vi om lidt navneforvirring i Bøged Strand. Kommunen har nu fået bragt det i orden med
et nyt skilt, meddeler bladets udsendte,
Jette Ramshøj.

***
Jungshoved gamle Brugs er ved at få
bygningernes facade sat i stand. Lige nu
er det murerne, der er i gang med reparationer, herefter bliver facaden malet,
står der på Facebook (Jungshoved
Købmandsgård Aps). Det bliver dejligt
med endnu et løft af Jungshoved By.
***
Avisen Sjællandske fortalte 22.12.2016,
at Vordingborg Kommune nu lukker
en række små legater, fordi afkastet er
så lille, at det ikke giver nogen mening
at udbetale det. Et af de legater, der står
til afvikling er fisker af Roneklint, Jens
Larsens legat. Om legatet hedder det:
”Renterne af legatet skal hvert år på
Solhvervsdag, 21.12., første gang i
1964, udbetales i fire lige store portio4

ner til arbejdsmænd og fiskere eller
disses enker bosiddende i Jungshoved
sogn og som lider nød på grund af
sygdom, alder eller andre grunde”. Man
kan søge de sidste portioner på: www.
vordingborg.dk/borger/personlige–
forhold–og–skat/legater og fonde/
***
Marianne og Bent Pedersen, Tågeholt,
har sendt os dette fine foto, med ros til
grundejerforeningen i Bøged.
***

Allan Capion, Lundegård, nyt medlem
af lokalrådet i Jungshoved og ny leder
af lokalarkivet i Præstø, har sendt os
dette avisudklip fra 12.5.1859 – heldigvis er det en gammel sag!

Jørgen Hein, Bønsvig, har sendt os
disse billeder 19.1. med teksten: ”Hej
Knud. Forleden dag, hvor jeg var ude
og kigge på oversvømmelserne, havde
jeg en guddommelig oplevelse ved
kirken. Prøv lige at se engang, det er
mig, der har fotograferet????”

***
Lokalhistorisk Forening for Præstø har
udgivet en bog, ”Fortællinger fra
Præstø”, skrevet af Hans Christian
Thomsen og Kai Christiansen. Bogen
bringer 50 spændende og muntre beretninger fra Præstø og omegn, herunder også enkelte med tilknytning til
Jungshoved. Bogen kan købes i Præstø
Boghandel. Pris 250 kr
.***

Knud Jacobsen

Nyt fra Biblioteksfronten
Bibliotekets åbningstider
i maj måned

Skolen holder sommerferielukket fra 1. maj, men der
kan stadig lånes og afleveres
bøger på alle onsdage i hele
maj. Biblioteket vil holde

åbent fra kl.16 og til kl. 21. den 3., 10.,
17., 24. og 31.maj. Det er betinget af, at
skolen ikke er lejet ud på de dage, hvilket så vil fremgå af en seddel i vinduet
til biblioteket.
Hilsen,
Anne Okholm,
Tlf. 28337676

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 40 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte ved kassen i banken!! – så brug netbank).
På forhånd tak
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Planter på Jungshoved
Strandengsplanter – afsnit 1

Kort over Jungshoved med strandengene markeret

Da Jungshoved er en halvø, har vi glæde af en lang kystlinje. Selvom der er
frit udsyn til Østersøen fra Bøget i syd
til Store Hestehave i nord, så er Jungshoveds kystlinje forholdsvis beskyttet.
Det skyldes, at farvandet fra Ulvshale
til lige omkring Roneklint er meget
lavvandet, og brændingen derfor er
langt fra kysten. Ved beskyttede kyster
opstår strandengene, fordi bølgerne
ikke er tilstrækkeligt hårde til at slide
vegetationen væk, samtidig med at opslemmet silt og ler i havvandet har tid
til at bundfældes, så der dannes nyt
land. Neden for kystskrænten ved Ro6

neklint findes der kun meget sparsom
vegetation, og når man kigger på et
søkort viser det sig, at vanddybden fra
Strandegård lige nord for Præstø Fed
ned til Roneklint er noget dybere end
resten af farvandet omkring Jungshoved, og sliddet på kysten derved er lidt
større. Der er derfor ikke strandeng på
den strækning, men i stedet sand og
stenstrand. Når man kigger på kortet
over Jungshoved, kan man se, at
strandengene omkring Næbskoven,
ved Bøndernes Egehoved og Maderne
har meget stor udstrækning, hvilket
passer meget godt med at Noret ved

Maderne er den mest beskyttede kyst
på Jungshoved.
Der findes tre typer af strandenge, som
dog fra egn til egn er meget forskellige
på grund af de lokale forhold. Fælles
for dem alle er, at de med jævne mellemrum bliver oversvømmet med mere
eller mindre saltholdigt vand. Der er
den græssede strandeng, som har lav,
sammenhængende vegetation – den
kaldes for ”salteng”. Så findes der en
uafgræsset type med tæt og højtvoksende vegetation – den kaldes ”strandrørsump”. Til sidst er der ”vaden”,
hvor vegetationen er åben og lav. Vaden er kun tørlagt ved lavvande – derfor den sparsomme vegetation.
Strandengsmæssigt kan man inddele
Danmark i tre regioner med vidt forskellige påvirkninger af strandengene.
Ved Vadehavet er strandengene præget
af meget kraftigt tidevand og meget
saltholdigt vand – ca. 33 ‰. Det er her
vaden har sin største udstrækning. I de
indre farvande er tidevandet ikke så
kraftigt, og saltholdigheden aftager fra
nord mod syd fra 33 ‰ til ca. 10 ‰.
Ved Bornholm er saltholdigheden helt
nede på ca. 6 ‰, og samtidig er kysten
markant anderledes pga. klipperne. Der
findes kun små strandenge på klippeterrænet langs nordkysten. Strandengene på Jungshoved er altså karakteriseret
ved forholdsvis svag tidevandspåvirkning og en lav saltholdighed i havvandet.
På Jungshoved har vi to typer strandenge – den afgræssede salteng og strandrørsumpen. Lidt over halvdelen af de

brede strandenge ved Næbskoven,
Bøndernes Egehoved og Maderne er
afgræssede. Næsten hele den lange
strækning fra Store Hestehave i nord til
bunden af Jungshoved Nor er strandrørsump, kun afbrudt af afgræsset
strandeng ved den sydlige del af Bønsvighoved Skov, ved Bøget og enkelte
små afgræssede arealer på Stavrebystrækningen.
Da strandengenes udseende i høj grad
er afhængig af hav-/fjordvandet, vil
man opleve, at vegetationen er meget
ensartet, når man følger stranden. Bevæger man sig i stedet fra vandkanten
og ind i landet, så skifter vegetationen
karakter over ganske korte afstande.
Man opdeler strandengen i tre zoner alt
efter afstand fra havet:
 Den hydrolittorale zone, der oftest
er under vand. Zonen strækker
sig op til det gennemsnitlige
vandstandsniveau – middelvandstandslinjen. I den zone findes
der ofte strandrørsump – kaldet
den ydre rørsump.
 Den geolittorale zone strækker sig
fra middelvandstandslinjen til det
normale niveau for højvande (så
stormfloden 4. januar i år definerer ikke zonen).
 Den epilittorale zone, der normalt
er tørlagt (men ikke nødvendigvis
under en stormflod). Zonen bliver påvirket af luftbåret salt.

Strandrørsumpen

Strandrørsumpen består af den ydre
rørsump – som også kan findes på
afgræssede arealer, da der tit hegnes
7

mod vandet – og den indre strandrørsump, som oftest er mere åben og artsrig end den ydre. Den altdominerende
plante i den ydre rørsump på Jungshoved er Tagrør (Phragmites australis), men
man finder også Strand-Kogleaks
(Schoenoplectus maritimus), den på landsplan sjældne Strand-Siv (Juncus maritimus) og Blågrøn Kogleaks (Schoenoplectus
tabernaemontani) i denne zone. Tagrør og
de to arter af Kogleaks er tilpasset det
våde miljø ved at have luftkanaler i
deres stængler, hvori ilten transporteres
til rødderne, som befinder sig i et iltfrit
miljø. Arterne findes typisk i store ensartede områder, da de formerer sig
effektivt vegetativt ved hjælp af jordstængler, hvorfra de grønne skud udspringer. Bevoksningerne bliver derved
så tætte, at andre arter har svært ved at
etablere sig.

Strandrørsumpen ud for Bønsvighoved Skov januar 2017. Her domineret af Tagrør, der har smidt
sine blade og kun står tilbage med strået. Foto:
Gunvor Asbjerg.

Tagrør, som er vores største græs og
ikke – som den ofte betegnes – et siv,
findes både i ferskvand og i let saltholdigt vand (brakvand). Strand-Kogleaks
og Blågrøn Kogleaks findes hovedsa8

geligt i brakvand men kan af og til træffes i ferskvand.

Tagrør i september måned, hvor bladene stadig
sidder på strået. Dette er et foto fra et vandhul og
ikke en strandeng. Foto: Gunvor Asbjerg.

Den på landsplan sjældne Strand-Siv
træffer man af og til i det sydøstlige
Danmark, og altså også her på Jungshoved. Den minder lidt om den meget
almindelige Lyse-Siv (Juncus effusus),
men dens blomsterstand er adskilt i
etager, og den vokser ikke i tuer. I stedet formerer den sig ved jordstængler
ligesom Tagrør og de to arter af Kogleaks. Et rigtig godt kendetegn på Strand
-Siv er, at den er meget stiv og stikkende. Hvis man ”klapper” sivet let ovenfra, så stikker man sig, hvor Lyse-Siv er
mere blød i det.
Den indre rørsump, som findes i geolittoralzonen, findes på arealer, der aldrig har været afgræsset, eller hvor af-

Kær-Svinemælk er tydelig til venstre i billedet, men
står ellers spredt på strandengen. Foto: Gunvor
Asbjerg
Strand-Siv, med blomsterstanden i etager, mellem
Tagrør lige i overgangen mellem den ydre og indre
rørsump. Foto: Gunvor Asbjerg.

græsningen er ophørt. Her er jorden
mere tør, og lidt flere arter har mulighed for at etablere sig. Typiske arter er
græsserne Kryb-Hvene (Agrostis stolonifera var. Stolonifera), Rød Svingel (Festuca
rubra), den store Strand-Svingel (Festuca
arundinacea) og Alm. Kvik (Elytrigia repens). Af øvrige typiske arter findes
Strandasters (Tripolium vulgare) – som
ligner den almindelige havevariant af
Asters, Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum), Spyd-Mælde (Atriplex prostrata) og
Gærde-Snerle (Calystegia sepium ssp. sepium).
Er strandrørsumpen vokset til i GærdeSnerle, er det meget besværligt at bevæge sig rundt i den, da snerlen vikler sig
rundt om Tagrør på kryds og tværs og
filtrer hele vegetationen sammen til en
grøn mur.

Derudover findes der her på Jungshoved nogle arter i strandrørsumpen, der
som Strand-Siv er sjældne på landsplan,
men som ses af og til i det sydøstlige
Danmark. Det er den meget høje (op
til 3,3 m) Kær-Svinemælk (Sonchus palustris), den lave (op til 40 cm høje) Samel
(Samulus valerandi) og måske skærmplanten Eng-klaseskærm (Oenanthe lachenalii). Sidstnævnte har jeg ikke fundet
på Jungshoved, men den findes på
strandengene neden for Gl. Oremandsgård lige over for Jungshoved
Kirke, så det er ikke usandsynligt, at
den findes på Jungshoved.
Kær-Svinemælk hører til kurvblomstfamilien, ligesom Strandasters og Hjortetrøst, og har en rigt grenet blomsterstand med gule blomster. Den er meget markant og spottes nemt i strandrørsumpene, da den ofte rager et godt
stykke op over tagrørene.
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Samel med de meget tydlige hvidlige nerver i bladene. Her står den lige op ad en Blågrøn Kogleaks.
Foto: Gunvor Asbjerg.

Samel er en lav plante med hovedparten af bladene i en roset, som det ses på
fotoet. Blomsterstænglen er op til 40
cm høj og har få, spredte blade. Blomsterne sidder enkeltvis på små stilke
spredt op ad den øverste halvdel af
stænglen. De er hvide og op til 4 mm
brede. Man finder typisk Samel på de
dele af strandengen, der ofte bliver
oversvømmet.
…fortsættes i næste nummer…
Gunvor Asbjerg, Bønsvig

Spiseklubben på Jungshoved Skole

Velkommen i spiseklubben. Vi glæder os til at se nye som
gamle gæster.
Sidste gang i denne sæson er torsdag 23.3. fra kl. 17.45.
Som afslutning serveres en til lejligheden sammensat tre
retters menu.
Prisen er 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn (mellem 4 og
12 år).
På gensyn. Venlig hilsen Kurt, Merete og Knud
Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, tlf. 22 21 55 25 eller pr. e-mail til:
knudjacobsen@gmail.com

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Den 23. september afholdt vi vores
årlige høstfest i Forsamlingshuset, det
blev igen en dejlig aften med god mad
fra Hannes Herligheder. Johnny kom
og spillede, som han plejer, og der var
bare gang i den på dansegulvet – herligt.
Den 9. december havde vi julefrokost
også i Forsamlingshuset – igen en god
eftermiddag. Yrsa og Erik havde stået
10

for sildebordet, Kirsten og Bent stod
for kogning af 70 æg, en stor tak til
dem. Efter silden fik vi lune retter og
risalamande og sluttede af med kaffe.
En stor tak til blomsterpigerne, som
igen havde fremtryllet en flot borddækning. Vi takker også for alle de flotte
gevinster, som blev skænket til vores
amerikanske lotteri, tak til Henny og
Erik for det store arbejde med at ind-

samle dem. Mogens kom og spillede
for os, det var dejligt, og der blev sunget godt med på sangene. Tak til Mogens.
Bankospillene er startet med lidt forskelligt fremmøde. Bestyrelsen har derfor besluttet at skære to spil fra. Vi startede i januar og fortsætter sæsonen ud.
Tirsdagshyggen går fortsat godt. Tak til
pigerne, som meldte sig til bagelisten.
Gymnastikken går også godt, og vores
nye tiltag, badminton, er kommet godt

fra start, det har givet nye medlemmer.
Programmet for 2017 er nu sendt ud til
alle vores medlemmer. Skulle der være
nogle af bladets læsere, som er interesseret i vores program, så kontakt os på
tlf. 29 44 50 74 eller 21 92 75 12. En
stor bøn fra vores kasserer Kirsten
Nilsson: husk at melde adresseændringer, hvis I flytter, så vi kan finde jer, når
vores programmer skal deles rundt, tak.
P.b.v.
Tonny Vang

Fælles Grønt i Stavreby forsætter
– nu i udvidet version
Sommeren 2016 åbnede 10 familier –
16 personer – Stavrebys Fælles Grønt
på bare 100 m2. Det skulle starte som
et forsøg på en proces for selvforsyning. Og nu ¾ år senere er ambitionerne vokset gevaldigt. Haven er en kæmpe glæde, og der er en stor energi
blandt medlemmerne til at fortsætte
med et større stykke jord.
I 2015 foreslog Tina og Allan, Stavreby
Strandvej 33 at følge op på Tinas brors
engagement i Fælles Grønt i Farum,
der på 8. sæson engagerer 16 familier
med selvforsyning baseret på en ren
tillidsmodel: Giv den tid, du har til havearbejde, og tag de grøntsager, du har
brug for. Modellen og engagementet i
Farum er enestående, og efter et besøg
og en snak var lysten til at starte et lignende projekt stor.
Med inspiration i denne tænkning + et
stykke ledigt økologisk jord på 10.000

m2 foreslog Tina og Allan at opstarte et
lignende initiativ i Stavreby. Som sagt,
så gjort. Der blev holdt et indledende
oplæg under en fællesspisning
(Stavreby har 5-6 fællesspisninger om
året for hele Stavreby), og der var et
stort antal familier, der straks meldte sig
til.
Foråret 2016 mødtes 16 mennesker i
alderen 3-73 år i haven, og med 16
rumper i vejret blev jorden klargjort. Så
blev der øko-gødet, og med Maria
Thuns såkalender gik såningen i gang.
Metoden med så-dage, der passer til
afgrøderne, er dokumenteret videnskabeligt og medførte forventeligt et stort
udbytte i den lille prøvehave.
Haven er økologisk – ingen kunstgødning, ingen pesticider – og med et ønske om at udvide med biodynamiske
principper udvides køkkenhaven til i alt
500 m2, når sæsonen går i gang. Drøm11

men er, at alle medlemmer af Fælles
Grønt bliver selvforsynende med danske grøntsager, der bl.a. skal opbevares
for vinteren i jordkælderen i det gamle
vandværk – og det nye mikro-kulturhus Værket – midt i Stavreby.

Der er plads til hele Stavreby i Fælles
Grønt, og jo flere der er med, des større kan sortimentet blive. Man er derfor
hjertelig velkommen til at melde sig til
hos Birgitte på tlf. 237 237 97.
Birgitte Escherich, Stavreby

NYT FRA ”NATURPROJEKT PÅ JUNGSHOVED”
I december måned startede arbejdet på
Sydgården i Roneklints arealer. Det går
fint fremad med enkelte justeringer
undervejs og tegner til at blive vældig
godt. P-pladsen, grusstien fra Roneklint
med lave træbroer over de fugtige områder er under anlæggelse. Sideløbende
med dette projekt arbejdes med udgravning af de otte nye søer, som støttes af Den danske Naturfond. Lige nu
ses gravemaskiner, grenbunker og jordbunker, men når græsset gror til sommer, bliver det et meget smukt område
til glæde for køer, firben, frøer, fugle,
flagermus og naturglade mennesker. Vi
mødes ca. en gang om ugen i arbejdsgruppen for at følge projektet, tage
billeder og ind i mellem træffe beslutninger i forhold til nødvendige justeringer. Projektet er planlagt færdigt til
marts 2018, og indtil da er området en
arbejdsplads. Når arbejdet er færdigt,
vil en informationstavle og skilte guide
besøgende til stien.
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Stien på vej fra Sydgården i Roneklint

Stien anlægges på Sydgårdens privatejede arealer, og al færdsel sker
på eget ansvar.
Venlig hilsen,
Arbejdsgruppen vedrørende Naturprojekt på
Jungshoved

Nyt fra Jungshoved Skole

Når bladet udkommer, er det næsten
forår, og snart er endnu en god vintersæson forbi. Det har været en fornøjelse at se lys i det gamle hus næsten hver
dag i hele perioden. På styregruppens
møde i januar kunne alle repræsentanter melde tilbage om hyggelige timer og
god aktivitet. Den 27. april er det vores
tur til at lægge hus til et møde med de
tre andre egnshuse og KIF forvaltningen i Vordingborg Kommune, og vi
glæder os til at vise rundt og fortælle
om huset.
I sidste blad kunne man læse, at vi var
spændte på, om vi kom igennem første
år med egen driftsøkonomi uden underskud. Det gjorde vi! Regnskabet har
ikke overskredet budgettet, og vi har
endda fået huset kalket så fint.
Lige først i januar kom der syv nye
vinduer i gymnastiksalen mod gården.
Det ser så flot ud, og vi kan mærke, at
der er blevet lunere i salen. Desuden
har vi fået fem nye vinduer i viceværtens lejlighed – også de pynter gevaldigt, og Niels Holger fortæller, at der er
blevet varmere og meget stille. Projekt
vinduer sker i samarbejde med Vordingborg Kommune, som via deres
konto til bevaringsværdige bygninger

har bevilget 50% tilskud, hvilket vi er
meget glade for. Arbejdet er udført af
lokale håndværkere. Vi er sikre på, at
de nye vinduer vil kunne mærkes på
olieregningen. Lige nu afventer vi de
nye tal for tilskud fra kommunen og
venter derfor med flere store projekter,
til vi ved mere. Dog har vi nogle ar-

bejdsopgaver til frivillige hænder: lørdag 29. april kl. 9.00-14.00, hvor de
hvide bygninger skal kalkes, vinduer
kittes og males, plankeværk repareres
og huset forårsrengøres inden ny
”lejrskolesæson”.
Også i vinterens løb har vi haft overnattende gæster. Julegæster i lejligheden, spejdere i en januarweekend og
ergoterapeutstuderende i februar. Alle
er de med til at holde liv i skolen og
supplere til økonomien. Spejderne
skrev så fint efter deres ophold: ”Tak
for en dejlig weekend på Jungshoved
Skole. Det er et dejligt sted at være,
som fint kan anbefales til andre”.
På skolen har vi en hjertestarter med
døgnåbent. Heldigvis har den aldrig
været i brug, men den har alligevel i
december fået nye batterier og elektroder, så den er klar, hvis der bliver brug
for den. På skolen hænger en liste over
folk, der vil hjælpe. Det er en god idé at
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kode numre på de nærmeste ind i sin
telefon.
Sæsonen afsluttes traditionen tro med
Åbent hus lørdag 8. april, hvor alle er
velkomne til at kikke indenfor.
Nærmere program opsættes på
www.jungshoved.net, i opslagsskabene,
på maillisten og på skolen, når vi nær-

mer os. Men vi ved allerede, at der bliver noget for alle aldre og noget for
ganerne. Så sæt kryds i kalenderen og
på gensyn.
Tak til alle jer, der hjælper med at holde
skolen så fin og ren.
På skolens vegne Lise Jacobsen
Jungshoved Skole

ARBEJDSDAG I JUNGSHOVED SKOLE
LØRDAG 29.4. KL. 9.00-14.00
Find arbejdshandskerne og arbejdstøjet frem, og kom og giv en hånd med til den
gamle skoles forskønnelse.
Vi mødes til morgenkaffe og fordeling af opgaver i køkkenet.
Og slutter med smørrebrød samme sted.
Vel mødt til en hyggelig og nyttig dag.

ÅBENT HUS I JUNGSHOVED SKOLE
LØRDAG 8.4. KL. 10 -14.00
Kig indenfor i den gamle skole. Der bliver
traditionen tro noget for alle aldre. Gymnastik, ruser, strikketøj, kniplerier, vævestue,
bibliotek, blomstermarked, påskemarked,
café, aktiviteter for børn, skattejagt, fjernstyrede biler og meget mere.
Nærmere følger på opslag, mailliste og
www.jungshoved.net.
Alle er velkomne.
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Ny hjemmeside

Det går fremad med
lokalrådets nye
hjemmeside, der
bliver mere overskuelig og lettere at
opdatere. Vi håber at gå i luften med
den i løbet af 2017.

Fik du ikke fibernet?
Så er der nu en ny mulighed for at søge
tilskud til fibernet i områder med lav
internethastighed.
SEAS-NVE, der står bag Fibia, har
nemlig øremærket 50 mio. kr. til nye
projekter. Ud fra Lokalrådets nuværende viden er der tre områder på Jungshoved, der kunne komme i betragtning: Dyremarken, Ambæk Mark,
Over Lyngen.
Er du interesseret i fibernet i et af disse
områder, så skal du selv finde sammen
med naboerne om en ansøgning og
indsende den til SEAS senest 15. marts

2017. Du finder ansøgningsskema og
spilleregler på www.fiberpuljen.dk.

Miljøudvalg under lokalrådet
Lokalrådet har nedsat et miljøudvalg,
der kom godt fra start på sit første møde. Man kan høre mere om miljøudvalgets arbejde på den kommende generalforsamling. Særligt interesserede er
også velkomne til at henvende sig til
udvalgets tovholder Allan Capion
(capion_a@yahoo.com) .

Generalforsamling i lokalrådet

Den årlige generalforsamling med valg
holdes onsdag 7. juni kl. 19.00 i
Jungshoved Skole. Nærmere flg. men
sæt kryds i kalenderen.

Lokalrådets mailliste

Vil du modtage nyt fra lokalrådet og
om arrangementer på halvøen, kan du
melde dig til her: lokalraadetjungshoved@gmail.com
Med venlig hilsen,
Jungshoved Lokalråd

Ny LUP – Hvad vil vi med Jungshoved?
På generalforsamlingen 2016 fremlagde
Lokalrådet et debatoplæg til en ny LUP
(Lokal Udviklings Plan), og det gav en
god debat med mange konkrete forslag
til at gøre Jungshoved endnu bedre.
Den tidligere LUP har været en stor
hjælp til at holde sammen på de rigtig
mange initiativer, som Lokalrådet er
involveret i. Men mange er heldigvis
færdige eller godt i gang, så det var på
tide at finde sammen om, hvor vi nu
skal lægge kræfterne på Jungshoved.

Desuden har kommunen formuleret
en ny overordnet vision med mål for
fremtiden (Vision 2030). Så når vi
fremover ønsker kommunens støtte, er
det vigtigt at kunne forklare, hvordan
vores ønsker passer ind i kommunens
overordnede mål.
Derfor består den nye LUP af 2 dele:
1) Overordnet Vision og Mål for
Jungshoved, som blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen 2016.
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2) Handlingsplan med konkrete initiativer (hvem gør hvad og hvornår), som
løbende opdateres, efterhånden som
projekter afsluttes, og nye forslag kommer frem.
Med input fra generalforsamlingen og
Lokalrådets forskellige udvalg vedtog
Lokalrådet i november den første version af handlingsplanen, og begge dele
kan nu læses på www.jungshoved.net
under menupunktet Lokalrådet. Den
samlede LUP er også sendt til kommunen, der ikke har haft bemærkninger til
den. Det betyder bl.a., at vi fremover
kan søge støttemidler fra kommunens
såkaldte LUP-pulje til de lokale projekter, der er med i planen.

Men nok så vigtigt er det, at vi nu har
en fælles handlingsplan, som giver
overblik over de mange gode initiativer.
Lokalrådet vil løbende gøre sit til at
virkeliggøre de gode planer, men som i
alt frivilligt arbejde er det græsrødderne,
der virkelig gør en forskel.
Opfordringen fra Lokalrådet lyder derfor:
Hvis du vil vide, hvor Jungshoved er
på vej hen, så kik i LUP’en på
www.jungshoved.net.
Hvis du vil have et endnu bedre Jungshoved, så giv en hånd med en af de
mange opgaver. Du kan altid kontakte
lokalrådets bestyrelse (se hvem på
www.jungshoved.net).

Bedre transport – 3 svar og 1 spørgsmål
fra Transportudvalget til alle
Takket være alle, der besvarede spørgeskemaundersøgelsen i december, er vi
nu klogere end før.
Svarene skal selvfølgelig fortolkes med
forsigtighed, da det trods alt kun er
omkring hver tiende fastboende, der
har udfyldt et skema. Måske har beboere med et aktuelt transportproblem
været flittigere til at svare. Men antager
vi nu, at svarene er nogenlunde repræsentative, fortæller de os:
Om Flextur:
Godt 10 % har faktisk brugt Flextur.
Over 50 % kender slet ikke Flextur.
Flertallet af de øvrige synes, det er
en brugbar eller god løsning.
Hyppigste forbedringsforslag er:
Brug af rejsekort, kortere bestillings16

frist, mindre ventetid.
Om skolebus:
25 % ville bruge skolebussen (17 %
mindst 1 gang pr. måned), hvis den
var åben for andre end skolebørn.
Om bilkørsel:
Knap 50 % kører næsten dagligt til
Præstø – det svarer til 4-500 biler
dagligt på hverdagene.
Næsten lige så mange kører dagligt i
egen bil ud over 4720-området.
Ca. 23 % har ikke rådighed over en
bil. Mange kommentarer går på problemer for børn eller pensionister,
der ikke længere har bil.
Om samkørsel:
Ca. 12 % kører med andre 1 eller
flere gange om måneden, ca. 70 %

kører aldrig med andre.
Ca. 22 % har et problem med at
komme til Præstø 1 eller flere gange
om måneden, 67 % har aldrig det
problem.
Ca. 50 % er interesseret i en eller
anden form for samkørsel.

Hvad kan vi så gøre for bedre
transport?
Transportudvalget mener, at svarene
peger ret klart på 3 ting, vi kan gøre:
 Der er stort behov for at informere bedre om Flextur, det vil
transportudvalget snarest gøre.
 Mange ønsker at bruge de tomme pladser i skolebussen, det vil
vi tage op med kommunen igen.
 Mange er interesseret i en eller
anden form for fælles transport,
især til/fra Præstø.
Med hensyn til punkt 3. er der flere ideer og synspunkter, så Transportudvalget
foreslår, at vi simpelthen prøver os frem
til den bedste ordning. Som det første

forsøg foreslås en minibus med frivillige
chauffører til/fra Præstø. Ordningen
kunne fungere omtrent som den nedlagte telebus, og vi kunne søge kommunen
om støtte til driften, da den bl.a. vil aflaste den dyrere flextursordning. Og som
en af beboerne skriver: ”Var meget glad
for de meget sociale, hyggelige ture med
telebussen. Der var altid mindst 8-10
personer med; der blev snakket og grinet på turene”.
Det hænger dog kun sammen, hvis
nogen vil være chauffør. Så nu spørger
vi alle på Jungshoved:
Kunne du tænke dig at blive frivillig chauffør nogle gange om måneden, hvis vi får skaffet en minibus (på almindeligt kørekort)?
Så skriv til os på lokalraadetjungshoved@gmail.com eller ring til Jørgen på
53 80 28 56.
Med venlig hilsen,
Lokalrådets Transportudvalg

Nyt udvalg under Jungshoved Lokalråd
Inspireret af diskussionen på sidste
borgermøde har Jungshoved Lokalråd
nedsat et miljøudvalg, Der har til formål at observere miljøet. Det kan fx
omhandle:
 Luftforurening
 Lugtgener
 Vandforurening i Bøgestrømmen
 Partikelforurening fra brændeovne

 Lysforurening
 Mulig forurening fra oplag af

miljøfarligt affald (gamle biler
o.l.)
I praksis vil observationerne blive foretaget af et netværk af ”observatører”,
der indberetter til udvalget.
Miljøudvalget skal forsøge at påvirke
potentielle ”forurenere” til at informere
om forventet forurening (gyllespredning, procesfejl ved fabriksanlæg o.l.),
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enten via sms eller mail. Informationen
kan fx indeholde følgende:
 Årsagen til forureningen
 Forureningens karakter
 Hvad gøres der for at afhjælpe
 Tidshorisont
Miljøudvalget skal forsøge at påvirke
forureningen på en af følgende måder:
 Primært ved direkte dialog med
”forureneren”
 Sekundært ved henvendelse til
Vordingborg Kommune
Som det fremgår af ovenstående, ønsker Miljøudvalget at samarbejde med

beboere på Jungshoved, der kan observere og indberette eventuelle uregelmæssigheder. Har du lyst til at observere og indberette kan du rette henvendelse til Allan Capion (42 24 71 83,
eller capion_a@yahoo.com).
Meddelelser fra miljøudvalget vil indtil
videre blive udsendt via maillisten fra
Jungshoved Lokalråd. Er du ikke på
listen, kan du tilmelde dig via hjemmesiden (Jungshoved.net) undermenu:
Lokalrådet – mailliste.
Med venlig hilsen,
Miljøudvalget under Jungshoved Lokalråd

Nyt fra Jungshoveds Børn
Julehygge

Lørdag 26. november blev der julehygget i stor stil og lavet flotte dekorationer i Rejsestalden.
Syv familier, 12 børn og 11 voksne,
deltog i det hyggelige arrangement,
hvor menighedsrådet bød på æbleskiver, gløgg, kaffe, sodavand og pølser.
Vi startede i kirken, hvor vi sammen
med præsten sang julesalmer, fik læst
højt af juleevangeliet og kikkede nærmere på vores fine kirke.
Efter besøget i kirken gik vi over i Rejsestalden, hvor der blev kreeret juledekorationer, hyggesnakket, leget og spist
gode sager.
Tak til menighedsrådet for et rigtig fint
arrangement.

Forårstur

Søndag 23. april skal vi på forårstur på
Bøndernes Egehoved. Vi skal kigge
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efter frøer, fugle, kæmpestore træer og
meget mere. Pak madpakken, og kom
med på eventyr!
Tilmelding er ikke nødvendig, og mere
information vil følge på vores facebookside Jungshoveds Børn.
Mange hilsner,
Carina og Tina
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Nyt liv i den gamle Bøged Færgegård

I en gammel kommode fra Williams tid finder vi disse fotos fra traktørstedets storhedstid, blandt andet fra
en af de kapsejladser, der skulle være med til at finansiere Stavreby Havn.

Det gamle traktørsted på Bøged
Strandvej 27 er nok kendt af de fleste
på Jungshoved, og mange udenøs gæster lægger også vejen forbi, især når de
store gamle rododendron buske blomstrer i forsommeren og forvandler skoven til en farverig blomsterpark.
Kendt af mange som Færgegården har
stedet i sin tid bespist mange trætte
rejsende, hvis de da ikke var for søsyge
ovenpå dampskibsturen fra København. Men stedets historie kan man
læse meget mere om andetsteds i bladet.
Når sådan en kendt ejendom skifter
ejer, går snakken jo på Jungshoved:
Hvem flytter ind, og hvordan vil de
mon bruge stedet? Ud fra devisen at
man bliver klogere af at tale med folk
end af at tale om dem, har bladet været
på besøg hos de nye ejere.
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Annemette og Sten Scheibye og springer spanielen ”Ronja” tager venligt
imod i den gamle staldbygning, som
håndværkerne nu har efterladt i en
smuk og næsten tom tilstand. Dog
med en imponerende egetræsskænk,
der er et minde fra Williams tid – den
siges at stamme fra Ringsted Sparekasse og skulle have optrådt i Matador.
Uden for staldvinduerne sørger Bøgestrømmen, skoven, svømmefuglene og
et enkelt rådyr for stadig skiftende
guldalderbilleder at kikke på. Og her
har Ronja allerede fundet sig den dejligste udsigtsplads i vindueskarmen.
Sten fortæller, at det gamle hus nu har
fået isolering og pillefyr, så det også kan
klare den kolde østenvind, der følger
med den smukke udsigt. Og det er vigtigt, for han og Annemette håber at opholde sig på stedet hovedparten af deres

tid, så meget som Stens forskellige bestyrelsesposter og Annemettes virke som
fysioterapeut og yogalærer nu tillader.
Mest er det dog udendørslivet, der
trækker. ”Jeg vaklede i sin tid mellem at
blive forstkandidat og kemiker” fortæller Sten. ”Kemien vandt, men nu kobler jeg så af ved at arbejde i skoven –
med god hjælp fra kyndige skovfolk. Vi
har faktisk været på udkik efter det helt
rigtige sted på Sydsjælland med charme,
vand, skov og en god jagt i næsten 17
år – og nu fandt vi det så”.
Fuglekikkerten var noget af det første,
der rykkede ind, og Jungshoveds varierede natur var i det hele taget med til
overbevise også parrets naturglade
børn og barnebarn om fornuften i at
flytte fritidsboligen fra Nyord. ”Når
man har så meget glæde af naturen, vil
man også gerne dele den med andre,
der vil passe godt på den,” forklarer
Annemette. ”Vi har haft stor fornøjelse
af vores gamle fredede gård fra 1777 på
Nyord, men strømmen af turistbusser
kunne godt forstyrre naturoplevelsen
lidt. Her håber vi at dele roen og den
rige natur med vandrere og andre naturinteresserede, der selvfølgelig er velkomne i skoven efter de sædvanlige

regler for private skove. Måske kunne
vi endda være med til at forbedre vandremulighederne omkring Stavreby og
Bøged”.
Som et lille kuriosum nævner Sten en
gammel servitut, der giver ”Baroniet
Stampenborg ret til stedse at færdes
med hund og bøsse til egne såter”. Lige
netop de jægere skal man dog ikke regne med at møde, da baroniet blev opløst ved lensafløsningen i 1924.
Gennem sit arbejde med skoven, bortforpagtning af en del af landbrugsjorden
og udlejning af maskinhallerne på Enggård i Stavreby har Sten allerede mødt
noget af det gode lokale naboskab. Så
det faldt helt naturligt at hjælpe, da Sofus
vejmand i efteråret spurgte, om Jungshoveds fuglebænke mon kunne finde
vinterhi i hallerne på Enggård.
”Nu glæder vi os til at møde flere fra
Jungshoved og lære det lokale liv at kende.
Jeg pusler blandt andet med tanken om
en slags Åben Havedag, måske kan det
komme til at passe med blomstringstiden
i forsommeren,” fortæller Annemette.
Jørgen Svendsen

Annemette og Sten foran den næsten færdigrenoverede færgegård
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”Åben have” på Bøged Strandvej 27
2. Pinsedag (5. juni 2017) klokken 15-17
vil det glæde Annemette og Sten Scheibye at se naboer
fra Jungshoved i haven på Bøged Strandvej 27.
Kom med kaffe og the og et tæppe at sidde på.
Vi sørger for lidt kage og serverer også et glas vin til de, der ønsker det.
Vi håber på solskin og mange blomster i rhododendronerne.

Annemette og Sten
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AFFALDSINDSAMLING PÅ JUNGSHOVED
SØNDAG 2. APRIL KL. 10.00-12.00

Mødested: Jungshoved Skole

I samarbejde med Danmarks Naturforening arrangerer lokalrådet igen i år affaldsindsamling på halvøen Jungshoved.
Vi mødes i skolegården, hvor der uddeles
ruter, sække og handsker.
Igen i år laver vi et par korte børnefamilieruter!
Tilbage i skolegården sorteres og vejes
affaldet, og der bydes på kaffe/te og kage.
Det er dejligt at få ryddet op, og vi kan kun håbe, at mængden af affald bliver mindre, fordi vi alle bliver bedre til at lægge affald i skraldespanden i stedet for at smide
det i grøfterne. Affald forurener og kan give akutte skader på vores dyr, så vi håber,
at rigtig mange vil medvirke søndag 2. april – og resten af året.
Kom i bil, til hest, på cykel, til fods, i klapvogn osv.
Tag børnene, bedsteforældrene, naboerne og vennerne med.

Alle er velkomne
PAS PÅ
MIG
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Mit yndlingssted på Jungshoved (10)

I oktober 2005 havde vi solgt vores hus
i Dragør. Huset havde vi bygget i 1973,
hvor området var meget anderledes
end i 2005. Vi følte det, som om der
ikke var luft nok.
Vi havde sommerhusgrund på Jungshoved, nærmere betegnet Bønsvig
Strand. Grunden var anskaffet med
henblik på et lille sommerhus. Da vores datter, der bor i Præstø, fik tvillinger
og godt kunne bruge et par hænder
mere, startede vi med en lille campingvogn til overnatning. Hurtigt blev det
til en lille hytte, og i 2003 hjalp Birger
med at støbe grund til 60 m2 hus.
Tømrer Anders Madsen gik hurtigt i
gang, og inden længe var vi selv i gang
indvendig. Huset blev godt isoleret, for
måske blev det senere til helårsbrug.
Det blev det så i 2005. Hurtigt fandt vi
ud af, at vi måtte bygge til. Vores håndværkere var hurtige og flinke til at få
yderligere 45 m2 bygget til.
Det er et pragtfuldt sted på Jungshoved. Vi har rådyrgaranti og masser af
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fugle, harer, egern, og Poul har en tam
fasan, kaldet Frederik, der spiser af
hånden. Flagermus har vi også masser
af. Somme tider tager de en tur i stuen,
hvilket vi jo ikke synes om. Somme
tider gemmer de sig i parasollen. Og så
er der alle gæssene, der hver dag flyver
lige hen over os, når de skal til Nyord.
Vi nyder den fantastiske himmel over
os med alle de små ”lanterner” og den
ro, der er her.
I skrivende stund er det januar, men
inden længe banker foråret på igen. Vi
kan allerede se de små spirer titte frem.
Min yndlingstur er morgenturen til
stranden. Ned og se solen komme op i
det fjerne. Så er dagen i gang.
Snart skal vi igen spille petanque på
banerne ved idrætshuset. Vi spiller indendørs hele vinteren, på gulvtæpper i
gymnastiksalen, og nu glæder vi os til at
komme på ”græs” igen.
Mange forårshilsener,
Jette Reiter, Duevej

Frivilligt arbejde (9)
Indholdet og glæden ved frivilligt arbejde
Ja, hvad er frivilligt arbejde? Jeg tror,
det begynder med kærligheden til det
sted, hvor man bor.
Vi vil gerne have, at der er pænt og
ordentligt omkring os i lokaliteten omkring Dyremarken 5, hvor skellet mellem Roneklint og Bønsvig skærer gennem vores lille ”by”, som vi herude
kalder Ronevig (Roneklint/Bønsvig).
Her hjælper alle naboerne hinanden, og
sådan er det formentlig i de fleste små
lokalsamfund. Vi elsker jo at hjælpe
hinanden, og vi ved, at det altid bliver
gengældt. Det er naturligvis ikke frivilligt arbejde, men rigtig godt naboskab.
Over hele Jungshoved er der sat blomsterløg, sået sommerblomster og lavet
blomsterkummer, som hvert forår og
sommer pryder i vejkanterne på vores
lille halvø. Der er bænkene langs vores
veje, som hver vinter bliver sat i depot
for at blive sat op igen til foråret. I april
har vi indsamling af affald langs vore
veje på hele Jungshoved, og der møder
folk talstærkt frem. Det er da frivilligt
arbejde! Alt dette gør vi for at glæde os
selv og vores gæster.
Så er der pensionistforeningen med ca.
240 medlemmer. Den bliver også drevet af frivillige, og det er ikke noget lille
arbejde med bl.a. syv bankospil i vinterhalvåret, høstfest, julefrokost, fastelavnsfest foruden de busture, foreningen også arrangerer.
Og så er der naturligvis forsamlingshuset, som jeg måske kender allermest til.

Vi elsker at holde huset og området
omkring i god og pæn stand. Det kræver naturligvis en masse frivilligt arbejde af bestyrelsen, og det er vi også parate til; men hvis vores kompetence
ikke rækker, så kender vi mange, der er
parate til at give en hånd med. Og vi får
aldrig nej. Det er vi naturligvis meget
taknemmelige for.
I juli måned har vi forsamlingshusets
årlige loppemarked, hvor hele overskuddet går til vedligeholdelse og forbedringer af ”huset”. Det kræver virkelig mange frivillige hele ugen forinden.
Fra mandag til lørdag vrimler det med
mennesker, der kæmper for at få det
hele klart til det store rykind. Lørdag
morgen begynder vi (ca. 50 frivillige)
med at drikke morgenkaffe, og klokken
9 vælter det ind med købelystne mennesker. Resten kan jeg ikke beskrive.
Det må I selv komme for at opleve. Vi
stopper salget klokken 14, hvor det så
står på oprydning. Klokken 18 er der
flæskesteg og nye kartofler til alle de
frivillige. Efter en forhåbentlig god og
velfortjent nattesøvn møder en masse
frivillige atter op søndag med biler og
trailere for at transportere alt det overflødige til genbrugspladsen. Det var så
det loppemarked! Vi kan naturligvis
ikke takke alle frivillige nok; uden dem
var der ikke noget loppemarked.
Jeg ved godt, at mange her på Jungshoved laver en masse godt frivilligt arbejde, men det må andre skrive om. Jeg er
sikker på, at alt det frivillige arbejde er
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med til at gøre Jungshoved til et skønt
sted at bo – som der står i Jungshoved-

sangen: ”her er skønt at leve og li’så
skønt at dø”.
Bent Nilsson

Den tidligere Bøgestrøm Skole
er blevet godkendt til beboelse

Det er snart trekvart år siden, den 29-årige Bjarne Schultz-Andersen fra Vordingborg købte den
nedlagte skole. Han faldt for stedet og ikke mindst udsigten, der har en mere end 180 graders
vandudsigt. En grøn oase, der ligger helt for sig selv. Nu er han endelig klar med bygningerne og
området; kommunen har godkendt det meste, og boligerne er kommet til salg.

Den gamle skole bestod af et område
med skolebygninger og elev- og lærerboliger syd for indkørslen og et område
nord for indkørslen med boldbane og
udhus.
I det sydlige område har Bjarne SchultzAndersen dannet en ny grundejerforening med et samlet areal på godt 4,2
hektar. I området ligger tre store dobbelthuse, to almindelige store huse samt
den gamle skolebygning med gymnastiksal. Det vil sige, at der er i alt seks
store ejendomme i grundejerforeningen.
Da fire af disse kan deles yderligere op i
ejerlejligheder, kan området ende med at
blive på op til 11 boliger.
De seks ejendomme har fået hver sit
matrikelnummer og har egne grunde på
mellem 886 og 1.990 m2. Resten af jor26

den bliver fælles jord, som er ejet af
grundejerforeningen. Adresserne kommer til at hedde Stavreby Strandvej 56 til
66.
I det nordlige område, i skoven, er der et
meget stort udhus ved den gamle boldbane. Denne ejendom bliver ikke en del
af grundejerforeningen, men udstykkes
for sig selv med mulighed for at omdanne huset til bolig. Ejendommen består
både af et lille skovstykke og boldbanen;
der er i alt 13.617 m2 grund, og adressen
bliver formentlig Bøged Strandvej 42.

Hvorfor er det blevet opdelt,
som det er?
”Jeg har ønsket at give folk mulighed for
selv at dele det op. Nogle vil gerne have
al pladsen, andre vil have mindre plads,
men til gengæld gerne selv bestemme,

hvem den nærmeste nabo bliver. Man
kan også selv bestemme, om man vil
have det som sin helårsbolig, eller om
man vil bruge det som sommerhus. Der
er ikke bopælspligt,” forklarer Bjarne
Schultz-Andersen.
Lokalplanen er heldigvis faldet på plads,
så BBR stemmer nu og viser, at alle
ejendomme er registreret som boliger.
En detalje er det, at bygningerne er bevaringsværdige, og det betyder sammen
med placeringen tæt på vandkanten, at
man skal tage hensyn til det æstetiske.
Men Vordingborg Kommune har godkendt, at Bjarne Schultz-Andersen har
ændret i facaderne; der er fx kommet
veluxvinduer i tagfladen. De kommende
beboere kan i øvrigt få en aftale med
bolig- og energivejleder Brian Henrik-

sen, der er klar til at rådgive om den
slags.
Bjarne Schultz-Andersen summerer op
og siger, at det har været en spændende
oplevelse at tilbringe mere end et halvt
år i området. Udover at være ualmindeligt smukt, er der også et meget rigt fugleliv, og så har han bemærket sig, at sejlturismen om sommeren afløses af lokalt
ålefiskeri om vinteren.
Det bliver den lokale EDC-mægler i
Vordingborg, Kasper Pedersen, der får
ejendommene til salg. Mægleren kender
allerede Præstø-området godt og har
gennem det seneste år solgt mange boliger i området.
Med venlig hilsen
Bjarne Schultz-Andersen
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Jungshoved – et sving ud i naturen
Cykeltur ”Jungshoved rundt”
søndag 11. juni 2017
Find jernhesten, rulleskøjterne eller den levende hest frem, og mød op ved den
cykelvenlige vejkirke, Jungshoved Kirke, og kom med på en tur ad den skiltede
”Panoramaruten Eventyrlig Idyl”.
Du kan tage hele turen på 25 km, eller vælge at korte den af, som du har lyst til.
Programmet ser sådan ud – alle aldre kan deltage og det er gratis:
Kl. 9.00-9.30: Morgenbrød og kaffe/te i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke
Kl. 9.30-10.00: Kort morgenandagt og morgensang i kirken.
Kl. 10.00: Turen starter. Ruten køres med uret. Se kort på næste side.
Undervejs er der flere egnede steder, hvor den
medbragte mad og drikke kan nydes. I Bønsvig
er der loppemarkedsdag med åben café, evt. forudbestilling på 55 99 97 93/ 51 32 65 26
Tilbage ved kirken er der kaffe/te/saft og kage i
Rejsestalden.

På gensyn og mange venlige hilsner,
Jungshoved Menighedsråd, Jungshoveds Børn, Jungshoved Pensionistforening,

28

Rød streg viser hele turen, de prikkede smutveje og et X angiver egnet madpakkested
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Jungshoved minder på Præstø Lokalarkiv
Folk med interesse for Jungshoveds
historie kan med fordel besøge Lokalarkivet, der er beliggende i Præstø Bibliotek. Der er åbent for besøgende hver
mandag klokken 13.00-16.00 samt den
første lørdag i måneden klokken 10.0013.00.

For at skabe interesse har jeg fundet
nogle billeder på arkivet fra Jungshoved med temaet Tørvegravning.
Se også side 54 og 63...

Tørvegravning, Jungshoved 1944

Jeg vil i de kommende numre af bladet tage andre emner op.
Hvis I har kommentarer til disse billeder eller ligger inde med billeder og fortællinger fra Jungshoved, I mener kan have interesse for andre, må I meget gerne henvende jer til arkivet (55 36 31 09), eller Allan Capion (42 24 71 83).
Arkivets hjemmeside finder I her: http://www.praesto-arkiv.dk/
Allan Capion, Lundegårde

Bladet kan købes i løssalg i Præstø Boghandel,
Jungshoved Kirke og i bladkassen
på Jungshoved Skole.
Pris pr. blad 20 kr.
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Kirkenyt

GUDSTJENESTER
Marts-juni 2017

Jungshoved

Allerslev

1. s. i fasten 5. mar.
8. marts
2. s. i fasten 12. mar.

14.30 Minikonfirmander
10.30

10.30
19.00
Ingen

3. s. i fasten 19. mar.

14.00 Gudstj. m. konfirmander

Ingen

Midfaste 26. mar.
Mariæ Bebudelse 2. apr.
Palmesøndag 9. apr.
Skærtorsdag 13. apr.
Langfredag 14. apr.
Påskedag 16. apr.
2. påskedag 17. apr.
1. e. påske 23. apr.
2. s. e. påske 30. apr.
3. s. e. påske 7. maj
Bededag 12. maj
4. s. e. påske 14. maj

14.30
9.00
9.00 Jesper Bo Blomgren
9.00
10.30
10.30
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
9.00
10.30 Konfirmation

Kr. Himmelf. 25. maj

Ingen
10.30
Ingen
10.30
Ingen
9.00
10.30
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
10.30 Konfirmation
10.30
Ingen
10.30. Indskrivning af nye konfirmander
9.00

6. s. e. påske 28. maj

9.00

5. s. e. påske 21. maj

9.00
10.30
10.30. Indskrivning af nye konfirmander
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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 handlinger.
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
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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 arrangementer i Allerslev Præstegård og Jungshoved 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

Praktiske oplysninger
Fødsel: Jordmoderen sender automatisk besked om en fødsel til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sognepræsten registrerer fødslen, og moderen får besked i sin e-boks. Er moderen gift, registreres manden samtidig
som faderen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen via
borger.dk afgive en Omsorgs- og ansvarserklæring. Den skal være indtastet
inden for 14 efter fødslen. Er det ikke
sket, bliver faderskabet afgjort af statsforvaltningen.
Dåb: Et barn skal have et navn senest
seks måneder efter fødslen enten ved
dåb i kirken eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man
sig til den præst i hvis sogn, man ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal der
være en gudmor eller -far samt mindst
to faddere ud over evt. forældrene.
Forældrene må gerne være skrevet op
som faddere.
Ønsker man ikke sit barn navngivet
ved dåb, skal man via borger.dk indtaste det ønskede fulde navn for sit barn.
Herefter indføres navnet i kirkebog og
folkeregister, og man får besked i sin eBoks.
Dåbsattest: Kan rekvireres hos den
nærmeste sognepræst eller kordegnekontor, uanset hvor man er døbt.
Vielse: Aftales med sognepræsten.
Inden vielsen skal man via borger.dk
udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen udfylder herefter en prøvelsesattest, som sendes til den pågældende
sognepræst.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter
man til sognepræsten oftest via en bedemand. Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der
mulighed for, at man kan få afdødes
aske spredt ud over åbent hav.
Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at benytte sig af de digitale muligheder, kan
man på borger.dk printe almindelige
papirblanketter ud, som man så udfylder.
Yderligere vejledning kan man få hos
sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39,
Allerslev, 4720 Præstø, tlf. 55 99 60 17.
Mail: tom@km.dk. Træffetid: Alle dage
efter aftale.
Mandag: Fridag for præst og personale,
og desuden er kirken lukket for kirkelige handlinger.
Øvrige telefonnumre findes under Kirkenyt
(foregående side).
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Konfirmationer
Jungshoved, konfirmation 7.
maj 2017

Allerslev, konfirmation 14. maj
2017

Albert Lunow Bournonville
Ida Houlberg Danielsen
Benjamin Gundorph Jægergård Hansen
Mads-Emil Rejnhold Hirshals
Karoline Højriis Willemoes Madsen
Kasper Nerup
Catherine Mai Gurskov Nielsen
Benjamin Fentz Leithoff Sørensen

Julie Hage Hansen
Emma Friis Ameland Jensen
Ludvig Kragh Jørgensen
Liv Overbye
Ida Egelund Petersen

Pavens besøg i Lund – en forbrødring?
Hvorfor – i dette jubilæumsår 2017 –
stadig efter 500 år mindes munken
Martin Luthers oprør imod den katolske kirke med paven i spidsen?
Et godt spørgsmål. Man kan jo synes,
at det er længe siden, og hvorfor egentlig holde fast i et 500 år gammelt uvenskab?
Sådan var der da også nogle, der imødeså pavens besøg i Lund her i efteråret, at
nu måtte der komme gang i fredsommelige samtaler. Det var nok en lidt for
optimistisk forventning. Paven kom
ikke for at have drøftelser med henblik
på en kirkesamling, besøget var snarere
en diplomatisk venlighed.
For den katolske kirkes interesser retter
sig andre steder hen end til det kolde
Nordeuropa. Pave Frans er meget mere optaget af den katolske kirkes globale problemer. Det gælder kirkens rolle i
Sydamerika, hvor han jo selv kommer
fra, forholdene i Afrika og Sydøstasien.
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Her vokser den katolske kirke, ligesom
befolkningernes problemer vokser. Og
i det lys kommer den gammelkendte
lutherske kritik af den katolske kirke
langt ned på listen over emner, paven
skal bruge sin tid på. Det er for paven
at se en detalje, som sikkert også kommer til udtryk i, at han foretager sin
lynvisit til Lund i november 2016 året
inden det egentlige jubilæum.
For pavens interesse er først og fremmest den enorme organisation og institution, som den katolske kirke er. Her
er det brændende spørgsmål jo naturligt nok, hvordan sikres institutionen
bedst muligt i en moderne tid, hvordan
markerer man som kirke sig i en tid,
hvor de religiøse konflikter verden over
er så voldsomme? Hvordan kan den
katolske kirke være en rettesnor og
vejleder for den milliardstore gruppe af
katolikker? Der er ca. 1,3 mia. katolikker på verdensplan.

Og det er også lige her, at den katolske
kirke adskiller sig fra Luthers måde at
tænke på. Han var slet ikke interesseret
i kirken som institution. Han oplevede
tværtimod kirken som et filter, der lagde sig imellem Gud og den enkelte
kristne.
Luther ville nemlig finde ”en nådig
Gud”, som han udtrykte det. Og han
ville finde svaret i Bibelen. Særligt var
det hos apostlen Paulus, at han fandt,
hvad han søgte. Et sted skriver Paulus i
sit brev til den romerske menighed:
’Den retfærdige skal leve af tro’ (Rom.
1, 17). Læg mærke til, at Luther hæfter
sig ved, at Paulus skriver ’den’, og det
betyder hverken ’kirken’, ’forsamlingen
af troende’ eller forsamlingen af ’hellige

disciple/apostle’. ’Den’ betyder det enkelte menneske, hver enkelt, og dermed hans og hendes eget forhold til
Kristus og Gud.
For Luther var ’Guds nåde’ – og i dag
vil vi sige ’Guds kærlighed’ – ikke noget, der skulle eller kunne forvaltes eller
bestyres af en forsamling af gejstlige af
en bestemt kirke, men et forhold mellem Gud og hvert enkelt menneske.
Den uenighed er 500 år gammel og
blev ikke bilagt i november i Lund.
Den 31. okt. 2017 fejrer vi, at Luther
holdt fast i sit og gjorde opmærksom
på, at der er mere end én måde at være
kristen kirke på.
Torben Møllenbach

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

Musikgudstjeneste
onsdag 8. marts, kl. 19.00, Allerslev Kirke
Den musiske Martin Luther er temaet ved denne aftengudstjeneste. Luther var
meget musikalsk, spillede selv lut, sang og skrev salmer, som vi stadig synger en del
af ved vores gudstjenester rundt omkring i kirkerne. Denne aften ser vi nærmere
på nogle af disse sider af Luther, og alle interesserede er velkomne.

Hvem var Martin Luther, og hvad var hans ærinde?
onsdag 15. marts 2017, kl. 19.00, Udby Præstegård

Foredrag med Tine Ravnsted-Larsen Reeh, Professor, Dr. Theol, Det Teologiske
Fakultet i København. Foredraget vil tegne en skitse af Luthers liv og reformationens forløb, men også have udblik til de konsekvenser, reformationen fik, og de
billeder, der er blevet tegnet af Luther i snart 500 år.
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Nikolaj Rysager i Jungshoved Kirke
torsdag 27. april, kl. 19.00
Kom og hør en spændende koncert med den lokale spillemand og guitarist Nikolaj Rysager.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement i Rejsestalden.

Sangaften i Jungshoved Kirke
Palmesøndag, 9. april, 19.00

Bodil Agerbo og Bent Pedersen er værter ved aftens sangprogram.
Alle er velkomne.

Forårskoncert med Møns Big Band,
onsdag 3. maj, kl. 19.00, Allerslev Kirke

Med big bandets nye leder Peter Fritsch i spidsen byder vi foråret velkommen
med en swingende koncert i Allerslev Kirke. Big bandet vil spille velkendte toner
fra 1930ernes og -40’ernes populære jazznumre sammen med sangerinden Nina
Lie. Det er numre som In the Mood, Opus One, Sentimental Journey, To Be or
not to Be, for blot at nævne nogle.
Alle er velkomne, og menighedsrådet er vært ved et mindre traktement efter koncerten.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
2016: Årets gang i Jungshoved Kirke
I 2016 blev 7 unge konfirmeret og 5 par blev viet; desuden blev 7 døbt, og 10 blev
enten begravet eller bisat fra Jungshoved Kirke.
De samlede udgifter løb op i knap 800.000 Kr. til løn til kirkens ansatte – bortset
fra løn og pension til præsten – samt til drift og vedligeholdelse af Kirken, Kirkegården, Graverboligen og Rejsestalden
Godt 2.500 besøgende deltog i de kirkelige handlinger eller andre kulturelle og
sociale arrangementer.
Kirkegængerne fordelte sig på følgende måde:
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Kirkelige handlinger 2016 Antal af hver Samlet antal
handling
Kirkegængere
Gudstjenester, heraf 4 med
søndagsdåb

Gennemsnitligt
antal pr. gang

36

806

22

Ungdomsgudstjeneste

1

45

45

Lørdagsdåb

3

135

45

Konfirmation

1

103

103

10

814

81

5

418

84

56

2321

41

Begravelser/bisættelser
Vielser
I alt

Der er selvsagt stor variation i antallet af kirkegængere til de enkelte kirkelige handlinger. I gennemsnit har Jungshoved Kirke i lighed med de seneste år været i brug
mere end én gang pr. uge og været fyldt godt en tredjedel op.
Hertil kommer deltagere i de øvrige arrangementer:
Arrangementer 2016

Antal

Samlet antal

Gennemsnitligt
antal pr. gang

Sangaftener i kirken

3

71

24

Koncerter i kirken

1

60

60

Foredrag i Rejsestalden

1

33

33

Udflugter

2

39

20

Adventsarrangement

1

26

26

Skt. Hansbål på Slotsbanken

1

35

35

I alt

9

264

29

Endelig er der de mange turister, der lægger vejen forbi kirken, hvilket vores gæstebog vidner om.
Menighedsråd og sognepræsten giver meget gerne en rundvisning, hvilket bl.a. én
fyldt turistbus benyttede sig af.
Og vi kan se, at mange turister stiller deres biler på kirkens parkeringsplads og benytter stedet som udgangspunkt for enten en cykel- eller travetur rundt på Jungshoved. På parkeringspladsen findes info-tavler med oplysninger både om stedets –
især slotsbankens – historie og om mulige vandre- og cykelture. I våbenhuset fin37

des hæfter om kirken samt ekstra numre af bladet Jungshoved. Jungshoved Kirke
er fortsat medlem af Vejkirkeordningen med angivelse af at være Cykelvenlig Vejkirke.
Når alle sogne har aflagt regnskab, og disse er revideret, vil de senere på året være
tilgængelige på www.sogn.dk.
Tidspunkter for kommende gudstjenester og andre arrangementer i Jungshoved
Kirke kan bl.a. findes på www.jungshovedkirke.dk.

Fugle på Jungshoved

Foto: Poul Reib

Jeg har før fortalt om den store skallesluger. Den fiskespisende and, som er
ret almindelig langs vores kyster på
Jungshoved. Netop denne fugl har
været i fokus, da den havde brug for en
hjælpende hånd til igen at blive mere
talrig som ynglefugl. Om vinteren er
den meget almindelig langs vores kyster
og i fiskerige åer, takket være vores
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milde vinterklima, som betyder adgang
til spisekammeret. Det udnytter ynglefugle fra Nord og Øst.
Den hjælpende hånd består i at sætte
ynglekasser op i træer langs med kysten, ikke fordi det er særligt kønt med
sådanne kunstige objekter i naturen,
men fordi skalleslugeren, der naturligt

yngler i hule, gamle træer, mangler disse i deres miljø.
I vores område har Vordingborg
Kommune sammen med Dansk Ornitologisk Forening stået for et stort kasseopsætnings projekt. Det vil sige,
kommunen har betalt for kasserne, og
ornitologerne har stået for opsætning
og observation af ynglesucces.
Projektet har nu været i gang i +2 år,
og rederesultaterne for ynglesucces osv.
begynder at tegne et billede.
Undertegnede har ansvar for kasserne
på Jungshoved. Det drejer sig om 20
kasser. Seks kasser på Bøndernes Egehoved, det samme i Store Hestehave
og to kasser i henholdsvis Bønsvig og
Bøged Strand.
De nye kasser har hængt snart tre år og
har været tjekket for yngel de sidste to
år. Det første år med en sikker konstateret yngel i ca. en fjerdedel af kasserne
og sidste år med mindst ni besatte kasser.
Det synes vi er meget flot efter så få år
og antager, at det bevidner en mangel
på ynglesteder. Altså, at det er umagen
værd, og at midlerne er givet godt ud.
Man ved meget lidt om den store skalleslugers yngleadfærd. Med observationer i de kommende år håber vi, at vi får
et bedre indblik i deres liv, og vi derfor
formentligt kunne omplacere de kasser,
som ikke bliver besøgt.
Den store mangel på gamle, hule træer
i skovene kan også ses ved, at flere af
kasserne beboes af natugler. Disse kasser bliver til dels også siddende, selvom
det er en lidt luksuøs uglekasse.

Når skalleslugerhunnen ligger og ruger
i kassen, trykker hun rimeligt hårdt.
Det betyder, at hvis man på sin skovtur
langs med kysten på fredelig vis passerer en kasse, forstyrrer man ikke. Hvis
man blot undgår at klatre op i træet
eller røre ved kassen, skulle det ikke
forstyrre hende.
Hvis man til gengæld langs med stranden støder på en hun med unger, er det
meget vigtigt, at man holder hunden i
snor, som det i øvrigt også er lovpligtigt. Ikke fordi hunden vil gøre ællingerne noget, men fordi hunnen måske
flyver væk, og ællingerne så er let bytte
for de store måger. Det kan af og til
være et problem ved Roneklint med
disse løse hunde i yngletiden.
Sune Madsen

Foto: Bjarne Hemmingsen
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Med Holger på farten (29)
Tidligere lillebilsvognmand Holger Andersen, Bønsvig, og lastbilvognmand Erik
Nielsen, Jungshoved, fortæller om gravsteder på Jungshoved Kirkegård.
15. august 2016
Der var nu næsten gået to år, siden vi
sidst var på tur – altså rigtigt på tur
rundt i sognet i Holgers bil – så jeg
glædede mig til at høre nye fortællinger
fra Jungshoved.
Vi havde aftalt, at Holger og Erik ville
hente mig i Stenstrup kl. 10.00, og som
jeg tidligere har fortalt, er de to vognmænd yderst præcise, når det gælder en
aftale. Derfor undrede det mig også
denne dag, at de ikke var kommet som
aftalt. Jeg plejer altid at kunne høre
Holgers Mercedes årgang 1956, når
den holder for døren.
Jeg nåede at komme i tvivl, om jeg havde misforstået vores aftale, da det bankede på døren. Det var Erik. Ude på
vejen holdt en lille blå bil af nyere dato.
På bagsædet sad Holger og ventede.
De havde været på pletten kl. 10.00,
sagde Erik, men jeg havde ikke hørt
dem. Holger havde godt nok fortalt
mig, at han havde købt en Toyota Yaris
af sin gode veninde, Grethe, men at
hans gode Mercedes derfor var gået på
pension, havde jeg ikke forstillet mig.
Sådan var det nu heller ikke fat. Holger
havde været på tur med sin nevø, kriminalkommissæren fra Nykøbing F.
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Nevøen ville gerne ud og se det gamle
fyrtårn ved Batterierne ved Roneklint.
Holger er strandfoged langs med kysten ud til Fakse Bugt, og han har derfor nøgler til alle led i skovene ved
Bønsvig Hovedskov og Store Hestehaveskov, så den korteste, og vel også
pæneste vej fra Holger til fyrtårnet, går
gennem skoven. Da de var kommet et
godt stykke ind i skoven, lød der et
vældigt KNALD, og bilen stod fast på
stedet. Den var gået ned med samlede
fødder, som Holger udtrykte det.
Efter en kort rådslagning begav nevøen
sig til fods tilbage til Holgers ejendom,
hentede sin egen bil, kørte tilbage til
stedet inde i skoven, hvor Holgers
Mercedes stod, og sammen kørte de
tilbage til Holger i Bønsvig. Her startede de Holgers Fordson Dexta traktor,
og sammen kørte de på traktor tilbage
til ”gerningsstedet” inde i skoven. Traktoren blev først spændt for bilens
bagende, men bilen stod ubehjælpsomt
fast og var urokkelig.
Bedre gik det, da de fik spændt den for
bilens forende. Langsomt fik de trukket
bilen fri, og så gik det ellers hen til nærmeste korsvej, hvor de kunne svinge
rundt med traktor og bil, så de havde
retning tilbage mod Bønsvig. Hjemme

kunne Holger konstatere, at en af bilens bagvanger var brudt sammen.
Det tog den nu 91-årige Holger to dage
at tage den gamle vange af og to dage
at sætte en ny på. Heldigvis havde han
en ”ny” vange på sit righoldige lager, så
der var kun brug for en ny lydpotte for
at gøre bilen køreklar igen. Nu var der
kun småting tilbage, inden den grønne
Mercedes årgang 1956 igen var køreklar. Holger glædede sig til at få den
tilbage. Han havde svært ved at forlige
sig med at køre i en nymodens bil. Der
var alt for mange knapper i den, den
manglede en choker, den havde ikke
ratslør, og det værste var nok, at der
skulle bruges sikkerhedssele i den. Så
det var en glad Holger, der overlod
chaufførjobbet til Erik denne dag. Erik
syntes, at det var en udmærket lille bil,
ikke som en Volvo, men helt OK *).
Vi havde sammen besluttet, at dagens
tur skulle gå til Jungshoved Kirke og
Kirkegård. Både Holger og Erik har

familiegravsteder på Jungshoved Kirkegård. Holger er kommet i kirken helt
fra barnsben af. Han har også været
medlem af menighedsrådet i en periode.
Efter at vi havde parkeret på det grønne område ved kirkegårdsmuren, gik vi
ind på kirkegården gennem lågen med
det fine smedejernshåndtag, der er slidt
helt blankt af mange års brug.

Holger og Eriks familiegravsteder ligger tæt ved hinanden. I Holgers fars
familiegravsted er Holgers oldemor,
oldefar, farmor, farfar, mor, far og farbror begravet. Ja, sikkert også mine tip41

og tiptipoldeforældre, siger Holger.
Min familie ligger i lag her.
Min farbror var blind. Han havde aldrig
set dagens lys, men han havde store
evner. Af ham har jeg lært at læse og
skrive blindskrift (punktskrift). Når
man skriver blindskrift, skriver man fra
højre mod venstre mellem to plader.
Når man er færdig med at skrive, vender man bladet mellem de to plader og
læser teksten i normal læseretning fra
venstre mod højre. Ligesom i vores
latinske alfabet er der 28 tegn i blindskrift, siger Holger.
Min farbror var meget musikalsk. Han
kunne spille harmonika, så man aldrig
havde hørt noget lignende. Han boede
det meste af sit liv hos mine forældre.

te den hjem på en trillebør, siger Holger. Teksten er blevet ændret. Oprindelig stod der: FAMILIE-GRAV. Kirkens daværende graver, Otto Hansen,
kunne ikke lide den indskrift. En grav
er et åbent hul i jorden, sagde han, så
min far tilføjede –STED, så der kom til
stå gravsted.
Stenen ved siden af har min søster og
jeg sat til minde om vores forældre,
siger Holger. I nærheden findes et andet gravsted, som er Holgers familiegravsted på hans mors side. Den groft
tilhuggede sten fortæller, at det er parcelist N. Petersens familiegrav, Bønsvig.

Inskriptionen, korset og olivengrenen
på gravstenen har min far selv hugget.
Stenen var en marksten, som han fandt
i en stenbunke i den østlige ende af
Jungshoved By. Jeg husker, at han kør-

I graven ved siden af er Holgers morbror, Peter Petersen, begravet. Holger
har besluttet, at hans to familiegravsteder skal bevares, så længe han lever.
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Længere nede på kirkegården møder vi
graver, Poul Hansen. Poul er i gang
med at klippe de mange buksbomhække, der omkranser gravstederne.

Poul er fjerde generation af gravere ved
Jungshoved kirke. Hans mor og far,
Karen og Emil, var graverpar ved
Jungshoved Kirke i mange år. Poul
afløste dem 1.12.1987. Pouls bedstemor og bedstefar, Anna og Hans Chr.,
var også gravere i Jungshoved.

Bedstefaren døde i 1925, da han kun
var 53 år gammel, og Anna stod tilbage
med en børneflok på 12. Hun fortsatte
som graver ved kirken i mange år med
hjælp af bl.a. sønnen, Otto, indtil den

yngste, Emil, kunne tage over som ny
graver ved kirken.
I mange år var stillingen som graver en
deltidsstilling, og graverne måtte supplere deres indtægt med arbejde bl.a. på
Jungshovedgården og hos H.C. Hagedorn i Stavreby (se ”Med Holger på
farten” nr. 4-11 og 1-12 ). Jungshoved
Kirkegård er kendt viden om som en
meget velholdt kirkegård. Når kirken
og kirkegården har besøg af gæster,
bliver det altid bemærket, hvor fint
både kirke og kirkegård er holdt, takket
være gravermedhjælper, Jette Jørgensens og Poul Hansens fine og grundige
arbejde.
Otto Hansen, Pouls farbror, blev senere graver ved Præstø kirke. Otto var
gift med Rasmine, datter af smed Christian Larsen, Stavreby. Holger fortæller,
at han en dag holdt med sin Opel Kaptajn på pladsen ved Præstø kirke, og
her faldt han i snak med Otto Hansen.
Ja, det må være i 1954, siger Holger, for
det var det år, jeg fik Kaptajnen. Otto
Hansen fortalte ham, at han kunne
høre på Præstøs kirkeklokker, når der
ville ske et dødsfald i sognet. Hvis der
kom en efterklang i klokken, efter at
solen var blevet ringet ned, betød det,
at der snart ville ske et dødsfald i sognet. Sådan var det også i Jungshoved
kirke, sagde Otto Hansen.
Pastor Knud Müller, sognets daværende præst, spurgte ofte Otto Hansen, da
denne var graver i Jungshoved, om der
havde været nogen efterklang på klokken. Havde der været efterklang, tog
præsten ikke ud at rejse i dagene derefter. For så vidste han, at der snart ville
43

komme en begravelse i Jungshoved
Kirke. Jeg spurgte graver Poul Hansen,
om han nogensinde havde oplevet dette fænomen. Det havde han ikke, sagde
Poul.
Mange af kirkegårdens gravsteder er
udløbet for flere år siden. Efter at urnenedsættelser er blevet mere udbredt, er
der ikke brug for så meget plads mere.
Menighedsrådet og Poul er blevet enige
om ikke at sløjfe dem alle lige nu.
Imens arbejder man med nye planer
for dele af kirkegården.
På Jungshoved Kirkegård er der i dag
357 gravsteder. Desuden er der 84 urnegravpladser i fællesgrav uden navneplader, 38 urnegrave i fællesgrav med
navneplader, 21 kistegravpladser i fællesgrav uden navneplader og 21 kistegravpladser i fællesgrav med navneplader, fortæller Poul. Flere, særligt de
gamle gravsten, fortæller en historie, og
de har fået lov til at bestå en tid endnu.
Lærer J. Andersen var lærer på Roneklint Skole i mange år. Han var en af de
initiativrige kræfter bag oprettelsen af
Jungshoved Mejeri, sognets sygekasse
og sygepleje, og han fortsatte læsekredsen for sognets beboere (se ”Holger på
farten” 3-14). Lærer Andersen var ikke
tilhænger af planerne for en ny centralskole i Jungshoved, og sognerådet valgte derfor, i respekt for hans synspunkter, at udsætte byggeriet af den nye skole til efter, at han var gået på pension
(se, ”Holger på farten” 3-12). Som man
kan se på de to gravstene, var lærer
Andersen gift to gange.
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Gravsten kan også være med til at oplyse. I dag bruges Stenstrup Mark ikke

som stednavn, men det er den første
del af Fuglsangvej, når man kommer
fra Jungshoved By, fortæller Holger.
Når man ser de mange gravsten, kan
man godt se, at tiderne skifter. På de
fleste af de gamle gravsten står der titler
på afdøde, mange af stenene har dekorationer, der fortæller om afdødes erhverv. Skikken med at skrive afdødes
erhverv skulle være ophørt i starten af
70erne. Lidt ærgerligt synes jeg, fordi
der ofte gemmer sig en fortælling bag
inskriptionen.

mellemrum i maj 1944, fortæller Holger.

I et hjørne af kirkegården har kirkens
graver samlet nogle af de mere bevaringsværdige gravsten. Stedet kaldes et
lapidarium, hvilket betyder en stensamling. Jeg har altid, fra jeg hørte ordet
første gang, syntes, at det var et ord,
der lød godt og en smule eksotisk.
I lapidariet på Jungshoved Kirke viser
Holger mig en sten med to navne på.
Der var to kister i kapellet samtidig,
siger han. Slagtermesteren og hans kone fra Stavreby døde med to dages
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*) Sidste nyt. Holger har nu solgt sin
Toyota Yaris til et familiemedlem. Han
er glad for at være sluppet af med den.
Det var ikke en bil for den tidligere
lillebilsvognmand.

(se også Bente Wermuths artikel om
gravsteder i blad nr. 4 2009)
Fortsætter i næste nummer...
Knud Jacobsen

Stormflod i Stavreby Havn

Foto: Lene Christensen

Den 4. januar 2017 blev Stavreby Havn
ramt af stormfloden som resten af
Danmark. Det sydøstlige Sjælland og
Falster oplevede de største vandstigninger. Der blev målt ca. 170 cm over
daglig vande, og det skulle være det
højeste i over 100 år. Heldigvis var vi
ikke i nærheden af stormfloden i 1872,
der bl.a. oversvømmede store dele af
Lolland.
Forløbet på havnen: På havnen samledes flere og flere mennesker i løbet af
eftermiddagen for at holde øje med
deres havneskure og både. Der blev
trukket snore for at beregne højdefor46

skelle, lavet ekstra fortøjninger og flyttet og hentet både. De allerfleste både
var dog taget op på land for vinteren,
længe før man havde hørt om nogen
stormflod. Da tusmørket indfandt sig,
steg vandet med foruroligende hast. Vi
lagde en genstand på asfalten og konstaterede, at den blev oversvømmet og
skulle flyttes ca. 1 m hvert kvarter.
Nogle var gået ind på Ternen for at
sidde og drikke en sodavand og
”snakke om tingene”, men opdagede
så pludselig, at lyset gik ud, og vandet
stod op til knæene, da de trådte ned fra
trappen.

Nogen tid efter at alle var gået hjem,
kørte en bil ned på havnens græsmark,
som er hævet over havnen. Her opdagede man, da bilens lyskegle gled ud
over vandet, at en båd var på vej til
Sandvig eller Kragevig. Båden havde
ellers stået på land på klodser og med
bukke. Et par mand sejlede ud med en
robåd og fik den hentet ind igen. Hvem
havde drømt om at bådene, som var
taget på land, skulle ud at sejle sådan
helt af sig selv?
Skader/mangler:
Alle fire broer var under vand, så havnen var sådan set helt væk. Ca. seks
brofag rev sig løs og drev ud i fjorden –
de er ikke fundet i skrivende stund.
Gunners skur, som ellers er temmelig

højt hævet over broerne, blev oversvømmet med vand 20-30 cm op ad
væggene. Strømmen var gået, da nogle
samledåser var kommet under vand.
Opstablet tømmer og pæle lå spredt
over et større område. Mange skure fik
vand over gulvniveau, men jeg har ikke
hørt om større skader.
Konklusion: Ingen af havnenes folk
har set vandet være så højt – heller ikke
dem med mange års erfaring. Det værste var nok, at vi mistede seks brofag.
Vi må så bare lave nogle nye. I fremtiden vil vi nok tænke lidt mere over
hvilke foranstaltninger, vi skal foretage
med hensyn til lignende hændelser.
Karsten Elm

En usædvanlig sejltur – en højvandsberetning

Foto: Anne Okholm
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Dagen før det varslede højvande, tænkte jeg ”en tur på havnen må kunne give
den rette information om, hvad der er i
vente”. Der mødte jeg Gunnar og Fido
i havneskuret og fik en masse god snak
– som vanligt. Gunnar sagde, der var
lovet 2 m i Kalvehave, så jeg rundede
mine kajakker på hjemturen, de blev
slæbt godt op på græsplænen, og fortøjet til en solparasolcementklods – jeg
skulle virkelig være sikker!
Aftenen efter kom højvandet. Omkring kl. 21.00 blev jeg ringet op af
Hanne (bådejer i Stavreby, red.) ”Vores
båd er meldt drivende i havnen? Per er
på rejse...” Så på med et par waders og
en redningsvest og afsted til havnen for
at se, hvad jeg kunne hjælpe med. Der
var kommet flere til.

Bendts rojolle blev indfanget – den
drev rundt på engen, i en fortøjning!
Jollen blev bemandet, og vi fik afhentet
den drivende speedbåd, der var
”strandet” på toppen af en fortøjningspæl. Lidt af et mirakel, da der blæste en
god fralandsvind, så det var rigtig heldigt. Den kunne ellers nemt have taget
turen til Sandvig.
Jollen blev fortøjet på parkeringspladsen, hvor vi var sejlet fra, der stod nu
60 cm vand! Lidt underligt at fortøje på
den måde, men som billederne viser,
var forholdene på havnen usædvanlige
det døgn. Og ved fælles hjælp klarer
man meget.
Henrik Gurskov, Stavreby

Syng sammen-aften
Kan du lide at synge sammen med andre?
Så kom op på første sal i skolen, og vær med. Alle er velkomne. Vi synger lystige
viser, højskolesange, salmer, nye viser, årstidssange m.m. Mogens Jacobsen spiller
til. Der er mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen.
Sidste gang i denne vinter er:
Tirsdag 4. april kl. 19.00-20.30 i Jungshoved Skole
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KULTURAFTENER

FORENINGEN NORDEN på JUNGSHOVED SKOLE
KULTURAFTEN om Finland
Torsdag 30. marts KL 19.30 på Jungshoved Skole
Den finske ambassadør Ann-Marie Nyroos eller en anden medarbejder fra Ambassaden fortæller på baggrund af 100-året for Finlands selvstændighed om landet.
Finland er et nordisk land med mange ansigter. Det er et højteknologisk samfund
præget af innovation og, ved siden af Sverige, EU’s nordligst beliggende medlemsland. Finnerne spiller en særdeles aktiv rolle i verdenshandlen, international politik,
uddannelse og kunst.
Arr. Foreningen Norden
ALLE ER VELKOMNE
Foredrag, kaffe/te & kage/frugt 50 kr.

FORSKNINGENS DØGN
torsdag 27. april 2017
Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø
Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert
år i uge 17 med cirka 500 events og mere end 70.000 besøgende. Uddannelses- og
Forskningsministeriet er initiativtager.
Nærmere følger.
Arr. Foreningen Norden
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Lærling i Brugsen

Jeg er født 19. april 1945 i Skuderløse.
Mine forældre, Grete og Harry Larsen,
købte i 1956 et lille landbrug i Jungshoved og flyttede til Hovmarken 2 i april,
sammen med min bror Carsten og
mig.
Jeg begyndte i Jungshoved Skole. Jeg
kan ikke huske, om det var den første
sommer eller den anden, at elever der
skulle i realen blev flyttet til Klosternakkeskolen i Præstø, men jeg ville
under ingen omstændigheder flytte
skole igen. Lærer Nørskov og frk.
Lund havde flere samtaler med min
far, men jeg blev i Jungshoved.
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Jeg blev konfirmeret i foråret 1959 og
skulle så have en læreplads. Jeg ville
gerne på kontor, men nu manglede jeg
realeksamen. Håndværk var ikke lige
noget for mine hænder, og at få jord på
fingrene er noget af det værste (jeg får
”gåsehud” ned af ryggen). Hvad så –
far talte med uddeler Jens Caspersen i
Brugsen. Jeg var knapt 14 år og Birthe
(Prip) var ikke færdiguddannet, så jeg
blev arbejdsdreng det første år. Så var
det lige med tiltalen til min chef, jeg
havde jo altid sagt ”Jææns” i Brugsen,
det løste han meget fint, jeg skulle sige
du og Caspersen.
Den første dag skulle jeg pille spirer af
nogle kartofler i kælderen, jeg brugte
tommelfingrene men kom ingen vegne, det var uoverskueligt. Mor fik dog
sendt mig afsted igen næste morgen, og
der kom min redningsmand, parcellist
Wilfred Ratje fra Fuglsang, han kom
ned i kælderen og kunne godt se min
nød. Han tog en stofsæk og fyldte den
halvt, så vi kunne ryste spirene af kartoflerne – ellers var jeg nok aldrig blevet kommis. Året efter kom jeg fire år i
lære. Månedslønnen var 176,00 kr.
Vi fik varer hjem med fragtmand Gustav Hansen, Præstø. Han kørte lastbilen ind i en port, hvor sække og kasser
blev hejst på loftet med et stort hjul
med rebtræk, hvis en sæk faldt af, var
det med at springe for livet. Andre
varer blev aflæsset på andre lagre eller
kælderen. Øl og vand, i 50 stk. kasser,

blev læsset ned gennem et kældervindue til en rampe, hvorfra det blev fordelt i andre rum. I kælderen var der
også vinlager og et rum med reb i alle
tykkelser, under loftet hang gummistøvler og træsko i alle størelser. I ølkælderen lå der 200 l jerntromler med
sprit, maskinolie, fernis samt trætønder
med spegesild.
På loftet var der isenkram: Værktøj,
kotøjr, krukker m.m. Der var også porcelæn, som blev lejet ud til fester. De
sække, der blev hejst på loftet, var fx
sukker, mel, gryn, salt og soda, der blev
hældt ned i siloer til bagbutikken, hvor
det blev vejet af i poser fra ½ til 5 kg.
Man lærte at lukke en pose rigtigt, den
blev foldet ned og ikke som hos købmændene, der rullede posen ned og
lukkede med en elastik. Vi havde papirposer i alle størrelser, de hang på søm
på væggen, dem brugte jeg åbenbart
for mange af til småting, for Caspersen
sagde, at alt, hvad man kunne gange
med 360, skulle man passe på. Herefter
lærte jeg at lave et kræmmerhus i stedet. Dette råd har jeg tit tænkt på. Her
blev også vejet svesker og rosiner m.m.
i celofanposer, der blev lukket med en
varmeplade. Kaffe var noget af det
bedste at veje af, der var Blå, Hvid og
Rød Cirkel.
Det var ikke altid lige nemt at finde
diskplads i bagbutikken, der var næsten
altid ”gæster”. En øl kostede 85 øre, så
jeg lærte hurtigt 85-tabellen: 0,85-1,702,55-3,40 osv.
I udhuset var der foder og strandskaller
til hønsene, cement, kalk, koks, cinders
og briketter, der blev leveret med vogn-

mand Erik Nielsen. Der var også hønsenet. Bag huset var der 200 l tromler
med forskellige tjæretyper.
På gårdspladsen stod en gammel Essostander, hvor landmændene kunne
købe farvet benzin uden afgift mod af
aflevere benzinmærker fra Toldvæsenet. Standeren havde to glas foroven
med hver fem l, der blev fyldt ved at
håndpumpe benzinen op fra jordtanken. Når et glas var fyldt og skulle tømmes, slog man et håndtag til side og
fortsatte med næste glas. Jeg har fyldt
mange 200 l tromler og måtte huske at
lægge en lille sten på en plade for at
huske, hvor mange glas der blev tømt –
det skulle jo passe med tromle/dunk.
Under disken i butikken var der vogne
med de afvejede poser mel, kartoffelmel, sukker, flormelis, salt, gryn, soda
m.m., og på disken lå udvalgte varer
bl.a. klipfisk samt et glasskab med ost.
I butikken var der også isenkram, køkkenting og nips, der var også manufakturvarer med strømper, stof og strikkegarn. Når en kunde ville strikke en
sweater, skulle der bruges et bestemt
antal nøgler garn. Garnposen blev så
lagt til side med navn, for hvis der skulle bruges et ekstra nøgle, var det vigtigt,
at det var af samme indfarvning. Glemte kunden at meddele, at sweateren var
færdig, lå der måske et nøgle eller to
tilbage.
I slagterafdelingen var der flæske- og
oksefars, medister, flæsk, hjerter og
lever. Pålæg skar vi på en pålægsmaskine. Vi fik kødet leveret fra Slagteriud-
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salget i Præstø, det kom med Aksel
Frederiksen i rutebilen.
Smør hentede vi nykærnet på Jungshoved Mejeri, det var så blødt at det var
svært at have på cykelbagagebæren
uden at klemme det. Frugt og grøntsager kom Else og Max Petersen fra Viemose med, de købte senere Kirsebærkroen i Præstø. Der kom også en
”kagemand” med citronmåner og mazarinkager m.m. Når vi manglede nogle
varer, lånte vi i andre brugser, jeg har
været rundt på cykel/knallert til Kindvig, Skibinge, Ugledige og Grumløse,
men aldrig i Bårse.
Hygiejnen var så som så. Ude bagved
var der en lille håndvask og et næsten
altid vådt håndklæde. Ved siden af
vasken var der en petroleumspumpe,
hvor man pumpede den mængde op,
som dunken eller flasken kunne rumme, fx en 3/4 l-flaske, hvor der måske
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var en stump prop i. Så sprøjtede petroleum ud over kittel, væg og gulv, der
lå altid gamle aviser på gulvet – så vaske hænder, ud og skære pålæg, tappe
tjære, skære ost eller veje en lille pose
cement eller kalk af, tappe benzin, så i
kælderen efter spegesild.
Ved diskbetjening kunne det godt tage
sin tid. Hvis kunden fx skulle have to
flasker hvidtøl, blev de hentet i kælderen, når de så var hentet, skulle kunden
også have tre sodavand, så gik turen
igen i kælderen. Det var nemmere, når
ordren var skrevet i kontrabogen, så
kunne man skimme siden og spare
mange skridt. Vi havde vores egen
skuffe i kasseapparatet, den skulle så
tælles op og helst stemme ved lukketid.
Fire gange om ugen blev der kørt varetur til kunderne i Jungshoved og
Præstø. Kunderne afleverede deres
kontrabog med de ønskede varer

(nogle telefonerede). Her lærte man
hurtigt, hvad kunden ønskede, hvem
der brugte dette mærke kaffe, øl, vand,
tobak, cigaretter m.m., for mange skrev
kun antal/stk., pund eller kilo. Afregningen var meget forskellig, nogle var
jo i marken, når brugsbilen kom, så lå
der gerne penge i en skuffe eller andet
sted. Hvis døren var låst, hængte nøglen et ”sikkert” sted. Andre betalt uge-/
månedsvis. Der var også større gårde,
der betalte, når de havde høstet eller
fået sukkerroepenge, de kom så ind på
kontoret og fik portvin og cigar. Uddeleren hæftede selv for kreditten.
Handelskolen var på Klosternakkeskolen to gange om ugen om vinteren,
efter at gulvet var fejet i butikken efter
lukketid. Det sidste skoleår var den ene
dag ”dagskole” fra kl. 16. Turen til
Præstø foregik på cykel, senere knallert
– først en Stafette, der blev udskiftet
med en Puck.
Som lærling gik jeg i en tyk, brun kittel,
først som udlært var det i en hvid, me-

get stivet kittel, lejet af Sydsjællands
Dampvaskeri i Præstø.
To gange om året var der vareoptælling. Om vinteren to dage og om sommeren én dag. Bestyrelsen hjalp til, når
de havde ordnet deres eget arbejde
hjemme, så mange kom først op ad
formiddagen. Efter en god frokost blev
der talt lidt igen, så var det kaffetid med
cognac, derefter kom kortene frem, og
vi så ikke meget til de fleste hjælpere
den dag.
Jeg blev udlært i april 1964 og blev i
Brugsen til september, hvor jeg skulle
ind som soldat. Første månedsløn
1.100,00 kr. Siden har jeg været på kontor, med undtagelse af en kort periode
under Jens Caspersens sygdom, hvor
jeg hjalp til.
Det var et lille tilbageblik på noget unge mennersker ikke tænker på i dag, det lyder også
som i gamle dage – men jeg havde en god tid i
brugsen og kendte næsten alle på Jungshoved,
de var jo mere eller mindre i familie – i dag ved
jeg ikke hvem der bor hvor.
Erland Larsen.

VANDREFESTIVAL 2017:
Travetur Jungshoved rundt, 22 km
Traditionen tro inviteres til travetur Jungshoved rundt lørdag 19. august kl.
10.00 fra Jungshoved Kirke.
Nærmere følger i næste blad, men sæt kryds i kalenderen. Det er fjerde gang,
turen gennemføres, og sidste år deltog 53 glade vandrere; der er plads til
flere.
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Under krigen 1940-45 skete der store omvæltninger i Stavreby. Det var vanskeligt at skaffe petroleum til
fiskeriet, men til gengæld bød tørvemoserne i sognet på gode indtjeningsmuligheder. Familierne i Stavreby
supplerede indtjeningen ved fiskeriet med alt forefaldende arbejde. Dette billede stammer fra Ambæk mose.

Helt til venstre:
1. Fisker Alfred Rasmussen med spaden. 2. Med greben Kristian Larsen, er fætter
til I.C.Larsen. 3. Parcellist Hans Hansen, "Ebba-Hans". 4. Fisker Jens Rasmussen
med skraberen, bror til Alfred. 5. Lilly Jensen, gift med Rasmus, Alvings morbroder. 6. Emmy Hansen, datter af Jens Rasmussen, gift med Ingvar Hansen og mor
til Gunnar Rasmussen. 7. Sofie Asmussen, gift med fisker Jens Rasmussen. 8. Johanne Hansen, gift med a.mand Laurits Hansen. 9. Tørvefabrikant I.C.Larsen med
hvide gummisko. Ørvards kone er hans datter. 11. Stående op ad hesten ses fisker
Villy Rasmussen, ugift søn af Jens Rasmussen. 12. Højt til hest ses fisker Gunner
Rasmussen, sammen med sin søster Inge. 13. Sigurd Johansen, Ambækgården.
I.C.Larsen havde lejet Ambækgårdens mose, halvt bag hestens mule ses 14. vognmand Carl Jørgensen, senere druknet ud for Staureby. 15. Chauffør Jens P. Johansen, der kørte for vognmand Carl Jørgensen, tilstede for at køre tørvene væk. 16.
Kristian Petersen, "Pæsens Kristian", Møllestedet, bror til parcellist Svend Jensens
Emmy. 17. Hans Nielsen, Bønsvig, arbejdsmand i skoven. 18. Solveig, der senere i
en årrække var gift med "skov-Hans" Pedersen, indtil hun rendte hjemmefra.
Se også side 63...
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Et sted på Jungshoved (23)
Traktørstedet i Bøgeskoven
Fra Jens Anker Hansen, Over Lyngen, har vi modtaget denne spændende beretning. Den er
skrevet af den navnkundige, nu afdøde, Søren ”Major” Nielsen, Stavreby. Søren Nielsen var
utrolig velbevandret i områdets historie og har skrevet om flere steder på Jungshoved, bl.a. om Stavreby Havn. Vi bringer artiklen uændret fra Søren Nielsens hånd – som det vil fremgå andetsteds
i bladet, har ejendommen nu fået nye ejere.
Det fornemme og stærkt ombyggede hus
i Bøgeskoven var igennem 100 år et
kendt traktørsted for passagerer, der ankom eller afgik med dampskibsruten, der
siden 1830erne gik gennem Bøgestrømmen.
En af kongerigets vigtigste ruter var forbindelsen mellem København og Kiel,
der i mange år blev besejlet med hjuldamperen ZAMPA. Det er måske ikke
så kendt, at passagen mellem Degneholmsgrunden og Kostegrunden allerede
i 1820erne blev udgravet for at tillade
dampskibsfarten – stedet hedder nu ”De
fire koste”.
Ruten til Kiel gik uden om Præstø, der
også dengang blev anset for at ligge meget afsides. Passagerer til og fra Præstø
måtte afvente videre transport ved traktørstedet i Bøgeskoven, hvor en lille landgangsbro, der var forsynet med en signalmast, tillod, at man kunne lægge til med
en lille jolle. Skulle man med dampskibet,
hejstes et signal på masten – og så måtte
man afvente damperens ankomst. Da var
det rart at kunne søge ly på traktørstedet,
indtil man hørte dampfløjten i det fjerne
– så samlede man sin bagage og begav sig
ned til broen.
Damperen stoppede op ude i farvandet
og sendte sin jolle ind med de passagerer,
der skulle videre til fx Præstø – og samti-

dig afhentede man de rejsende, der ventede på broen. Ved traktørstedet gjorde
kuskene fra Præstø vognene klar – og
snart gik det af sted ad Jungshoveds landeveje.
Mange kendte personer har passeret
traktørstedet i Bøgeskoven. H.C. Andersen, Thorvaldsen og Carit Etlar
(forfatteren til ”Gjøngehøvdingen”) har
ofte afventet videre transport i Bøgeskoven. Her holdt Stampernes kusk, Per
Sille, og ventede på gæsterne til Nysø, og
her ventede borgerskabet på Præstøs
kuske. Der var liv og glade dage! Og der
var også angstfuld venten.
Slagtermesteren fra Præstø, der havde
betalt Balle Lars for at myrde svigermoderen i Ugledige, sad vel i angstfuld venten for at rejse til hovedstaden to dage før
det berammede mord. Men alibiet holdt
ikke – retfærdigheden skete fyldest, og
slagtermesteren endte i jern på Bremerholm.
Men alt får jo en ende. Præstø fik sin
jernbane, og passagertrafikken gik uden
om traktørstedet ved Bøgestrømmen.
Nu var det kun et fattigt traktørsted, hvor
enkelte galninge på cykel kom forbi. En
øl og en kop kaffe. Det var vel alt.
Men liv kom der dog, når fiskerne fra
begyndelsen af 1900-tallet begyndte at
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afholde deres kapsejladser ud for det
traditionsrige sted. Der skulle samles
penge ind til bygningen af en havn i Stavreby. Så blev der danset, spillet kegler (en
af kuglerne hænger i museet på Stavreby
Havn) og drukket bajere. Men også de
festlige dage er for længst forbi.
Stedet blev solgt til en mand fra København. Han var i familie med en kendt

cigaret- og spritsmugler, så der kom lidt
natteliv, indtil politiet omsider slog til, og
roen atter sænkede sig over Bøgeskoven.
Nu residerer vor gode ven, William, derude. Han rejser skov og skaber fremtid
og skønhed, og kun få aner, hvad stedet
rummer af farverig fortid.

Læserbrev i Præstø Avis
den 12/5-1859 (Præstø lokalhistoriske arkiv)
”Oversættelse”:
(Indsendt)
Den af hr. Grosserer Prior
oprettede Dampskibsforbindelse har bragt os Hovedstaden saa nær, at en 4 timers
rejse bringer os lige ind i dens
Hjerte, – at denne Rejsemaade
er ulige bekvemmere, billigere
og behageligere end befordringen pr. age, hvor man
behøver 10 timer for at nå
samme Mål, er så indbydende
at enhver, der agter at gæste
København, foretrækker hiin
Rejsemåde. Hr. Prior har gjort
Alt hvad der med billighed
kan fordres til de rejsendes
bekvemmelighed, og dette
erkjendes med taknemmelighed af Publicum, kun står der
en ting tilbage, som det ville
være i Hr. Priors interesse at
råde bod på, og det er, at finde
den rette vej fra Præstø til
Bøged; alle de krumninger
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som denne vej gør, lede de ubekjente
Dampskibspassagerer vild, og vi kunne
anføre mange Exempler på hvorledes
hele Familier har måttet vende om,
fordi de ad en fejl Vej vare kommet
forsilde til Dampskibet; vi tillade os
derfor at rette den intrængige opfordring til Hr. Grosserer Prior, snarest
muligt at betegne de vildsomme steder
af vejen med Vejvisere, en foranstaltning, der kun ville medføre en ubetyde-

lig bekostning i forhold til dens nytte
og som ganske sikkert hurtigt ville blive
dækket af de rejsende, der nu ikke tør
vove sig til Bøged af frygt for gå vild
Underskrevet: Flere Rejsende
Vi kunne ikke noksom anbefale denne
gavnlige foranstaltning og tilføje, at der
behøves 7 vejvisere som vistnok kunne
haves på stedet for 3 Rd. Pr. Stk.
Underskrevet: Red.

Mere fra arkivet: Fartplan
Både foranstående læserbrev og fartplanen er indsendt
Af Allan Capion, Lundegård

Kom til loppemarked
i Bønsvig by
søndag 11. juni 2017
kl. 10.00-15.00.
Der vil være åben café hos Pia Prehn.
Spørgsmål vedr. loppemarkedet kan rettes til Lis Jespersen, 60127801
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Årets gang på Staureby Havn

2016 var et fint år for Staureby havn.
En masse turister fra både ind- og udland har været forbi, og der har været
en reportage i lokalkanalen. Fiskeriet
har været tilfredsstillende – dog med
nogle forhindringer. Havnen er stadig
en unik perle, som ikke har sin lige i
dagens Danmark.

Årets gang har været som følger:

Generalforsamling – både sættes i vandet – havnedag (arbejdsdag) – møder
om uddybning af indsejlingsrenden –
daglig drift af ”Ternen” – fugleskydning – lerdueskydning – græsslåning –
reparationer af skure og havneanlæg
samt nybyggeri – plan for forstærkning
af den gamle kaj – koste fra indsejlings58

renden samt Nakkekosten og ”kuglen”
taget op.

Fiskeri

De medlemmer, som fisker, har dog
haft et forårsfiskeri, som ikke ligefrem
har været optimalt.
Ingen fangst af ørred, aborre og gedde.
Forbuddet går foreløbig til 2020!
For rusefiskeri efter ål blev der sat en
stopper for fiskeriet ret tidligt på foråret. Årsagen var ”vores ven” kutlingen. Denne fisk optrådte i så store
mængder, at bunden virkede helt levende, og ruserne blev fyldt til bristepunktet. Ingen ål kunne komme ind i
ruserne, så fiskeriet stoppede helt.

I efteråret var rusefiskeri efter ål derimod igen super godt som sidste år.
Geddefiskerne, som kommer og sætter egne både i vandet, og som mest
fisker i Noret ved kirken, har der været
pænt mange af. De har dog meldt om
svigtende fangster på det sidste. De
fisker efter catch og release-princippet,
så måske har de lidt svært ved at huske,
hvor mange fisk de har haft på krogen.
Der er i øvrigt foretaget mærkning af
gedder i vores område, så man kan
blive klogere på, hvor fiskene vandrer
hen, og hvor hurtig de vokser. Hvis
man fanger en mærket gedde, skal man
indrapportere det straks. Vi Staureby
fiskere synes, det hele er noget pjat, da
vi mener, at antallet af gedder mere er

bestemt af naturens gang – saltvandsprocenten, iltsvind, forurening, andre
fiskearters overtag, skarver osv. Geddefiskerne har måske endda gjort det
værre ved at beskadige geddernes gæller, når de fjerner den slugte krog. En
lille skade på gællen, og fisken dør stensikkert efterfølgende – det gør den
sjældent, når den bliver befriet fra et
garn. Det skal også lige bemærkes, at
det er meget få gedder, som bliver
hjemtaget af Staureby fiskerne i årets
løb – et par stykker pr. mand måske.
Bortset fra alt dette, så ser vi med glæde
og forventning frem til godt fiskeri og
gode oplevelser på havnen i Staureby i
hele sæsonen 2017.
Karsten Elm

Om Lodshuset i Roneklint
Så er der gået næsten et år, siden jeg
sidst fortalte lidt om vores langstrakte
byggeprojekt. Vi havde fået tag, tagpaptag, på huset, og det synes at være
tæt. Vi syntes næsten, at vi var halvt
færdige, men sådan skulle det ikke vise
sig at være. Det arbejde, som var nødvendigt indvendigt i huset, viste sig
snart at være mere omfattende, end vi
måske havde forestillet os. Da vi rykkede vores teltpæle fra København og
ned til sommerhuset ved Maderne i
marts måned, stod den derfor på indvendigt arbejde.
I løbet af byggearbejdet havde vi besluttet os for, at huset skulle have et
varmegenindvindingsanlæg. Det medførte, at vi måtte have hjælp af Anders

Christiansen til at etablere ventilationsrør, der hvor skunkene skulle bygges,
og det kom selvfølgelig til at tage sin
tid, før jeg kunne gå i gang med dem.
I ventetiden gik jeg i gang med at fuge
alle de tretusinde lecablokke efter og
dernæst lime dampspærren fast til murene. Det mente Benny Petersen, jeg
snildt selv kunne ordne. Og det kunne
jeg da, men det var pokkers til arbejde.
I underetagen gik det fint. Der kunne
det ordnes fra en wienerstige. Men i de
høje partier, og dem er der altså ret
mange af, måtte jeg bygge stilladser op.
Seks meter stillads, så kunne jeg nå
kippen de fire steder, hvor den lå i den
højde. Først blev dampspærren limet til
væggen, men ikke nok med det, så
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skulle der limes strimler af plastiknet
over den fastlimede dampspærre med
fliselim, ellers ville Benny Petersen ikke
kunne pudse op over limningerne. Så
dampspærren er tæt – det er sikkert.

Ventilationsrør i skunk

Der fuges og limes

Som sagt, så blev rørføringen til ventilationsanlægget hængt op, imens jeg
kravlede rundt på stilladser med lim og
klister. Og det var ikke helt nemt at få
den rørføring på plads. Jeg har aldrig
brudt mig meget om de ventilationshætter, som man ofte sætter på taget.
Derfor gik jeg en del op i at finde alternative steder at trække luft ind og ud af
huset, og det er lykkedes ganske pænt.
Indsugningen sker under tagskægget på
nordsiden, og udblæsningen findes i
den vestre gavl. Ventilationen fra badeværelserne er ligeledes ført ud under
tagskægget mod nord. Så ingen hætter
på taget!
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Da ventilationsrørene var hængt op,
kunne jeg gå i gang med at bygge alle
de skunke, som ville komme til at skjule dem. Det i sig selv var et stort og
tidskrævende arbejde, og da de så var
færdige, skulle også de beklædes med
net limet fast med fliselim, så de senere
kunne pudses lige som de indvendige
mure.
Alt dette kom til at tage så lang tid, at
mennesker som ikke kommer her så
ofte, og som gik forbi huset, og ingen
udvendige fremskridt så, forsigtigt
spurgte andre, om jeg mon var syg eller
død. Men så galt stod det altså ikke til –
jeg havde bare en ”indadvendt” periode, kan man sige.
Min kone og jeg har altid haft en svaghed for funkis-tiden og dens design.
Derfor tegnede jeg selv dørene til huset
og fik dem svejset op hos min gode
genbo Energismeden. Dørkarmene

bestilte jeg hos Anders Madsen, hvis
lærling Frederik (den Frederik som for
nylig vandt bronze i den Europæiske
Skills Competition) blev den, som lavede dem. Derefter blev dørene elgalvaniserede i Roskilde. Vi turde ikke
lade dem dyppegalvanisere, da vi så
risikerede, at de ville slå sig på grund af
opvarmningen. Efter galvaniseringen
blev de pulverlakerede i Næstved.
Medens alle disse processer var undervejs, var tiden kommet i august til at få
huset isoleret. Jeg havde allerede for
længe siden besluttet mig for, at det
skulle isoleres med papirisolering. Med
den langsomme byggeproces ville det
have været vanskeligt at isolere med
rockwool, fordi det hele tiden ville have været nødvendigt med afdækning
mod regnvand. Nu stod huset langt
om længe med alle hulrum tætnede og
med adgang til dem alle. Både indefra
og udefra. Det blev Tømmergården i
Bårse, som foretog isoleringen, og det
var ikke en lille sag. Det kom til at tage
60 timer og 7,5 tons isolering, men så

Isoleringen blæses i etageadskillelsen

var jobbet også gjort. Og ingen utætheder sporet!
Og nu endelig, mens jeg ventede på
døre og glas til hele underetagen, kom
det øjeblik, jeg og mange andre havde
ventet på – jeg i over to år, for så længe
siden var det, at jeg havde stået bag
vores sommerhus og skåret træ ud til
den meget omtalte bulbeklædning. Nu
kunne den monteres, efter at huset var
blevet isoleret. Og det gik jeg så i gang
med. Ikke noget stort arbejde, men et
arbejde som på en måde var lidt af en
prik over i’et. Huset fik sit endelige

Bulbeklædningen skæres på længde
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udseende. Lige umiddelbart var jeg
måske lidt skuffet over, hvor spættet
det kom til at se ud, men det skyldtes
kun, at nogle af de planker, som havde
ligget ude i over to år, nu var blevet grå,
medens andre ikke var det. Et problem
som tidens tand og solen vil jævne ud.
Det var et stort øjeblik – så stort at jeg,
da jeg skulle skære den sidste planke til
i bredden, stak ringfingeren i rundsaven. Pokkers også! Jeg havde skåret
noget ind i neglen og var alene hjemme, så fingeren i munden og af med
traileren og så af sted til Næstved Sygehus. Heldigvis var det søndag, og om
søndagen er der tilsyneladende ikke så
mange, der kommer til skade, for jeg
kom til med det samme, og en flink

Bulbeklædning

narkoselæge syede min finger fint sammen med fem bitte små sting. Så nu
har jeg et evigt fysisk minde om yderklædningen på huset.
Endelig var døre og karme parat til at
blive sat i. Det vil sige, karmene kunne
sættes op, men dørene skulle have termoruder limet i, og nu var det novem62

ber og blevet så koldt, at det blev et
problem. Der skulle være 5 grader, for
at det kunne lade sig gøre, og det var
der kun ind imellem. Så jeg mangler
stadig to dobbeltdøre, før de alle sidder
der.

Dette har imidlertid ikke afholdt os fra at
gå i gang med pudsningen af alle husets
vægge og efter dem at sætte lofterne op.
Det blev et arbejde, jeg simpelthen ikke
kunne overkomme selv. Benny Petersen
tager sig af pudsningen og er snart færdig, og Benjamin Beck fra Anders Madsen og jeg har sat lofterne op, hvilket vi
også snart er færdige med.

huset – når de sidste to døre har fået
glas i, altså. Men det glæder vi os til.
Alt i alt har den sidste tid været glædelig
og opmuntrende, fordi disse sidste,
indvendige gøremål på sin vis samler
hele huset til den idé, som ligger bag
det.
Anders Heding

Benjamin og jeg sætter lofter op og laver vindueskarme

I løbet af den kommende uge eller to
skulle vi også få jordvarmeanlægget
samlet, og så kan der komme varme på

Jungshoved minder på Præstø Lokalarkiv

Tørveudgravning i Karl Hansens mose. Gården lå Roneklint 26. Manden med den hvide kasket til højre
er Andreas Petersen. Det er tørv, de står med, og ligeledes det, som ligger på jorden. Til venstre for hestens
hoved er der tørv, som er sat til tørre
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JUNGSHOVEDKALENDER
Onsdag
Mandag
Onsdag
Fredag
Onsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag
Søndag

1. mar.
6. mar.
8. mar.
10. mar.
15. mar.
18. mar.
23. mar.
30. mar.
2. apr.

Mandag 3. apr.
Tirsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Onsdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Søndag
Søndag

4. apr.
8. apr.
9. apr.
23. apr.
27. apr.
27. apr.
29. apr.
3. maj
28. maj
5. jun.
7. jun.
11. jun.
11. jun.

Fredag

23. jun.

Lørdag
Lørdag

8. jul.
19. aug.

Kl. 19.00. Dialogmøde med politikere. Skolen
Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. Musikgudstjeneste "Den musiske Luther". Allerslev Kirke
Kl. 18.00. Fritidsfiskerforeningens generalforsamling. Skolen
Kl. 19.00. Foredrag om Luther. Udby Præstegård
Kl. 10.00-16.00. Madlavningskursus for kvinder. Skolen
Kl. 17.45-19.00. Spiseklub. Skolen
Kl. 19.30. Kulturaften om Finland. Foreningen NORDEN. Skolen
Kl. 10.00-12.00. Affaldsindsamling. Mødested Skolen
Kl. 16.00. Pensionistforeningens generalforsamling. Forsamlingshuset
Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Kl. 19.00-20.30. Syng sammen-aften. Skolen
Kl. 10.00-14.00. Åbent Hus. Skolen
Kl. 19.00. Sang aften. Jungshoved Kirke
Jungshoveds Børns forårsudflugt. Se nærmere på Facebook-side
Forskningens døgn. Foreningen NORDEN. Skolen
Kl. 19.00. Koncert med Nikolaj Rysager. Jungshoved Kirke
Kl. 9.00-14.00. Arbejdsdag. Skolen
Kl. 19.00. Forårskoncert med Møns Big Band. Allerslev Kirke
Åben landsby i Stavreby
Kl. 15-17. Åben have, Bøged Strandvej 27
Kl. 19.00. Lokalrådets generalforsamling. Skolen
Kl. 9.00. Cykeltur Jungshoved rundt. Start ved Jungshoved Kirke
Kl. 10.00-15.00. Loppemarked i Bønsvig
Kl. 20.00. Sankthans gudstjeneste i kirken. Efterfølgende bål ved Slotsbanken
Kl. 9.00-14.00. Loppemarked. Forsamlingshuset
Kl. 10.00. Travetur Jungshoved rundt. Start ved Jungshoved Kirke

GUDSTJENESTER
Se venligst midtersiderne
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