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Kære læser,

når et nyt nummer af bladet JUNGSHOVED skal ud, mødes redaktionen
for at se, hvad der er kommet ind fra
de faste ”korrespondenter” såvel som
nye skribenter. Det sker under hyggelige former, og der udveksles nyheder
over en kop kaffe, inden vi går i gang.
Og hver gang bliver vi overraskede
over, hvor meget spændende, der sker
på halvøen.
I en tid, hvor der – især i medierne –
tales meget om ”udkantsdanmark” og
forskelle mellem land og by, må vi bare
konstatere, at Jungshoved i hvert fald
har ualmindelig meget at byde på.
Således starter i dette nummer en artikelserie om iværksættere på halvøen –
der er flyttet flere til halvøen i de seneste måneder.
Ligeledes med fokus på erhvervslivet
har Peder Andersen indvilget i at skrive
om driften af Jungshoveds største virksomhed både i dette og efterfølgende
numre.

Og så er der spændende nyt om det
imponerende naturgenopretningsprojekt i Roneklint og om et nystartet projekt i Rævholmsmose.
Også denne sommer kan Jungshoved
byde på dejlige fritidsaktiviteter for
såvel fastboende som turister – H.C.
Andersens Verden åbner 1. juli, der
bydes på cykel- og vandretur Jungshoved Rundt med udgangspunkt fra kirken, sejlplanen for ”Røret” ligger klar,
og så er der loppemarkeder både i
Bønsvig (11. juni) og i forsamlingshuset
(8. juli).
Sankthansaften tændes bålet traditionen tro ved slotsbanken efter en kort
gudstjeneste i kirken.
Mere om dette og meget andet på de
følgende sider.
Vi siger tak for de mange, fine bidrag
og ønsker alle en rigtig god sommer!
Redaktionen

KONTAKT:
Jungshoved Lokalråd
Tina Skarnager Åsberg
25 38 81 28
Jungshoved Menighedsråd
Eli Frandsen
55 99 91 99
Styregruppen for Jungshoved Skole
Lise Jacobsen
24 45 31 47
Vicevært for skolen
Niels Holger Wermuth
21 45 82 83
Jungshoved Idrætsforening
Jesper Jørgensen
22 54 07 61
Jungshoveds Børn
Carina Hansen
24 84 85 14
Jungshoved miljøgruppe
jungshovedmiljoegruppe@gmail.com
Strandjagtforeningen
Morten Larsen
24 83 97 76
Pensionistforeningen
Tonny Vang
21 92 75 12
Fritidsfiskerforeningen
Gert Jensen
55 99 80 24
Forsamlingshuset
Morten Larsen
24 83 97 76
Sognets hjemmeside
www.jungshovedkirke.dk
Forsamlingshusets hjemmeside
jungshovedforsamlingshus.dk
Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net
lokalraadetjungshoved@gmail.com
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Som et sikkert forårstegn fik Sofus
Hansen igen sat de 20 fuglebænke op
rundt på Jungshoved. Det skete inden
påske. Tak til Sofus.
den af affald i vores dejlige natur endnu
mere ned til næste år. Jungshoved fortjener en REN natur.

***
Jens Martinsen, Mislehøjvej, har sendt
os dette fine billede af en solnedgang 2.
marts.
***
I bladets septembernummer 2016 fortalte Holger og Erik om rutebiler på

***
Lokalrådet fortæller, at den årlige affaldsindsamling 2. april havde 28 deltagere. Der blev indsamlet 69,7 kg affald,
heraf 164 øldåser. Af indsamlede effekter kan nævnes to vattæpper, en sæk
med fiskeaffald, to sække med husholdningsaffald, slikpapir og cigaretskod i store mængder og tobaksindpakninger. Desværre var der en lille stigning i den indsamlede affaldsmængde i
forhold til sidste år. De håber på, at vi
ved en fælles indsats kan bringe mæng4

Jungshoved. Den artikel har Bushistorisk Selskab valgt at bringe i deres medlemsblad, april 2017. Det er vi stolte af.
***
Aldrig har Jungshoved været klædt så
smukt i gult som i dette forår.
***
Foråret med varme lod vente på sig.
Flere nætter med nattefrost i slutningen
af april sved toppen på kartoflerne,
som jeg i et udslag af forårskådhed
havde lagt i jorden 26. marts.
Knud Jacobsen

Nyt fra Biblioteksfronten
I sommerperioden, hvor
skolen holder lukket fra
1. maj, har du stadig mulighed for at låne og aflevere bøger. Som noget
nyt vil du kunne besøge biblioteket, når
du har brug for det. Du skal blot ringe
til mig og aftale en tid på telefon 28 33
76 76.
Vi har på biblioteket en omfattende
samling fra 2. verdenskrig. Herfra vil
jeg anbefale en bog, der har udgangspunkt i et rigtigt levet liv – en dansk
kvinde, Signe Gondrup, der forelsker
sig i en tysk officer, Felix Markworth.
Bogen er skrevet som en roman, men
fortællingen følger deres liv både i
Danmark og senere Tyskland. Signe
rejser i feb. 1945 med et troppetransporttog til Prag, hvor Felix er leder af
en våbenfabrik. Hans kone er blevet
dræbt i krigen, og han er alene med tre
børn. Felix er Signes livs kærlighed og

hun hans. Man følger deres liv og deres
flugt i et opløst Tyskland, hvor de prø5

ver at nå så langt vestpå, at de ikke bliver indhentet af Den Røde Hær.
På trods af deres kærlighed og mod
bliver de alligevel skilt fra hinanden.
Signe møder senere en amerikansk
soldat og får en datter med ham. Signes
flugt ender i Danmark, i Skanderborg
hos hendes forældre, hvor datteren
Kirsten vokser op.
Signe får et års fængsel for angiveri og
får frataget sine borgerlige rettigheder i
fem år. Herefter forlader hun Danmark. Felix bliver ved folkeretten i Prag

idømt fem års strengt tugthus. De ses
aldrig siden.
Bogen hedder ”Signe” og er skrevet af
datteren Kirsten Blohms mand, Lars
Johansson. Det er en smuk og grum
roman, der giver en indsigt i en befolknings store lidelser både under og efter
krigen. Efter sin mors død i 1999 vil
Kirsten Blohm opklare sin herkomst
og rejser i morens fodspor. Det kom
der en dokumentarfilm, ”Den tyske
hemmelighed”, ud af, som kan ses på
internettet.
Anne Okholm, Stavreby

Planter på Jungshoved

Strandengsplanter – afsnit 2
Salteng – den afgræssede
strandeng
Vegetationen og jordbunden på saltengen er alt andet end en plan
”græsplæne”. Det skyldes påvirkningen
fra havet og afgræsningen af arealet. En
salteng, der ikke er kraftigt drænet, har
sit eget naturlige afvandingssystem. Det
er de såkaldte loer, der er render med
forbindelse til havet. Herfra oversvøm-

Strandengen ved Bøndernes Egehoved med veludviklede loer. Foto: Gunvor Asbjerg
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mer tidevandet saltengen og drænes
igen bort fra engen ved lavvande.
Derudover findes der afløbsløse huller,
de såkaldte erosionshuller. Hullerne
opstår typisk ved, at tang, der skylles op
på engen ved højvande, skygger vegetationen bort. Derved er der ikke noget
til at holde på materialet, som vandet så
kan erodere væk. Erosionshullerne
flytter sig over tid ved, at gamle huller
igen gror til, og nye opstår. På den indre del af dårligt drænede saltenge kan
der opstå saltpander. Det er flade lavninger, hvor noget af det salte vand
efter højvande bliver fanget i lavningen.
Her fordamper vandet, og saltkoncentrationen bliver forholdsvis høj i saltpanderne.
På Danmarks Arealinformation kan
man tydeligt se loer og erosionshuller
på saltengene ved Roneklint og på Ma-

derne og se udviklingen over tid ved at
skifte mellem luftfotoene. Man kan
også tydeligt se loer og erosionshuller
på GoogleMaps, men der kan man
ikke skifte mellem årstal. Ud over disse
forskellige huller på engen, så findes
der også en struktur med knolde. Den
opstår i den nedre del af engen, hvor
jorden er fugtig. Her træder dyrene
jorden i stykker, og knoldene opstår.

Knoldstruktur på salteng ved Bønsvighoved Skov.
Foto: Gunvor Asbjerg

På Jungshoved findes de bedst udviklede saltenge ved Roneklint, ved den
sydlige ende af Bønsvighoved Skov
samt i Ræveholmsmose. Sidstnævnte
ligger dog så langt ”inde i landet”, at
saltpåvirkningen ikke er så kraftig, og
vegetationen derfor består af en blanding af strandengsplanter og ferskvandsplanter.
Som beskrevet i sidste nummer af bladet, så opdeles strandengen i tre zoner
alt efter afstand fra havet: den hydrolittorale zone (den våde zone), den geolittorale
zone (fra middelvandstandslinje → normalt niveau for højvande), den epilittorale zone (den tørre zone, strandoverdrev).

Den geolittorale zone kan man igen inddele i tre vegetationszoner, igen afhængig af afstanden fra havet og højden på terrænet. Zonerne er navngivet
efter placering eller efter plantesamfundet, der er dominerende i den enkelte
zone. Den nedre salteng kaldes også for
”strand-annelgræs” eller ”kryb-hvene engen”.
Strand-annelgræs er dominerende i de
egne af landet med stor tidevandspåvirkning og høj saltkoncentration i havvandet. I vores egn betegnes den nedre
salteng for ”kryb-hvene engen”, da krybhvene forekommer oftere end strandannelgræs. Den mellemste salteng betegnes ”harril – rød svingel engen”, og øverste
salteng betegnes ”rød svingel – jordbærkløver engen”. Vegetationen i de tre zoner er betinget af mængden af salt og
varigheden af vanddækningen samt
dyrenes færdsel. Zonerne kan dog være
noget flydende, og de kan være meget
forskellige i udstrækning. På strandengen ved Bøndernes Egehoved, hvor
terrænet hæver sig langsomt, er den
mellemste salteng forholdsvis stor i
udstrækning, mens udstrækningen ved
Bønsvighoved Skov er meget mindre
pga. hurtigere terrænstigninger.
Den nedre salteng er karakteriseret ved,
at oversvømmelser forekommer jævnligt ved højvande. Bunden er våd, og
knoldstruktur opstår pga. tråd fra græssende dyr. Planterne i denne zone er
tilpasset slid fra havet samt forholdsvis
store saltkoncentrationer. På den mellemste salteng, hvor der som på den
nederste salteng også findes loer, erosionshuller og saltpander, er planterne
også tilpasset salt, men der findes også
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arter, der har en bredere tilpasning.
Den øvre salteng er stadig præget af
salt, men oversvømmelseshyppigheden
er her så lav, at der er plads til langt
flere arter.

Den øvre salteng

Den dominerende art på den øvre salteng er typisk græsset Rød Svingel
(Festuca rubra). Det er en art, de fleste
nok kender til (måske ubevidst), da den
ofte er en vigtig art i frøblandinger til
græsplæner. Derudover findes der typisk en række arter, som også ses i andre naturtyper som fx Kryb-Hvene
(Agrostis stolonifera var. stolonifera), GåsePotentil (Potentilla anserina), HvidKløver (Trifolium repens), Rød Kløver
(Trifolium pratense) og Høst-Borst
(Leontodon autumnalis).
Som betegnelsen for den øvre salteng
siger, så er Jordbær-Kløver (Trifolium
fragiferum) en meget karakteristisk art for
zonen. Derudover finder man også
følgende specielle arter for strandenge:
Smalbladet Kællingetand (Lotus glaber),
Fjernakset Star (Carex distans), Sylt-Star
(Carex otrubae) og den forholdsvis sjældne Eng-Byg (Hordeum secalinum).
Jordbær-Kløver er under blomstring
snublende nem at forveksle med den
mere almindelige Hvid-Kløver. Blomsten på Jordbær-Kløver er en lille smule mere rosa, og bladene har flere nerver end Hvid-Kløvers blomster og
blade. Men når frugten modner, så er
det nemt at kende forskel, og samtidig
forstår man, hvorfor Jordbær-Kløver
har fået sit navn. Blomsten svulmer op,
så den ligner et blegt jordbær.
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Hvid-Kløver og Jordbær-Kløver efter afblomstring.
Hvid øverst og Jordbær nederst. Foto: Gunvor
Asbjerg

Kællingetand (Lotus) hører til ærteblomstfamilien, som også Kløver gør.
Smalbladet Kællingetand ligner meget

Smalbladet Kællingetand med de gule blomster og
de smalle blade. Foto: Gunvor Asbjerg

den Alm. Kællingetand (Lotus corniculatus), men har – som navnet siger – væsentligt smallere blade end Alm. Kællingetand. Den har også lidt færre
blomster i klasen og er generelt lidt
mere spinkel i udseende.
Sylt-Star er en af de forholdsvis let genkendelige starer. Den vokser i tuer og
er ret kraftig og bliver op til 100 cm
høj. Den har en ret kraftig blomsterstand bestående af mange tætsiddende
aks. Det, der dog er mest karakteristisk
ved arten, er den meget skarpt trekantede stængel, der næsten kan være vinget. Den vokser oftest på saltenge, men
kan til tider findes på enge, der ikke er
specielt saltpåvirkede.

Eng-Byg er et græs, som meget ligner
Alm. Byg (Hordeum vulgare). Den har
dog ikke så store kerner som den
stærkt forædlede Alm. Byg, og dens
stakke (det der ligner stride hår på kernerne) er noget kortere. Arten er sjælden, men kan ses på engen ved Bønsvighoved Skov.

Eng-Byg med dens korte stakke. Foto: Gunvor
Asbjerg

… Fortsættelse følger…
Gunvor Asbjerg, Bønsvig

Sylt-Star med de tætsiddende aks og den meget
skarpt trekantede stængel. Foto: Gunvor Asbjerg
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Så fik vi afviklet vinteren 2016/17. Der
har igen været masser af aktiviteter på
skolen og vores månedlige bankospil i
forsamlingshuset.
Den 24. februar var der fastelavnsfest
på skolen. Der var 51 tilmeldte, som
spiste deres medbragte mad og derefter
slog katten af tønden – igen en hyggelig
eftermiddag, hvor gymnastiksalen var
flot pyntet. Pigerne havde igen gjort en
masse ud af borddækningen, havde
bagt kager og lavet præmier til kattekongen og kattedronningen, og der var
også til bedste udklædning. Tak til alle
vores hjælpere.
Den 3. april havde vi generalforsamling
og vinterens sidste bankospil. Der var
85 tilmeldte, så madholdet havde igen
en travl dag – en tak til dem. Samtlige
valg blev genvalg, så det var hurtigt
overstået, og vi kunne få noget mad.
Det var glædeligt, at der var så mange,
der blev til bankospillet.
Den 8. april var det åbent hus på skolen, hvor gymnastikholdet viste, hvad
de kunne – og det var ikke småting.
Den 26. april var vi på Sprogø. Det var
en tur, der var rift om, hurtigt var vi 48

tilmeldte, og det var, hvad der var plads
til i bussen. Vi havde en rigtig god tur,
hvor vi fik en god indsigt i historien
både om Gammel Sprogø og Ny
Sprogø. Ikke mange vidste, at der er 17
km vej på Ny Sprogø, som er blevet
anlagt i forbindelse med brobyggeriet.
Vi kørte rundt om tunnelrøret og under lavbroen, hvorefter vi kørte til Nyborg og fik en dejlig frokost.
Den 28. juni skal vi på Bakken, vi skal
spise frokost, der bliver lidt tid på egen
hånd, og derefter i revyen.
Vores 5-dages tur var planlagt til Harzen i august måned. Det viste sig dog
hurtigt, at tilslutningen var ringe, så
bestyrelsen besluttede at aflyse den. Vi
tog derefter kontakt til Fladså Turist,
som havde en tur til Sydsachen og
Karlsbad i Tjekkiet med afgang 25.
september, og det tegner til, at den
bliver gennemført.
Med disse ord vil vi ønske alle en rigtig
god sommer.
P.b.v.
Tonny Vang

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
10

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus
Det er dejligt at kunne fortælle, at
”vores hus” er i god stand, ser flot ud,
og at vores lejere er yderst tilfredse, når
de har haft fest. Det kræver også, at der
bliver gjort ordentligt rent efter festerne, og at køkken, service m.m. bliver
tjekket efter alle arrangementerne. At vi
udenfor får ryddet nedfaldne grene fra
vores træer/skov, at der bliver lavet vej,
når der er kommet et hul, at der bliver
plantet blomster, slået græs og i det
hele taget bliver ”puslet” i alle hjørner!
Det er en yderst kompetent bestyrelse/
rengøringsstab, vi har med at gøre, som
får det hele til at gå op i en højere enhed! Der er nemlig ikke noget, der
kommer af sig selv!! Vi kan alle være
stolte af vores hus. Der er mange forsamlingshuse på landsplan, som må
dreje nøglen om på grund af dårlig

opbakning, samt dårlig økonomi! Så
derfor vil jeg takke alle, som gør et frivilligt stykke arbejde og får vores hus til
at fungere!
Vi ser alle frem til vores loppemarked,
som er 8. juli, kl. 9.00. Ugen op til er
der altid brug for en hjælpende hånd,
hvis man er interesseret! Hvis man
ligger inde med ting, som kunne være
til gavn for vores loppemarked, kan
man kontakte os på tlf. 23 46 04 05, 29
93 53 14 eller 21 74 96 10. Man kan
også altid gå ind på vores hjemmeside,
www.Jungshovedforsamlingshus.dk.
Der kan man også se, om huset er
booket eller er ledigt den dag, man
eventuelt selv skal have fest.
Vi ses til vores Loppemarked!!
Rigtig god sommer!
Morten Larsen

Nyt fra Præstø og Omegns Strandjagtforening
Strandjagt er stadigvæk den almindelige
mands mulighed for at drive jagt. Men
det kræver noget af én selv at opnå
resultater. Hvis man ikke sætter sig ind
i fuglenes levevis og adfærd samt vind/
tidevand/sol/regn m.m., giver det ingen resultater! Det er faktisk ret krævende og udfordrende. Og med folks
længsel efter udfordringer og kraftanstrengelser er det mærkeligt, at der ikke
er flere, der dyrker denne jagtform.
Vores område er stadigvæk unikt derved, at vi har mulighed for at tage ud
og få en fantastisk jagt-/naturoplevelse

uden totalfredningsområder eller andre
restriktioner.
Vi er mange, der har mulighed for at
nyde godt af vores omgivelser. Men det
er bestemt ikke altid let at forstå de
politiske beslutninger med geddefiskeriet i vores område, der forstyrrer fuglenes mulighed for at trives! Og måden,
man fisker på – man fanger gedderne,
og når man har fanget dem, skal man
sætte dem ud igen?? Alle, som har prøvet at fange en gedde, ved, at den hugger så hårdt, at krogen i de fleste tilfælde sætter sig i gællerne, og gedden forbløder og dør. Mærkelig måde at drive
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fiskeri på! Samtidig med det har aktiviteten med denne form for fiskeri gjort
det umuligt at ligge på træk eller drive
vores traditionelle blishønsejagt i Jungshoved Nor. ØV, ØV!!
Degnholm, som er vores egen ø, ændrer sig fysisk år efter år. Rørskoven på
øen har bemærkelsesvis ændret sig. Det
er en speciel rørtype, som er massiv i
røret og efter ældre folks udsagn, holder 10 år længere end ”almindelige”
tækkerør. Rørtypen findes andre steder
såsom syd for Nyord, Balle og marsken
i Sønderjylland. Det viser sig, at denne
rørtype har mulighed for at få
”rørpest”. Det kan vel sammenlignes
med, at vores elmetræer, asketræer og
kastanietræer har måttet bøje sig for
underlige angreb. Niels Jørgen Henriksen mener, at det er vores afgræsning
med geder, der er skyld i, at rørskoven
er for nedadgående. Det er jeg helt
sikker på ikke er tilfældet, da geder er
nøjsomme dyr over for både afgrøder
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og fuglereder. De er heller ikke glade
for at gå ud i vandet for at æde rørskæret.
For at se ændringen, når der ikke er
afgræsning, vil vi i år undlade at udsætte
geder på øen. Det vil ærgre mange
mennesker, som har fulgt vores projekt, men for at tilgodese alles meninger
har vi valgt ikke at afgræsse øen i år. Vi
håber, at man stadigvæk vil respektere
ikke at komme på øen i ynglesæsonen.
For at få mere aktivitet i foreningen vil
jeg opfordre alle medlemmer til at bakke op om vores fælles aktiviteter såsom
kragejagt, gåsejagt, rævejagt m.m.
Afslutningen på klubaftnernes billard
blev vundet af: Morten Larsen,
”Greven” Jens Anker og Martin Jensen. Tusind tak for en hyggelig sæson.
Vi starter igen 5. oktober. Vores årsprogram hænger på Stavreby havn.
Knæk og Bræk! Og god sommer!
Morten Larsen

Nyt fra Jungshoved Skole
Besøg af de andre egnshuse
og KIF-forvaltning

Åbent hus 8. april som afslutning på vintersæsonen
Fra tidlig morgen duftede hele huset af
nybagte boller, og flagene i hegnet fortalte, at nu sker der igen noget i den
gamle skole. Der var masser af liv hele
dagen både ude og inde, og det var
meget livsbekræftende at opleve for et
94 år gammelt hus.
De mange faste brugere viste, hvad de
bruger huset til, og bidrag udefra var
også meget populære fx droneflyvning
og fjernstyrede biler, som især tiltrak
børnenes opmærksomhed. Arkivet
medvirkede med billeder fra husets
lange liv, og mange fik genopfrisket
minder fra deres skoletid m.m. Vores
nye naturvejleder, Trine, fik lejlighed til
at lære flere børn og voksne at kende i
naturværkstedet. Lokalrådet fik skabt
nye kontakter og budt nye beboere
velkommen.
Skattejagten blev vundet af Maya
Stangbye Madsen.
Tak til alle gæster og medvirkende for
en dejlig dag.

Torsdag 27. april var det vores tur til at
have besøg af de tre andre egnshuse i
Vordingborg kommune, Viemose,
Køng og Allerslev samt Helle Græsdal
fra forvaltningen. Vi har stor glæde af
samarbejdet. Der bliver opklaret en
masse spørgsmål, og kendskabet til
hinandens huse er god inspiration og
giver en fornemmelse af samhørighed.

Tre arbejdsdage i april
Endnu en gang oplevede vi, hvad man
kan tilsammen herude på Jungshoved.
De hvide bygninger i skolen er blevet
kalket, vinduesrammerne rengjort, soklerne malet, skolegården fejet og ordnet, fortovet luget, buske og træer beskåret i hegnet mod sportspladsen,
biblioteket ryddet op, alle stole og borde, vindueskarme og paneler er blevet
vasket, køkkenskabene ryddet op, køkkenet rengjort m.m.
De mange nødvendige opgaver blev
løst samtidig med, at deltagerne fik
”ordnet verdenssituationen” og hygget
sig i hinandens selskab.
Uden alle de frivillige her på Jungshoved gik det bare ikke, STOR tak, fordi I
altid stiller op.

Fra vinter- til sommersæson

Vi har haft en meget aktiv vinter med
mange faste aktiviteter, velbesøgte aftener med foredrag, sang, spiseklub og
lokalrådsmøder. Nu kommer forår og
sommer med cykelture, vandreture,
havearbejde, strandture, sejlture m.m.
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I skolen glæder vi os til at se nye som
gamle brugere af skolen, når vintersæsonen starter igen 1. oktober.
Nu byder vi velkommen til lejere i skolen og i lærerboligen. De kommer her
på lejrskole, familietur, rustur, spejdertur m.m. Vi ønsker alle et godt ophold.

Tre arbejdsdage i april
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Husk, at lærerboligen kan lejes, hvis
man skal have mange gæster på overnatning.
Pva styregruppen for Jungshoved Skole,
Lise Jacobsen

Nye iværksættere spirer på Jungshoved
”Bæredygtige mikrovirksomheder spirer og
trives i et godt netværk, der nyder godt af de
gode kommunikationsforbindelser og nærheden
til Tyskland-København ruten. Sammen med
nye muligheder for distancearbejde tiltrækker
de beboere i den arbejdsdygtige alder. Både
beboere og virksomheder finder god plads og
overskud i kraft af overkommelige og stabile
ejendomspriser.”
Sådan lyder en del af Jungshoveds vision, men hvordan går det med at realisere det?
Bladet JUNGSHOVED har besøgt tre
nye iværksættere, der hver på sin måde
gør de gode tanker til virkelighed. Og
vi håber i fremtidige numre at præsentere flere, så kontakt gerne redaktionen
eller lokalrådet med forslag.

På Fuglsanggaard vender familien Boehm tilbage til rødderne
I 80erne drev Christian Boehm, der er
uddannet landmand, en gård med gårdbutik ved Køge. Efter 23 år med villa
og job i København er hans kone Lotte og han vendt tilbage til livet på landet, indtil videre dog kun på fritidsbasis. Og fritiden går hurtigt i Fuglsanggaards store have, der nu både giver
plads til en smuk, gammel prydhave
med store træer, frugthegn, hønsegård,
stor køkkenhave og mere naturprægede områder til glæde for fugle, insekter

og vanddyr.
Nu avles der kun til eget forbrug, men
ideer om at dyrke nogle specialafgrøder
til salg ligger og bobler. ”Når man ser
familie og venners glæde ved fx at moste årets æblehøst, er det jo nærliggende
at dele glæden med nogle flere”, tænker
Christian.
Foreløbig deles glæden ved den dejlige
have med turister fra nær og fjern, der
overnatter i det lille anneks med eget
tekøkken og grillhjørne i haven. ”De
nyder især roen og udsigten horisonten
rundt”, fortæller Christian, der selv
fandt Fuglsanggaard ved et tilfælde og
forelskede sig i Jungshoveds idyl, straks
han drejede af fra landevejen. Heldigvis
delte Lotte betagelsen og en drøm om
på et tidspunkt også at tilbyde turister
lidt længere ophold med del i havens
produkter.

Om Fuglsanggaard

Det meget karakteristiske stuehus blev
opført i 1875, måske med inspiration fra
gavlene på Jungshovedgaard. Siden skiftede gården ejere en del gange, før Lis
Søndergård i 1977 overtog den fra sin
mor, byggede stuehuset en del om indvendigt og satte sit eget præg på haven.
Omkring 2000 renoverede nye ejere hele
ejendommen, så Lotte og Christian har
kun lavet mindre forbedringer, siden de
overtog i november 2015.
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Lotte og Christian foran havedøren anno 2017

Den helsebringende fred og ro
hos Helle Philip på Præstøgaard

hun tilbyder en række behandlinger
med fokus på spændinger, smerter,
stress, chok og traumer, som man kan
læse meget mere om på www.præstøgaard. dk. Til sommer kan man også
komme på et alternativt højskoleophold med behandlinger og mulighed
for ture i området.
Nu er planen lige så stille at flytte aktiviteterne fra Helles klinik på Frederiksberg til Jungshoved, og de første lokale
klienter har allerede fundet vej til det
smukke, højloftede behandlingsrum.
”Det var vigtigt for mig at finde et sted
med en fredfyldt atmosfære, som kan
være en del af kuren for stressramte og
andre”, fortæller Helle, ”og den fornemmede jeg straks her, samtidig med
at der er mange muligheder for små
ture i området. Her har jeg allerede
fundet mine egne lokale steder, hvor
jeg selv kobler af.”
Selv om Helle kommer fra storbyen, er
jord under neglene ikke helt nyt for
hende. Hendes mor var nemlig pioner
med økologisk byhave, længe før det
blev en mode, og Helle glæder sig til at

Indtil 2015 boede Helle Philip på
Østerbro i København, så Jungshoved var helt nyt land for hende,
da hun søgte efter plads til at udvide sin klinik med muligheder
for kurser og rekreationsophold.
I den gamle firlængede gård på
Jungshovedvej 39 fandt hun de
helt rigtige lokaler og omgivelser.
Gården, der tidligere har været
både Bed & Breakfast og flerfamiliebolig, er nu både bolig og Den fredfyldte atmosfære er en del af behandling og ophold på
rammen om Helles klinik, hvor Præstøgaard
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se sin store sæk blomsterfrø spire omkring gården. ”Jeg er dog meget glad
for den hjælp og de råd, jeg allerede har
fået fra mine gode naboer”, fortsætter
hun, ”og jeg føler mig virkelig hjemme
her med mine to dejlige hunde”.
Navnet Præstøgaard har Helle selv
valgt til stedet, der oprindelig menes at
være en udflytning fra Stenstrup.

De gode gamle sanatorier inspirerer på NæbSkovHus

Med deres faglige baggrund som speciallæge i psykiatri og psykiatrisk sygeplejerske er parret også klædt på til at
håndtere mere komplicerede psykiske
problemer. De tre længer er nærmest
perfekte til formålet, så når de sidste
medarbejdere og praktiske detaljer er
på plads, åbnes der for klienter fra forsikringsselskaber og andre samarbejdspartnere.
For Gustav bliver det næsten en cirkel
der sluttes, han tilbragte nemlig mange
af barndommens ferier på Feddet, som
han får udsigt til fra biblioteket på 1.sal
i NæbSkovHus, som stedet nu er døbt.

Hele Sydsjælland blev trawlet igennem i
årevis, da Henriette og Gustav Halberg
ledte efter et sted at etablere et sanatorium, men det tog kun fem minutter at beslutte sig, da Skovhusevej 27 for nogle år siden
kom til salg. Med inspiration
fra foregangsmanden H. J.
Schou vil de etablere et tilbud
til stressbelastede med de samme kvaliteter som de gode
gamle sanatorier: Lys, luft,
skøn natur og en sund døgnrytme, hvor man kan finde sig Fra NæbSkovHus får klienterne udsigt over Madernes eneståselv og sin plads i forhold til ende natur
andre. ”Når man genlæser
Schous bog ”Nervekuren” fra Privat vil Henriette og Gustav slå sig
1920erne, finder man meget, der peger ned i Stavreby på Enggaard, som de er
frem mod tidens stressproblemer og ved at renovere og håber at bringe lidt
behovet for at fokusere og fordybe tilbage mod den traditionelle byggeskik
sig”, fortæller Gustav, ”og hans ideer i Stavreby med stråtag på nogle af bygfra fx Dianalund vil vi gerne omsætte til ningerne.
en moderne udgave af nervesanatoriet, Også i Roneklint har parret i øvrigt en
også gerne med et tilbud til hele famili- andel i den lokale udvikling med den
er. Vi vil for eksempel udnytte stedets gamle æbleplantage, der indgår i natursmukke morgenlys til at genoprette projektet omkring Sydgården.
døgnrytme og søvn, som er ude af baJørgen B. Svendsen
lance hos mange stressramte, men har i
øvrigt en individuel tilgang til terapien”.
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Jungshoved Lokalråds Miljøudvalg
har besluttet, at man i efteråret 2017 vil
uddele ”Jungshoved Lokalråds Miljøpris”.
Miljøet og naturen betyder meget for
mange beboere på Jungshoved, og
derfor skal Miljøprisen tilgå en person,
en gruppe, en organisation eller en
virksomhed, som har gjort en særlig
indsats for miljøet på Jungshoved.

Prisen er – udover æren – en ”kunstting”, en miljøhat og en flaske champagne samt en festlig reception.
Så kender du én eller flere, du mener,
der fortjener Jungshoveds Miljøpris
2017, skal du inden 15. august 2017
skrive en begrundelse (max. 10 linier)
til Lis Jespersen, lokalraadetjungshoved@gmail.com
Lis Jespersen

Nyt fra Jungshoveds Børn
Palmesøndag, 9. april, havde Bent
og Bjarne fra menighedsrådet sørget
for et par sjove og hyggelige timer med
forskellige påskelege for Jungshoveds
børn og deres voksne.

bakker og spist lækre æggesandwich.
Tina og Carina

Vi startede med at male æg, som vi
bagefter var ude og trille med. En rigtig
sjov leg for både små og store!
Bagefter havde påskeharen været forbi
og gemme påskeæg.
Der blev også kogt æg med løgskaller,
klippet gækkebreve, sået karse i fine
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Find nye kunstnere til
”verdens fire mindste store
kunstudstillinger” på Jungshoved
Sidste år, i 2016, åbnede de fire tidligere
transformatortårne fra 1920erne som
små kunstudstillinger på Jungshoved.
Mange arbejdstimer fra lokale beboere
og kunstnere og ikke mindst donationer fra Nordea og SEAS gjorde, at de
tre tårne (Bønsvig, Fuglsangvej og
Skovhuse) samt informationstårnet i
Lundegårde kunne åbne sidste forår.
Tårnene har været godt besøgte, og
Jungshoved Lokalråd er nu på udkig
efter nye kunstnere, der er interesserede i at udstille i et af tårnene fra starten
af 2018. De kan være lokale/inter-

Information:
Præstø Lokalhistoriske Arkiv
Lindevej 45 (på Biblioteket)
Email: lokal@praesto-arkiv.dk
Telefon i åbningstid: 55 36 31 09

nationale, enkelte personer/sammenslutninger, malerier, foto, installationskunst. Kun fantasien sætter grænser –
og selvfølgelig økonomien.
Det skal nævnes, at tårnene er 2-3 meter høje og ca. 2 m2 i areal. Så der skal
tænkes kreativt.
Men har du en god ide, kender en der
kunne være interesseret osv., så skriv til
Jungshoved Lokalråd/Lis Jespersen mislisjespersen@gmail.com, senest
15. august 2017. Skriv kort om kunstner, ide og budget.
Du er også velkommen til at kontakte
Jørgen Hein eller Gerda Silke Holm
eller Lis Jespersen med yderligere
spørgsmål.
Lis Jespersen
Åbningstider:
Mandag kl. 13-16, samt
1. lørdag i måneden kl. 10-13
i perioden 1. september-30.april
Juli måned lukket

Jungshoved – et sving ud i naturen
På gensyn til:
Cykeltur ”Jungshoved rundt” søndag 11. juni
kl. 9.00
Læs mere om turen i sidste blad eller på www.jungshoved.net.
Venlig hilsen
Lokalrådet, Pensionistforeningen, Jungshoveds børn og Menighedsrådet
19

Pålidelige, erfarne og ædruelige chauffører søges
Jungshoved Lokalråd har foreslået en borgerdrevet minibusordning til at forbedre
transportmulighederne til Præstø.
Vordingborg Kommune har nu bevilget penge til at gå videre med forslaget som
en forsøgsordning i 2017.
Derfor søger befolkningen på Jungshoved nu frivillige chauffører, der vil køre vores kommende minibus Frøen på faste eller skiftende tidspunkter i dagtimerne,
gerne nogle gange om måneden.
Der kræves kun almindeligt kørekort.
Vi tilbyder chaufførerne:
• Lejlighed til at komme gratis til og fra Præstø,
• Glæden ved at bevare Jungshoved som et godt sted at bo for alle,
• Og de seneste lokale nyheder med på vejen!
Hør mere på informationsmøder på Jungshoved Skole:
Mandag 12/6 kl. 19 og torsdag 15/6 kl. 19 eller hos:
Allan Capion, mobil 4224 7183, mail capion_a@yahoo.com
Jørgen Svendsen, mobil 5380 2856, mail jbsvendsen@mail.dk
På forhånd tak på beboernes vegne,
Jungshoved Lokalråd
Følg med i sidste nyt om Frøen på www.jungshoved.net
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TAG EN TUR OVER BØGESTRØMMEN

Postbåden ”Røret” sejler igen i år.
”Røret” har nu mulighed for at sejle
med alle, både medlemmer og turister,
og sejler to gange om ugen mellem
Nyord og Jungshoved i juli og august
måned. Du kan oven i købet få din
cykel med.
Lokalrådets udvalg vedrørende vandreture/stier, turisme og bosætning og
menighedsrådet har igen i år haft et
godt samarbejde med Rørets Venner
og Nyord Lokalhistoriske forening,
hvilket der er kommet en lille arbejdsgruppe ud af.
Sidste sommer benyttede mange sig af
tilbuddet om en dejlig sejltur over Bøgestrømmen til vores genboer på Nyord. Arbejdsgruppen vil gerne have
mange flere passagerer med ”Røret”
begge veje og har derfor i år fremstillet
en plakat med smukke akvareller af
Lene Christensen og to foldere, som
beskriver, hvad man kan få en dag på
Jungshoved eller Nyord til at gå med –
enten til fods eller på cykel. Har man
for lidt tid, kan man sagtens tage et par

overnatninger, der er gode muligheder begge steder.
Da vi skulle lave teksten til
”vores” folder om Jungshoved,
blev vi glædeligt overraskede
over, hvor mange muligheder,
der er. Her blot nogle eksempler:
Besøg kirken, tag en picnic på
slotsbanken, drik kaffen i Jungshoved Præstegård, tag på en
travetur, besøg Stavreby Havn,
spis madpakker eller grill dine
pølser på den medbragte engangsgrill
ved gadekæret i Stavreby eller Stenstrup, tag cyklen til teaterparken H.C.
Andersens Verden i Skovhuse, eller
kør hele panoramacykelruten ”Eventyrlig idyl”, og oplev transformatortårnene, lodshuset, der tidligere husede
lodser fra Nyord, Svend Gønges hule,
Naturområdet på Sydgården, Batteriet
på Roneklint med mulighed for en dukkert, købstaden Præstø og meget mere.
Vi håber, at rigtig mange fra Nyord og
Møn får lyst til en tur til vores halvø.
Måske får de øje på Jungshoved som et
sted, man kunne bosætte sig.
På Nyord og Møn har de ligeledes en
række gode tilbud. Landsbyromantik i
byen Nyord, små butikker, galleri, kro,
lodsudkik ”Møllestangen” med Danmarks mindste museum, naturcenter
Hyldevang med legeplads, shelter og
bålplads, fugletårn, ottekantet kirke og
stier, der indbyder til en travetur. På
cykel kan man nå en dukkert ved den
dejlige sandstrand i Ulvshale eller en
frokost i købstaden Stege.
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Man kan læse meget mere i de to foldere, som også indeholder sejlplan. På
Jungshoved kommer folderen om Nyord ud til alle husstande med bladet.
Andre kan få den på biblioteket, på
turistinformations- og overnatningsstederne eller på www.jungshoved.net
”Vores” folder om Jungshoved uddeles på Nyord og Ulvshale og fås de
øvrige steder som ovenfor. Vi håber,
folderne og plakaten vil give inspiration
til at ”tage en tur over Bøgestrømmen”.
Venlig hilsen arbejdsgruppen,
Annette Tenberg, Per Werge, William
Houmann, Anne Okholm, Bent Pedersen, Lis Pedersen, Jette Ramshøj, Allan
Capion, Trine Bang Hansen, Lise Jacobsen

Røde lygter i Stavreby
Koncerthus i Stavreby? Nu rabler det
da vist for de ellers fornuftige folk på

sydkysten?
Men nej, det er ganske vist, at Stavreby
under navnet Værket
har fået sin egen
koncertsal, udstillingshal, foredragssal,
biograf og meget
mere på bare 16 kvadratmeter.
Og siden starten i
2014 har aktiviteterne spændt fra en
totalt udsolgt klassisk
cellokoncert over
børnefilm til strandjagt og fornyelse af
Stavrebys gadekær –
Det eneste vand i det tidligere vandværk finder man nu på bagtæppet, der alt under et fælles
stammer fra et af Marjattas værksteder
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motto om at ”forskønne og forsjove Dengang vandværksforeningen i StavStavreby”.
reby blev sammenlagt med Bønsvigs
”Der var et gammelt ønske i byen om vandværk, gik bølgerne højt i Stavreby,
en form for borgerforening til at skabe for var det nu en klog eller en tosset
endnu mere liv”, fortæller Gerda Silke beslutning? Men da beslutningen om at
Holm, der er formand for bestyrelsen i tørlægge vandværksbygningen var taVærket. ”Og da det gamle vandværk så get, var der bred enighed om at bruge
blev ledigt, gav det lige stødet til at få den til fælles bedste i byen, så ideen bag
den dannet. Ikke bare for at udnytte Værket sejler i smult vande og nyder
den tørlagte vandværksbygning, men som så meget andet på Jungshoved
også med et bredere formål om at ar- godt af en stor frivillig indsats.
bejde for hele Stavrebys forskønnelse, Derfor er det nok meget passende, at
som der står i vedtægternes formålspa- den røde lygte, der tidligere signalerede
ragraf. For eksempel tog Værket initia- problemer i vandværket, nu bruges til
tiv til Gadekærsprojektet, som nu er at fortælle om fulde huse i byens nye
overdraget til Jungshoved lokalråd, og samlingspunkt.
det var også Værket, der skaffede penJørgen B. Svendsen, Stavreby
gene til byens nye festtelt, da det gamle
måtte give op over for en uventet sommerstorm”.
Ved lidt fælles hjælp
blev den gamle
vandværksbygning
fra 1936 ryddet og
malet, så der nu er
plads til små udstillinger og næsten 20
siddende gæster. Og
Værkets ’verdensudstillinger’ fra Grønland til Ghana har
også vakt opmærksomhed uden for
bygrænsen, som man
kan se i TV Sydsjællands to TVreportager (der kan
findes via FacebookEn af Stavrebys sild var model ved udstillingen Grønland i Værket
siden Værket).
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Frivilligt arbejde (10)
Frivillig i Præstø
Da jeg blev spurgt, om jeg kunne komme med et indlæg til Jungshoved bladet, var jeg i tvivl. Jeg er jo ikke frivillig
på Jungshoved, men Præstø og Jungshoved er tæt forbundet, og jeg bor lige
på grænsen og får Jungshoved bladet,
som jeg læser med stor fornøjelse.
I slutningen af halvfemserne flyttede
Bo og jeg fra Hornbæk til Præstø. Det
var en stor ændring i vores tilværelse, vi
kendte ingen her, så noget måtte gøres,
og da der blev indbudt til et orienterende møde i Bernhard mhp. at starte en
viseforening, mødte jeg op. På den
stiftende generalforsamling endte jeg
med at blive valgt ind i bestyrelsen, og
det er blevet til 17 år, hvor jeg har været formand i to omgange. Det slutter
nu, da jeg ikke modtog genvalg på
generalforsamlingen. Det at sidde i en
bestyrelse behøver ikke at være et stort
arbejde, bare alle leverer det, de har
lovet. Det har været 17 spændende år
med mange dejlige mennesker, og hvor
det er blevet til gode venskaber.
I august 2015 kaldte Røde Kors Præstø
på frivillige til en ny aktivitet, flygtninge/integration. Det var Røde Kors
Vordingborg, der hidtil havde haft
flygtningearbejdet i hele kommunen,
men med den flygtningestrøm, der var
på vej, ville der komme mange nye
flygtninge til vores område, det gamle
Præstø. Der kom 10-15 personer til
mødet, og flere ville gerne være kontaktfamilie til en flygtning. Kirsten
Rasmussen, der er aktivitetsleder i Rø-

de Kors Vordingborg var behjælpelig
med en oversigt over, hvor og hvem
der nu hørte ind under os i Præstø. Det
viste sig, at en del boede i Mern og
Allerslev, kun få i selve Præstø.
Det blev mig, der sagde ja til at blive
aktivitetsleder, og jeg startede sammen
med en frivillig ung mand fra Libanon
– han var min tolk – med at besøge
flygtningene på de oplyste adresser,
men hurtigt viste det sig at flere var
flyttet videre, og nogle gange var det
familier, vi ikke kendte til, der nu boede
på adressen. Der var ingen hjælp at
hente hos sagsbehandlerne i kommunen, på grund af tavshedspligt må de
ikke afgive adresseoplysninger.
De flygtningefamilier, jeg fik besøgt,
havde så mange behov, at det var for
uoverskueligt for én person. Derfor var
det dejligt, da Agnethe Hviid trådte til.
Så var vi to aktivitetsledere, og med ca.
15 frivillige skulle der nok komme styr
på det.
For at lære flygtningefamilierne og deres behov at kende fik vi aftalt med Bio
Bernhard, at vi kunne bruge cafeen til
møder med flygtningene hver anden
uge. Det var rigtig positivt, og vi fik en
nær kontakt til familierne. De kom
med deres breve fra offentlige myndigheder, heriblandt Vordingborg kommune, der alle var på dansk, hvorfor
mange problemer var uløste. Det blev
så vores arbejde at hjælpe med at få
redet trådene ud.
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I november 2015 fik en somalisk far
sine syv børn til Danmark. Børnene
ankom til Kastrup i sandaler og sommertøj, så Agnethe søgte hjælp på Facebook. Heldigvis var der her mange,
der ville hjælpe, men det betød, at vi
hurtigt skulle bruge et sted, hvor vi
kunne samle og sortere tøjet, som kom
i store mængder.
Da der var et ønske fra alle frivillige om
lokaler, hvor vi kunne have legetøj,
papirer, computer og printer samt donationer fra venlige borgere, gik vi sammen med formanden for Røde Kors i
Præstø, Lone Vagn Hansen, i gang
med at søge lokaler. Det blev en lang
og sej opgave, men efter et par måneder i et midlertidigt lokale i Priesestræde var heldet med os, butikken i Adelgade 12 blev ledig, og den fik vi lejekontrakt på. Vi kunne næsten ikke få
armene ned, så glade var vi. Der lå nu
mange timers arbejde foran os med at
få skaffet de ting, vi skulle bruge, det
måtte ikke koste for meget, så vi fik
god hjælp af vores mænd, som agerede
håndværkere. Møn Banks Jubilæumsfond hjalp os med penge til en bærbar
pc og en printer. Det ville være naturligt at få hjælp fra flygtningene, men det
krævede mere tid at forklare, hvad der
skulle laves, end selv at gøre det, og vi
var under tidspres.
Røde Kors Cafeen i Adelgade 12 er
åben hver mandag kl. 17-19 og bliver
besøgt af mange flygtninge fra området, der kommer mange børn og det er
vores oplevelse, at de er meget glade
for at komme her. Der er altid tryk på
– mange voksne, der nyder samværet
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med deres egne og med os, og der er
altid ting, der skal hjælpes med. Torsdag er der lektiehjælp i cafeen, og det er
også den dag, jeg for det meste hjælper
med ansøgninger, såsom forlængelse af
opholdstilladelse, ansøgning om fremmedpas, konvertering af kørekort m.m.
Dette arbejde skal gøres på Ny i Danmarks blanketter på internettet, de skal
udskrives, og i de fleste tilfælde skal vi
en tur på politistationen i Næstved. Der
er også flere frivillige, der tager hjem til
flygtningene og hjælper med dansk og
med hverdagens problemer.
Flygtningene bliver også syge, mange
fordi de har alt for mange uhyggelige
oplevelser i bagagen, det går også ud
over fysikken, og de har svært ved at
håndtere alle deres besøg hos egen
læge, sygehuse og specialister alene.
Derfor har jeg besøgt mange hospitaler
i vores region. Når de får en henvisning
til en fysioterapeut, viser det sig ofte, at
de ikke har råd, og de kan ikke få hjælp
fra kommunen, så føler jeg det hele er
omsonst, men der er altid taknemmelige flygtninge, som føler, de ikke er blevet helt overladt til sig selv.

De nye familier, der kommer, har for de
flestes vedkommende boet på forskellige asylcentre, så de får en midlertidig
bolig til start, en seng til hvert familiemedlem, et bord samt nogle plastik
klapstole og det mest nødvendige køkkenudstyr. Vi prøver at finde ting, der
gør lejligheden lidt hyggeligere, og her
har vi stor hjælp fra søde mennesker på
Facebook, men det er svært at opfylde
alle ønsker, selv om vi prøver.
Så er der de familiesammenførte, de har
det svært i dag – en far eller mor, der
endelig efter flere års ventetid får tilladelsen, skal nu efter den nye lovgivning
selv betale flybilletterne, og det kan være
mange penge. Vi har en far, der i november 2016 af folk, han kendte, lånte
17.000 kr. til flybilletter til kone og fire
børn. Det lån betaler han stadig tilbage
på af den smule, han får i løn. Det betyder, at familien stadig er meget fattige,
men de har hinanden og er nu uden for

fare, jeg bør nok lige indskyde, at de
mistede to børn under et bombardement i Aleppo. Vi kan ikke hjælpe dem
med penge, men prøver at hjælpe med
alt andet, de behøver, og det er det hele
værd, når disse fire børn kommer farende og slår armene om mig.
Ud over det tætte og nære forhold, vi får
til flygtningene og deres børn, har vi
også fået et godt samarbejde med sagsbehandlerne i kommunen, selv om
mange synes, det er deres arbejde, vi til
tider udfører, så ved vi, de også har det
svært.
Det er et frivilligt arbejde, der giver meget tilbage. Det er dejligt at se smilene,
når noget er lykkedes, og et job er fuldført. Hvis der nu er nogen af jer læsere,
der har lyst og overskud til at være med
et par timer om ugen eller hver anden
uge, er I meget velkomne til at kontakte
mig.
Lena Hoe

Jungshoved minder på Præstø Lokalarkiv
Præstø Lokalhistoriske arkiv
har modtaget en serie billeder,
der illustrerer tørvegravning på
Jungshoved.
Blandt disse billeder var et, der
viser en slæbebåd med pram
på vej til Kirkehavnen. Vi er
meget interesseret i at få oplysninger om denne slæbebåd. Har
du viden om båden må du meget gerne sende en mail
(lokal@praesto-arkiv.dk) eller ringe til Allan Capion, Lundegårde (42 24 71 83).
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Hønsehold på Maderne

Aage Nielsen (senere ”Nygård”, Stavreby Lyng) drev i 30erne et hønseri på
Maderne. I anledning af Aage Nielsens
80 års fødselsdag var der en artikel i
Præstø Avis, hvorfra nedenstående
citater stammer:
”Aage Nielsen lejede Maderne, og i
fem år drev han fjerkræavl med høns
og gæs og havde et fårehold. Det var
en eneboertilværelse i pagt med naturen, som han holdt meget af, og han
husker de fem år som fem lykkelige
år.”
”Skønt han havde nok at se til på
Nygård, havde mange andre brug for
hans indsats og evner. Skolekommissionen, menighedsråd, bankens bestyrelse, mejeriet, kontrolforeningen – og
ikke mindst landboforeningen, hvor
han en tid var formand.”
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Billedet har følgende tekst på
Arkivet:
Automobil på Maderne 1929 med bagest: Aage Nielsen (født Mern, Nedermark), og en fætter fra København
Foran: Med stråhat bagermester Ole
Nielsen, Præstø og gårdejer Christoffer
Nielsen, ”Møllevan”, Mern
På kølerhjelmen: Poul Møllevang Nielsen
Christoffer Nielsen var far til Aage
Nielsen og Poul Møllevang Nielsen.
Ole Nielsen var morbror til Aage og
Poul.
Aage Nielsen (senere ”Nygård”, Stavreby Lyng) drev i 30erne et hønseri på
Maderne.
På billedet ses ”rugehuset” og enkelte
hvide italienere fra Aages hønseri.
Ole Nielsen havde bageri i Adelgade
132 (1912-1946).

GUDSTJENESTER
Juni-september 2017
Jungshoved

Allerslev

Pinsedag 4. juni

10.30

9.00

2. pinsedag 5. juni

Ingen

10.30

Trinitatis 11. juni

9.30 ”Jungshoved rundt”

10.30

1. s. e. trin. 18. juni

10.30

Ingen

Sankthans 23. juni

20.00

2. s. e. trin 25. juni

9.00

10.30

3. s. e. trin. 2. juli

Ingen

9.00 Jesper Bo Blomgren

4. s. e. trin. 9. juli

9.00 Jesper Bo Blomgren

Ingen

5. s. e. trin. 16. juli

Ingen

10.30 Jesper Bo Blomgren

6. s. e. trin. 23. juli

9.00 Jesper Bo Blomgren

Ingen

7. s. e. trin. 30. juli

Ingen

10.30

8. s. e. trin. 6. aug.

Ingen

14.00 Friluftsgudstjeneste

9. s. e. trin. 13. aug.

10.30

Ingen

10. s. e. trin. 20. aug.

9.00

10.30

11. s. e. trin. 27. aug.

10.30

9.00

12. s. e. trin. 3. sept.

Ingen

10.30 Høstgudstjeneste

13. s. e. trin. 10. sept.

10.30 Høstgudstjeneste

Ingen

14. s. e. trin. 17. sept.

9.00

10.30
29

Praktiske oplysninger
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

30

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 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 på foregående side
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Ferie:
Jeg holder sommerferie 3. juli – 23. juli, begge dage inkl.
I min ferie henviser jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, tlf. 55 98 10 19.
Her kan man få attester, anmode om dåb, vielser, og her skal man også henvende
sig angående begravelser.
Torben Møllenbach

Sommerhilsen
Sæsonen er nu slut med forårskoncerter i begge vore kirker, og vi i aktivitetsudvalget er i fuld gang med at tilrettelægge koncerterne og foredragene til
efteråret. Programmerne bliver offentliggjort først i september.
Noget ved vi dog allerede nu, nemlig at
ligesom foråret vil også efteråret være
præget af reformationsjubilæet.
Sidst i maj drager 31 deltagere på en 5dages tur til Wittenberg, hvor Jesper
Bo Blomgren og undertegnede vil vise
rundt i de byer og på de borge og steder, hvor vigtige begivenheder i reformationens historie fandt sted.

Til efteråret, som egentlig er det tidspunkt for jubilæet, hvor Martin Luther
slog sine teser op på slotskirkedøren
31. okt. 1517, er der også arrangementer, som markerer jubilæet. I alle provstiets pastorater vil der blive holdt særlige reformationsgudstjenester, og på
kirkegårdene plantet et ”Luther-træ”.
Også i Jungshoved og Allerslev. Desuden vil der blive lavet en særlig ”Luther
-lagkage”, som det har være omtalt i
stiftsbladet.
Mere om festlighederne senere.
Alle ønskes hermed en glædelig sommer og god ferie – og godt vejr.
Torben Møllenbach

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
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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 i sidste nummer af
bladet.
Undervejs er der flere egnede steder,
hvor den medbragte mad og drikke
kan nydes. I Bønsvig er der loppemar-

kedsdag med åben café, evt. forudbestilling på tlf. 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, Lokalrådet, Jungshoveds Børn, Jungshoved Pensionistforening

Sankthansaften i Jungshoved
Fredag 23. juni, kl. 20.00
Det er efterhånden en fast tradition at samle folk fra nær og fjern og holde Sankthansaften i Jungshoved Kirke og på den nærliggende slotsbanke.
Ligesom de andre år begynder man i kirken med en kort gudstjeneste ved sognepræst Torben Møllenbach.
Kl. ca. 21.30 tændes bålet ved slotsbanken, og traditionen tro synger deltagerne
Midsommervisen og Jungshovedvisen.
Inden da og efter gudstjenesten er det muligt at købe kaffe eller te og kage i Rejsestalden, og til børnene kan man købe saftevand. Alt sammen til en meget billig
penge.

Friluftsgudstjeneste i Ugledige
Søndag 6. august kl. 14.00
Også i år er der gudstjeneste i det fri i Allerslev. Det har vi gjort efterhånden nogle
gange, og vi har kunnet glæde os over interesse og opbakning omkring disse arrangementer.
Igen i år finder gudstjenesten sted i den gamle grusgrav i Ugledige.
Bliver vi udsat for plaskregn og andre unoder fra vejrliget, flytter vi gudstjenesten
ned i Allerslev Kirke.

Teatertur til København

Fredag 10. marts besøgte vi sammen med over 50 glade teatergængere Folketeatret
og så deres forestilling ”Den politiske kandestøber” skrevet af Ludvig Holberg i
1722. Det var en meget fin og morsom forestilling.
Også til næste forår arrangerer vi en tur til et af teatrene i København. Endnu kender vi ikke repertoiret for den kommende sæson, men vi regner med i næste nummer af bladet at kunne offentliggøre, hvilken forestilling der bliver tale om i foråret
2018.
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Ønsker man at deltage på turen, er det en god ide at melde sig til så hurtigt som
muligt, da vi de seneste år hurtigt har fået udsolgt.
Men indtil da: Tak for deltagelsen i marts, og god sommer og forhåbentlig på gensyn til tidligere deltagere og et velkommen til nye.
Stina og Torben Møllenbach

I anledningen af reformationsjubilæet

”Den, som er døbt, kan rose sig af allerede at være viet til præst, biskop og pave,
selv om det ikke passer for alle at udøve et sådan embede.” Martin Luther, 1520
Hvis nogen skulle undre sig over, hvorfor ingen kan udtale sig på folkekirkens
vegne, sådan som Pave Frants udtaler sig på den katolske kirkes vegne, så skyldes
det i særlig grad Luther-citatet for oven.
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Fugle på Jungshoved

Det er ikke første gang, jeg skriver om
viben og dens ynglestatus på Jungshoved. Men for mig er det vigtigt igen at
omtale denne fugl, som betyder så meget for mange af os og igennem Jungshoveds landbrugshistorie i formentligt
flere tusinde år har været et almindeligt
syn på enge og marker. Sådan er det
ikke længere! Desværre, viben er efterhånden kun ynglende en håndfuld steder på Jungshoved og enkelte steder
langs kysten. Det er landbrugets ændrede driftsformer, som har stor betydning
for tilbagegangen, men dette er ikke
alene grunden.
Viben kan sagtens yngle på en bar pløje/nysået, ret gold mark, når bare det
vigtige udsyn er til stede det meste af
foråret. Men når ungerne klækkes, skal
de ledes til en insektrig eng eller et

Foto: Steen E. Jensen

vandhul, og de er blevet lige så sjældne
som viberne. Vandhullernes tilgroning
og beplantningen omkring disse med
vildtremiser er også et stort problem.
Husdyrenes forsvinden har også haft
en betydning. Vandhullerne bliver ikke
længere holdt åbne, og de insektrige
græsmarker, hvor husdyrene gik, er
væk.
Da Lynggården for nogle år siden begyndte at dyrke miljøpil på de lavtliggende marker på den sydlige halvdel af
Jungshoved, var flere kritiske. De fleste
nok på grund af at det var nyt, og en
ukendt driftsform. Jeg var lidt bekymret for de relativt gode, fugtige vibemarker, som skulle tilplantes. Men det
til trods er det faktisk ikke gået så galt
på disse marker med hensyn til vibebe35

Foto: Sune Madsen

standen. Markerne ved Duevangen er
stadig nogle af de sikreste lokaliteter at
opleve ynglende viber på på Jungshoved. Sidste år ynglede mindst to-tre par,

som tilsyneladende havde en rimelig
succes med ynglen. De områder med
miljøpil, som er høstet i løbet af vinteren, fungerer som rigtig gode
”vibemarker”. De er bare, usprøjtede
og med åbne, små vandflader hist og
pist. Perfekt vibeland. De små vandsamlinger får ofte lov at bestå, til de
forsvinder af sig selv, men til gengæld
har de gjort en stor forskel. Tak for det!
Sune Madsen

LOPPEMARKED I BØNSVIG PÅ JUNGSHOVED
Kom til stort loppemarked i hyggelige Bønsvig
søndag 11. juni 2017 kl. 10-15.
Udover de private lopper langs vejen er der åben café hos
Pia Prehn, Bønsvigvej 1a.
Hvis du ønsker en bod og ikke bor i Bønsvig, har vi en ledig
grund, hvor du kan få lov til at stille en mindre bod op. I så
fald kontakt Lis Jespersen, 60 12 78 01.

LYNGGÅRD NYT
”Lynggård nyt” hedder vores personaleblad, der udkommer ca. fire gange
om året, og indtil videre er det udkommet 96 gange. Jeg har lovet Knud Jacobsen at fortælle lidt om Lynggård.
Birgitte og jeg begyndte her i 1972, og
da var ejendommen på 75 tdr. ld. eller i
nutidssprog 42 ha. I dag er der ca. fem
gange så meget jord til Lynggård.
I hele forløbet har vi haft fokus på at
have harmoni i bedriften. Dvs. vi ønsker at dyrke afgrøder på marken, der
bruges i svineproduktionen, der igen
leverer gødning til planterne på marken. Så er ringen næsten sluttet, for vi
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sælger jo sukkerroer, raps og græsfrø.
De næringsstoffer vi fjerner med disse
afgrøder, er vi nødt til at erstatte med
kunstgødning eller med materiale indført i biogasanlægget, hvorefter det
udbringes på marken som gødning.
Biogasanlægget er således en meget
vigtig brik i at få balance i vores jords
næringsstoffer.
Herudover er den proces, der sker i
biogasanlægget med til at gøre næringsstofferne i gødningen, der udbringes på
marken, nemmere og hurtigere for
planterne at optage.

Snart skal vi alle til at indsamle den
grønne del af husholdningsaffaldet
separat, og her har jeg et ønske om at
aftage en del af det til biogasanlægget.
Det giver god gas, og næringsstofferne
kommer med den afgassede gylle tilbage til jorden. Vigtigt er det specielt at få
tilbageført fosforen til jorden, for de
kendte fosforreserver vil være udtømt
på mindre end 100 år med det tempo,
som vi i dag tærer på dem. For kali er
tidsrammen kun lidt længere. Ydermere er det sådan, at de reserver af fosfor
og kali, der er tilbage, er af en stadig
dårligere kvalitet, mere energikrævende
at udvinde og med et voksende indhold af tungmetaller.
Det er også vigtigt at tilbageføre organisk materiale til jorden. Organisk materiale tilbageføres gennem recirkulering, nedmuldning af halm og efterafgrøder og har stor betydning for jordens frugtbarhed og struktur – altså
dyrkningsjordens evne til at optage og
afgive næringsstoffer og vand. Det ved
alle haveejere, og det er derfor man
tilsætter spagnum eller i gamle dage
staldgødning til køkkenhaven.
Organiske restprodukter indeholder
kulstof. Når man tilfører gylle, kompost eller lignende til jorden, oplagres
kulstoffet i en periode. Efter 50 år er
der stadig ca. en fjerdedel tilbage. Oplagring af CO2 i jorden som kulstof, er
derfor med til at forsinke CO2 udslippet til atmosfæren.
Lige så vigtigt er det naturligvis at passe
på det kulstof i form af humus, som vi
har i jorden. Det er vist almindelig
kendt, at når man opdyrker en mose

synker den. Kør bare en tur Over lyngen. Her er vejen ikke opdyrket, medens den opdyrkede jord ved siden af
vejen er meget lavere. Når man pløjer,
harver eller på anden måde ilter jord,
omsættes en del af humusen til CO2.
Det samme sker på lerjord. Det forsøger vi at tage højde for i vores markdrift ved at ”rode” så lidt i jorden som
muligt. Det har vi i 14 år kørt forsøg
med i marken ved sportspladsen. I den
tid har jorden ikke været pløjet, og de
sidste fire år heller ikke været harvet.
Marken har til tider set underlig og
noget ”forpjusket” ud, men udbytterne
er de samme som i de almindeligt behandlede marker, dog bortset fra roemarken, hvor der mangler ca. et ton
sukker pr. ha.
En sidegevindst ved at reducere jordbehandlingen er et reduceret tidsforbrug og et mindre brændstofforbrug.
P.t. sparer vi ca. 20 l brændstof pr. ha
om året, og jeg forventer, at vi vil være i
stand til at spare yderligere mindst 20 l,
når vi får ”øvet” os lidt mere og købt
de rigtige redskaber til reduceret/
pløjefri dyrkning. Også her har vi en
CO2 besparelse.
Vores største bidrag til CO2 besparelse/reduktion er dog på biogasanlægget,
hvor vi producerer den mængde strøm,
der svarer til 1400 husstandes årsforbrug. Det gør vi jævnt over døgnet og
året, så det er en meget stabil produktion, der ikke er afhængig af sol eller
vind.
Vi har i 2016 foretaget store investeringer i biogasanlægget, med bl. a. en ny
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motor. Her er det som med nye bilmotorer, de kører længere på literen, og
gasmotoren producerer mere strøm på
den samme mængde gas. Det var med
stor betænkelighed, at jeg foretog investeringerne, for anlægget har i mange år
været en rigtig dårlig forretning, men en
rigtig god miljøinvestering. Vi får nu en
bedre pris for strømmen, så jeg har en
forhåbning om, at økonomien også på
sigt vil være fornuftig.
Desværre havde vi sidste år et voldsomt og længerevarende lugtudslip,
hvorved vi kom til at genere vores om-

givelser, hvilket jeg MEGET beklager!!
Vi havde en tank med fiskeolie, der gik
i gæring. Ingen kunne fortælle mig,
hvad jeg skulle gøre, men jeg valgte at
rette mig efter de råd, jeg fik fra Århus
Universitets biogas forskergruppe.
Desværre var rådene ”langsomtvirkende”.
Dette var lidt om vores holdning til
landbrugsdrift, og så vil jeg glæde mig
til på et senere tidspunkt at fortælle om
den daglige drift.
Venlig hilsen, Peder Andersen

Et sted på Jungshoved (24)

Bertel Thorvaldsens døbefont i Jungshoved Kirke
Med sin altertavle og sin døbefont er
Jungshoved kirke den landsbykirke i
Danmark, der har den rigeste samling
af værker af Thorvaldsen. Altertavlen
er allerede fint beskrevet i flere artikler
her i bladet (nr. 2.-10, 3.-15 og 4.-16).
Hvornår døbefonten er blevet opstillet
i Jungshoved Kirke, vides ikke på årstal. Når Jungshoved Kirke har fået så
fin en døbefont, skabt af Bertel Thorvaldsen, skyldes det sikkert, som det
var tilfældet med altertavlen, at Thorvaldsen havde en tæt og nærmest familiær tilknytning til familien Stampe på
Nysø, og at han i sine sidste leveår boede på Nysø i længere perioder. Jungshoved Kirke var indtil 1914 en kirke
under Nysø Gods, så det har været helt
naturligt, at man, når man havde mulighed for det, har udsmykket kirken med
værker af Thorvaldsen.
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Døbefontens fire sider prydes af relieffer med scener fra Det Nye Testamente udført af Thorvaldsen
”Lad de små børn komme til mig”
Tre små svævende engle

Jomfru Maria med Jesusbarnet og
den 6 mdr. ældre Johannes Døberen
Jesus bliver døbt i Jordanfloden af
Johannes Døberen
I 1804 havde Thorvaldsen modtaget en
bestilling på en døbefont til Brahetrolleborg Kirke på Fyn. Denne blev udført i
marmor i Rom efter den originale model i gips og blev indviet i Brahetrolleborg Kirke i 1817. Den originale model i

sagaøen, hvor den blev opsat, ikke som
oprindeligt planlagt i Miklabæ kirken,
men i domkirken i Reykjavik. I 1939
blev Jarlen af Caledons version købt på
en auktion af en dansk privatperson, der
herefter skænkede den til Helligåndskirken i København.

Helligåndskirken. Foto fra Wikipedia

gips står i dag på Thorvaldsens Museum
i København. I 1822 påbegyndte Thorvaldsen en lidt ændret version af en døbefont med samme motiver som den
originale. Denne døbefont var skabt til
Mikalabæ kirken på Island, Thorvaldsens fars hjemkirke. Den færdige døbefont kom imidlertid aldrig til Island, men
blev o. 1827 solgt til Jarlen af Caledon.
Efter 1827 gik Thorvaldsens værksted
igen i gang med at skabe en døbefont til
Island. Først i 1839 nåede den frem til

Den 31.12.1825 kom den unge kunstner, Ditlev Martens, til Rom. Her opsøgte han straks Thorvaldsen og besøgte ham i hans nye atelier i Stalle Baberinni. Her var der skabt plads til, at
Thorvaldsen og hans mange hjælpere
kunne udføre de bestillinger på store
opgaver, som den verdensberømte billedhugger havde modtaget.
Martensen blev så begejstret over besøget i atelieret, at han udførte en skitse og
senere et maleri, der skildrede den livlige
aktivitet, der var på stedet den dag, da
han besøgte atelieret.
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På maleriet ses bl.a. Thorvaldsens Kristusfigur til den nye Vor Frue Kirke i
København, der var under opførelse,
efter at den tidligere kirke var totalt nedbrændt under englændernes bombardement af København i 1807. Foruden
den kendte Kristusfigur kom kirken til at
rumme en lang række værker af Thorvaldsen.
Maleriet skildrer også, at der denne dag
var fornemt besøg af selveste pave Leo
XII. På maleriet besigtiger paven sammen
med Thorvaldsen den mægtige Kristusfigur. Bag dem står det nyudførte gravmonument til Peterskirken i Rom, skabt til
pavens forgænger, pave Pius VII.
Thorvaldsen er den eneste ikke-katolik,
der har fået til opgave at skabe et gravmonument for en afdød pave til Peterskirken, hvilket viser den anseelse, han må
have haft i sin samtid. I forgrunden af
billedet står en døbefont. Ud fra daterin40

gen af skitsen til o. 1825 kan det være
den døbefont, som i 1827 blev solgt til
Jarlen af Caledon, og som mere end 100
år senere kom til at stå i Helligåndskirken.
Døbefonten i Jungshoved Kirke, med
relieffer udført i terracotta (brændt ler),
menes at være et forlæg til en eller flere
af de døbefonte, som Thorvaldsen skabte i marmor.
På Thorvaldsens tid sagde man, at en
figur skabes i ler, dør i gips og genopstår
i marmor. Døbefonten i Jungshoved
kirke er derfor en fin førsteudgave skabt af
Thorvaldsen.
Knud Jacobsen
Kilder. www. thorvaldsensmuseum.dk og
aktuelbevaring.natmus.dk (Rejsebreve fra
Rom, kapitel 5), www.nordenskirker.dk og
”Jungshoved Kirke set i kirkehistorisk lys”
af Svend Aage Nielsen.

Med Holger på farten (30)
Tidligere lillebilsvognmand Holger Andersen, Bønsvig, og lastbilvognmand Erik
Nielsen, Jungshoved, fortæller om gravsteder på Jungshoved Kirkegård.
15. august 2016
Holger og jeg går ind i kirken. Imens
flytter Erik bilen ned til Roehavnen,
hvor han har mødt en bekendt. Da
Holger og jeg kommer ind i kirkens
våbenhus, viser Holger mig en metertyk mur til højre for indgangsdøren.
”Hvad gemmer den mur mon?” spørger han. Jeg ved det ikke, men nogen
tid efter spørger jeg graver Poul Hansen om det. Muren rummer blot varmekanaler fra et oliefyr på våbenhusets
loft – heldigvis er her ingen indmurede
slotsfruer eller andet, som man har hørt
om fra andre steder.

Poul har tidligere fortalt mig, at man i
1961 fandt et indmuret skab til venstre
for kirkens alter. For at få skabet ud

brød man væggen ned. Hvad skabet
rummede, og hvilken funktion det havde haft, vides vist ikke. Skabet kom, så
vidt Poul husker, ind på Nationalmuseet. På fotoet ser man bl.a. den tiårige
Poul Hansen og, på knæ foran skabet,
Kaj Henning Hansen (Sofus og Niels
Holger Wermuths far).

Holger går ind i kirkerummet og sætter
sig på en bænk ud for den fine smedejernslåge, der sidder i indgangen til
gravkapellet, der er indrettet i kirketårnets bund. I gravkapellet står to ens
sarkofager udført i norsk marmor. De
to sarkofager rummer de jordiske rester
af Henrich Adam Brockenhuus og
hustru, Elisabeth Brockenhuus. Henrich Adam Brochenhuus var ejer af
Jungshoved Gods og Nysø fra 1761 til
1785. Han var en nær ven af den senere kong Frederik V. De to sarkofager er
udført af billedhuggeren Johannes Wie41

dewelt (1731-1802). Wiedewelt var
datidens store billedhugger. Han fik
arbejde som billedhugger ved det danske hof i 1759, og han udførte talrige
arbejder for det danske hof, heriblandt
Christian VIs sarkofag i Roskilde
Domkirke, skulpturparken i Fredensborg Slotshave og monumenter i mindelunden ved Jægerspris Slot. Han er
også mesteren bag statuen Troskaben
på Frihedsstøtten i København. Hans
hovedværk er dog Frederik Vs gravmæle, også i Roskilde Domkirke.
Bænken, som Holger sætter sig på, er
hans faste plads i Jungshoved Kirke.
Her har han siddet helt fra barnsben af,
når han var i kirke med sine forældre.
Holger peger på en varmerist i gulvet.
Som barn brugte Holger risten til at
fordrive tiden med, når prædikenerne
blev ham for lange. Med hullerne i risten kunne han opfinde alle mulige
regnestykker inden for de fire regningsarter.
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Inde i gravkapellet finder vi den tavle,
der før i tiden blev brugt, når der skulle
være kirkestævne. Holger mener, at det
sidste kirkestævne, der er blevet afholdt
i Jungshoved Kirke, var det i 1963,
hvor pastor Norderø udnævnte Holger
til strandfoged for strækningen fra Batterierne ved Roneklint til Bønsvig
Strand. En titel og funktion, han stadig
bærer med ære.

Ifølge ”Den store Danske” blev kirkestævnet indført i 1740 og havde til formål at offentliggøre forordninger, befalinger o.l. Alm. Kirkestævne blev afskaffet i 1871, men blev fortsat anvendt
i mindre omfang til bekendtgørelser.
Efter hvad jeg har fået oplyst, afholder
man ikke kirkestævne mere.
Holger og jeg går ned til Roehavnen og
møder Erik. Sammen nyder vi udsigten
over Noret, inden vi kører hjem.
På hjemmesiden www.gravsted.dk havde jeg læst, at lensgrevinde Astrid Stampe Feddersen (1852-1930) var begravet
på Jungshoved Kirkegård.
Efter turen talte jeg med Poul Hansen
herom. Han fortalte, at graven nu var
nedlagt, men at han godt kunne finde
gravstenen frem.

Astrid Stampe var født på Christinelund ved Præstø. Hendes forældre var
Jonna og Henrik Stampe. Henrik var
lensgreve til Nysø, som han senere
overtog sammen med Jungshovedgården efter sine forældre.
Henrik Stampes mor, Christine Stampe, var kendt for at samle datidens
kunstnere og videnskabsfolk på Nysø –
blandt disse: Bertel Thorvaldsen, H.C.
Andersen, N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann, A. Oehlenschläger, W. Marstrand og H.C. Ørsted.
På et tidspunkt kom H.C. Andersen på
kant med Christine Stampe, men da
han var særdeles gode venner med
Jonna og Henrik Stampe på Christinelund, fortsatte han med at komme hos
dem. Sammen med Jonna Stampes far,
Adolph Drewsen lavede H.C. Andersen en billedbog, ”Astrids bog”, til den
lille Astrid med klip, billeder og vers.
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Astrid Stampe begyndte som ung at
holde samfundsoplysende foredrag for
befolkningen på Præstøegnen, herunder også på Jungshoved, hvor hun
sammen med sin søster, forfatteren
Rigmor Stampe Bendix (1850-1923)
oprettede et bibliotek.
I en periode var Astrid Stampe meget
optaget af højskoletanken, og hun havde også planer om at opføre en højsko-

le ved Bønsvig på Jungshoved. Her
havde hun arvet 12 tønder land fæstejord af sin far.
Hendes ægteskab i 1848 med Gustav
H.V. Feddersen, der senere blev amtmand i Ringkøbing og stiftamtmand i
Lolland-Falsters stift, ændrede imidlertid hendes planer om en højskole.
I 1882 meldte hun sig ind i Dansk
Kvindesamfund, hvor hun var formand 1913-18. Astrid Stampe var meget aktiv omkring kvinders stemmeret
og valgbarhed til kommunale råd, som
blev vedtaget i 1908, og det var også i
hendes formandsperiode (1915), at
kvinder fik stemmeret og valgbarhed til
Rigsdagen.
På Jungshoved oprettede Astrid Stampe en afdeling af Dansk Kvindesamfund og en bogsamling på skolen i
Fuglsang. Arealet, hvor den planlagte
højskole skulle have ligget, blev i 1895
solgt til Holgers morfar, Jens Jacob
Petersen, som byggede den ejendom,
som Holger nu bor på i stedet.
Tak til Holger og Erik for turen.
Kilder: Den store Danske og Kvinfo.
Knud Jacobsen

Astrid Stampe Feddersen

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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Skærveslåning
De fleste kender Jeppe Aakjærs sang
om Jens Vejmand, der ”sidder der bag
skærmen med klude om sin hånd” og
slår stenene til skærver. Det var som
oftest fattige landarbejdere eller arbejdsløse, der i vinterperioden lagde
arm og hammer til, når der ikke var
mere arbejde på gårdene.
I de fleste landkommuner var der en
stenlagerplads. På Jungshoved var det
ingen undtagelse. Den lå indtil op i
1930erne ved kirken, hvor de lokale
stenfiskere på sydsiden af Jungshoved
kunne komme af med deres sten. Der
var også lagerpladser ved Bønsvig
Strand og ved Stavreby samt Roneklint.
Stenene kom også fra markerne, byggepladser og fra diverse stengærder. Men
en stor del blev taget fra gravhøjene,
som Jungshoved havde i et stort antal.
Oprindelig var her ca. 45 gravanlæg. I
dag er der kun tre nogenlunde bevarede og to helt ødelagte gravhøje tilbage.
Holger Andersen fortæller i Bladet
Jungshoved nr. 1/2016 om vejenes
tilblivelse. De lokale skærver kom fra
sognets to stenfiskere, Alfred Jensen fra
Ambæk og Ole Frederiksen fra Bønsvig. Holger Andersen har set skærver
blive slået på en plads ved Tågeholdt
stenen, og et andet sted, der blev lavet
skærver, var på vejen før Bønsvig. Det
var i 1931. Dengang var alle vejene
stadig mark- og grusveje. Holger fortæller videre, at skærverne blev udlagt
på vejene, og over dem blev lagt et
gruslag, og til sidst blev det hele tromlet.

Når stenene kom i land eller skulle
videre til andre indsamlingssteder, blev
de først kløvet så meget, at de kunne
løftes på en vogn for at blive bragt videre til huggestederne. Flere steder blev
de lagt i stabler langs vejene (se billede

1) og blev så bearbejdet videre på stedet. I mange af skovdistrikterne har der
også været slået skærver til brug ved
udbedring af de opkørte skovveje.
Til sidst kom skærveslageren med sine
hamre, stenringen, skærmen og den
lave skammel eller en halmsæk til at
sidde på. Det var et utrolig slidsomt
arbejde. Der blev arbejdet i alle dagens
lyse timer eller ofte langt mere (se billede 2). Lønnen var meget lav, men kunne hos de fleste familier holde sulten

45

fra døren. Til stenslåningen brugte man
tre forskellige hammer størrelser. Først
en tohånds, hvor man stående kunne
kløve stenen så meget, at den sidste
behandling kunne ordnes siddende
med en mindre hammer til én hånd.
Denne hammer vejede som regel 3 kg.
En passende flad sten blev brugt som
underlag (ambolt). Til den sidste skærvebehandling stillede arbejderen sin
skærm op, så der blev lidt læ på arbejdsstedet, men man skulle være
varmt klædt på. Selve læskærmen var
ofte lavet af tynde lægter med halm
eller rør flettet ind. En skråstiver holdt
skærmen oprejst. Stenen til at slå på
lagde han så mellem sine strakte ben,
og med hammeren i højre hånd og
stenringen i venstre hånd kunne han så
slå skærverne i den størrelse, der passede til vejfyldet. Man kunne eventuelt
bruge en lille jernring til at måle skærvens størrelse. Selve den store jernring
var ca. 3-4 cm høj og kunne holde stenene på plads under hamringen (se
billede 3). Amboltstenen blev ved års
slid nærmest udhulet, og sådanne sten

det i Stavreby. Nogle steder på gårdene
kan de stå til pynt eller er gemt, fordi de
bærer på en historie fra gamle dage (se
billede 4). På Jungshoved har jeg fun-

det frem til fem vejmandssten, hvoraf
den ene dog stammer fra Kindvig.
Senere brugte man så en simpel form
for skærvemaskine (se billede 5) for i

dag at slå skærver rent maskinelt.
Blandt andet skulle der bruges mængder af skærver til jernbanebyggeriet.
Anne Okholm, Stavreby
kan man i dag finde i mark stenbunker
eller i en brolægning, som det var tilfæl46

De ældre billeder er fra bogen: ”Af jord er du
kommet” af Søren Nancke-Krogh, 1982 og de
øvrige fotos er af Anne Okholm

Ræveholmsmose, en naturperle på Jungshoved
Ræveholmsmose er en lille naturperle,
der ligger langs Jungshovedvej, ud mod
Jungshoved Nor. Mosen er på ca. 25
ha og er en del af en ejendom, som
også omfatter skoven Det Øde på ca.
30 ha. Ca. 10 ha af mosen har været
afgræsset i mange år og rummer store
naturmæssige værdier, særligt hvis man
interesserer sig for planter. En del af
mosen er et såkaldt ekstremrigkær med
arter som sump-hullæbe, eng-troldurt,
hjertegræs, djævelsbid, tandbælg, kødfarvet gøgeurt, leverurt, hvas avneknippe og 1000-vis af maj-gøgeurt. Alle
arterne er mere eller mindre sjældne,
ligesom naturtypen ekstremrigkær er
forsvundet mange steder.
Resten af mosen har ikke været græsset

i en længere årrække og er derfor mere
vildtvoksende med rød-el og tagrør.
Det har gjort, at de sjældne planter er
forsvundet, fordi de er blevet bortskygget og udkonkurreret af de højere og
kraftigere planter som rød-el og tagrør.
Ræveholmsmose har i mange år været
ejet af Oremandsgaard Gods, men fik
nye ejere pr. 1. august 2016. Køberen
er familiefirmaet Tamarix Aps. Annebeth Hoffmann er en af ejerne af firmaet og står sammen med sin mand
for den daglige drift af området. Annebeth bor på en landejendom lidt syd
for Glumsø og er biolog og naturinteresseret. Formålet med købet er bl.a. at
sikre, videreudvikle og følge de naturværdier, der findes i mosen. Det skal

I forgrunden det værdifulde ekstremrigkær. I baggrunden ses hegnslinjen, som den er i dag, og bagved projektområdet med opvækst af rød-el og tagrør
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Opvækst af rød-el og tagrør i projektområdet

bl.a. ske ved at gennemføre et naturgenopretningsprojekt. Projektet er økonomisk støttet af Den Danske Naturfond, som er en relativt nyoprettet
privat fond, hvis formål er at forbedre
den danske natur og skabe flere og
bedre levesteder til planter, dyr og

svampe. Projektet på Roneklint (som
er omtalt i sidste nummer af Jungshovedbladet) er det eneste andet projekt
på Sjælland, som har opnået støtte fra
fonden.
Formålet med naturgenopretningsprojektet er at genskabe levemulighederne
for de sjældne planter i den tilgroede
del af mosen. Det skal ske ved, at skovningsmaskiner i sensommeren 2017
fælder rød-el i den tilgroede del af mosen og derefter kører træerne bort. Det
sker på det tidspunkt, hvor området er
tørrest, og det derfor er lettest for maskinerne at køre rundt i området. Derefter skal der sættes hegn, så ca. 12 ha
af mosen fra foråret 2018 kan afgræs-

Gul afgrænsning er det nuværende græsningsområde
Blå afgrænsning er det nye græsningsområde, hvor der også bliver fældet rød-el
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ses med kreaturer, som bl.a. spiser de
høje tagrør og giver mulighed for, at de
sjældne planter igen kan vokse i en
større del af mosen.
De senere år er mosen blevet græsset
af galloway-kvæg, men fra i år vil det
være angus-kvæg, som græsser det nuværende græsningsområde og fra 2018
også området, der er blevet ryddet for
træer. Det betyder, at fra 2018 forventes ca. 22 ha at være afgræsset. Dyreholder, som har angus-kvæget, overvejer at starte en græsningsforening, og
hvis nogen er interesseret i at deltage,
er de velkomne til at kontakte artiklens
forfatter.
Vi forventer at arrangere nogle ture,
hvor interesserede har mulighed for at
se mosen og følge naturgenopretningsprojektet.
Naturgenopretningsprojektet er et forsøg, idet der kun er begrænset viden

om, hvordan man bedst gennemfører
et sådant projekt. Vi har heldigvis fået
kontakt til flere lokale i området, som
hjælper med råd og vejledning til, hvordan projektet kan gennemføres på bedste vis. Ligeledes bakker Vordingborg
Kommune op om projektet, og vi har
været i dialog med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Vordingborg Kommune.
Vi forsøger nu at igangsætte projektet
og er spændte på, hvordan det udvikler
sig. For at blive klogere laver Vordingborg Kommune en overvågning af
naturens udvikling i området, efter naturgenopretningsprojektet er blevet
gennemført. Forhåbentlig kan projektet bidrage til at skabe endnu mere værdifuld natur på Jungshoved.
Annebeth Hoffmann
Mail: annebeth_h@yahoo.dk

Naturprojekt på Roneklint
Gennem de sidste fire år har jeg søgt
om midler til efterhånden fire projekter, som jeg er blevet engageret i og
opfordret til gennem andre mennesker.
Jeg har været så heldig, at alle fire projekter er blevet antaget af diverse donatorer og siden godkendt af Vordingborg Kommunes forvaltning.
Det sidste og største projekt blev fremsendt til Den Danske Naturfond
(DDNF) i maj 2016. Og er endt med
en stor anerkendelse til Jungshoveds
natur. Udarbejdelsen af projektet var
efter min egen opfattelse ikke for

”nybegyndere” og slet ikke for mig,
som arbejdede uden biologisk indsigt.
Så uden gode lokale kræfter, herunder
familien Jacobsen, Stenstrup, og ikke
mindst biolog Kåre Fogs meget hjælpsomme medvirken, var projektet nok
slet ikke blevet til noget. Men det blev
det, skønt processen var nok så krævende.
Ansøgningen skulle forløbe over to
runder. Første runde skulle projektet
præsenteres med fem punkter, som
DDNF fremlagde i deres udbud som
væsentlige: Visioner og formål, indhold
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og aktiviteter, forventede resultater og
effekter, formidlingsaktiviteter samt
projektets organisering. Det var efter
en heftig indsats for at få alt på plads i
ansøgningen, at jeg – lidt nervøst –
åbnede den ventede svarmail fra
DDNF. Så glæden var selvfølgelig stor,
da vi fik besked om, at vi var gået videre til anden runde. Nu skulle der så
udarbejdes budget og tidsplan for arbejdets udførelse, indhentes kommunale og kystdirektorale godkendelser, så
alt var på plads, for at projektet kunne
blive endeligt godkendt. Det blev det så
i nov.-dec. 2016.
Der bliver selvfølgelig undervejs stillet
mange betingelser og krav. Et temmelig væsentligt var, at DDNF selv ville
offentliggøre projekternes udvælgelse i
pressen, og at jeg i den anledning blev
pålagt tavshed om udfaldet af donationens tilsagn. Ventetiden føltes lang.
Men glæden var stor, da jeg endelig
kunne tale frit om de foreløbige planer,
der var lagt for Sydgården.

Projektets indhold
Ansøgningens arbejdstitel blev: ”Tiltag
for løvfrø, spidssnudet frø, markfirben
og flagermus ved Roneklint.”
I al sin enkelthed drejer projektet sig
om at forbedre mulighederne for overlevelse for de nævnte, stærkt truede og
isolerede arter, som heldigvis er her på
Roneklint endnu.

erne helst være lavvandede for derved
at give varmere søvand. Helst så tidligt
på året som muligt.
Naturlige fjender skal også undgås. Fisk
er bandlyst. Selv de hundestejler, der
lever i drænrørene, bliver adgangsforhindrede ved at overskære drænene 1
meter før søbredden. Fugle, der har
padder som et naturligt fødeemne, er
også et problem for frøerne. Dette kan
kun løses ved at skabe så mange søer,
så fiskehejrer og andre, der har frøer på
menuen, ikke kan overkomme det hele.
Det har vi så gjort, for vand skaber liv
til langt mere end padder. På de få år,
søerne har været etableret, har mange
fugle givet området nyt liv. Det håber
jeg med de nye tiltag bliver til mange
flere, som årene går.
Til de samme søer har vi også tænkt på
yngle- og levesteder til nattens flyvere,
flagermusene. Hvilke arter der vil slå
sig ned i det endnu ikke etablerede
”flagermushotel”, kan ikke siges med
sikkerhed. Men den overvintringskælder, der skal bygges, vil være med adgang for biologisk optælling af antal og
arter om vinteren. Jeg håber engang at

Hvordan gøres det så bedst?

Som jeg har forstået det, drejer det sig
om at lave ynglebiotoper, hvor paddeæg kan udvikles i ro og fred. Selvfølgelig i ikke forurenet vand, og så skal sø50

Flagermushotel

se vandflagermusen jage over en stille
og blank ferskvandssø på en lige så
stille og lys sommernat. Måske endnu
en mulighed – rammerne er lagt.

bo, leve og lægge sine æg. Også her er
det den stabile varme, som digets store
sten skal sørge for. Uden, vil markfirbenets æg have dårligere betingelser.

Så er der langs grusvejen op til Bøndernes Egehoved blevet etableret et sydvendt stendige. Et stendige, som jeg er
meget glad for, og som entreprenør
Jacob Bovin har formået at give et udtryk, som står flot mod de store ege
som baggrund. Det skal så også helst
være – og det er jo det primære – et
sted, hvor markfirbenet forhåbentlig vil

For at optimere forholdene yderligere
vil der blive etableret otte stendynger
placeret i solbeskinnet miljø rundt på
områderne.
Der er i dette sidste projekt etableret
otte søer, otte stendynger og et stendige på i alt 100 meter. Alt i et godt samarbejde med min gode nabo Gustav
Halberg. Jeg håber, at projektet vil udvikle sig til glæde
for mange. Men
det er især en
reetablering af et
naturområde på
Roneklint, som
projektet er et
udtryk for. Alt til
glæde for flora,
fauna og mennesker.
Svend-Erik Jensen
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Om Den danske Naturfond

Rundt omkring i Danmark kan en række interessante dyr og planter se frem
til at få bedre plads gennem en ekstra,
lokal indsats de kommende år. Det er
Den Danske Naturfond, som tildeler
en samlet støtte på 11,8 mio. kr. til 18
projekter. Projekterne er blevet udvalgt
blandt 60 forslag til projekter, der er
foreslået af lokale ildsjæle, foreninger
og lodsejere m.fl.
Således indleder Den Danske Naturfond sin introduktion af fondens donationer, fra deres pulje til mindre naturtiltag i Danmark.
I november 2016 kunne fonden oplyse,
hvilke 18 projekter der var blevet udvalgt til at modtage støtte fra fonden.
Som kortet viser, var der kun to projekter på Sjælland, der blev udvalgt.
Begge to er beliggende på halvøen,

Jungshoved. Det ene i Roneklint og det
andet i Ræveholms Mose ved Smidstrup. Se mere: ddnf.dk
Knud Jacobsen

En abonnent på vores blad så fjernt som Silkeborg i Jylland er gået bort. Fra hans datter har vi
modtaget følgende mindeord.
Min far Kaj Erling Petersen, født 5. september 1933, døde 2. marts 2017, 83 år
gammel.
Han voksede op i Stavreby, på Strandvejen 28, ved Nielsine og Holger Petersen.
Holger var ålefisker og havde sin daglige gang på havnen i Stavreby. Nielsine var
hjemmesyerske.
Min far gik i skole i Jungshoved, blev uddannet smed ved Knud Knudsens Smede-og Maskinværksted i Smidstrup 23. juni 1952.
Han var gift med Nancy, og de boede i Silkeborg, hvor deres tre børn, Leif, Benny og Marianne også bor. Han var morfar/farfar og oldefar til fem børnebørn og
tre oldebørn.
På vegne af familien,
Marianne Hjorth
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NYT FRA ”NATURPROJEKT PÅ JUNGSHOVED”
Sydgårdens arealer i Roneklint
På Sydgårdens arealer arbejdes der for
tiden med at realisere to projekter, som
er tæt forbundne. Det ene drejer sig
om tilgængelighed til og viden om Sydgården og Bøndernes Egehoved, hvilket der løbende har været orienteret
om i bladet og på hjemmesiden
www.jungshoved.net. Det andet projekt drejer sig om naturgenopretning på
Sydgården og naboejendommen i samarbejde med Den danske Naturfond.
Svend Erik Jensen skriver herom andetsteds i bladet.
I projektet vedrørende tilgængelighed
og viden skrider arbejdet frem som
planlagt. Dette projekt drejer sig alene
om offentlighedens adgang via stier,
mulighed for at parkere og benytte
shelterplads samt mulighed for information om det fantastiske naturområde.
I alle projektarbejder oplever man, at
der må ske justeringer undervejs. Således også i dette projekt.
Da vi startede arbejdet i december, var
alle tilladelser, dispensationer og bevillinger i hus. Desværre har Nysø Gods i
januar besluttet at trække deres tilsagn
til en bro over Ambækken tilbage, og
trods Vordingborg Kommunes forsøg
på at ændre Nysøs holdning, er det
ikke lykkedes. Vi har derfor i marts
måned været nødsaget til at trække
broen ud af projektet men har heldigvis
fået accept fra alle bidragsydere af at
gennemføre alt det øvrige. Broen var
en meget lille del af projektet – det ene-

ste, som skulle foregå på godsets ejendom. Der er uændret adgang til Bøndernes Egehoved og skoven, bare ikke
over en ny bro. Det er selvfølgelig ærgerligt, men ødelægger ikke det ellers
rigtig gode projekt. Stierne skrider
frem, shelterpladsen er under etablering, shelteren er ved at blive bygget, de
lave træbroer er undervejs m.m. Samtidig arbejdes der på informationstavle til
p-pladsen, rutepæle, velkomstskilte
med information om, hvad man må og
ikke må osv.

Gravemaskinen i arbejde ved det, der skal blive en
shelterplads

Det er en fornøjelse at samarbejde med
en lodsejer som Svend Erik Jensen, der
vil give adgang for offentligheden til sit
privatejede område, og vi håber, alle vil
værdsætte og respektere det.
Det er også en fornøjelse at se et landskab vende tilbage fra landsbrugsareal
til afgræsset overdrevsområde med
vandhuller. Ændringen af landskabet
forventes at give bedre betingelser for
løvfrøen, den spidssnudede frø, mark53

firben, vandflagermus, en lang række
fugle og planter. Løvfrøer, viber og gæs
har allerede indtaget området.
Når vi kender datoen for indvielse,
haster vi med at fortælle det. Indtil da

arbejdes der ihærdigt, og alle bedes
huske, at intet er færdigt endnu.
P.v.a. arbejdsgruppen
Lise Jacobsen

Når shelteren er færdig, og græsset groet, kan man vågne op til denne udsigt.

Status over bladets økonomi 31.12.2016
Udgifter 2016:

Trykning af 4 numre af bladet
Porto:
Julehilsen til de 8 frivillige bladomdelere :
Netbank årlig afgift:
Bankgebyr:
Layoutprogram

Udgifter i alt:
Indtægter 2016:

Menighedsrådet:
Jungshoved Lokalråd:
Bidrag fra læserne og bladsalg:
Abonnenter:

41.555,93 kr.
2.963,75 kr.
1.440,00 kr.
600,00 kr.
181,00 kr.
799,00 kr.

47.539,68 kr.
20.000,00 kr.
10.000,00 kr.
6.953,50 kr.
6.100,00 kr.

Indtægter i alt:

52.967,00 kr.

Saldoen på bladets konto 31.12.2016

17.026,10 kr.
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Noget om at være involveret i Ghana
Fra Svend Laursen har vi modtaget denne
artikel om indsatsen for udsatte børn og unge i
Ghana gennem organisationen Seniorhands to
Africa and Asia (ShAA). Svend Laursen
bor i Præstø, men flytter senere på året til Stavreby.
Som en opfølgning af arrangement i
Stavreby Vandværk 29.-30.12.2016 vil
jeg forsøge at give et lille indtryk af de
forhold, nogle af de børn har, som vi
støtter i samarbejdet med Street Academy (SA) i Accra, Ghana.

Rapport fra opsøgende medarbejder Isaac Quarshie – okt.
2016 – oversat.
James Town havn

Der opholder sig ganske mange børn
ved James Town havn. Der er formentlig omkring 150 børn, mere end
80 % af dem er ikke tilmeldt skole eller
kommer der sporadisk. Familierne
kommer fra oplandet for at få arbejde.

Huse eller måske bedre betegnet ”overnatning” ved
lossepladsen

De har bygget et ”skur” på og omkring
pladsen, de bor i. Flere af børnene har

formentlig ikke familie der, men kommer, fordi de har mødt andre, der har
fortalt dem, at de kan opholde sig der
og måske arbejde lidt hos en fisker. Jeg
mødte Maame Yaa, der kommer fra
Cape Coast, med to børn, hun ved ikke
hvad den ene af børnene laver eller
opholder sig. Hun har familie i området, men ingen af dem kan hjælpe hende. Jeg mødte en anden mor med fem
børn, hvoraf tre gik – eller det mente
hun – i skole, de to andre kan hun ikke
betale for i skolen. Jeg talte med flere
af de voksne i området og spurgte,
hvorfor der er så mange børn, der ikke
går i skole. Svaret er, at nogle børn
kommer for at arbejde og tjene lidt;
andre fordi de vil være fri af voksnes
kontrol, eller fordi de selv eller familien
er søgt ind til storbyen.
I James Town betyder bekendte eller
familie, der er flyttet til Accra, at de
tilrejsende forventer, at disse kan hjælpe dem med husly i James Town. Det
betyder overfyldte huse, der igen gør, at
børn dropper skolen for at være sammen med andre, eller aldrig er blevet
indskrevet i skolen. De kommer fra
landsbyer ofte flere hundrede km fra
Accra i den tro, at de let kan finde arbejde. Ældre børn kan være rendt fra
forældrene, fordi de simpelthen vil til
storbyen. I Abbeytse – bydel i James
Town – mødte jeg en mor med ni
børn, hvoraf flere ikke gik i skole. I
Bokum mødte jeg 18-20 børn, der opholdt sig i et lille parkområde og spillede bold (i skoletiden). Omkring Ban55

nerman Road var der 30 børn, der driftede omkring. Jeg snakkede med Emmanuel Fiteiand, Emmanel Ofei og
Dora alle ca. otte år, de kom fra Easter
Region i det nordøstlige hjørne af Ghana, de bor med deres forældre, men går
ikke i skole. Omkring Usser Fort var
jeg i forbindelse med 24-25 børn, der
bor sammen med én eller begge forældre eller andre, ingen af dem er indskrevet i nogen skole. De voksne fortæller, at deres børn ikke går i skole,
fordi de ikke kan betale udgifterne.

Art Center marked

Her mødte jeg to fra Street Academy
gade-skole – Emmanuel og Isak – der
ikke lige havde lyst til at være i skole
den dag. De var sammen med Appiah
på ni, Millicent Borwubara, 11, Kofi
Derick, ni og Emmanuel Amoah, seks.
Alle er sammen med enten mor eller

arbejdsløse. Jeg er ikke klar over, hvor
mange børn der er i og omkring Art
Centeret, men mit gæt er, at det handler om 150-200, hvoraf kun ganske få
har tilknytning til skole. Flere af børnene går rundt og sælger små plastposer
med vand, perlearmbånd eller lignende
for at få lidt at leve for. De og deres
voksne opholder sig hele tiden i Centeret og sover der, når sælgerne lukker
deres boder, eller på gaderne, eller hvor
de nu kan finde ly, fx steder op ad lossepladsen øst for centeret. Andre havde boet i Mensah-Guinea, før det i
sept. 2014 blev ryddet, og deres bosted
brændt ned. De kom tidligere fra Central Region. Flere af børnene kom fra
Nima, et stort lokalområde i Accra, der
lokalt betegnes som slum, men bestemt
ikke i det omfang som disse børn opholder sig i nu.

Den niårige dreng, der var rendt væk fra Circle Railway

far. De kommer fra Cape Coast og
Kumasi. Har ikke et fast sted at bo,
men overnatter i Art Centeret. Nogle
af deres voksne arbejdede, andre var
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På lossepladsen mødte jeg en niårige
dreng, der var løbet væk fra Circle Railway området til Art Centeret. Han var
blevet givet til en kvinde, han skulle bo

hos, men hun mishandlede ham, så
han fik fysiske skader. Det fik ham til at
løbe væk, og han boede nu hos venner
om natten i Art Centeret.

Østlige side af Arts Centre
Ved og på lossepladsen bor omkring
20-25 familier med deres børn. Jeg ved
ikke præcist, hvor mange børn, men
formentlig op til 40. Er indskrevet i SA
skolen, men langt de fleste har ikke
mulighed for overhovedet at komme i
skole – ikke blot på grund af økonomi,
men også fordi familierne ikke officielt
bor der, og derfor kan børn ikke blive
indskrevet i skolen. Overnatning der er
nærmest ubeskrivelig. De fortalte, at
når det regnede, måtte de stå op, indtil
det stoppede for så at rydde op og måske sove.

Tema Bus station

Samme billede – børn render rundt
uden voksenopsyn, løber ærinder for
de handlende, sælger vand, bærer varer
osv. Jeg snakkede med nogle af dem,
der overnatter der. De mente, at der i
hvert fald var fem familier med børn,
der overnattede på stedet. Børnene
blev vækket ved 4-tiden om morgenen
for at hjælpe de handlende med at bære
varer og lignende for at få noget at
spise. En dreng, jeg snakkede med,
kom fra Eastern region sammen med
familien for at bo hos en onkel, men
der var ikke plads til ham i huset.
En opfølgning på dette kunne være et
arrangement i efteråret, hvor vi fortalte
mere om, hvad vi fra Seniorhands to
Africa and Asia (ShAA) arbejder med i
Ghana.
Svend Laursen

En Verden fuld af Eventyr

H.C. Andersens Verden åbner
igen dørene for 5. sæson Sommer
2017.
Det gode rygte om Teater Parken beliggende på det skønne Jungshoved er

efterhånden nået vidt omkring . Senest
i Jysk-Fynske Medier, i en avis i Sønderjylland og minsandten i Frederikssund i Nordsjælland. Så vi er spændte
på den kommende sæson. Om der
kommer gæster, så vi kan videreføre
nogle af vores drømme om at involvere kunstnere fra omegnen i nye projekter i parken.
Det hele begyndte som en drøm om at
bringe H.C. Andersens eventyr til live
på en ny måde. Et gammelt hønseri, en
passion for teater og et solidt fundament fra et liv i teaterbranchen har
med hjælp fra utallige hænder nu skabt
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et unikt sted. Her bliver besøgende en
del af et levende teater. Det er et sted,
hvor historierne vækkes til live, og hvor
der er plads og ro, og hvor fantasien
kan blomstre til glæde for børn i alle
aldre.
H.C. Andersens Verden skiller sig ud
fra mange andre steder ved, at det er et
levende sted med synlige ildsjæle, der
brænder for deres passion, for teatret
og for vores universelle H.C. Andersen, der tilhører os alle og på mange
måder er tidløs. Vi forener nutid og
datid i et eventyrligt univers på en uhøjtidelig måde, hvor legen og fantasien
brænder igennem. Og helt Analogt.
I år er helt speciel, da det er femte år.
Da vi startede, sagde alle erfarne inden
for oplevelsesøkonomi til os: ”Det
tager fem år, før det kører.” Det var
uendelig lang tid – fem år! Nu er vi ved
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femte år. Når vi ser tilbage, er det helt
fantastisk med så mange børn og unge,
der har spillet teater i Drama Skolen
(som vi også stiftede for fem år siden).
Ligeledes alle de skønne mennesker, vi
har lært at kende, og som har involveret sig i Teater Parken.
Der bliver arbejdet på højtryk med nye
forestillinger, blandt andet ”Kejserens
Nye Klæder”. Drama Skolens børn
spiller i år ”De Vilde Svaner”. Hver uge
er forskellig, så hvis man vil kigge forbi
i juli, er et kig på vores nye hjemmeside
www.hcandersensverden.dk et godt
bud på, hvilke forestillinger der kommer hvornår.
H.C. Andersens Verden har åben 1.31. juli alle dage, undtagen mandag, fra
kl. 11.00 til kl. 15.00.
Tanja Bovin
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JUNGSHOVEDKALENDER
Onsdag 7. jun. Kl. 19.00 Lokalrådets generalforsamling
Søndag 11. jun. Kl. 9.00. Cykeltur Jungshoved rundt. Start ved Jungshoved Kirke
Søndag 11. jun. Kl. 10.00-15.00. Loppemarked i Bønsvig
Kl. 20.00. Sankthans gudstjeneste i kirken. Efterfølgende bål ved SlotsFredag 23. jun.
banken
Onsdag 28. jun. Pensionistforeningens tur til Bakken
Lørdag 1. jul. Kl. 11.00-15.00. H.C. Andersens Verden åbner
Lørdag 8. jul. Kl. 9.00.-14.00. Loppemarked. Forsamlingshuset
Lørdag 19. aug. Kl. 10.00. Travetur Jungshoved rundt. Start ved Jungshoved Kirke
Sommerudflugt med sejltur til Nyord; arrangeret af Jungshoved MenigLørdag 16. sep.
hedsråd – mere herom i næste nummer
Lørdag

30. sep.

Sogneudflugt for beboerne i Allerslev og Jungshoved; arrangeret af
Jungshoved Menighedsråd – mere herom i næste nummer

GUDSTJENESTER
Jungshoved
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
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4. jun.
5. jun.
11. jun.
18. jun.
23. jun.
25. jun.
2. jul.
9. jul.
16. jul.
23. jul.
30.jul.
6. aug.
13. aug.
20. aug.
27. aug.
3. sep.
10. sep.
17. sep.

10.30
Ingen
9.30 ”Jungshoved rundt”
10.30
20.00 Sankthans aften
9.00
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
Ingen
10.30
9.00
10.30
Ingen
10.30 Høstgudstjeneste
9.00

Allerslev
9.00
10.30
10.30
Ingen
10.30
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
10.30 Jesper Bo Blomgren
Ingen
10.30
14.00 Friluftsgudstjeneste
Ingen
10.30
9.00
10.30 Høstgudstjeneste
Ingen
10.30

