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Kære læsere
Sommeren går på hæld, efteråret er på vej, og det er nu, vi skal til at forberede os på de kortere dage og lange aftener. Nogen synes, det er lidt
kedeligt, andre synes, det er ganske hyggeligt, at årstiderne skifter.
I hvert fald får vi her på Jungshoved masser af gode tilbud om spændende
aktiviteter i efterårets løb. På midtersiderne finder du igen i år det fine
program for den kommende sæson på Jungshoved Skole (lige til at tage
ud). På kirkesiderne kan man læse om foredrag, koncert m.v. i sognet.
Spiseklubben sætter blus under gryderne igen, og som noget helt nyt kan
børnene i år lære at bage på Jungshoved Skole. Vær med, når det hele foregår! Og husk også at sætte kryds i kalenderen, når Lokalrådet holder
møder – det er her, du kan gøre din indflydelse gældende.
Fra sommerens fornøjelser bringer vi tre artikler med historie og baggrund
for sommerfesterne på Jungshoved, nemlig i Stavreby, Roneklint og Stenstrup. Plus mange flere beretninger fra vores dejlige halvø. Tak for alle de
gode bidrag til bladet!
Sidst men ikke mindst en stor tak for de mange økonomiske bidrag, der er
indgået på bladets konto og i kassen i Dagli’Brugsen i sommerens løb.
Det er virkelig dejligt, at så mange har været villige til at støtte bladets
økonomi!
Med ønsket om et rigtig godt og indholdsrigt efterår!
Redaktionen

KONTAKT:
Jungshoved Lokalråd
Jungshoved Menighedsråd
Styregruppen for Jungshoved Skole
Vicevært for skolen
Jungshoved Idrætsforening
Strandjagtforeningen
Pensionistforeningen
Amatørfiskeforeningen
Forsamlingshuset
Brugsen
Lokalrådets hjemmeside
JIF’s hjemmeside
Sognets hjemmeside

Jørgen Hein
55 99 91 35
Bente Wermuth
55 99 90 06
Lise Jacobsen
55 99 92 56
Niels Holger Wermuth 55 99 94 02
Majbritt Nielsen
55 99 13 42
Per Sellebjerg
55 99 04 05
Karen Carlsson
55 99 82 80
Gert Jensen
55 99 80 24
Birgit Jørgensen
55 99 90 56
Magnus G. Rasmussen 55 99 90 20
www.jungshoved.net
www.jungshoved-if.dk
www.jungshovedkirke.dk
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Tonny Vang, formand for Jungshoved Forsamlingshus, har fået overdraget en fane. Fanedugen bærer
teksten:
”Afholdssamfundet
2. juli 1904
Afd. Svend Gønge Jungshoved”
Fanen er blevet fundet på loftet på
gården ”Bakkegården” i Roneklint.
Vi hører gerne fra læsere, som kan
fortælle mere om fanen og afholdssamfundet.

slægtsbog skrevet af Ernst’s farfar
og dennes bror. Vi er meget glade
for materialet, også fordi vi har fået
lov til at bruge det i bladet.
***
Igen i år undrer vi os i redaktionen
over de store gåseflokke, der flyver
hen over Jungshoved. Er det ikke
meget tidligt, at gæssene samles
(1.8.)?
***

***
Ernst Jensen, Stavreby har venligst
givet redaktionen en kopi af en
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Kurt Andersen, JIF, fortæller, at en
dommer så sig nødsaget til at stoppe en fodboldseriekamp på Jungshoved Stadion for at få fjernet
”hundeefterladenskaber”. Ret pinligt og ulækkert!

Siden sidst har Vordingborg Kommune været på besøg ved Stenstrup
gadekær. Heldigvis var der ikke så
meget slam på bunden af kæret, at
det var nødvendigt med en egentlig
oprensning. Nu laver kommunen
en vedligeholdelses- og plejeplan
for kæret, og man forsøger at etablere en sti hele vejen rundt om gadekæret. Det meste af beplantningen bevares for at sikre det rige
dyreliv i og omkring kæret.

***
Kirsten Hansen, Jungshoved, er på
eget initiativ gået i gang med at
male halvøens offentlige borde og
bænke. Tak til Kirsten.
***
Holger Andersen fortæller, at der
en gang i 50’erne blev fundet en
mønt i skolegården i Stenstrup.
Mønten var ikke en hvilken som
helst mønt, men et eksemplar af
den første danske enøre. Mønten
skulle have indbragt finderen et
anseligt beløb.

***
I denne høst kan man for første
gang se en mejetærsker med larvefødder på Jungshoved. En sådan
maskine skulle man tidligere helt
til USSR eller USA for at se!
Knud Jacobsen
Stenstrup

***
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Med Holger på farten (5)
Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på
Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk
hukommelse.

Holger har flere gange sagt, at når
vi skal til Stavreby, så må vi have
Charles Rasmussen på Over Lyngen med på turen. Holger siger, at
han selv ikke ved så meget om
Stavreby, men det gør Charles. Jeg
har en gang været til et møde på
Jungshoved Skole, hvor Charles
Rasmussen fortalte om ”gamle dage” på Jungshoved. Det var en rigtigt spændende aften, så jeg glæder
mig til at møde Charles igen og
høre ham fortælle.

Holger har aftalt med Charles, at vi
vil hente ham lidt over 10. På vej
til Over Lyngen kommer vi forbi
det gamle fattighus på Bøged
Strandvej nr. 7. Oprindelig har det
været et bindingsværkshus, hvor
der boede op til 4 familier ad gangen. I en orkan i 1933/34 blev huset så medtaget, at det blev revet
ned, og et nyt blev opført. I folkemunde blev det nye hus kaldt for
”Kronborg”.
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Efter K. K. Steinckes socialreform
i 1933 forsvandt betegnelsen fattighus og blev afløst af ordet kommunehus.
Holger husker ikke nøjagtigt, hvornår huset blev nedlagt som kommunehus og solgt til privat beboelse.
Charles Rasmussen

års besættelse var det nøjsomme
tider, siger Charles. Der var kun få
varer at købe i Brugsen i Jungshoved eller hos Stavrebys købmænd.
Ruth og Charles købte huset på
Over Lyngen af Hans Nielsen også
kaldet ”Radio Hans”.
Kommunehuset

Himmelen over Jungshoved er
denne junidag fuld af tunge skyer,
som ikke kan bestemme sig til, om
de skal give regn eller ej. Efter den
mest solrige maj måned i mands
minde, er tørken ved at være et
problem for afgrøderne på markerne og i haverne.
Holger siger, at der ikke kommer
regn, før luften er blevet renset af
et tordenvejr. Jorden skal være fugtig, for at den kan trække regn, siger Holger.
Da vi kommer til Over Lyngen nr.
9, er Charles Rasmussen klar.
Charles har boet på Over Lyngen 9
sammen med sin Ruth siden 1950.
De blev gift d. 6. maj 1945. Efter 5

Over Lyngen nr. 9

Tidligere havde Alma og Johannes
Ottosen boet i huset. De havde en
søn Verner, som fik børnelammelse i 1933/34. Hovedskolen i Jungshoved blev lukket en uge for at
blive desinficeret, husker Charles.
Man satte nogle osende beholdere
ind i skolestuerne. Verner blev

7

sendt på kur i Jylland, men blev
handicappet af sygdommen.
Johannes Ottosen samlede oldenborrer på markerne omkring Stavreby. Oldenborren og specielt dens
larver var et alvorligt skadedyr for
landbruget i 1930’erne. Larvernes
gnav ødelagde planter og rodfrugter, og staten betalte derfor et fast
beløb for de indsamlede dyr. Charles er lige som Holger barnefødt på
Jungshoved og har boet alle sine
86 år på Jungshoved. Han begyndte at gå i skole i 1929 i Stavrebys
nye skole på Over Lyngen.

både almindeligt og tilladt. Eleverne respekterede lærer Nørskov.
Charles husker, at han ofte sagde
”Det manglede så sandelig bare”.
Da Charles var 14 år, kom han ud
at tjene. Hans første plads var på
en gård i Bønsvig. Han blev fæstet
d. 1. maj 1937 hos Julius i Bønsvig.
Charles farmor var død et par dage
forinden og skulle begraves d. 2.
maj. Charles syntes ikke, at han
kunne være bekendt at bede om fri
til begravelsen på andendagen af
sit nye arbejde. Da Julius så selv
spurgte ham, om han da ikke ville
holde fri til begravelsen, blev
Charles meget lettet og sagde, at
det ville han da meget gerne.
Senere tjente Charles hos Niels
Rasmussen i Bøged og hos Molter
på Marienlund. Tiden hos Molter
husker Charles som en god tid. Her
var der varme på værelset, og husets frue var gavmild med kaffe og
kager.
I årene 1943-45 arbejdede Charles
i tørvemosen på Stavreby Lyng. I
alle årene fra 1945 har Charles fisket og i perioden 1952-85 også avlet mink.
De første mange år fiskede han
med kroge og våd og de senere år
med ruser. Hovedfangsten har altid
været ål, men i visse år udgjorde
geddefiskeriet også en vigtig del.
Aborre, skrubber og skaller kunne
ikke sælges, men al fisk var en vigtig del af kosten, husker Charles fra

Stavrebys nye skole på Over Lyngen

Skolen var blevet bygget i 1925,
som afløser for den gamle skole i
Stavreby. Charles første lærerinde
var frk. Christiansen, senere fik
han lærer Nørskov. Charles husker
lærer Nørskov som en god og retfærdig lærer. Han gjorde ikke forskel på høj og lav.
Charles mener ikke, at lærer Nørskov nogen sinde har slået sine
elever, hvad der ellers dengang var
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sin barndom. Fiskefrikadeller lavet
af skaller var en sand lækkerbisken. Charles far sagde om en
fangst ål: ”Her er både til suppe og
steg”. Omkring 1960 var ålefiskeriet rigtigt godt. Charles fortæller,
at han en dag fangede 1760 blankål
i et vod inde på Præstø Fjord. De
næste dage vrimlede det med både
på hele fjorden.
Efter at vi har hentet Charles på
Over Lyngen, vender Holger sin
Mercedes, så vi kan komme tilbage
til, hvor vi slap sidst.
På Bønsvigvej nr. 20 i Togeholt
finder vi Holgers fødehjem. Holgers far byggede huset i 1918. Det
kostede 4.500 kr.

Jungshovedvej nr. 98

op. Æggene solgte han inde i
Præstø.
I nr. 96 var der smedje indtil 1910.
Smeden hed A. P. Larsen.

Jungshovedvej nr. 96

I nr. 63 boede høker Rasmus Andersen indtil omkring 1930. Herefter flyttede han over i nr. 94.

Holgers fødehjem, Bønsvigvej nr. 20

Holgers mor syede og solgte tøj fra
et træskur ved huset. ”Det slog an”,
som Holger siger.
Holgers far fiskede, men tjente dårligt nok til petroleummen!
På Jungshovedvej nr. 98 boede
Christian Larsen. Han kørte rundt
på hele Jungshoved og købte æg

Jungshovedvej nr. 94
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I nr. 92 boede Rigmor Wermuth og
Kaj Hansen. Rigmor havde frisørsalon her fra 1950.

de det. Stuehuset var nyopført,
mens avlsbygninger blev genopført
af byggematerialer fra en ejendom
på Marielundsvej.
På Bøged Strandvej nr. 1 boede
Alfred Jensen. Til ejendommen
hørte 6 tønder land, som ”ved nøjsomhed og flid” gav mad til 3 piger
og deres mor og far. Charles gik i
klasse med den ene af pigerne, Erna.

Jungshovedvej nr. 92

Huset i nr. 88 er bygget i 1879 af
Holgers farfar, Lars Andersen.
Byggesummen var 700 kr. Pengene
var små, og Holger har fået fortalt,
at hans farfar måtte sælge sin overfrakke for at få penge til en brændeovn.

Bøged Strandvej nr. 2

I nr. 2 overfor boede vejmand, Karl
Christensen og senere murermester, Jørgen Andersen. Stuehuset
på Fjeldebrogård er bygget i 1906.
På gården boede gårdejer Ole Larsen. Holger husker, at der altid var
en masse forskellige dyr på gården.
Grise, får, geder, gæs og høns.

Jungshovedvej nr. 88

I huset boede senere en, som blev
kaldt for ”kødsmeden”. Han solgte
kød, men Charles husker ham også
som ”den kloge mand”, der kunne
fjerne vorter. Charles har selv prøvet at få fjernet vorter hos ham.
Huset i nr. 84 er bygget i 1910. Det
var også Holgers farfar, der bygge-

Bøged Strandvej nr. 3, Fjeldebrogård
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Børnene turde ikke gå forbi gården
af angst for at blive bidt eller stanget af dyrene. Ole Larsens søn,
Hans, købte senere Skovvængegård på Skovvangsvej.
På Lynggården boede sognerådsformand, Peter Petersen. Han var
”et geni uden lige”, og han styrede
både sognet og sognekassen på
bedste vis. Han døde i 1960 og begravelsen foregik fra missionshuset,
Nådeled, da kirken på det tidspunkt
var lukket på grund af reparationer.

Over Lyngen 2

arbejde i roerne. De blev misbrugt
uden lige, siger Charles og Holger.
I den gamle sandgrav ser vi Jungshoveds eneste højhusbyggeri. Her
har digesvalerne slået sig ned og
bygget reder inde i skrænten.

Lynggården

Sandgravshuset og huset på Over
Lyngen 2 er oprindeligt bygget til
polske roearbejdere. Polakkerne,
som de kaldtes, kom til Danmark i
begyndelsen af 1900-tallet. Det var
hovedsagelig meget unge piger og
børn, der tog til Danmark for at få
Visse steder kan man tælle mere
end 10 etager. Der er et mylder af
svaler ud og ind og ud ad hullerne i
skrænterne.
Hvor Bøged Strandvej og Over Lyngen mødes, ser vi tre friske cykelpiger på tur. Det er Anna og Lilly fra
Stenstrup og Kirsten fra Bøged. De
hilser, og vi hilser. De er ude på deSandgravshuset

11

res ugentlige cykeltur på Jungshoved.
Jeg siger tak til Charles og Holger
for en rigtig dejlig tur og glæder

mig til i næste nummer at fortælle
videre om turen ind i Stavreby.
Knud Jacobsen, Stenstrup

Blomsterkummer og rundkørsel

Jungshoved har i år fået blomster
leveret fra Vordingborg Kommune
til 7 blomsterkummer. Vi var i
Vordingborg og se 4 store drivhuse
tilhørende kommunen.
Det var et “Åbne haver” arrangement, hvor vi fik en rundvisning,
og der blev fortalt om blomster og
planter, om hvor meget der skulle
plantes for at forsyne hele Vordingborg Kommune og samtidig
levere til byer på Lolland for at få
noget indtjening, bl.a. til et drivhus
mere, da man mangler plads.
Det var helt fantastisk mange
blomsterkummer samt ophæng
med blomster i alle farver, helt
vildt flot at se, og et kæmpearbejde, som man egentlig ikke tænker

sig. Det giver lidt mere forståelse
for, at alle steder ikke kan få deres
blomster på nøjagtig samme tid.
Her fik vi så aftalen med Flemming Kruse om vores blomster,
som han var meget villig til at levere, og som jeg sammen med
“Sofus” fik lov at hente i den store
bil.
Måske synes vi, det var lidt for
høje og spinkle planter til vores
forblæste område, men det kan vi
jo tale med dem om til næste år, for
vi er blevet lovet blomster igen
næste år, bare vi selv planter og
passer dem.
Gitte (fra Stavreby, red.) og jeg var
rundt for at plante, og i Stenstrup
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er de så søde og så glade for deres
dejlige plads ved dammen, at de
selv passer deres kumme med vanding og også har suppleret lidt med
andre blomster.
Ved Mislehøjvej kom jeg i snak
med en af beboerne, som lovede at
holde øje med kummen og vande,
når den trænger. Det er alle tiders,
når der er nogen, der gerne vil være med – tak for det!
Ved rundkørslen i Roneklint er de
vilde roser klippet kraftigt ned, og
Esther og jeg har planer om at rokere lidt om på de høje stauder til
efteråret. Vi har i flere omgange
plantet lidt forskelligt, som vi har
fået samlet, bl.a. kasserede margueritter fra Magnus i Brugsen og
en del tagetes, som “Sofus” har
drevet frem, og som er meget nemme at få til at gro. Esther passer
med vanding og luger lidt, når der
trænger. Stenene omkring rundkørslen og alle krukkerne er blevet
malet hvide – også dem i skolegården, hvor der er luget lidt og plantet tagetes i de to små krukker, som
var tomme.
Kummerne ved Skovvangsvej og
Stavreby og den ved rastepladsen
ved kirken har jeg vandet ved
hjælp af dunke, som jeg har fået
samlet sammen. Nu omkring 1. juli
synes jeg, der er ved at komme
gang i planterne, og små tagetes af
frø fra sidste år fylder lidt op, men
da det har været blæsende og tørt i

denne sommer, har det været svært
for blomsterne at komme i gang.
Vi glæder os over, at vi kom med i
Vordingborg Kommunes tildeling
af blomster og nyder, når de breder
sig og lyser op i kummerne og
rundkørslen. Bænkene på Skovvangsvej og Mislehøjvej har fået
lidt grøn maling, da de trængte meget.
Lidt forsinkede sommerhilsner fra
Kirsten Hansen
Jungshoved

SE HER!
Piger og drenge i alderen 7-13 år.
Som noget nyt vil vi prøve at lave
en bageklub, hvor vi skal bage
forskellige brød og kager.
Det foregår på
Jungshoved Skole
hver tirsdag kl. 15.00-17.15.
Det koster 25,- kr. pr. måned, som
betales den første tirsdag i måneden.
Vi starter tirsdag den 7. oktober.
Tilmelding til:
Jette Martinsen, Mislehøjvej 2,
tlf. 55 99 86 56
senest den 1. oktober.
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Nyt fra Jungshoved Skole

VELKOMMEN
I styregruppen har vi budt velkommen til Morten Larsen fra Strandjagtforeningen og til Jette Martinsen fra JIF. De afløser henholdsvis
Per Sellebjerg og Solveig Madsen.

ØKONOMI
Skolen har en god økonomi for
tiden takket være god udlejning og
frivillig arbejdskraft. Vi har derfor
haft mulighed for at bidrage til bladet med 5.000 kr. Det håber vi fortsat at kunne, da vi jo er en del af
bladet.
Vi ønsker os en rampe ved indgangsdøren, så kørestolsbrugere og
andre har lettere ved at komme ind
i skolen. Jens Bille fra lokalrådet er
ved at undersøge mulighederne.
Desuden ønsker vi reparation af
asfalten i skolegården. Herom er vi
i dialog med kommunen. Indtil
skolegården er repareret, må vi
bede alle om at være opmærksomme på huller og løst grus, så ingen
falder. Desuden venter vi på repa-

”DET SKER I VINTER”
Aktivitetsfolderen er igen i år sat
ind i bladet som midtersider. Som
man kan se, byder den kommende
vinter på masser af muligheder for
at dyrke sin interesse og møde andre fra halvøen.
Vi fortsætter med kulturaftenerne,
som vil blive løbende annonceret
her i bladet. Gode tilbud om foredrag, underholdning o. lign. modtages meget gerne (Lise: 55 99 92
56).
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ration af de kedelige vandskader,
vi har haft. Pengene er bevilget, så
det nås forhåbentligt, inden efteråret sætter ind med regn og rusk.
Inventar bliver løbende fornyet og
suppleret og det er vores oplevelse,
at alle er glade for de nye ting og
passer godt på dem.
Vi bliver ofte spurgt om udlejning
af stole og borde og må svare, at
skolen generelt ikke lejer inventar
ud, da det giver for stort slid på
møblerne.

”Jorden” med alt, hvad det kan
indebære. Stikord kunne være: Fra
jord til bord, mark, skov, eng, planter,
dyr, frugt, kunst, musik, hestevognsture, motion, virksomheder osv. osv.
Styregruppen håber, at mange andre også har lyst til at være med og
inviterer til:

ARBEJDSDAG:
Vi har arbejdsdag d. 4. oktober, og
vi håber, rigtig mange vil deltage.
Her er opgaver for alle. Rengøring
på hele skolen, maling af trappeopgang, vinduer, væg under halvtag i
skolegården, små reparationer m.m.
Hvis man vil fortsætte søndag, er
der mulighed for det. Det plejer at
være en hyggelig dag. Vi starter med
morgenkaffe og opgavefordeling kl.
9.00, og slutter ca. 14.00. Der serveres frokost undervejs.

Alle er velkomne, der er brug for
masser af gode ideer, masser af
energi og arbejdskraft.
Så kom ind i skolen d. 4.11. – det
er faktisk rigtig sjovt at være med
til at lave kulturdag.
Venlig hilsen
Jungshoved Skole
Lise Jacobsen

MØDE I
JUNGSHOVED SKOLE
TIRSDAG D. 4. NOVEMBER
KL. 19.00

Informationsskabe
Jørgen Poulsen, Stenstrup, har foræret lokalrådet de to udstillingsskabe, som han tidligere brugte i
sin ejendomsmæglervirksomhed.
Tusind tak for det. Det ene skab er
kommet til Roneklint By, og det
andet står nu ved gadekæret i Stenstrup. Her kan man læse om gadekærets flora og fauna samt om aktiviteter i lokalområdet. Vi håber,
det bliver til glæde for byens borgere og turister på tur.

KULTURDAG 2009:
Vi har tidligere med stor succes
afholdt kulturdage på Jungshoved.
Rigtig mange var medvirkende og
endnu flere deltagende. En god
oplevelse for alle fastboende og en
god reklame for vores område. Tidligere har vi haft overordnede temaer
som ”Opdag Jungshoved” (1995),
”Lys og mørke” (2000) og sidste
gang ”Vand” (2004). Denne gang
har styregruppen foreslået emnet

Lise Jacobsen
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Lokalråd
Referater fra borgermøde den 5.
juni og dialogmøde med kommunen den 19. juni, kan læses på
hjemmesiden www.jungshoved.net
under lokalrådet.

Den 23. september 2008: Dialogmøde med kommunen.
Den 20. november 2008 og den
5. februar 2009: Lokalrådsmøder.
Den 11. juni 2009: Borgermøde
med valg til bestyrelsen.
Ved behov indkaldes lokalrådets
bestyrelse ud over de her fastsatte
datoer.
Ved dialogmødet den 19. juni 2008
blev der afholdt ”workshop” med
repræsentanter fra Vordingborg
Kommune, hvor der blev arbejdet
med følgende emner i grupper:
Stier på Jungshoved:
forslag til etablering af stisystemer og afmærkning

Den nye bestyrelse i Jungshoved
lokalråd for 2008/2009:
Formand:
Christian Bjørn Andersen
Næstformand:
Kristian Knudsen
Kasserer:
Nina Balslev (fungerende kasserer)
Sekretær:
Jens Bille Lind
Bestyrelsesmedlem:
Ann Helen Stangbye Madsen
(ansvarlig for hjemmeside)
Bestyrelsesmedlem:
Richard Aagaard
Suppleant:
Nina Balslev
Suppleant:
Peder Andersen
Suppleant:
Christina Wermuth
Adresseliste for bestyrelsen findes
ligeledes på hjemmesiden.

Byudvikling:
udvikling omkring Jungshoved
By, landsbyer bevares
Trafik:
bedre asfalt, rastepladser, cykelstier, fartbegrænsninger
Naturværdier/naturpark:
industri og forurening fra landbrug og svinefarme
Kulturmiljøer:
landsbyer samt kirke og voldsted.
Mail-liste. Som noget nyt kan man
blive skrevet op på en liste, og få
tilsendt mails fra lokalrådet. Det vil
typisk være referater, dagsorden og
andre aktuelle ting, der vedrører
lokalområdet, eksempelvis breve,

Mødedatoer for 2008 / 2009 :
(åbne for alle, dagsorden kan
læses på hjemmesiden når tilgængelig).
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vi får fra kommunen, hvor vi skal
give tilbagemelding. Her vil det
være muligt at give sin mening til
kende. Man kan tilmelde sig under
lokalrådet på hjemmesiden, eller
ved henvendelse til en fra bestyrelsen.

Der var desværre ikke så mange
fremmødte til borgermøde Grundlovsdag, som vi måske havde håbet
på, men de, der mødte op, kunne
hygge sig ude i gården inden mødet med grill i godt vejr. Vi har
besluttet ikke at afholde borgermøde Grundlovsdag fra næste år, da
det viser sig ikke at være en optimal dag.
Har DU idéer til, hvordan vi får
flere til at møde op, så kontakt os
endelig, mail undertegnende eller
på hjemmesiden.
På vegne af lokalrådet
Ann Helen Stangbye Madsen

Motionshold for legesyge voksne
(første gang annonceret forår 2008).
Da initiativtager til motionsholdet
er gravid, og der kun har været en
henvendelse, bliver der ikke oprettet noget motionshold.
Lokalrådet arbejder i øjeblikket
med en plan om opsætning af flere
borde/bænke rundt omkring på
Jungshoved.
Lokalrådet støtter gerne op omkring tiltag/initiativer i forbindelse
med Svend Gønges jubilæum i
2010, men sætter ikke noget i gang
fra lokalrådets side. Er der nogen
der kunne tænke sig at benytte
hjemmesiden i denne forbindelse,
kontakt:
annhelen_stangbye@hotmail.com

BESØG
WWW.JUNGSHOVED.NET
GIV OS KOMMENTARER
ELLER FORSLAG TIL
HVORDAN HJEMMESIDEN
KAN FUNGERE
BEDST MULIGT!

Borgermøde på Jungshoved Skole, Grundlovsdag 2009
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Nyt fra Strandjagtforeningen
skraldesæk. Så man kan jo kun
håbe på, at de der sejler er holdt op
med at opfatte havet som den blå
hylde, hvor man smider skraldet.

Fugleskydning den 28. juni
Jim Wermuth skrev igen historie
ved Strandjagtforeningens årlige
fugleskydning ved Bønsvighoved
skov. Jim vandt titlen som fuglekonge for 3. år i træk. Det er aldrig
sket før, at samme person vinder 3
år i træk. Fugleskydningen blev
afviklet med i alt 24 skytter, hvilket var lidt mindre, end hvad der
plejer at deltage, men måske var
det vejret, der var årsag til, at ikke
flere mødte frem. De, der var mødt
op, havde trods alt en god dag.
Oprydning på Degneholm
Den 2. august var der oprydning på
Degneholm. Der var i alt 5 fremmødte, og for dem var det en glæde
at se de mange grågæs, der var på
holmen.
Der var ikke meget affald at samle
op. I alt blev det kun til en halv

Præstø Strandjagtforening
Den 19. september kl.19.00 på
Jungshoved skole afholder Præstø
Strandjagtforening i samarbejde
med WAI en aften om jagt på
vandfugle og kunsten at tale deres
sprog. Eric, der har mere end 20
års erfaring på området, viser filmsekvenser med kaldetekniker. Desuden har Eric i samarbejde med
Buck Gardner udviklet et grågåsekald. Der har så vidt vides ikke før
været udviklet et gåsekald til grågåsejagt. Aftenen byder yderligere
på en masse omkring jagt med bue.
Med venlig hilsen
Per Sellebjerg
Præstø Strandjagtforening

Årets fuglekonge, Jim
Wermuth, og
af foreningens formand, Per Sellebjerg
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Turen gik videre ad de små veje til
Bogø Kro, hvor vi fik kaffe og æblekage.
Efter kaffen gik turen igen til
Jungshoved.
Bestyrelsesmedlem
Hanne Rasmussen

SOMMERTUR I
PENSIONISTFORENINGEN
Torsdag d. 12. juni tog 50 glade medlemmer på den årlige forårstur, som
i år gik til Møn.
Vi besøgte først Elmelunde Kirke,
hvor vi så en masse flotte kalkmalerier.
Herfra gik turen til ”GeoCenter Møns
Klint”, hvor der blev brugt en del tid
på at gå rundt og læse og kikke.
Vi kørte derefter til Præstekilde
Hotel, hvor vi fik en dejlig buffet.
Bagefter besøgte vi bolchefabrikken, Møn Bolcher, der ligger på
den gamle sukkerfabrik i Stege.
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Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus

Den 12. juli havde vi vores årlige
loppemarked i forsamlingshuset,
og det blev et rigtig godt loppemarked. Jeg tror aldrig, der har været
så mange mennesker, men vi har
heller aldrig haft så mange effekter
som i år.
Det skyldes til dels, at vi i foråret
sagde ja til at tømme et privat loppemarked i Præstø. Uha, da vi kom
ind og så, hvor meget der var, og vi
skulle være færdige til lørdag, var
det lige før vi sagde nej tak, men
en masse dejlige mennesker troppede op og pakkede ned, smed ud
og kørte til Jungshoved med trailere fyldt med alt muligt, så laden

hos Inger blev godt fyldt. Men vi
klarede det. Mange tak til alle for
hjælp i den uge!
Ligeledes har vi i årets løb modtaget effekter fra en masse mennesker, som derved støtter vores forsamlingshus. Det er dejligt med
sådan en opbakning.
Ugen op til loppemarkedet gik så
med opstilling af telte, borde osv.
samt afhentning af tingene hos Inger, opstilling på bordene, sortering m.v. Igen var der en masse
dejlige mennesker, som ydede en
formidabel indsats, så det hele var
klart til den store dag. Da vi i år
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havde 4 store telte ekstra, skulle vi
også bruge flere sælgere. En masse
nye ansigter dukkede op og hjalp
os – pragtfuldt! Jeg havde en forventning om, at vi ville slå sidste års
omsætning (overskud) på 43.000
kr., så det var spændende, da det
hele skulle gøres op. Salget blev
optalt til næsten 46.000 kr., hvilket
var dejligt. Ved eftersalg er der
senere kommet flere penge ind, så
vi i alt har et overskud i nærheden
af 51.000 kr. Det største nogensinde – det er svært at finde ord for
det!

Vi skal i år have ny olietank, ny
kedel og ny brænder, så pengene er
allerede øremærkede. Alt dette
ville ikke kunne lade sig gøre uden
den fantastiske opbakning og imødekommenhed, vi møder fra alle
sider. Der skal derfor lyde en stor
tak til alle, der har hjulpet os - og
forhåbentlig på gensyn.
Med ønsket om en god sommer vil
jeg slutte for denne gang.
P.b.v.
Tony Vang

HUSK
Så er det tid igen til

Traktortræk i Jungshoved
Vi glæder os meget til at byde velkommen,
når Jungshoved Idrætsforening igen i år afholder traktortræk.

Datoen bliver d. 20 -21/ 9 2008.
Vi vil igen i år have kræmmermarked, tivoli og en masse traktorer på pladsen.
Vi har allerede nu mange tilmeldte traktorer ,
så det bliver helt sikkert en god weekend.
Som noget nyt inviterer vi 4x4 klubben.
De har henvendt sig og spurgt om de måtte komme,
så de får lov at udstille deres store flotte biler på pladsen.
Der vil som sidste år være fest lørdag aften,
hvor vi håber, at mange af jer Jungshovedborgere
også har lyst til at komme og være med.
Er der nogen, der sidder og har lyst til at være en del af dette arrangement, er
al henvendelse meget velkommen.
MVH
J.I.F bestyrelse
Henriette Sørensen
Tlf. 22 53 73 94
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Spiseklubben på Jungshoved Skole
Efter en dejlig sommer er vi klar til
endnu en omgang med den åbne
spiseklub på Jungshoved Skole.
De 3 første gange bliver: d. 23. oktober, d. 20. november og d. 11.
december. Alle dage er torsdage.
Man kan igen komme og spise fra
kl. 17.00 til kl. 19.00. Køkkenet
lukker kl. 20.00
Prisen for et måltid mad bliver igen
30 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn
(mellem 4 og 12 år). Børn under 4
år gratis. Til maden serveres vand.
Øl, sodavand og vin kan medbringes. Deltagerantallet er max. 30
personer pr. gang.
Formålet med spiseklubben er forsat at give alle aldersgrupper mu-

lighed for at mødes på skolen til en
hyggelig snak, mens man får aftensmaden serveret. Et evt. overskud i spiseklubben tilfalder Jungshoved Skole.
Tilmelding til Kurt Andersen,
Jungshovedvej 53, tlf. 50950044
eller til Knud Jacobsen, Ambæk
Mark 10, tlf. 55999256 eller pr. email til:
knudjacobsen@privat.dk
Husk tilmelding i god tid. Tilmelding foregår igen efter først til
mølle-princippet.
På gensyn.
Venlig hilsen Kurt og Knud

Jungshoved
Læsere, der vil støtte bladet
økonomisk, kan gøre det ved at
indsætte et beløb på vores konto
i Møns Bank i Præstø,
konto nr. 6140-0004064737
eller ved at lægge et beløb i den
røde pengekasse i
Dagli´Brugsen i Jungshoved,
når man tager et blad.
På forhånd tak
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Kirkenyt
GUDSTJENESTER
September - december2008
Allerslev

Jungshoved

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

10.30 Høstgudstjeneste

9.00

18. s. e. trin. 21. sept.

9.00 Jesper Blomgren

Ingen

19. s. e. trin. 28. sept.

10.30

9.00

20. s. e. trin. 5. okt.

Ingen

Ingen

21. s. e. trin. 12. okt.

Ingen

10.30

22. s. e. trin. 19. okt.

Ingen

9.00 Jesper Blomgren

23. s. e. trin. 26. okt.

10.30

9.00

24. s. e. trin. 2. nov.

19.00

10.30

25. s. e. trin 9. nov.

10.30

Ingen

26. s. e. trin. 16. nov.

9.00

10.30

Sidste s. i kirkeåret. 23. nov.

10.30

Ingen

1. s. i advent. 30. nov.

Ingen

9.00 Jesper Blomgren

2. s. i advent 7. dec.

10.30

Julekoncert kl. 19.00

3. s. i advent 14. dec.

9.00

10.30

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 Vordingborg Taxa, telefon 55 37 06 45
Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd.
Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06
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Kirkenyt
ADRESSER OG TELEFONNUMRE:
BEGGE SOGNE

Istandsættelse af Jungshoved
Kirke

Torben Møllenbach
Allerslev Præstegård
55 99 60 17
Træffetid: tirsdag - fredag 10.30-11.30
Lørdag efter aftale
Sognets hjemmeside:
www.jungshovedkirke.dk

Menighedsrådet har truffet beslutning om at igangsætte indvendig
kalkning af Jungshoved Kirke. Arbejdet vil efter planen finde sted i
løbet af de tre første måneder af
2009, og det må derfor forventes, at
kirken er lukket for kirkelige handlinger i januar, februar og marts
næste år.
Dette blot til orientering. Yderligere information om de nøjagtige datoer for lukning af kirken samt oplysninger om, hvor gudstjenester
osv. finder sted i den pågældende
periode følger i næste nummer af
JUNGSHOVED.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Organist Elena Stilling
55 34 66 08
Kirkesanger Bodil Bennetzen
55 99 63 75
Kasserer
Revisor Tommy Nielsen
Strandgårdsvej 23, Præstø
55 99 12 09
ALLERSLEV
Graver Bent Sørensen
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Helle Johansen
55 99 62 90
JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Bente Wermuth
55 99 90 06
Kirkeværge Aase Petersen
55 99 37 39
Samtlige ansatte i begge kirker holder deres
ugentlige fridag om mandagen.
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Kirkenyt
PRAKTISKE OPLYSNINGER
FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen.
Man skal medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældrenes dåbs- eller navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift – en omsorgsog ansvarserklæring.

DÅB
Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved
dåb eller ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sognepræsten. Præsten skal bruge begge forældres dåbs eller navneattester samt
vielsesattest, hvis den foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og
adresse på mindst tre faddere. En gudmor eller gudfar er også fadder. Man
skal være døbt for at være fadder og skal være over konfirmationsalderen
(men behøver ikke at være konfirmeret).
VIELSE
Vielsesdato og kirke skal aftales med præsten, hvor der også oplyses om
papirer og aftales tid for samtale.

DØDSFALD
Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i afdødes bopælssogn, der
i forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte.

SOGNEBÅNDSLØSNING
I Danmark behøver man ikke at være ”medlem” af det sogn, man bor i.
Man kan løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjemme. I praksis er det præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sognebåndsløsning. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den
sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til.

KENDT FÆLLESGRAV
Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav – både til urnegrave og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads, hvor
gravstenene er af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til graveren.
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Konfirmationsforberedelse
- en ny sæson med nye konfirmander
Når sommerferien er forbi, begynder et nyt skoleår, men for de fleste
elever i 7. klasse begynder også
konfirmationsforberedelsen hos
den lokale præst. Når dette blad
udkommer, er konfirmationsforberedelsen allerede i fuld gang i de
tre pastorater Bårse-Beldringe,
Præstø-Skibinge og AllerslevJungshoved sogne hos sognepræsterne Søren Schiøler Linck, Marianne Gaarden og Torben Møllenbach.
For vi tre præster deles om konfirmanderne fra den samme skole, og
vi begynder derfor også samtidig.
Det er Abildhøjskolen i Præstø, der
har alle eleverne fra de seks forskellige sogne i den gamle Præstø
Kommune, og disse elever er af
forskellige grunde blandet godt og
grundigt sammen i skolens 7. klasser. Derfor går der i hver klasse
elever fra alle tre pastorater. Men
mindre end 10 procent af eleverne
er bosiddende i Bårse-Beldringe,
omkring tyve procent hører til Allerslev-Jungshoved, og godt 70
procent hører til Præstø-Skibinge
sogne.
Pga. den ujævne fordeling er det
ikke muligt at opdele konfirmanderne kun efter bopælssognet.
Præstø-Skibinge-holdet ville blive
alt for stort og Bårse-Beldringeholdet og Allerslev-Jungshoved-

holdet ville blive for små. Derfor
har vi tre præster som udgangspunkt valgt at fordele 7. klasserne
mellem os.
Det betyder, at nogle elever fra
Præstø-Skibinge kommer til at følge undervisningen her i Allerslev
sogn sammen med de elever fra de
andre klasser, der bor i enten Allerslev eller Jungshoved sogne.
Uanset hvilken klasse man går i,
kan man således blive konfirmeret
i sin egen sognekirke, også selvom
man har gået til forberedelse hos
en anden præst end sognets.
Vi tre præster håber, trods de lidt
indviklede forhold, at det bliver en
god og lærerig forberedelsestid for
alle konfirmander.

Forårets konfirmationer
Konfirmationsforberedelsen begynder i begyndelsen af september i præstegården, og konfirmationerne i
2009 finder sted i Jungshoved Kirke
d. 3. maj, kl. 10.30 og i Allerslev Kirke d. 10. maj også kl. 10.30.
Alle konfirmationer finder sted i
Jungshoved Kirke den 1. søndag i
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maj og i Allerslev Kirke den følgende søndag. Når der er konfirmation i den ene kirke, holdes der
ikke en tidlig gudstjeneste i den
anden kirke samme søndag.

Man er i øvrigt velkommen til at
kontakte mig for nærmere oplysninger på tlf. 55996017.
Torben Møllenbach

Fælles provstigudstjeneste
5. okt. kl. 11.00 i Køng Kirke
Mens Folkekirkens gudstjeneste
søndag formiddag har været for
den trofaste menighed, har en lang
række mere tematiske gudstjenester set dagens lys. Disse gudstjenester spænder fra familie- og spagettigudstjenester, rockgudstjenester, kæledyrsgudstjenester, meditations- og stillegudstjenester, musikgudstjenester, gudstjenester der
knytter sig til årets mærkedage,
gudstjenester i samarbejde med
foreninger og netværk.

I Stege-Vordingborg provsti vægter vi samarbejdet højt. Provst Mette Magnusson er også i år med til
at arrangere en fælles provstidag,
som indledes med en gudstjeneste.
Alle er velkomne til fællesgudstjenesten i Køng Kirke kl. 11.00, hvor
prædikanten er Marianne Garden,
sognepræst i Præstø-Skibinge kirker.
Provst Mette Magnusson
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Foredrag: Torben Møllenbach om
Jeppe Aakjær, Allerslev præstegård
7. okt. kl. 19.30
Jeppe Aakjær (1866-1930) blev måske sin tids mest betydningsfulde visedigter. Fra de beskedne kår fra barndomslandsbyen i Aakjær ved Skive
nåede han vidt omkring i Danmark som provokator, højskolelærer, foredragsholder, journalist, og særligt hans sange nåede vidt omkring og blev
folkeeje, ikke alene i hans egen generation, men også i de følgende generationer.
Denne aften vil jeg fortælle om Aakjærs liv, og sammen med kirkens organist, Elena Stilling, og kirkens sanger, Bodil Agernbo, synger vi en del
af Aakjærs sange.

Foredrag: Yrsa Grünning, Rejsestalden
19. nov. kl. 19.30
Børnehjem i Indien, drevet af en dansk kvinde.
Yrsa Grünning fortæller om sit arbejde blandt indiske børn
og viser lysbilleder fra sine ophold i Indien.
Alle er velkomne.
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Teatertur i foråret 2009
I foråret arrangerer vi endnu en tur til en teaterforestilling i København.
I øjeblikket har vi endnu ikke lagt os fast på en dato eller forestilling, men
det ved vi mere om i næste nummer af kirkebladet.
I tilslutning til teaterturen vil vi ligesom i sidste sæson arrangere en foredragskreds som optakt til teaterforestillingen.
Stina og Torben Møllenbach

Søndag d. 7. december kl. 19.00
er der julekoncert i Jungshoved kirke med Rokogo-koret under ledelse af
Bente Schultz.
Der vil blive sunget kendte og nyere julesalmer og -sange, og fredslyset
vil blive tændt.
Blokfløjteelever under ledelse af Linnet Dinesen, Smidstrup, deltager.
Bagefter inviterer menighedsrådet til gløgg og æbleskiver i ”Rejsestalden”.
Vel mødt.

Foreningen Norden afholder ”Skumringsaften”
mandag d. 10. nov. kl. 18.30
på Jungshoved Skole.
Aftenens tema er: Kærlighed i Norden.
Emnet vil blive belyst gennem musik, billedkunst, litteratur m.m.
Kl. 19.00 er der oplæsning af en tekst af den finske forfatter Eeva Kilpi.
Musikskoleelever fra Faxe og Vordingborg spiller på tværfløjte sammen
med Linnet Dinesen, Smidstrup.
Kaffe eller the og frugt eller kage: 40 kr.
29

Fugle på Jungshoved
Nu, når efteråret for alvor er over
os, sætter det store fugletræk som
bekendt også ind.
De mange forskellige trækfugle kan
opleves igen på mange forskellige
måder. Højt til vejrs på himlen kan
gæs, rovfugle og f.eks. traner ses i
mindre eller større flokke på vej til
vinterkvarter. På markerne kan større flokke af kragefugle ses fouragere før det videre træk, og i haverne
kan det af og til vrimle med de mindre fugle. En af disse er sangdroslen.
Sangdroslen er om efteråret en meget talrig gæst i haver og krat. Den
gæster os under sit træk fra Nordeuropa og Rusland til det sydvestlige

middelhavsområde. Den bruger ligesom mange andre mindre fugle
natten til at rejse i og har derved
dagen fri til fødesøgning.
Efter nætter med dårligt vejr kan
der om morgenen pludselig være
fyldt med sangdrosler alle vegne,
som er tvunget ned af ringe sigtbarhed, og dens tynde kald kan høres
fra hver en busk.
Dette er ofte omkring månedsskiftet
september/oktober, hvor også den lidt
mindre rødhals (kendt som rødkælk)
kan ses i stort tal. Rødhalsen har nogenlunde samme levested, trækrute og
fødevalg som sangdroslen, og de besidder begge en stor sangstemme.

Foto: Steen E. Jensen ©
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Rødhalsen har en meget smuk varieret sang med høje toner (synger af
og til også efterår), og sangdroslen
en kraftig, men enkel og let genkendelig sang, som de fleste nok kender
(baggrundslyd fra Bamse og Kylling, når de er i felten).
Det er om efteråret især bær fra
hyld, de går efter, men også insekter
og bl.a. snegle er på menukortet,
hvis det da ikke er for koldt.
Begge er de almindelige ynglefugle
på Jungshoved, hvor de især findes
ynglende i skov eller i haver i nærheden af skov. I gamle haver med
større træer er de også almindelige,
men især haver med nåletræer foretrækkes.
Undertegnede har ikke før om sommeren haft sangdrosler i haven, men
i år fik vi pludselig besøg i juni måned af to meget aktivt fødesøgende
voksne fugle. De havde tydeligvis
unger i nærheden, som skulle have
fyldt maverne. De fløj konstant af
sted med fyldte næb og formodentligt til et nabolag som botanisk set
faldt bedre i deres smag. Det passede også med at de efter ca. tre uger
ikke kunne ses mere. Efterfølgende
har vi fundet op til flere ”værksteder”, hvor de har udhuset havesneglene. Det gør de ved at knuse huset
mod en sten, så sneglen bliver blotlagt.
Flere steder i haven kunne vi høre at
der var et sådan værksted, når det
knasede under fødderne på os. En

brosten med et lille udmejslet hul
var tydeligt favoritstedet for sangdroslerne at arbejde.
Selvom den tørre sommer har været
ugunstig for snegle, gemmer der sig
tilsyneladende en del. Jeg er ikke
klar over, om de også tager dræbersnegle, hvis der er nogen, der døjer
med sådanne, men jeg tvivler.
Kragen er også i stand til at bruge
omgivelserne som hjælp til at lirke
indmaden ud af f.eks. skaller og
sneglehuse. Ved landeveje og stenstrande kan man se dem flyve højt
til vejrs og slippe henholdsvis nødder og muslinger, som så knuses
mod den hårde overflade.
Den store flagspætte
bruger også en slags
værksteder, det kan
være en sprække i
barken på et træ,
som så bliver brugt
som skruetvinge til
at holde en grankogle fast, mens den
udmejsler den.
Under sådanne træer
kan en bunke kogler
ofte ses på jorden.
Om man kan kalde
denne type adfærd hos enkelte fugle
for intelligent kan diskuteres, men
interessant er det, at det ikke kun er
os højerestående pattedyr, der kan
bruge de omgivende elementer som
redskab.
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Sune Madsen

Jungshoved Idrætsforening
JIF – Volleyball
Vi har plads til dig.
Vi starter igen onsdag d. 3 september
Se her, er der nogle som vil spille volleyball med os.
Vi spiller på Klosternakkeskolen
Onsdag kl. 20.30-22.00
Ønsket er, at der var nogle flere, som vil spille.
Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt,
Det går ikke vildt til. Vi er både herrer og damer i alderen 30-50 år.
Har det interesse så kom og få en spilleaften ud af det,
og se hvordan vi har det, eller ring til Max fra JIF.
Vi håber, der er nogle flere, som har lyst at komme og spille,
da vi kun har volley i JIF i Præstø.
Mvh J I F
Max
55998112
20988938

Nyt fra Svømning.
Svømmesæsonen slutter torsdag
d. 4. december og vi starter op igen mandag d. 5. januar 2009.
Der er svømmestævne i
Haslev d. 26.oktober
Herlufholm d. 22. november
Og vores eget på
Tokai d. 25. januar
Vi vil gerne opfordre alle forældre til at støtte op om stævnerne.

JIF beder os meddele,
at boldbanerne ved klubhuset
naturligvis IKKE må bruges til hundeluftning.
(– og hvorfor må de nu ikke det?? – Læs videre i ”Løst og fast” på side 5)
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Stafetten (7)
Om en forretning i Roneklint.
Lars Trolle

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger
der en kajakforretning... – her på
Jungshoved.
Mange synes, det er et lidt løjerligt
sted at lægge en forretning, men
som skrevet står, så ligger den et
smukt sted, og kunderne har fundet
ud af, at det kan være ganske hyggeligt at tage vejen hertil. Vi mister
nok et par ”strøgkunder” i forhold
til, hvis vi havde ligget inde i
Præstø, men til gengæld er det dejligt at kunne lave andre ting og

alligevel have forretningen åben.
Der er en klokke som på ishuset i
gamle dage.
Mange har sikkert set kajak og skilt
ved vejen, færre har vovet sig ned og
tage en prøvetur. Dette er ikke en
salgsartikel, men I skal vide, at der
jævnt hen over sommeren er demonstrationsdage ved Roneklint, hvor
alle er velkomne til at prøve, om det
kunne have interesse at sidde i en
kajak. Og det er ganske uforpligten-

33

de og som regel vældig hyggeligt.
Datoer kan ses på hjemmesiden.
Jeg fik min interesse for kajakroning i 18-års alderen. Og lidt ved en
tilfældighed. Det med at være medlem af klubber har aldrig rigtig haft
min interesse. Jeg ved ikke helt
hvorfor, men det nok noget med, at
det let bliver for forpligtende. Jeg
har det bedst ved selv at styre, hvornår og hvordan… og i den retning
passer kajaksport jo glimrende. Har
aldrig været god til holdsport.
Som 18-årig havde jeg en god kammerat, Kurt, som en dag nærmest
proklamerede, at han agtede at bygge en kajak. Javel, tænkte jeg, og
gav nok også udtryk for, at jeg ikke
helt forstod ideen. På det tidspunkt
var det mest fest og ballade, der
trak, men nu måtte vi jo se, om han
kom i gang. Og det gjorde han. Nede i kælderen på Sjølundvej i Avedøre, begyndte Kurt at bygge en kajak. Jeg kiggede ind engang imellem, og sandelig om ikke den begyndte at tage form. Det var en kajak efter grønlandsk byggeskik –
træskelet med påsat lærred, målt ud
efter Kurts størrelse. Jeg kan stadig
se billedet af, at jeg sidder i kælderen og kigger på, mens Kurt bygger.
Undervejs fortæller han om processen og de ting, han har undersøgt
for at få projektet til at lykkes. Ikke
helt nemt for en ung på 18 år, som
aldrig har prøvet sådan et forløb før.
En dag, da jeg er på besøg, meddeler Kurt, at han har været ude at

hente lærred et sted, og sandelig om
ikke der lå en kajak, som var til
salg. Og hvad jeg ville sige til at
købe den. Så kunne vi ro sammen.
Nu tog byggeriet en helt anden drejning, som jeg ikke lige var forberedt
på, men efter at have tænkt mig lidt
om, så lovede jeg, at jeg da kunne
ringe til dem og høre lidt om det.
Jeg talte med en vældig venlig
mand, som fortalte, at kajakken var
til salg, at den var i fin, fin stand
bortset fra en lille skade i dækket,
og den skulle koste 300 kr. Jeg anede jo intet om kajakker, så jeg slog
til, især da han lokkede lidt med at
tilbyde at levere den. Faktisk anede
jeg heller ikke, hvordan jeg skulle
få den hjem. (Senere fandt jeg på
løsninger.)
Der ankom en rigtig flot kajak i lakeret mahogni. Helt intakt bortset
fra en lille flænge i dækket. Det var
absolut til at leve med. Men hvordan med pagaj? Dengang kunne
man jo ikke lige gå på nettet og finde en forhandler, men det lykkedes
mig at opdrive, at der fandtes en
forhandler af den slags ved Lyngby
Sø. Jeg aflagde et besøg, og sandelig om jeg ikke kom hjem med en
ligeså flot lamineret pagaj spændt
fast på motorcyklen.
Så var det jo bare om at komme til
vandet. Kurt var ikke færdig med
sin kajak endnu, så jeg søsatte alene. Jeg spændte sidevognen på motorcyklen og kørte til stranden ved
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Køge Bugt med kajak og pagaj
ovenpå. Sikkert ikke helt efter
færdselsreglerne, men det gik.
Jeg valgte at sætte ud fra et sted lige
i hjørnet af dæmningen til Avedøre
Holme. Fint sted, men også meget
fyldt med tang, der lå og rådnede
temmelig kraftigt. Men hva’, jeg
kunne vel ro henover. Kajakken i
vandet, badebukser på, og bestik af
situationen. Kiggede ud over vandet
og besluttede mig til at ro ud til en
række bundgarnspæle. Så kunne jeg
vel holde en pause der og ryge lidt.
Der stod en fortøjningspæl i vandet,
og på vel ¾ m vand fik jeg mig gelejdet ned i kajakken, mens jeg
holdt i pælen. En anelse usikkert.
Pagajen i hånden og sætte fra.
Jeg tror, jeg nåede 2-3 m, hvorefter
jeg lå og rodede rundt i vand og
råddent tang. Der var vist et eller
andet, jeg ikke lige havde styr på.
Man bliver ydmyg. Flere forsøg,
og efterhånden lykkedes det mig at
komme af sted med en metode,
hvor jeg holdt fødderne udenfor i
vandet. Det stabiliserede, indtil jeg
havde fundet melodien.
Summa, summarum. Det viste sig,
at jeg åbenbart havde købt en meget smal kajak med helt rund bund,
og det er bestemt noget, man skal
have respekt for, har jeg senere fundet ud af.
Kurt og jeg fik en hel del gode timer på vandet, men efter et par år

solgte jeg kajakken. Igen 300,- så
det var jo slet ikke så tosset.
Pause i en del år og senere en turkajak af et lidt bredere format. Den var
bedre. Så kom der familie og børn,
og kajakken lå og samlede støv. Den
blev senere solgt.
For 7-8 år siden blev jeg opmærksom på det her med havkajakker,
som er konstrueret anderledes, og
interessen blev igen vakt, men jeg
måtte jo sande, at priserne var blevet anderledes. Jeg undersøgte højt
og lavt, og prøvede også nogle
stykker undervejs. En kajak blev
også medbragt fra Jylland, men
den viste sig at være for lille til mit
ikke helt tynde korpus.
Undersøgelser igen. Og nu begyndte en ide ganske langsomt at tage
form. Måske jeg skulle lave en lille
biks med salg af kajakker. Så kunne jeg jo sikkert få en rigtig ”RollsRoyce-kajak” at ro i selv.
Og det hele har medført, at i dag så
har vi en pæn fritidsforretning med
kajakker og udstyr i alle prislag,
udlejning samt tilbud om kurser.
Jungshoved og Roneklint er et dejligt sted for alt dette, men jeg har
også opdaget, at man skal passe på,
at der også bliver tid til roning. Det
var jo egentlig det, som var meningen.
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En arbejdsplads på Jungshoved (10)
Medvinds Køreskole, Karin Vind

Det er altid sjovt og berigende, når
man af en eller anden grund skal
skrive, holde tale eller foredrage
omkring noget specifikt i sit liv.
Man reflekterer, husker tilbage,
mange episoder og oplevelser fra
livet dukker pludseligt frem. Sjove,
følelsesladede, kvajede og dumme
episoder, og igennem denne tankerejse bliver ens liv større, rigere og
på en eller anden måde mere konkret/fysisk og en del af ”dig”.

Således husker jeg tilbage, da jeg
en nat i februar 1999 måtte forlade
min seng efter mange timers venden og drejen. Jeg kunne ikke falde
i søvn. En velkendt situation, der
imidlertid var fordrevet i de sidste
forløbne år, hvor jeg så lykkeligt
havde fået mine 2 skønne døtre.
Nu var tiden inde til, at jeg skulle
tilbage på arbejdsmarked, jeg var
helt parat efter næsten 5 år i hjemmet. Men hvad sku´ jeg lave? Min
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drøm var en lille forretning med
superlækre delikatesser, en sommercafé og i vinter-halvåret økologiske middage, ta´-med-hjem konceptet og en pendant til de ellers
gode, men lidt for gentagende pizzaer. Men, tænkte jeg – heldigvis
for en gangs skyld – realistisk. Det
vil kræve 10 måske 15 timer i døgnet. Mine piger er for små. Det går
ikke...
Jeg tog en af de go’e stærke øl fra
Brugsen, smurte mig en leverpostejmad og skimmede SøndagsPolitiken. En lille annonce fangede
mit blik. ”Bliv Kørelærer, start af
nye hold i marts 1999”.
Wauw… fed ide, jeg elsker at køre
bil, jeg er vild med at møde mennesker, jeg kan blive selvstændig.
DET GØR JEG!!!!
Næste dag ringede jeg, og hurtigt
var jeg i gang med en uddannelse,
som jeg godt nok udførte på ca. 9
måneder, og som samtidig var så
intensiv, rå og fuld af den mest kedelige teori, ubrugeligt og forældet
stof, og rigtigt kedelige og uinspirerende undervisere. UNDSKYLD!
Jeg ville det, nu jeg var gået i gang,
så mit lørdagshold blev hurtigt til 3
aftener om ugen og siden 5.
Jeg kan huske, at jeg fornemmede,
jeg kunne mærke, min hjerne voksede i forsøg på at rumme mekanikeragtige ting omkring bilen. Puha,
det var sejt.

For at gøre en lang historie lidt
kortere, fik jeg mit håndtryk og
min licens den 8. december 1999, 5
dage efter den sejeste storm i
mands minde (i hvert fald i min
levetid). Vi var 26 til Kørelærereksamen. 13 blev kørelærere, jeg
var den eneste kvinde, der bestod,
og vi var 3, der gennemførte eksamen for første gang. Jeg var stolt,
glad og udmattet. Min familie var
lykkelig i forventningen om, at
mor atter var hjemme og kunne
deltage i livet på Bønsvigvej nr. 8
Lige før julen 99 dannede jeg mit
eget firma, Kør Med Vind, der hurtigt blev til Medvinds Køreskole.
Sidst i februar 2000 startede jeg
mit første hold på 5 elever, så var
køreskolen i gang i min ”gamle”
Golf 2’er, der fik installeret pedaler
i højre side. Rimeligt dyrt, så vidt
jeg husker, da man måtte langvejs
for at grave frem til denne lidt ældre model.
Foråret 2001 er en af mærkedagene
i mit liv, da min røde Golf cabriolet dukkede op i min nærhed.
Jeg forelskede mig på stedet, og
min gamle drøm om at eje en cabriolet kunne pludselig realiseres.
Jeg mente, hvis det ikke skulle være nu, i forbindelse med min køreskole, hvornår så?
Fra dag 1, hvor jeg, en anelse beklemt – var det ikke lidt for blæret,
og var jeg ikke lidt for synlig? –
kørte rundt med en af mine stjerne37

elever i høj sol og åbent tag naturligvis, har jeg kun fået smil, glæde
og go’ energi fra verden omkring
mig. Måske det er derfor, ”hun”
stadig spinder som en mis, trods
”hun” snart runder de 400.000.
Alle mine elever er vilde med at
køre i ”hende”, også med kalechen
nede. Listen med evt. overtagelse
er stadig voksende.
Medvinds Køreskole kører uden
reklame eller avertissement. Har fra
dag 1 kørt efter konceptet ”mund til
øre”. En sjælden gang har jeg måttet
rykke gamle elever for lidt mere
”mund”.
Jeg elsker mødet med de unge.
Mange af dem har jeg kendt fra de
var små. En del af dem har jeg
mødt i børnehaven, hvor jeg arbejdede de første år, efter vi var flyttet
til Præstø. Så er selvfølgelig deres
venner, søskende osv. kommet til.
Jeg tror, jeg er god til mit job, fordi
jeg respekterer de unge og møder
dem der, hvor de lige præcis er,
hver eneste af dem. Min åbenhed
og rummelighed giver tillid og en
nær kontakt til den enkelte, som ud
over kørekort ofte ”rykker” med
andre forhold i livet. Jeg har stadig
kontakt med mange af dem, der har

fået deres kørekort hos mig, hvilket
jeg er rigtig glad for.
Som en af de ”gamle” elever engang, via sms, spurgte til et eller
andet færdselsforhold, og underskrev sig med Camilla! ”Hvem
Camilla er du?” spurgte jeg tilbage,
da jeg jo har haft flere af dem,
hvorefter hun svarede: ”Du kaldte
mig din stjerne og superkører. HIHI!!” Men, stjerner og superkørere
kan der jo hurtig dannes en hel
skole af, så jeg måtte lige ringe op,
og ku’ så straks høre, hvilken Camilla det var.
Således kunne jeg blive ved med
masser af historier og oplevelser
fra denne del af mit liv. Rigtig
mange gode og sjove oplevelser
bl.a. fra mine københavnerture,
som er unikke køretimer på Medvinds køreskole, hvilket vil sige, at
det er en ekstra time, jeg har puttet
på de lovpligtige 16 lektioner. Jeg
har kørt dem fra starten, og de har
altid været utrolig populære, lærerige og givtige.
Jeg ved, at når jeg sender mine elever ud i verden, så kan de lidt mere
end bare lige...
Karin Vind
Medvinds Køreskole
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Byfest i Stavreby
Jubihh – der er fest i Stavreby!!!!.
Sådan har det i en del år lydt på
indbydelsen, der hvert år en gang i
juni måned dumper ned i postkasserne i Stavreby og nærmeste omegn. Og en lørdag i midten af juli
strømmer folk til havnen for at deltage i en efterhånden lang og succesrig tradition.
Det hele startede i
1985, da Jan Henriksen, der stadig er en af
ildsjælene bag festen,
sammen med en ven
sad og grillede en
sommeraften. De syntes, der manglede en
byfest i Stavreby (nu
havde de jo fået en i
Roneklint!), og der var
ikke langt fra ide til
handling. Snart havde Byfest 1987
de sørget for telt med
borde og stole på
“Alvins mark” (Stavreby
Strandvej nr. 31).
Teltet blev rigget til af
presenninger, og Jan kan
fra de første år huske, at
“majoren” (Søren Nielsen) fra kasernen i Vordingborg kunne skaffe
borde og stole, som
Jan skulle hente sammen med vognmand
Alf (turen tog hurtigt
det meste af en dag, da

der var mange ærinder undervejs).
Musikken blev leveret af Jans stereoanlæg, og så var de klar til at
feste i Stavreby.
Ifølge Jan deltog der 69 det første
år, men tallet voksede hurtigt, og i
1988 takkede festarrangørerne ja til
at flytte festen til “Poul Hennings
lade” (Enggården på nr. 21). Det
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var de lige ved at fortryde, for den
årlige forudgående oprydning og
rengøring var lidt overvældende og
kunne snildt tage det meste af en
uge (men Poul Henning var selvfølgelig vældig glad for arrangementet!). Efter hovedrengøringen
blev der pyntet op med grene, flag
og blomster, og der blev indforskrevet levende musik, som blev
anbragt på en gummivogn i den
ene ende af laden.
Sådan gik det i nogle år, og der
kom stadig flere deltagere til. I
midten af 90’erne blev festen flyttet til Stavreby havn i forbindelse
med havnens jubilæum. Her antog
den sådan nogenlunde sin nuværende form, og både Jan og Hanne
Rasmussen (fra Duevangen), der
også har været i festudvalget i

mange år, kan fortælle mangt og
meget om arrangementet.
Efterhånden som udgifter til leje af
telt, borde, stole, toiletvogn, musik
osv. osv. voksede, blev der hurtigt
brug for finansiering ud over entreen. Så måtte man have et lotteri!
Det startede beskedent i laden, men
er med årene blevet en stor og vigtig del af underholdningen. Ikke
mindst takket være de ildsjæle, der
gennem årene har besøgt de handlende og andre “sponsorer” på
Jungshoved og omegn og skaffet
flotte gaver: Kurvene fra Brugsen
og mange andre virkelig flotte gevinster er med til at sælge rigtig
mange lodder, ligesom ferske og
røgede ål, gæs, laks m.v. er blandt
de populære præmier (bare de ikke
blev hjemført af giverne eller deres
koner). Lotteriet blev faktisk så

2002. Borddækning.
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stort, at det ifølge Hanne det ene år
tog 3 timer, men så måtte man også
rationalisere lidt.
Og så er der gættekonkurrencerne.
Jan og Hanne husker, at der det
første år på havnen deltog en levende gris, hvis vægt man skulle
gætte for at få del i flæskestegen.
Senere kom mange flere sjove og
udspekulerede opgaver: Gæt vægten på den samlede havnebestyrelse, gæt hvor mange ål, der er i et
stort kar på havnepladsen, hvor
langt tovet er, der snor sig på et
bræt, og meget mere. De, der kommer tættest på, får del i den gris,
der stadig hvert år velvilligt stilles
til rådighed af en lokal sponsor
(men som dog ikke længere deltager i festen). Kartoffelkast (med
maskine!!) og sømslagning har
også været indslag i festlighederne,
hvor de uheldige tabere måtte ryste
op med en omgang.
Alt dette kunne selvfølgelig ikke
løbe af stablen år efter år uden en
enorm indsat fra skiftende festudvalg og en masse frivillige hjælpere. Teltet, der skal rumme de efterhånden 150-200 deltagere, kommer
torsdag, og her møder i hvert fald
20-30 mennesker op for at hjælpe.
Så skal der lægges dansegulv, og
her er det godt, at der er så mange
tømrere i byen. Fredag kommer
“pigerne” og dækker borde og pynter med blomster. Og så krydser
man fingre for, at der kommer godt
vejr. Ikke som sidste år, hvor borde

og stole var ved at drukne i regn
dagen før festen. Lørdag ved 18tiden strømmer folk til for at få de
bedste, og for manges vedkommende deres sædvanlige, pladser.
Den medbragte mad bliver pakket
ud, baren åbner, musikken starter,
og så festes der til hen ad kl. 1.00.
Undervejs afsynges diverse muntre
og lettere vovede viser med Jungshovedvisen som fast inventar.
Oprydning og nedtagning af telt
osv. samler også normalt 20-30
mennesker, der lettere klatøjede
møder op på havnen søndag formiddag. Hvis vejret ellers arter sig,
ender det som regel også med at
være rigtig hyggeligt.
Det er som sagt beboerne i Stavreby og nærmeste omegn, der bliver
inviteret til festen, men efter deltagerantallet at dømme medbringer
nogle også venner og familie, ligesom flere sommerhusgæster har
gjort det til en tradition at komme
til festen på havnen i Stavreby.
Også sejlende gæster i havnen deltager, og en enkelt båd har lagt til
på samme tidspunkt i over 20 år for
at være med. Så efter alt at dømme
vil der også i mange år fremover
være fest i Stavreby hver sommer.
Merete Siegumfeldt
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Byfest i Roneklint
Traditionen med en årlig fest sidst i
juni måned for alle beboere i Roneklint startede for omkring 25 år
siden.
Det startede med, at Lars Trolles
hus, Roneklintvej 9, brændte, og da
Lars havde fået bygget et nyt hus,
ville han gerne indvie det, og inviterede derfor alle beboere i landsbyen til fest.
Da det åbenbart var en vældig hyggelig fest, talte man om, at landsbyboerne burde mødes oftere, og
en fru Jauer, der boede i nr. 42
(Skippergården), tilbød, at der kunne holdes Sct. Hansfest hos hende.
Og sådan blev det i en årrække.
På ejendommen var en slags festlokale i en af længerne, hvor festen
kunne holdes. Der blev hvert år
serveret kyllingesteg med nye kartofler og agurkesalat samt jordbær
til dessert. Traktementet bekostede
familien Jauer for egen regning.
Imidlertid blev familien Jauer del
af en omfattende og principiel skattesag, den såkaldte Jauersag, ægteparret døde, og dermed var det slut
med de hyggelige Sct. Hansfester.
Efter en pause startede festen op
igen i 1989. Denne gang hos Karen
og Niels Christian Petersen, Roneklintvej 32. En gammel stald
blev de nye festlokaler, og sådan
har det været siden.

Presenninger udgør loftet, der er
støbt gulv, og væggene er malet
røde med dannebrogsflag. Den interimistiske, men hyggelige, indretning understreges af et sammensurium af gamle stole og borde. I et
hjørne af den gamle stald er en bar
med køleskab, som sikrer den rette
feststemning. Her har børnene gennem årene moret sig med at være
bartendere for de voksne.
Hos Karen og Niels Christian blev
det sådan, at der hvert år vælges en
festkomité, som skal stå for festlighederne det følgende år. Når nye
mennesker flytter til byen, opfordres de til at deltage i komitéen, og
det en vældig god måde at komme
”ind i varmen” i landsbyen på.
Ellers består festkomitéen normalt
af 3-4 husstande, som sammen finder ud af, hvad der skal spises til
festen, nogle vælger at lave maden
selv, andre bestiller den ude, deltagerne betaler et fast beløb og medbringer selv service og kaffe.
I år var der ingen tilflyttere; festkomitéen valgtes derfor som noget
nyt blandt de tilstedeværende
mænd, så vi (kvinder) er spændte
på, hvordan festen mon løber af
stablen næste år?
Roneklintfesten har, udover det
indtil nu faste ritual med en festkomité bestående af ægtepar, også

42

forskellige traditioner, som holdes i
hævd.
Til festen er udarbejdet et sanghæfte med Roneklintsangen, En sang
om Jungshoved, Jungshovedvisen,
et par fædrelandssange og endelig
En historie fra Roneklint. Sidstnævnte er en vise, som Niels Christian fik overleveret af en gammel
dame. Hun sang versene for ham,
og han skrev dem ned. Indtil Niels
Christian døde for seks år siden,
fortalte han altid lidt om visen, og
derefter akkompagnerede han selskabet på harmonika.
En historie fra Roneklint handler
om en Lars, der bor i Kohaven.
Han sidder en aften med karlene i
Roneklint på byens bænk og synger. Lars er forelsket i Hanne, og
da han ser hende komme gående
fra stranden med et par andre piger,
springer han ned fra bænken og
styrter frem, men betænker ikke, at
der går en kalv og græsser. Det går

så galt, at Lars dundrer ind i kalven, hvorved de begge trimler om i
grøften. Hvordan det gik med de
unges kærlighed, melder historien
ikke noget om, blot er moralen, at
det kan være farligt at komme
grøfter og kalve for nær!
I Roneklint har vi desuden en udmærket krønikeskriver, Lars Trolle, som hvert år til stor moro beretter om livet i den lille by, som det
har formet sig i det forløbne år for
landsbyboerne, der i Lars’ krønike
har ganske andre, men betegnende
navne end i virkeligheden.
Roneklintfesten er således efterhånden en gammel og traditionsrig
begivenhed, som vi i særdeleshed
kan takke Karen og Niels Christian
Petersen for er blevet holdt i hævd.
Jeg vil også her takke Karen, da
det er hendes erindringer om festens historie, der ligger til grund
for denne beretning.
Vibeke Andersen
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Byfest i Stenstrup
I 1980 blev beboerne i Stenstrup
enige om, at vi måtte mødes til en
årlig sommerfest. Den første byfest blev afholdt på Solhøj hos
Helge og Grethe Holm, der lagde
græsplæne til. De følgende år blev
festerne holdt på Vangsgården,
Toftegård og dampladsen (gadekæret).
Alle sejl blev sat
til for at få et godt
arrangement stablet på benene. Vi
fik malet vores
eget byvåbenbanner. Forskellige
lege for både børn
og voksne blev
arrangeret. Byvandring blev i en
del år en tilbagevendende begivenhed. Små morsomme opgaver
skulle udføres ved hvert hus.
En poet og illustrator blandt beboerne (Lise Jacobsen) digtede en
sang (Stenstrups Pris) om livet i
Stenstrup, skrevet på en papirsrulle, så den kunne fortsættes det
næste år. Den skulle naturligvis
altid synges forfra, men efter en
del år blev den så lang, at vi måtte
stoppe med at digte videre, for
ikke at hele aftenen skulle gå med
at synge. Nu tages den kun frem
ved specielle lejligheder.

I dag er dampladsen blevet vores
faste festplads, medmindre det regner for meget. Så stiller Helle og
Claus på Solhøj velvilligt deres
flotte dobbeltgarage til rådighed.
I de sidste år har der været faste
traditioner, som alle med entusiasme og ildhu deltager i. Man kan
nemlig blive Stenstrupmester i

forskellige discipliner. Og det skal
naturligvis både udfordres og forsvares næste år. Mesterens pokal/
trofæ skal altid være synlig for
alle, hvis man går en tur i byen.
Disciplinerne er dartspil og petanque.
Desuden synger vi altid et par sange akkompagneret af byens spillemand.
For 16-17 år siden fandt vi ud af,
at vi også måtte have vores eget
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juletræ med lys. Således blev en ny
tradition startet op. Et juletræ bliver sat op på dampladsen. Byens
juletræskædeentusiast tager sig af
illuminationen, og den første søndag i advent mødes børn og voksne
til gløgg og æbleskiver samt dans
og julesang omkring juletræet. Nisserne laver børneoverraskelser
hvert år til stor begejstring for børn
og barnlige sjæle.
Som i alle andre bysamfund flytter
nogen fra, og andre kommer til.
Børnene flytter hjemmefra, men de
nye familier medbringer børn. Således har Stenstrup i alle årene været et dejligt bysamfund, der oser af

hygge, børn, der leger, voksne, der
får en formiddagsbajer, nabohjælp,
når man mangler lidt sukker eller
kaffe, hjælp til at flytte noget på
plads, gode råd om havedyrkning,
kigge efter hinandens huse, når
man tager på ferie osv. osv. Vi render ikke hinanden på dørene, men
vi hygger os alle ved de 2 årlige
sammenkomster: BYFEST og JULETRÆSFEST.
Hanne Willemoes
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Roneklint Fyr
Hvis man som søfarende ønsker at
sejle ind gennem Præstø Fjord, går
vejen forbi Jungshoveds nordligste
punkt – Roneklint fyr.
Sejlrenden er smal og begynder ¾
sømil nord for fyret. Den bugter sig
ind til Præstø havn med meget lavt
vand på begge sider. Det er en
smuk tur med halvøen, Feddet, mod
nord og den smalle ø, Maderne, mod
syd. Roneklint fyr ligger kun få meter fra kystlinjen og er bygget på
den gamle skanse, der stammer
tilbage fra englandskrigene (18071814). Selve skansen er opført i
1808 som led i forsvaret af de danske kyster. Øverst på skansen var

placeret fire kanoner, som havde
en rækkevidde på ca. to kilometer.
For at lede skibene på rette vej blev
Roneklint fyr etableret i 1894. Det
er et lille fyr, ca. 5 meter højt, i en
konstruktion af træ placeret på et
støbt fundament. Roneklint ledefyr
bestod oprindelig af tre fyr, to forfyr og et bagfyr, der tilsammen
udgjorde fyrinstallationen. Det forfyr der ses på billedet, er det oprindelige vestlige forfyr, der viste grønt
fast lys. Det østlige forfyr bestod af
en lygte med spejl monteret på en 5
m høj træpæl, der viste rødt fast lys.
Det blev nedlagt i 1957. Bagfyret
havde oprindelig samme konstrukti-

Lars Trolle har netop afprøvet den nye trappe til Roneklint fyr (position: 55° 07,87´ N
12° 07,56´ E).
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on som det østlige forfyr, blot var
der tale om en 10 m høj træpæl, og
der vistes hvidt fast lys. Det er siden
ændret til en gitterkonstruktion i metal.
Forfyret blev sat ud af drift i 2003,
og er samme år blevet overdraget fra
Farvandsvæsenet til Præstø Kommune. Det lille jordstykke som fyret
ligger på ejes dog stadig af Farvandsvæsenet.
I de senere år har vedligeholdelsen
af fyret været sparsom, og det har

ført til, at Jungshoved lokalråd har
rettet henvendelse til Vordingborg
Kommune om fyrets fremtid.
Samtidig har lokale borgere ønsket
fyret bevaret og åbnet som udkigspunkt, og det har her i foråret ført
til et samarbejde mellem lokalrådet
og Fagsekretariat Natur ved Vordingborg Kommune. Der er nu påbegyndt vedligeholdelse, og en ny
trappe er netop blevet monteret.
Tekst og foto af Jens Bille
Roneklint

Sommeren er vel overstået i
Dagli´ Brugsen Jungshoved
Foråret blev indledt med en cykeltur grundlovsdag. Turen var arrangeret af butiksrådet og Brugsen, og
selvom dagen bød på frisk vind til
de cyklende, var det en varm og
solrig oplevelse. Dagen sluttede
ved Kurts grill, som han havde
tændt op for at sælge sine berømte
ribbenstegssandwich. Dette tiltrak
mange, som ikke kunne modstå
fristelsen. Tak til Kurt for dette
engagement.
Også sommeren 2008 går på hæld.
Desværre var sommervejret ikke
med os den første tid, men som det
også kan læses på omsætningen,
kom solen og det bedre vejr stærkt
igen i slutningen af juli.
Jeg håber, at du har nydt godt af
nogle af vores stærke lokale tilbud,

som vi hele tiden forsøger at tilbyde.
Sluttelig vil jeg opfordre dig til at
henvende dig i butikken, hvis du
har set et godt tilbud i vores avis
(Nettorvs-varerne) og ikke har adgang til Internettet, eller hvis du
ikke føler dig tryg ved at bestille på
nettet, så bestiller vi det sammen.
Her fra Brugsen håber vi, at alle
har haft en god sommer.
Og husk, vi gør det med et smil!
Med venlig hilsen
Uddeler
Magnus G. Rasmussen.
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JUNGSHOVEDKALENDER
Lø.-sø.

20.-21.sep.

Traktortræk

Søndag

5. okt.

Kl. 11. Provstigudstjeneste, Køng Kirke

Tirsdag

7. okt.

Kl. 19.30. Foredrag. Allerslev Præstegård

Søndag

26. okt.

Svømmestævne Haslev

Tirsdag

4. nov.

Kl. 19. Møde i Jungshoved Skole

Mandag

10. nov.

Kl. 18.30. ”Skumringsaften”. Jungshoved Skole

Onsdag

19. nov.

Kl. 19.30. Foredrag i Rejsestalden

Lørdag

22. nov.

Svømmestævne Herlufsholm

Lørdag

6. dec.

Indsamling af flasker og aviser

Søndag

7. dec.

Kl. 19.00. Rokogo-koret. Jungshoved Kirke

GUDSTJENESTER
Søndag

14. sep.

Jungshoved: 9.00

Allerslev: 10.30

Søndag

21. sep.

Jungshoved: Ingen

Allerslev: 9.00 JB

Søndag

28. sep.

Jungshoved: 9.00

Allerslev: 10.30

Søndag

5. okt.

Jungshoved: Ingen

Allerslev: Ingen

Søndag

12. okt.

Jungshoved: 10.30

Allerslev: Ingen

Søndag

19. okt.

Jungshoved: 9.00 JB

Allerslev: Ingen

Søndag

26. okt.

Jungshoved: 9.00

Allerslev: 10.30

Søndag

2. nov.

Jungshoved: 10.30

Allerslev: 19.00

Søndag

9. nov.

Jungshoved: Ingen

Allerslev: 10.30

Søndag

16. nov.

Jungshoved: 10.30

Allerslev: 9.00

Søndag

23. nov.

Jungshoved: Ingen

Allerslev: 10.30

Søndag

30. nov.

Jungshoved: 9.00 JB

Allerslev: Ingen

Søndag

7. dec.

Jungshoved:

Søndag

14. dec.

Jungshoved: 10.30

19.00
Julekoncert
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Allerslev: 10.30
Allerslev: 9.00

