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Tak er kun et fattigt ord, men 

derfor vil vi her fra redaktionen 

alligevel takke alle Jer, der har 

skrevet i bladet indtil nu. Uden 

Jeres indlæg ville der nemlig 

ikke være noget blad.  

 

Og sådan er det også i Idræts-

foreningen, Jungshoved Skole, 

Forsamlingshuset, Brugsen, 

Menighedsrådet, Pensionist-

foreningen, Strandjagtforenin-

gen, Lokalrådet og Miljø-

gruppen. Uden alle de mange 

flittige, initiativrige, uegennyt-

tige, engagerede frivillige, så 

ville der ikke være nogen 

idrætsforening, ingen fodbold, 

svømning, bordtennis, basket-

ball, volleyball eller badminton; 

ingen fastelavnsfest, sommerfest 

eller traktortræk, ingen skole 

med alskens aktiviteter, ingen 

steder at holde fest og loppe-

marked, ingen arrangementer i 

Brugsen, ingen aktiviteter i 

kirken udover gudstjenesten, 

ingen ture til Nyvang eller 

Tyskland for pensionister, ingen 

fugleskydning, ingen med særlig 

opmærksomhed på vores lokal-

område og INGEN med fokus på 

miljøet for dyr, planter og 

mennesker. 

 

Alle disse aktiviteter fungerer 

kun i kraft af frivillige, man kan 

ikke betale sig fra det via 

skatten. Men der er ALTID brug 

for en hånd mere og som bekendt 

bliver byrden lettere og sjovere at 

bære jo flere, der løfter eller 

trækker, som man kan se på 

forsiden af bladet. 

 

Så derfor vil vi fra redaktionens side 

gerne opfordre til hjælpsomhed; 

brug en time, en aften eller en dag 

engang imellem på at hjælpe, det 

betyder RIGTIG meget for alle de 

ildsjæle, som lægger mange timer 

og kræfter i deres fritid for at skabe 

aktivitet, fællesskab og sammen-

hold. 

 

Sommeren går på hæld og program-

met med alle Jungshoved Skoles 

dejlige aktiviteter er indhæftet i 

midten af bladet.  

 

Vi ønsker alle et dejligt efterår, og 

håber, at rigtig mange vil bakke op 

om Jungshoved Skoles vinter-

aktiviteter.  

 

Med venlig hilsen,  

Redaktionen 
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Bjørnekløerne ved Noret 
 

I mange somre har vi, når vi 

kører ad Jungshovedvej forbi 

Noret, kunnet fryde os over de 

kæmpestore bjørnekløer, der 

stod i trængsel med deres store 

skærme af hvide blomster. 

 

Og selv om vi jo godt har hørt, at 

bjørnekløer oprindelig blev 

indført fra Sibirien som pryd-

plante, men nu spreder sig så 

kraftigt, at de skal bekæmpes 

næsten med alle midler, er det et 

storslået skue. 

 

Her i sommer var stedet skue-

plads for en ung forskers viden-

skabelige arbejde. Det var cand. 

scient. Charlotte Nielsen fra 

Landbohøjskolens Institut for 

Økologi, der som en del af en 

 

Ph.d.-afhandling om invasive 

planter - dvs. udefra kommende 

planter, der breder sig uhæmmet på 

andres bekostning – havde sat sig 

for at undersøge, om bjørnekløer 

tiltrak så mange insekter, at det gik 

ud over bestøvningen af andre 

planter i nabolaget. 

 

For at undersøge dette blev der, 

efter tilladelse fra Daniel Hage, 

Oremandsgaard, og Torben 

Dinesen, Gøngegården, i forskellig 

afstand – 0, 10 og 30 meter - fra 

bjørnekløerne opsat forsøgsplanter, 

i dette tilfælde abeblomster, for at 

se, i hvor høj grad disse blev 

bestøvet. 
Fortsættes i næste nummer 

 

Per Onsberg 

Stavreby 

 

 

 

 
Charlotte på lokaliteten
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Daghjemmet i Jungshoved - 10 år 
 

Vi er så heldige at have et daghjem i Jungshoved, og det har vi nu 

haft i 10 år. Daghjemmet har fødselsdag den 1. november, så  

ET STORT TILLYKKE! 
 

 
Nuværende og måske kommende brugere i skolelærerens dejlige have, som hører til 

daghjemmet 

 

Men hvad bruges et daghjem til, 

og hvordan er hverdagen sådan et 

sted?  

 

Vores daghjem bruges af ældre 

demente, som bor i eget hjem og 

har brug for omsorg men også for 

kontakt med andre og oplevelser 

uden for hjemmet. Brugerne 

bliver bragt til daghjemmet, som 

er indrettet i en af de gamle 

lærerboliger i Jungshoved Skole, 

en, to eller flere gange om ugen. 

De kommer omkring kl. 9 og 

begynder dagen med morgen-

kaffe og en sang. Herefter er der 

frit slag – én af dagene, hvor jeg 

var på besøg, var der én, der 

motionscyklede, to der vaskede 

op, tre gik i Brugsen for at 

handle, og resten var sysselsat på 

anden vis, bl.a. med at    ../.. 
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forberede frokosten, som godt 

nok kommer fra Fjordgården, 

men som ”pyntes” lokalt. 

 

Ja, jeg har haft den glæde at 

besøge daghjemmet nogle gange 

med gamle fotos fra Jungshoved, 

og hver gang har der været en 

levende interesse for billederne, 

men også en glæde over at få 

besøg. 

 

Der er tre personer til at tage sig 

af/bistå dagligdagen på Dag-

hjemmet, Anni, Gunver og 

Susanne. Det med at tage sig af 

gør de godt, men jeg har indtryk 

af, at der også bliver bistået i små 

udfordringer, uden hvilke vi jo 

ville gå helt i stå. 

 

Jeg tror, at daghjemmet er med til 

at give vore ældre medborgere en 

god hverdag og kræfter til at 

blive i eget hjem i lang tid. Så 

endnu engang tillykke med de 10 

år og lad os håbe, vi får lov at 

beholde daghjemmet fremover. 

 

Per Onsberg, 

Stavreby 

 
 

 

Årets Loppemarked 

 

Igen i år var der loppemarked i 

Jungshoved Forsamlingshus den 

første lørdag i juli måned 

Klokken ni åbnede loppemarke-

det, og mange var allerede mødt 

op. Selv om det var lidt regnvejr, 

kom der mange i løbet af dagen, 

og der blev solgt mange ting. 

Klokken to sluttede salget, og vi 

kunne gøre kasserne op. Der var 

en omsætning på ca. 28.000 kr., 

hvilket vi er meget tilfredse med. 

Der var loppeting både inde og 

ude, mange ting bliver indsamlet 

i årets løb, men i ugen op til 

loppemarkedet bliver der arbej-

det hver aften, både med at hente 

loppeting, men også med at stille 

telt op og sætte alle tingene op 

plads.  

Dette kan bestyrelsen selvfølgelig 

ikke klare alene, så der kommer 

en masse frivillige hjælpere, som 

gør et stort stykke arbejde. Det 

vil vi gerne sige mange tak for, 

og vi håber, at vi ses igen til 

næste år.  

 Bestyrelsen,                     

Jungshoved Forsamlingshus
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NYT FRA JUNGSHOVED MILJØGRUPPE 
 

Naturen og miljøet vandt en stor 

sejr, da Naturklagenævnet gav os 

medhold i samtlige klagepunkter 

over Amtets afgørelse om, at ud-

videlser på Lynggården ikke ud-

løste en samlet VVM-undersøg-

else. Afgørelsen blev ophævet og 

sendt tilbage til Amtet til fornyet 

afgørelse. 

 

Ultimo juni kom afgørelsen fra 

politimesteren i Vordingborg 

vedr. JHMG´s politianmeldelse 

af ulovlighederne hos Peder 

Andersen. Sagen blev henlagt 

begrundet i, at de involverede 

myndigheder jo ikke havde vur-

deret lovovertrædelserne til at 

kunne bære en politianmeldelse -  

på trods af afgørelsen i Natur-

klagenævnet, udtalelser fra for-

mand for Teknik og Miljø, Erling 

B. Nielsen, og Miljøministerens 

udtalelser om procedure i denne 

type sager. Denne tendentiøse og 

inkompetente afgørelse er der af 

JHMG rejst indsigelse imod hos 

Statsadvokaten. 

 

JHMG planlægger afholdelse af 

et stort miljømøde i oktober, hvor 

der sættes fokus på EU´s 

direktiver på natur- og miljø-

området. Ideen er, at betydende 

politiske repræsentanter skal 

holde et indlæg med et udstukket 

tema til hver enkelt og efterføl-

gende debat. 

  

Vi kæmper en hård kamp for 

natur og miljø, og det handler 

ikke kun om Lynggården, men 

om en lovgivning på området, der 

er utilstrækkelig og usammen-

hængende. Det er dejligt for os at 

opleve, at der er så mange, der 

bakker op om vores arbejde. Du 

kan følge med i vores arbejde på 

www.jungshovedmiljogruppe.org  

 

Varme sommerhilsner,  

Ilse Hein 

 

 

 

Torsdag den 12. december vil Rokogo-koret fra Roholte glæde os med en 

Julestemningsaften, kl. 19.30 i Jungshoved Kirke. 

 

Der er gratis adgang, og senere på aftenen vil menighedsrådet byde på et 

”kør-hjem”-traktement. 

 

http://www.jungshovedmiljogruppe.org/
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En arbejdsplads på Jungshoved (2)  

Smykker fra Skovhuse 

En af Danmarks dygtigste 

guldsmede sidder i Skovhuse – 

Uffe Frederiksen laver alt det, de 

andre ikke kan, og han smeder 

det i hånden. 

Hvad har Svendborgs borg-

mester, afdøde prinsesse Diana, 

prins Henrik og en tilfældig 

kunde fra Præstø til fælles? 

Ja, vi kan jo ikke være helt sikre 

på den tilfældige kunde – men de 

tre andre har haft glæden af at 

bære guldsmedekunst kreeret af 

Uffe Frederiksen fra Skovhuse. 

Enten det så har været en borg-

mesterkæde eller en fingerring. I 

prinsesse Dianas tilfælde en safir-

ring. Kunden fra Præstø har haft 

muligheden, hvis hun købte et 

Antonitterkors i Din Butik i 

Præstø. 

Der er løbet mange juveler og 

meget guld gennem hans 59-årige 

fingre, siden Uffe Frederiksen 

startede som guldsmedelærling i 

København i 1960. I de første 

mange år havde han værksted i 

København – også efter at 

familien havde forlagt residensen 

til den gamle præstegård i 

Stavreby. Men efterhånden blev 

turen til København for lang,  og 

i 1988 flyttede guldsmed og 

værksted til Skovhuse. 

Her, mellem stokroser, klatrehor-

tensia og mjavende katte, udfører 

Uffe Frederiksen så det fine 

guldsmedehåndværk, som ganske 

få mestrer i dag. Det bemærkes, 

og en af Uffe Frederiksens rigtig 

gode kunder er Kongehuset. 

F.eks. blev en af de mest 

originale dåbsgaver til lille prins 

Christian skabt i Skovhuse: En 

rangle med kongekrone tegnet og 

udført af Uffe Frederiksen. 

Giveren var Kgl. Hofjuvler 

Dragsted, og Danmarks Radio 

kvitterede for originaliteten ved 

at bringe et indslag direkte fra det 

stråtækte guldsmedeværksted. 

Andre royale opgaver var hoffets 

gave til dronning Margrethe, da 

hun havde 25-års regerings-

jubilæum: Et fjerpennesæt. Og 

der var heller ingen tvivl, da prins 

Henrik ville give sin mors broche 

til kronprinsesse Mary: Brochen 

skulle lige runde Skovhuse, før 

den nåede svigerdatteren. 

Samme vej, rundt om Skovhuse, 

tog adskillige af de diademer og 
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det, der for det utrænede øje 

ligner ”tingeltangel”, som blev 

luftet til kronprinseparrets bryllup 

forrige år.                                               

 

Han var også manden bag prins 

Joachims og prinsesse Alexan-

dras vielsesringe – at det gik, som 

det gik, mener Uffe Frederiksen 

dog ikke skyldes ringenes 

kvalitet.  

Han har også været på ”lærredet” 

– lavede smykkerne til Susanne 

Biers seneste film, ”Efter 

Brylluppet”, der for en stor dels 

vedkommende blev optaget ved 

Bækkeskov. 

Uffe Frederiksen har stadig sine 

helt store kunder i København, 

Dragsted i Store Kongensgade og 

Magnus Enna på Jægersborg 

Alle. Det er dem, der har kon-

takten til de dele af samfundet, 

hvor brillanter og hvidguld ikke 

bare er noget, man taler om, men 

også noget, der rent faktisk ligger 

i smykkeskrinet. Men der er også 

grøde lokalt: Din Butik i Præstø 

bliver en stadig bedre kunde, og 

udover Antonitterkorset har 

guldsmeden fra Skovhuse lavet 

en ring med diamanter slebet i 

”princess cut” som kronprinsesse 

Marys vielsesring. 

Men egentlig er dette, det nye, 

kun en lille del af guldsmedens 

arbejde – langt størstedelen 

består af reparationer og gamle 

smykker, der omsmeltes til nye. 

Selvom det kan lyde kedeligt, er 

det ikke kedeligt for Uffe 

Frederiksen. For folk bliver så 

glade, når familiens arveguld 

atter får liv og lyset igen spiller i 

ædelstenene. Det får også lyset til 

at skinne i guldsmedens øjne, og 

så ligner han ikke en, der snart 

kan indløse et efterlønsbevis. 

Det er ikke det, han tænker på: 

Han tænker på, hvordan han kan 

give sin viden videre til de unge 

guldsmede. I dag er der under ti i 

Danmark som kan det, Uffe 

Frederiksen kan, så noget skal 

gøres. Hvordan det skal ske, har 

Uffe Frederiksen endnu ikke 

besluttet – kun at det skal ske. 

Hans enorme vidensbank skal 

gives videre. Og det kommer til 

at foregå fra Jungshoved. For 

københavneren Uffe Frederiksen 

flytter aldrig hjem igen.  

Uffe Frederiksen 
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Sommerfest i Brugsen 

 
Så er sommeren ved at være slut - 

det siger de da i hvert fald i 

radioen. Forhåbentlig kan vi stadig 

se en masse til solen, men ferien 

er nok ved at være ovre. I Dagli' 

Brugsen har vi haft en god 

sommer. Turisterne og folk på 

Jungshoved har været meget hos 

os. Det er dejligt. 

 

Lørdag den 6. august holdt vi 

vores 100-års fødselsdag i For-

samlingshuset. Der var 60 til-

meldte, en anelse mindre end 

hvad vi havde håbet, men det 

blev rigtig godt alligevel. Maden 

var Hanne's Herligheder og 

yderst lækkert. Musikken blev 

leveret af Førslev Spillemænd-

ene, som var super gode. 

Gæsterne fik sunget og danset. På 

indgangsbilletterne blev der 

trukket lod om forskellige gaver 

fra flere af brugsens leveran-

dører. Vi havde en rigtig god 

aften. 

 

Onsdag den 9. august var så 

dagen, hvor Brugsen blev 100 år. 

Vi startede med morgenbord på 

parkeringspladsen med musik 

leveret af lokale spillemænd. 

Masser af gæster mødte op. 

Resten af dagen var der liv og 

leben på pladsen med salg af 

forskellige varer, 

hoppepude samt racerbiler. Idræts-

foreningen stillede op med pølser 

og flæskestegssandwich, hvilket 

var en rigtig god ting. Duften fik 

mundvandet til at løbe hos os alle. 

så selvfølelig måtte man købe 

noget. 

 

Alt i alt en rigtig hyggelig dag, som 

dog var lidt overskygget af de triste 

omstændigheder, som Jungshoved 

havde oplevet de sidste par dage. 

 

Vi fra Brugsen vil gerne sige tak til 

alle, som har bakket op og hjulpet 

med vores fødselsdag: Lokalrådet, 

som sørgede for, at vi kunne få 

udgivet vores jubilæumsblad, 

hvilket har været en kanon succes. 

Birgitte og Peder Andersen, som 

sørgede for vores blomster på 

bordet til festen. Bestyrelsen for 

Brugsen, som har måttet deltage i 

meget på det sidste. De har virkelig 

lagt mange timer i hele arbejdet 

omkring de 100 år. Vi siger en stor 

tak til alle, som har deltaget eller 

bare har været forbi og gjort dagen 

mindeværdige. 

 

Nu tager vi et par måneder, hvor vi 

puster ud efter alle sommerens 

strabadser. Så lader vi op til nye 

opgaver, som ikke er planlagt 

endnu - men noget finder vi nok på. 

 

Rigtig god sensommer til alle! 

Sven og Dorthe Martinsen
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NU KOMMER BOGBUSSEN 
 

Bogbusforsøget er en del af et projekt, som bibliotekerne i 

NyVordingborg Kommune har fået støtte til at gennemføre for at 

undersøge nye muligheder for bogbusbetjening i de store land-

områder, der vil være i den nye kommune. 

 

 
Hold øje med bogbussen 

 

Første køredag bliver mandag den18. september, og køreplanen 

gælder foreløbig til mandag den 18. december.  

 

KØREPLAN FOR BOGBUSSEN I PRÆSTØ MANDAGE: 

 Rekkende 14-14.30 (ved Antikforretningen)  

 Allerslev 14.45-15.15 (ved Kirken)  

 Ugledige 15.30-16 (ved Dagli’Brugsen)  

 Jungshoved 16.30-17.15 (ved Dagli’Brugsen) 

 ../.. 
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Vi håber naturligvis på, at mange borgere vil bruge bussen, så 

projektet kan danne baggrund for en endelig køreplan, der kan 

betjene landområderne i "gammel Præstø Kommune". Ruten vil 

blive betjent af bogbussen fra Møn Bibliotek, og bussen vil på skift 

blive betjent af personale fra Møn og Præstø Biblioteker. Af tekniske 

grunde vil brugerne blive "indmeldt" som lånere på Møn Bibliotek. 

 

Bogbussens mobiltelefonnummer er: 40 41 44 79. 

  

HAR DU SPØRGSMÅL ER DU OGSÅ MEGET VELKOMMEN 

TIL AT RINGE TIL PRÆSTØ BIBLIOTEK PÅ TLF. 55 90 96 76 

 

Venlig hilsen 

Knud Fønss 

Biblioteksleder 

 

 

****** 

Et sagn fra gamle dage 
 

 

Det fortælles, at Valdemar 

Atterdag (konge af Danmark 

1340 – 1375) skulle have sagt, 

at Gud gerne måtte beholde sit 

Himmerige, bare kongen 

måtte beholde sit elskede slot, 

Gurre, i Nordsjælland. 

 

Denne rappe udtalelse skulle 

ifølge sagnet have betydet, at 

Valdemar Atterdag, i folke-

munde kaldet kong Volmer, 

var blevet dømt til hver nat at 

skulle ride mellem sine to 

yndlingsslotte - Vordingborg 

og Gurre. På disse natlige 

rideture kom han farende gen-

nem luften ledsaget af sine 

jægere og et kobbel hunde. To 

sagn fortæller om natlige 

rideture på Jungshoved. 

 

En nat, da kong Volmer kom 

ridende med sit følge gennem 

to porte i en firlænget gård i 

Roneklint, tabte hans hest en 

sko på gårdspladsen. Om 

morgenen samlede bonden 
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den enormt store hestesko op 

og slog den fast på bjælken 

over porten. Da kong Volmer 

den næste nat igen red 

gennem de to porte og så 

skoen på bjælken, tog han den 

med sig. Næste morgen op-

dagede bonden, at hesteskoen 

var borte, og at der i stedet sad 

en guldmønt på bjælken. 

 

I et andet sagn fortælles, at 

kong Volmer en nat kom til 

Stenstrup. Hans hunde var 

sultne, og han bankede derfor 

en bonde op og spurgte ham, 

om han havde noget kvæg i 

stalden. Bonden turde ikke 

andet end at jage sit kvæg ud 

af stalden, og straks faldt 

hundene over dem og åd dem. 

Kong Volmer vendte sig mod 

gårdens kone og bad hende 

holde sit forklæde op. Derpå 

kastede han ild i det og red 

bort. Forskrækket smed konen 

det brændende forklæde fra 

sig. Næste morgen så hun, at 

der sad guldstykker i resterne 

af forklædet.                    ../..
 

 
Kongeleddet 
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Når et af svingene på vejen fra 

Stenstrup til Ambæk stadig 

den dag i dag kaldes for 

Kongeleddet, så er det måske 

fordi, kong Volmer engang for 

meget længe siden red denne 

vej til sit elskede Gurre - eller 

findes der en meget bedre 

forklaring på navnet? 

 
Kilde: Sydsjælland, Gyldendals 

Egnsbeskrivelser 1971 

 

Knud Jacobsen, Stenstrup

   

 

****** 

 

Sladrebænken i Roneklint
 
På hjørnet af Batterivej ud 

mod Maderne står i dag 2 

bænke, som Lokalrådet har 

skænket Roneklint. Når de 

står netop her, skyldes det 

ingen tilfældighed, men er del 

af en lang tradition for at have 

en ”sladrebænk” i byen. 

 

Niels Christian Petersen 

fortæller i sin beretning om 

Roneklint: ”Sladrebænken  

var blot et bræt, som lå på 

grøftevolden, men et meget 

yndet samlingssted for byens 

folk. Specielt i sommerhalv-

året efter aftensmad, når det 

var fyraften, samledes man 

her for at drøfte dagens begi-

venheder og se på trafikken 

ude på vandet, som dengang 

var meget betydelig. Når så de 

gamle bød hinanden godnat 

og gik hver til sit, så var det 

de unges tur til at samles her 

og more sig.” Niels Christian 

fortæller videre om, at spidsen 

af jorden i mange år var 

kommunal stenplads, og på 

stenpladsen stod i mange år 

også en sneplov. Når 

sneploven stod her, skyldtes 

det, at snerydningen i ”gamle 

dage” var inddelt i distrikter, 

og hvert distrikt havde en 

snefoged, som skulle tilsige 

folk og lede og fordele 

snerydningsarbejdet mellem 

de forskellige ejendomme. For  

at lette arbejdet havde man i 

byen skillinget sammen til en 

sneplov, som der i mange år 

blev passet godt på, og som 

bestod af svære planker, som 



 15 

smeden havde beslået med 

jern de steder, hvor det var 

nødvendigt. Der var 

styrestang, og der var 

siddebrædder, og ploven 

kunne skilles ad. Gårdene 

skiftedes så til at møde med 

heste (trespand) til at trække 

sneploven. Men da 

lastbilernes sneplove tog over, 

så fik den gamle plov lov til at 

stå fast ude på stenpladsen 

hele året, hvor den overtog 

bestillingen som sladrebænk. 

  

Senere blev der via et 

overskud fra den årlige 

Roneklintfest indkøbt 2 

bænke for om muligt at 

genskabe den gamle tradition 

med at mødes her. Desværre 

forsvandt disse 2 bænke 

sporløst, men er altså nu 

blevet afløst af de nye bænke! 
 

Ved vores årlige førnævnte 

Roneklintfest er der et festligt 

indslag i vores sanghæfte, som 

minsandten OGSÅ handler 

om ”sladrebænken”, den 

kommer her. 

 

 

 

 

Om de unge ved  

sladrebænken ca. 1895 

 
I Kohaven ved den blanke vove 

Ved grønne marker og grønne skove 

Og Roneklint nær den store by 

For barske vinde så lunt i ly 

 

Der ligger ensomt et enkesæde 

Og enkens stolthed og trøst og glæde 

Er hendes sidste og kære søn 

Han hedder Lars og han er så skøn 

 

Tilfælles har han med alle andre 

På elskovs vej vil han gerne vandre  

En herlig pige han til sig drog 

For hende højt Lars’s hjerte slog 

 

I Roneklint hvor hun sig opholder 

Hun hjertebanken hos Lars forvolder 

Hun hedder Hanne og er så skøn 

For hende sukkede Lars i løn 

 

Mod Roneklint der en aften silde 

Man ser Lars vandre i tanker milde 

Han aned’ ej hvad der forestod 

Men var ved kraftigt og frejdigt mod 

 

I byen med andre karle unge 

Man hørte Lars nu så lifligt sjunge 

De på Hans Jørgensens lystbænk sad  

I måneskinnet og dejligt kvad 

 

Men som de bedst monne sig fornøje 

Fik Lars med et på sin Hanne øje 

Hun kom fra stranden med piger tre 

Og på sin ven hun så kærligt se 

 

 

 

 

                                                      ../.. 
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Nu Lars så hastigt fra bænken 

springer 

Thi kærligheden den gav ham vinger 

Det gik så hurtigt og så adræt 

Ved grøften var han blot med et sæt 

 

Men som han styrtede frem i blinde 

Og ikke ret kunne sig besinde 

Han ikke sansed’ at agte på 

En kalv som græssed’ der monne gå 

 

Men det gik galt - han af alle kræfter 

Mod kalven sprang så det dundred’ 

efter 

Og dels af stødet og dels af skræk 

Blev Lars og kalven i grøften væk 

 

I stum forfærdelse stod de andre 

Og så de to ned i grøften vandre 

Men gudskelov de dog begge snart 

Med hele lemmer kom op i fart 

 

Men kære venner jeg vil jer råde 

I kommer aldrig i slig en våde 

Kom aldrig kalve og grøfter nær 

Moralen: hastværk det lastværk er 

Det eventyr glemmes ingensinde 

Ej glemmes Lars’s og kalvens minde 

Så længe Roneklint by består 

Jo måske efter at den forgår. 

 

Denne sang synger vi hvert år 

til festen, og jeg i hvert fald 

kan levende se det hele for 

mig, især da Niels Christian 

levede, for da fremførte han 

teksten på en så morsom og 

nærværende måde, som 

virkelig gav historien liv og 

mening. 

 

Vi håber nu, at vores bænke 

kan få lov at stå i fred i mange 

år og blive brugt til både 

sladder og kæresteri både af 

”indenbys” og ”udenbys” 

borgere. 

 

 

Vibeke Andersen
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KIRKE-NYT 
 

GUDSTJENESTER 

september, oktober, november, december 2006 

 

  Allerslev Jungshoved 
17. sep.  9.00 Søren Schiøler Linck Ingen 

24. sep.  Ingen  9.00 

1. okt.  9.00  Ingen 

8. okt.  (fællesgudstjeneste i Præstø Kirke) 

15. okt.  9.00 Søren Schiøler Linck Ingen 

22. okt.  Ingen  9.00 

29. okt.  9.00  Ingen 

5. nov.  16.00  Ingen 

12. nov.  Ingen  9.00 

19. nov.  10.30  Ingen 

26. nov.  Ingen  10.30 

3. dec.  14.00  Ingen 

10. dec.  Ingen  10.30 

17. dec.  9.00  Ingen 

 

 

Da Tilde Binger er fratrådt sin stilling som sognepræst i Allerslev og Jungshoved 

sogne, varetages de kirkelige handlinger indtil videre på anden vis. Læs mere 

herom på næste side. 

 

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 guds-

tjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne, 

uanset tidspunkt. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne 

og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før hos Døgn Taxi, telefon 55 99 10 66. 
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ADRESSER OG TELEFONNUMRE 

 
BEGGE SOGNE 
 

Præst - Se ”Nyt om fremtiden for ...” 

denne side 

Allerslev Præstegård 

55 99 60 17 

 

Organist – Se ”Nyt om fremtiden for..”  

 

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. 

Nyt om fremtiden for 

Jungshoved og Allerslev 

sogne 
 

I den nærmeste fremtid vil situa-

tionen omkring Jungshoved og 

Allerslev kirker været noget 

anderledes end hidtil, idet vi i 

løbet af sommeren har fået op-

sigelser fra præst, organist og 

gravermedhjælper. Det er et rent 

tilfælde, at de tre udmærkede 

damer – med tre helt forskellige 

begrundelser – ønsker at fratræde 

samtidigt, nemlig med udgangen 

af august måned 2006. 

 

Gudstjenester og andre kirkelige 

handlinger vil blive forrettet af 

nabopræster eller vikarer. Sogne-

præst Alex Mark Knudsen, Mern 

varetager opgaverne i Jungs-

hoved og Allerslev i september 

måned. Pastor Lis-Ann Rotem 

klarer jobbet fra oktober 2006. 

 

På Allerslev præstegårds telefon-

nr. 55 99 60 17 vil der altid være 

henvisning til den, der har vagt. 

 

Ingen ved, hvornår vore ledige 

stillinger igen kan besættes, men 

vi håber meget, at alt snart vil 

ordnes på bedste måde. 

 

Med venlig hilsen, 

Bente Wermuth 

August 2006
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KIRKE-NYT 
 

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 foræl-

dremyndighed uden at være gift – en omsorgs- og 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 fore-

ligger. 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 sogne-

bånd 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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Sommerfesten i Jungshoved Idrætsforening  
 
Igen i år  blev der holdt en 

sommerfest på Jungshoved, med 

fodboldturnering og Landligger-

stævne.  

 

Dagen startede med høj himmel, 

solskin og fodboldturnering kl. 

13.00. Der var 6 hold, der 

dystede dagen igennem: Bårse, 

Præstø, Horbelev og 3 hold fra 

Jungshoved. Hvert hold havde  7 

spillere på banen, hvoraf den ene 

skulle være en pige. Alle 

kæmpede bravt, og Bårse løb 

med sejren. 

 

Landliggerstævnet startede kl. 

14.00 med 4 deltagende hold: 

Brugsen, Havnen, Strandjægerne 

og JIF. Der blev kæmpet i kate-

gorierne: Tovtrækning, sække-

væddeløb, æggestafet, madras-

vending, vandstafet og ølstafet. 

Sidst på eftermiddagen blev JIF 

udråbt som samlet vinder efter-

fulgt af Strandjægerne. De del-

tagende hold havde en rigtig sjov 

eftermiddag, fint arrangeret af 

Sofus og Maja. Og tak til Tonni 

for at tage tjansen ved mikro-

fonen.

 
Hvem siger det skal være nemt! 

 

Hele dagen var der mulighed for 

at skyde i skydeteltet eller i det 

muntre køkken, og børnene 

havde også mulighed for at fiske 

gaver i fiskedammen. 
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Flæskestegssandwich blev der solgt en del af – og lækkert ser det ud.  

 

Fra tidlig morgen til aften 

snurrede grisen over grillen,  og 

ca. 130 personer fik glæde af den 

dejlige mad, som blev spist i 

JIF´s nyindkøbte partytelte, pænt 

pyntet med blomster, sponsoreret 

af Flemming´s Planteskole. Ole 

og Ole spillede op til dans. 

 

Undervejs var der som vanlig 

salg af lodder til lotteri - med 

rigtig mange flotte gaver 

sponsoreret af Præstøs for-

retninger og gris fra Lynggården. 

Tak til alle sponsorene. 

 

Vi bemærkede, at der var lidt 

frustration omkring trækningen, 

vi tager det til efterretning og 

prøver en anden ”model” til 

næste år. 

 

Tak til alle, som kom og støttede 

op om sommerfesten. Vi håber, at 

alle havde en god dag og aften, vi 

synes stemningen var god, og de 

sidste gæster forlod festen ud på 

natten. 

 

Hjælp til oprydning søndag ville 

være dejligt og en stor hjælp 

næste år!! 

Carina og Majbritt 

 
PS.  

Til orientering udlejes vores party-

telte (5x10 meter). Henvendelse til 

Majbritt på tlf. 50 56 37 27. 
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Nyt fra svømning 
 
Svømningen starter op mandag 

den 28. august 2006 i stedet for 

mandag den 4. september 2006, 

som der stod i sidste nummer. I 

skrivende stund er der lidt 

usikkerhed om instruktører til et 

par hold, men det skulle gerne 

være på plads, når dette blad 

udkommer. Vores tidligere, ener-

giske og afholdte instruktør i 

vandgymnastik, Lene, har des-

værre valgt at stoppe i år, så alle 

vandgymnaster kan se frem til en 

ny instruktør.  

 

Vores svømmehold for de helt 

små om torsdagen og familie-

svømningen fra den tidligere 

Præstø Svømmeklub bliver slået 

sammen til ét hold om torsdagen, 

hvor Louise er træner. 

 

Som noget nyt vil vi i år tilbyde 

voksensvømning om torsdagen 

fra kl. 19.15 til 20.00, med 

Henrik som svømmende træner. 

Det er ikke et hold for dem, som 

ikke kan svømme, men for dem, 

som gerne vil svømme med andre 

voksne og måske få gode råd om 

teknikken. Måske kan der trænes 

til Fjordsvømningen næste år!!! 

 

I Jungshoved Idrætsforening har 

forældre til børn, der får 

undervisning, altid haft mulighed 

for samtidig at svømme selv, i 

baner hertil midt i bassinet. Det 

giver mulighed for selv at motio-

nere i stedet for bare at kigge på. 

Denne mulighed gives hermed 

videre til alle nye svømmere i 

JIF, så længe der er pladser. 

Kontingentet er 575,00 kr. pr. år. 

Øvrige svømme-kontingenter vil 

fremgå af udsendte girokort. 

 

Tilmelding til ovenstående:  

Ring til Marian: 55 99 80 24 

mandage kl. 18-19, eller Connie: 

55 99 22 85. 

 

Vi håber på en god, våd og 

plaskende sæson 

 

Carina og Majbritt 
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J I F - Volleyball 
Er der nogen, der vil spille volleyball med os?? 

I midten af september starter sæsonen igen 

 

Vi er 10 spillere - 4 herrer og 6 damer i alderen 15 - 50 år. Vi spiller på 

Klosternakkeskolen onsdag kl. 20.30 – 22.00. Vi kunne godt ønske os, at vi 

var nogle flere. Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt, det går ikke 

vildt til. Kan man ikke komme hver gang, er det ok, for vi har selv det 

samme problem pga. arbejde og vagter, derfor kan det knibe med spillere 

en gang imellem. 

 

Hvis du er interesseret, så mød op eller ring til Max fra JIF. Vi håber, der er 

flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun har volley i JIF i Præstø. 

 

Med venlig hilsen 

Max, JIF, telefon 55 99 81 12 eller 20 98 89 38 

 

******* 

 

LÆS GERNE DETTE!!! 
Aviser og flasker 

 
Der er opstået et lille problem på pladsen ved JIF’s klubhus, og det er ikke 

godt. Det består i, at nogle folk tror, at pladsen ved klubhuset er en ny gen-

brugsplads. Der står en skraldespand, og den må ikke bruges til hushold-

ningsaffald, men nogen har stillet sorte sække med fest- og madrester i, det 

er ret ulækkert. Den grønne container er ikke til nogen form for pap over-

hovedet, men i den ligger der dåseølkartoner, morgenmad, vinkasser, vin-

boxe osv....... Det kan ikke være rigtigt - vi er jo voksne mennesker! 

 

Husk: Indsamling af aviser og flasker sker for at støtte vores egen klub, 

JIF, og det skal også siges, at folk er meget venlige til at bruge pladsen 

rigtigt. Vi får rigtig mange flasker og aviser, blade, ugeblade, reklamer, 

tidsskrifter - det er flot. Vi takker mange gange for denne støtte, men 

husk, vi er også kun mennesker som jer, og arbejde og opsyn sker på 

frivillig basis.  

 

Med venlig hilsen 

Max, JIF 
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Historien om traktortræk 

 
Af Lars Madsen 

Speaker ved dette års traktortræk i 

Jungshoved 

 

Motorsporten traktortræk bliver i 

disse år mere og mere populær. 

Der bliver afholdt stævner fra 

lokale mesterskaber til Europa-

mesterskaber. 

 

Traktortræk er faktisk en meget 

gammel sport. Den blev 

opfundet i USA i 1920’erne. 

Dermed er det den næstældste 

motorsport i USA, kun overgået 

af Indy Car Racing. I starten var 

det sten, man brugte til at trække 

for at afgøre, hvem der var den 

stærkeste. Efter konkurrencen 

var det tilbage til markerne igen. 

Senere brugt man både som 

ballast. I starten af 1950’erne 

kom de første slæder. Man måtte 

ikke køre mere end 10 km/t, 

fordi folk skulle stige op på den 

under trækket. I 1960’erne kom 

de første slæder, som er forfader til 

de slæder, vi kender i dag. I slut-

ningen af 60’erne kom den første 

traktor med 2-trins turboopbyg-

ning.  

 

I 1970’erne udviklede sporten sig så 

meget, at traktorerne kun blev brugt 

til traktortræk. Man begyndte at 

bruge motorer fra tanks, 

da man var på jagt efter 

flere hestekræfter. Man 

begyndte også at bruge 

alkohol som brændstof. 

Firmaer, som kun lavede 

specialdele til traktorerne, 

blev startet op. En vigtig 

ting for de modificerede 

traktorer blev også 

opfundet i 1970’erne. Man 

opfandt crossboxen, så det nu var 

muligt at køre med flere motorer. 

 

Første gang sporten kunne opleves i 

Europa var i 1978, da nogle hollæn-

dere havde fået nogle amerikanske 

traktorer til at vise, hvad sporten gik 

ud på. Den blev med det samme 

meget populær og forsatte hurtigt 

videre til andre europæiske land. 

 

I starten af 1980’erne oplevede 

nogle danskere sporten i England, 

og de var ikke i tvivl om, at det 

skulle man også køre i Danmark. På 

Roskilde Dyrskueplads blev der i 

1983 for første gang kørt traktor-
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træk i Danmark. Samme år blev 

foreningen Dansk Traktor Træk 

dannet. Som i andre lande blev 

sporten hurtig populær. Siden 

hen har foreningen ændret navn 

til Dansk Tractor Pulling (DTP). 

 

På europæisk plan har man 

dannet ETCP (European Tractor 

Pulling Committee), som har 15 

medlemslande. ETPC’s opgave 

er at udfærdige diverse  regler 

inden for sporten. 

 

På verdensplan er USA den 

stærkeste, men Europa er de 

sidste par år kommet tæt på 

USA. På europæisk plan er det 

Holland, som fører an. Danmark 

ligger på en 3.-4. plads. 

 

Udover at der bliver kørt under 

DTP, så afholdes der mange 

stævner rundt omkring i landet for 

dem, som kører standard traktorer. 

Bl.a. har Landboungdom de sidste 

par år afholdt DM for Standard og 

Farm Stock traktorer. 

 

Som det ser ud lige nu, vil jagten på 

flere hestekræfter ingen ende tage. 

Dermed vil traktortræk fortsætte 

med at være verdens kraftigste 

motorsport.

 

 

 

 

HUSK  HUSK  HUSK  HUSK  HUSK 

JIF  

afholder traktortræk  

lørdag-søndag 16-17/9-06 
På marken bag klubhuset 

 Der vil være fest lørdag aften med mad og musik.  

Pris pr. pers. til festen ved forudbestilling 130 kr. 

Bestilling på dagen 150 kr.  

Pris for tilmelding til stævne 200 kr. pr. traktor 

For tilmelding ring til Henriette på 22 53 73 94 
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GENOPSLAG!!!! 
 

Vi ønsker en hjælpende hånd fra jer medlemmer 
 
Idrætsforeningen har et bredt udvalg af idrætsgrene. Vi kan tilbyde: 

svømning, bordtennis, badminton, volleyball, basketball og fodbold, og 

du eller dit barn går til én eller flere af dem. Foreningen har hvert år nogle 

arrangementer, som giver et pænt økonomisk overskud. Det giver mulighed 

for fortsat rimelige kontingenter, tilskud til turneringer, stævner, sociale 

arrangementer for børn og unge i klubhuset m.m. 

 

Bestyrelsen efterlyser medlemmer, som vil give en hjælpende hånd til 

nogle af de mange opgaver, der følger med ved f.eks.: 

Fastelavn og sommerfest - som vi afholder hvert år 

Traktortræk - på marken bag klubhuset, (d. 16 – 17/9 2006) 

Hjælpen kan f.eks. være opsætning af telte, borde og bænke, oprydning, 

opsyn, salg af drikkevarer o. lign. 

Uddeling af telefonbøger - du får en rute, som du har 14 dage til. 

Avis og flaskeindsamling - det drejer sig om ca. 2 timer 4 gange årligt 

(du behøver ikke at binde dig for alle 4 gange) 

Arbejdsdag - i klubhuset, varierende vedligeholdelse 

Indsamling af sponsorgaver - til div. arrangementer. 

 

Har du/I lyst og tid til at hjælpe din idrætsforening så aflever slippen til din 

træner eller ring/mail til os, fortæl evt., hvad du helst vil hjælpe med. 

 

Med venlig hilsen og på forhånd tak. 

På bestyrelsens vegne 

 

Majbritt  /  50563727  Henriette /55995502, 22537394 

Nielsen4720@hotmail.com  musse_henry@yahoo.dk 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja,  jeg/vi vil gerne hjælpe J.I.F. ved behov til div. arrangementer 

 

Navn: _____________________________________________________ 

Tlf.    _______________  E-Mail _______________________________ 

Evt. kommentar 

mailto:Nielsen4720@hotmail.com
mailto:musse_henry@yahoo.dk
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Hvorfor spille for samme klub i 50 år? 

 
Formanden for Jungshoved 

Idrætsforening Majbritt Nielsen 

meddelte mig i april, at forening-

en ville holde en lille reception 

for mig i anledningen af mine 50 

år som aktiv spiller i klubben. 

Majbritt ville også kontakte 

Sjællandske Tidende, for at jeg 

kunne fortælle lidt om udvikling-

en i løbet af de 50 år. Det var jeg 

ikke så meget for, men for at 

skaffe lidt omtale af klubben og 

Jungshoved sagde jeg ja. Da jeg, 

efter en times hyggelig samtale 

med journalisten, dagen efter 

læste avisen, blev jeg meget 

skuffet. Der stod ikke noget om 

udviklingen, og hvorfor jeg blev i 

JIF, men i stedet kunne man læse, 

at jeg nærmest var sportsidiot og 

ikke havde andre interesser end at 

spille og se TV-fodbold. Derfor 

dette indlæg: 

 

Jeg er født i Skuderløse på Midt-

sjælland, og i april 1956 købte far 

og mor Hovmarken 2 i Jungs-

hoved. Samtidig flyttede en 

familie fra Elmelunde til Smid-

strup. De havde en søn på min 

alder, og han havde spillet fod-

bold på Møn, og da både Kurt 

Jakobsen og jeg var ”nye” på 

Jungshoved, fulgtes vi ad til fod-

bold, som jeg aldrig havde spillet 

før. Det blev starten i maj 1956.  

Jeg fik nye fodboldstøvler ”Kick” 

med træknopper. Når de blev slidt, 

kom sømhovederne frem og måtte 

slås lidt i. Når så sømmene stak 

inden i støvlerne, måtte de files lidt. 

Man kunne også slide dem ved at 

sætte fødderne ned på vejen, når 

man cyklede.  

 

Fodboldene var med snøre og blev 

smurt med fedt, men det var ikke 

sjovt at sætte panden til den, når 

den var rigtig gennemvåd og tung. 

Vi spillede i grøn- og hvidstribet 

trøje med snøre i halsen, hvide 

bukser og stribede strømper. 

Klubhuset var et træskur oppe i 

hjørnet af den gamle bane, der var 

to rum med faste bænke og 

cementgulv, på bagsiden var der to 

lokummer, hvoraf det ene blev 

brugt til opbevaring af kalk til 

kridtning af banen. Der var ikke 

noget der hed bad. Boldene hentede 

vi hos Karen og Olaf Jensen i 

slikbutikken, hvor de skulle 

afleveres igen. 

 

Som dreng syntes jeg, at vi altid 

spillede mod nogle, der var for 

”gamle”, og vi tabte en hel del. Jeg 

kom til at spille senior, inden jeg 

blev konfirmeret i 1959, der var 

kun to rækker dengang, A og B. Jeg 

husker ikke, hvilken række vi 

spillede i, men jeg kan huske nogle 

af dem der var med på holdet:                       



 28 
Ole Hansen, Bønsvig, Knud Jensen, 

Stenstrup, Børge Jørgensen, 

Tågeholdt, Christian Jensen, 

Stavreby, Kjeld Larsen, Bønsvig 

Strand, Jens Erik Caspersen, 

Jungshovded By og Mogens 

”Lynggård”. 

 

Senere fik vi 2 serie 5-hold og et 

damehold. Da var vi begyndt at 

klæde om i skolen, hvor der også 

var bademuligheder - nogle gange 

måtte dommeren klæde om i 

kommunekontoret. Der blev også 

spillet håndbold i JGF, som 

klubben hed dengang. I 1969 var 

kontingentet på 80 kr. om året for 

at spille fodbold og gå til 

gymnastik, og et passivt 

medlemskort kostede 5 kr.  

 

1970 blev jeg blev indvalgt i hal-

udvalget, under den nystiftede 

forening Præstø-Hallen. Det må 

have været 2. gang jeg var i JGF´s 

bestyrelse. En sammenlægning af 

kommunens idrætsforeninger blev 

enstemmigt tilbagevist på general-

forsamlingen i 1973. Samme år 

spillede vi i serie 4, det var det år, 

Præstø igen rykkede op i serie 3, vi 

sluttede som nr. 5 med 22 p. Det 

var også i 1973, at vi som den 

første klub i kommunen søgte om 

lysanlæg, det kostede 22.000 kr., de 

10.000 fik vi fra Præstø Kommune 

og 400 kr. fra Jungshoved 

Brugsforening, og så lånte vi 6.000 

i Præstø Bank. Vi var mange, der 

frivilligt lagde arbejdskraft til. 1980 

kom den nye bane og klubhuset. 

Her var jeg ikke så meget med, 

men jeg kan da huske, at jeg 

afsyrede flere ”kvadratkilometer” 

fliser – men der var nogle, der 

gjorde et meget stort arbejde. 

 

JIF kom med i den private oldboys 

turnering, Oldboys Cup 77, i 1985 

og blev nr. 2. De næste tre år vandt 

vi turneringen og fik pokalen til 

ejendom. Vi kom med i veterantur-

neringen i 2001, hvor det selvfølge-

lig også drejer sig om at vinde – 

men ikke for enhver pris, der skal 

jo også være kræfter til hyggen i 

klubhuset bagefter, hvor Kurt 

servicerer os gamle. 

 

Jeg hjælper til, når JIF kalder. Else 

og jeg har i flere år kørt ud med 

telefonbøger, i 2005 blev det til 539 

stk. Det er en hyggelig dag, hvor 

man kommer på gader, man ikke til 

daglig færdes i. Mogens Prip og jeg 

har revideret klubbens regnskab i så 

mange år, at vi ikke kan huske, 

hvem der er på valg. Vi har i dag en 

god og aktiv bestyrelse, der har en 

bred vifte af tilbud til fritiden. 

 

Det er dette sammenhold og 

kammeratskab, der har fået mig til 

fortsat at spille ”hjemme” i 

Jungshoved. 

 

Erland Larsen 

Ellemosevej 14, Præstø 
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Fugleskydning 
 
Igen i år afholdt Præstø 

Strandjagtforening fugleskyd-

ning ved Bønsvig Hovedskov. 

Det var den 24. juni kl. 9.00. 

 

Der var mødt ca. 40 personer 

op til start. Men der var kun 

29, der ville være med til at 

skyde til fuglen. Ja, det er en 

fugl af træ vi skyder til med 

en salonriffel kaliber 5,6 mm, 

på 30 meters afstand, på en 

træmast på ca. 7 m i højden. 

Fuglen består af en masse 

påsømmede jernbeslag og 

æbler - æbler er en rundstok, 

der er ca. 5 cm i længden, der 

er sømmet på fuglen. Der er 

også nogle, der hænger ned i 

et stykke ståltråd. Disse beslag 

og æbler bliver skudt ned i en 

bestemt rækkefølge, startende 

med hovedæblet, og man 

slutter med at skyde til bryst-

pladen, der er delt i to, hvoraf 

den ene er mærket. Inden 

skydningen til brystplade går i 

gang, er det bestemt, hvilken 

der giver titlen som fugle-

konge. 

 

Banen, der skydes på, er 

godkendt af politiet. De 

kommer hvert år og god-

kender banen. Der er en an-

svarlig skydeleder, der skal 

sørge for, at skydningen bliver 

afviklet efter de regler, der er 

for skydningen, så den sker 

sikkerhedsmæssigt korrekt ../..

 

  
Sådan ser ”fuglen” ud  
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Det var igen i år et rigtig godt 

vejr med masser af sol. Skyd-

ningen går i gang, når der er 

trukket lod om, i hvilken 

rækkefølgen man skal skyde.  

 

Man starter med hovedæblet, 

og det er sidste års fugle-

konge, der starter med at 

skyde. Der er solgt skydekort. 

Der bliver skudt til middag, 

hvor der bliver holdt en times 

pause. Så man kan få et stykke 

mad (så man må håbe, konen 

møder op med maden!).  

 

Der kan også skydes med luft-

bøsse og kastes med pile. Det 

er sjovt for børnene og de 

voksne, at der er lidt at øve sig 

med mellem skydningerne til 

fuglen. Skydningerne er 

færdige ca. kl. 16, så er der 

præmieuddeling. 

 

Der bliver hver gang, der er 

skudt noget, trukket et lod, 

som også får en præmie. Til 

sidst får fuglekongen et skærf, 

hvorpå der er plader med 

navne på tidligere vindere. 

Dette skærf går helt tilbage fra 

1953. I år blev Jim Wermuth 

fuglekonge.  

 

Fugleskydning er hvert år en 

rigtig hyggedag, så jeg kan 

kun opfordre til at deltage 

næste gang, der er fugle-

skydning. 

 

Strandjagtforeningen 

Per Sellebjerg

 

 

 

 

 
 

ELITEHOLDET 
 

Vores madlavningshold fungerer fint, og vi fortsætter også i vinter. 

Vi starter op mandag den 9. oktober kl. 16.00 på skolen. 

 

Med venlig hilsen 

Jørgen Carlsson 

tlf. 55 99 82 80 
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Jungshoved Pensionistforening 
  

Vi har været en tur i Holbæk, 

hvor vi besøgte Andelslands-

byen ”Nyvang”. Vi så, hvordan 

smede lavede kroge til at hænge 

gryderne på over det åbne ild-

sted, i Brugsen blev vi inviteret i 

baglokalet til en lille én, som 

man også blev det i gamle dage. 

I husmandsstedet fik vi serveret 

kaffe med Richs, den var lavet 

på ”madam Blå” ved komfuret og 

smagte udmærket.  

 

Vi spiste middag på Marinaen ved 

havnen, hvorefter turen gik gennem 

det skønne sjællandske landskab til 

Traktørstedet ved Maglesø med en 

smuk udsigt over søen. Turen var 

udsolgt.

 

 
Rart lige at strække benene 

 
I august går turen 5 dage til 

Türingen i Tyskland. Vi har 20 

pensionister med fra Langebæk 

Pensionistforening. Turen er ud-

solgt med 70 deltagere. I starten 

måtte vi kun være 54, men der 

blev hurtigt venteliste, så Ørslev  

i samarbejde med hotellet sagde 

ja til 70 personer. Vi tror, det 

bliver en god tur. 

 

Så er sommeren ved at være 

forbi, og vi starter med bankospil 
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mandag den 4. september kl. 

19.00 i Forsamlingshuset. 

 

Høstfesten afholdes den 22. 

september med 2-retters menu kl. 

17.30 i Forsamlingshuset. Johnny 

Hansen fra Køng spiller, og 

festen er også for ikke-

medlemmer. 

 

I oktober starter vi noget nyt, som 

vi håber, mange vil få glæde af. 

Det foregår tirsdag eftermiddag 

fra kl. 13.30 på skolen. Men kan 

spille kort eller dart, rafle osv. 

Damerne er meget velkomne til 

at sidde og nørkle med deres 

håndarbejde, hvis de ikke har lyst 

til at spille. Vi håber hermed, at 

vi også har taget hensyn til 

mændenes interesser. Vi starter 

op tirsdag den 3. oktober, og der 

er gratis adgang. 

 

Pensionistgymnastikken starter vi 

torsdag den 5. oktober kl. 9.30-

10.30. Det er også gratis. 

 

Vi kører Løvfaldstur torsdag den 

19. oktober. Turen går til 

Knuthenborg Safari Park. 

 

Med venlig hilsen, 

Karen Carlsson, Formand 

tlf. 55 99 82 80 

 

 

 

****************** 

 

Nyt fra Jungshoved Lokalråd 
 

Sommeren er i skrivende stund 

stadig over os, men det har vi 

intet med at gøre. 

 

I det hele taget har det været en 

stille sommer for lokalrådet, om 

end ikke for de enkelte med-

lemmer. Al kommunikation – og 

det var ikke meget – er foregået 

pr. telefon og e-mails. Der har 

været et par forespørgsler, der er 

kommet et lokalplanforslag for 

Bønsvig, en enkelt bygge-

ansøgning vedrørende en vind-

mølle, og endelig er vi ved at 

klargøre lokalrådets hjemmeside. 

 

Efteråret bliver sikkert travlt. Den 

nye kommune skal snart være på 

plads, og den gamle skal afslutte 

en masse. 

 

Med venlig hilsen 

Per Onsberg 

Jungshoved Lokalråd
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 34 

BØRNEKRYDSEN
 

BØRNENES KRYDS & TVÆRS 
Hvis du kan løse Kryds & Tværs’en på foregående side, har du 
chancen for at vinde et gavekort på 75 kr. fra Dagli’ Brugsen. 

 

Når du har løst opgaven, skal du skrive dit navn, din adresse, telf. 
og alder her, klippe kuponen (med Kryds & Tværs’en på bagsiden) 
ud og lægge den i konkurrencekassen i Dagli’ Brugsen senest den 
13. oktober 2006. Du får direkte besked, hvis du vinder. 
 

Navn og adresse, evt. telf. nr. og alder  
 
........................................................................................... 
 
 
................................................................................................... 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Klip her 

SOMMERKONKURRENCE 
På hvilken vej stod fotografen, da hun tog  

billedet på side 33 

 
Skriv dit svar herunder og læg kuponen i konkurrencekassen i Dagli’ 
Brugsen i Jungshoved senest den 13. oktober 2006. Så har du 

chancen for at vinde et gavekort til Dagli’ Brugsen på 150 kr. 
Vinderen får direkte besked. 

 

Fotografen stod på: ............................................................ 
 
Navn og adresse, evt. telf.nr.  
 
........................................................................................... 
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En tur med Præstøbussen 
fortalt af Agathe Molter 

 
Først ringer man til Kalle og bestiller tid. Bussen kommer - så kører vi mod 

Præstø, men sommetider langt omkring, inden vi når ud til Præstø. Turen 

hjem kan være lang, vi skal mange steder i byområdet, og så skal vi til 

Smidstrup Hovgård. Der sidder Knud på sin lille stol og venter. Han 

kommer ind, altid glad   og med en lille bemærkning, det er meget hygge-

ligt. Så går turen måske til Kragevig eller Kohaven eller Stavreby gennem 

Bøgeskoven, en meget smuk tur. Og så nærmer vi os Jungshovedvej, hvor 

jeg bor. 

 

Vi har haft en hyggelig tur, alle er søde og venlige. Buschaufførerne er 

meget hjælpsomme overfor dem, der skal have deres rolator og 

indkøbsvogn ind og ud, så det skal de have en stor tak for. Jeg er glad for 

bussen og har aldrig haft noget at klage over. 

 

 

 
Præstøbussen klar til tur 

 

 

TILLYKKE TIL VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER!!  

Forårskonkurrencen: Kjeld Bonde, Bønsvigvej 20 

Børnenes Kryds & Tværs: Andy Woodham, Jungshovedvej 47 
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JUNGSHOVED KALENDER 
 

Lør-Søn 16-17/9 JIF Traktortræk 

Mandag 18/9 BOGBUSSEN starter 

Onsdag 20/9 JIF Veteranfodbold Jungshoved-Ørslev 

Fredag 22/9 PENSIONISTFOR. Høstfest 

Lørdag 23/9 SKOLEN Arbejdsdag, kl. 9-14 

Lørdag 30/9 JIF Veteranfodbold Jungshoved-Kalvehave 

Mandag 2/10 PENSIONISTFOR. Bankospil, kl. 19 

Tirsdag 3/10 PENS.FOR. ”Glad eftermiddag” starter 

Torsdag 5/10 Pensionistgymnastik starter 

Lørdag 14/10 STAVREBY HAVN Blishønejagt 

Torsdag 19/10 PENSIONISTFOR. Løvfaldstur 

Mandag 6/10 PENSIONISTFOR. Bankospil, kl. 19 

Lør-Søn 2-3/12 SKOLEN Julemarked, kl. 10-16 

Mandag 4/12 PENSIONISTFOR. Bankospil, kl. 19 

 

GUDSTJENESTER 

Søndag     17/9 Allerslev 09.00 

Søndag   24/9 Jungshoved 09.00 

Søndag  1/10 Allerslev 09.00 

Søndag 8/10 Fællesgudstjeneste Præstø 11.00 

Søndag 15/10 Allerslev 09.00 

Søndag 22/10 Jungshoved 09.00 

Søndag 29/10 Allerslev 09.00 

Søndag 5/11 Allerslev 16.00 

Søndag   12/11 Jungshoved 09.00 

Søndag 19/11 Allerslev 10.30  

Søndag 26/11 Jungshoved 10.30  

Søndag 3/12 Allerslev 14.00 

Søndag 10/12 Jungshoved 10.30 

Søndag 17/12 Allerslev 09.00 


