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Kære læsere 
Ikke siden de 

store snestor-

me i 1978-79 

har Jungsho-

ved været 

ramt af et så 

kraftigt og 

vedvarende 

snevejr, som 

det der ramte 

halvøen lige 

op til jul. Med kraftig blæst fra øst og 

med store mængder sne var vi et af de 

mest udsatte områder i landet. Mange 

på Jungshoved måtte ændre deres 

planer for julen, og kirken måtte afly-

se sine gudstjenester. 

Mens sneen lå tungt over Jungsho-

ved, fik de fleste af os et chok, da vi 

21. december fik meldingen om, at 

vores 104 år gamle brugs ville lukke 

straks i det nye år. Coop Danmark 

havde mistet troen på, at de fortsat 

kunne drive en overskudsgivende 

forretning på Jungshoved. Lokalrådet 

arbejder nu på at finde en anden løs-

ning, så vi igen kan få en dagligvare-

forretning på Jungshoved. 

I dette blad kan man glæde sig over, 

at der fortsat er mange spændende 

aktiviteter i skolen og i kirken. De 

bliver alle bedre af at blive brugt! 

Mange har hidtil hentet bladet i Brug-

sen (og givet et kærkomment bidrag 

til bladet). Dette kan nu ske ved hen-

vendelse til redaktionen eller ved at 

hente bladet i kirkens våbenhus. 

Lige inden jul fik vi et helt uventet og 

flot bidrag til bladet på 3.000 kr. fra 

Jungshoved Pensionistforening. 

Tusind tak for det – også tak for de 

mange øvrige bidrag, vi har fået til 

bladet i det forgangne år. Det er en 

vigtig støtte, men også en stor op-

muntring for os, der arbejder med 

bladet. 

Vi ønsker alle et rigtigt godt forår.  

Redaktionen 

KONTAKT: 

Jungshoved Lokalråd Maria Garde Hansen 61 69 61 36  

Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth 55 99 90 06 

Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 

Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 

Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen 55 99 13 42 

Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05  

Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 

Amatørfiskeforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24  

Forsamlingshuset Morten B. Andersen 55 99 90 56 

Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net 

JIF’s hjemmeside www.jungshoved-if.dk 

Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Novembers regn skabte søer på man-

ge af Jungshoveds marker. I måneds-

vis har en sø lagt sig hen over Fugl-

sangvej og lukket for al gennemkør-

sel.  

Ved Kongeleddet mellem Stenstrup 

og Ambæk snor en sø sig som en flod 

gennem markerne. Området er kendt 

for at rumme mange bopladser fra 

Danmarks oldtid. Det forstår man jo 

godt, når man ser ”floden”. Inden 

markerne 

blev opdyr-

ket, har der 

her været 

forbindelse 

til Præstø 

Fjord. 

*** 

Fra 26. no-

vember og 

helt hen i januar lå sneen over Jungs-

hoved. En af bladets trofaste læsere, 

der har rundet de 90 år, mindes ikke, 

at han i sit lange liv har oplevet et så 
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tidligt og et så langvarigt snefald og 

med så store mængder sne.  

*** 

Dagli’Brugsen i Ugledige oplyser, at 

de kan levere varer lige til døren til 

alle på Jungshoved. Man bestiller 

tirsdag/onsdag på tlf. 55 99 60 22 og 

får leveret sine varer torsdag. Leve-

ringen er gratis.  

*** 

Bogbussen kommer nu til Jungsho-

ved alle tirsdage kl. 17.30 - 18.00. 

*** 

To år i træk har vi nu haft hvid jul. 

Det er aldrig sket før. Det har været 

hvid jul i: 1915, 1923, 1938, 1956, 

1969, 1981, 1995, 2009 og 2010. 

Men er det nu ikke mærkeligt?  Jeg 

mener bestemt, at da jeg var barn, var 

der altid hvid jul – og da ikke kun i 

1956. 

*** 

Ja, det blev sandelig hvid jul …. me-

get hvid! Faktisk faldt sneen så tæt 

juleaften, og fygningen var så slem, at 

hverken præst, organist, kirkesanger 

eller kirkegængere kunne nå frem til 

Jungshoved Kirke. Gudstjenesterne 

blev derfor aflyst såvel 24. som 25. 

december – det er vist mange år si-

den, det sidst er sket! Ene mand “på 

skansen”, graver Poul Hansen, sørge-

de for dokumentation af de omkring 2 

meter høje driver. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Foto: Poul Hansen 
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“Ud vil jeg! Ud!” (6) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: 

Om at sejle med jolle og fiske 

Prammen skulle hedde ”Knud”. Det 

var jo ikke lige en almindelig pram –

som Rene sagde, det er vel mere et 

”trug”.  

Nå, Knud, min morbroder som båden 

er opkaldt efter, husker jeg som lidt 

anderledes. Ved julefrokosterne i 50’-

erne, med 10 børn i den store familie, 

i den lille lejlighed på Nørrebro, var 

det ham, de drillede med hans 

”socialistiske tanker”. Knud var en 

særdeles dygtig møbelsnedker, døde 

som enkemand i 2005, og vi 10 

”børn”, der var kommet op i 60’erne, 

arvede hver 18.000 kr.! Lene spurgte, 

”hvad skal du have for dem – en stol 

eller noget, der minder om Knud?” 

Næh, måske en smuk træjolle i blank 

lærk, gerne lidt anderledes end en 

almindelig pram, så den kunne bruges 

til mange formål, med god bæring i 

hækken. Så William, min gamle bå-

debyggerven, fik ordren, og efter 

mange forhandlinger blev kontrakten 

skrevet. 

Prammen skulle selvfølgelig også 

være tilrigget med et sprydstagssejl 

og en lille 3,5 hk motor for fiskeri. 

Helt slippe tiden med ”klude” kunne 

jeg vel ikke, når jeg nu skulle nyde 



7 

 

min kommende pramsejlads som 

efterlønner i Stavreby. Efter et langt 

sejlerliv i København var vi nu ende-

lig – efter 23 år som weekendbeboere 

– flyttet permanent til Stavreby, og 

prammen skulle så være skibet her, til 

lystsejlads, fiskeri og vel mest som 

naturoplevelsesfartøj. 

Oplevelser med prammen 

Der bliver fisket med ruser – nogle 

gange med succes, andre gange med 

for meget møg, men sådan er det nu 

en gang. Skønne ture med skubbe-

garn, som vi kalder det på vores kan-

ter. Eller blot lystsejlads. 

Åh – prammen har snydt mig en 

gang. Lene skulle til Præstø, og jeg 

skulle lidt på vandet i den friske luft, 

med det flotte og måske til tider svært 

håndterlige stavsejl. Jeg kom af sted i 

den friske vind, med lidt fodfejl i star-

ten, der skulle rettes lidt på stagnin-

gen/sprydstagen – den skulle stages 

hårdere i den friske luft. Og hva’ faen, 

skødet blev ”sat” med slipstik, og jeg 

skulle lige … og vupti – der jeg lå i 

vandet! Med en bordfyldt pram og alt 

mit legetøj flydende i vandet omkring 

mig… Jeg kunne ikke bunde, men 

bliv ved jollen!! Den flød dog næsten, 

på trods af at der var en motor på 

hækken. Så det var blot om at vente, 

til ”vi var drevet” til noget fladere 

vand. 

Men intet skete! Jeg drev sku ikke, 

ankeret der var bundet i sin line, hav-

de ramt bunden, og det fastholdt os 

… så ned og dykke efter anker, holde 

linen fri af bunden!! Jeg var lige kom-

met i bevægelse, da min genbo Ole 

fra nr. 38 padlede fordi mig i sin ka-

jak og bekymret spurgte, om der var 

noget, han skulle hjælpe mig med, 

eller om det var den vanlige måde, 

jeg luftede mit legetøj på. 

Jeg og prammen med påhængsmoto-

ren kom hjem i god behold! Op med 

motoren, skifte olie og genstarte – 

heldigvis kom der gang i den med det 

samme – og derefter alt til tørre, op-

rydning, d.v.s det hele lå spredt ud 

over hele græsplænen. Lene kom-

menterede tørt, da hun så hele arran-

gement, ”nå, du har nok hygget dig!” 

Mange ture er gået perfekt, vi har 

badet, nydt aftensolen, og vi får da 

også lidt til fryseren, og enkelte snap-

se til de stegte ål. 

Prammen bliver landsat før frosten, 

og ud kommer en anden og mindre 

plastjolle for vintersejladsen. Det 

smukke morgenbillede har Lene 

snuppet fra vores terrasse. Med et par 

flotte rotag ud i den tidlige morgen-

sol. 

Henrik Gurskov, Stavreby 
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Planter på Jungshoved (10) 
Hassel  

Hassel (Córylus avellána) er en almin-

delig vildtvoksende busk i mange af 

vores skove. Den bliver normalt 3-5 m 

høj. Den bliver sjældent mere end 100 

år gammel, men sætter nye skud fra 

rodhalsen, når den bliver beskåret. 

Hassel trives bedst i skovbryn, hegn og 

underskov og gerne under egetræer.  

Den er en af de allerførste planter, der 

sætter blomster om foråret. Hele vinte-

ren kan man se de hængende hanrak-

ler, mens hunraklerne først kommer 

frem som små røde støvfang i det tidli-

ge forår. Blomstringer finder sted i 

marts/april. 

Blomstringen af hassel har i de senere 

år fået megen opmærksomhed, efter at 

man har fundet ud af, at pollen fra 

hassel kan fremkalde alvorlig allergi. 

Frugterne, som er nødder, er meget 

velsmagende, og en yndet føde for 

mennesker, mus, egern og mange fug-

le. Med deres store kalorieindhold er 

de et meget vigtigt vinterforråd for 

dyrene. 

Hassel indvandrede hertil i Fyrretiden 

for ca. 7000 år siden. Den har indgået 

som en vigtig plante i Stævningssko-

ven. 

Stævningsskoven er den tidligst kendte 

form for skovdrift i Danmark. Stæv-

ningsskoven er kendt for at være en 

meget artsrig løvskov, som når den 

blev hugget ned (stævnes), danner nye 

skud fra stød el. rod. 

For at undgå, at skoven skulle blive til 

en højskov med skyggende træer, skul-

le stævningsskoven stævnes jævnligt. 

Stævningsskoven gav træ til hegn, 

brændsel, stolper, pæle og ris og kunne 

også bruges til græsning til husdyrene.  

Fredskovsforordningen fra 1805 skulle 

sikre, at skovene fortsat kunne bestå. 

Staten og godserne fik de store skove, 
Foto af hanrakel fra Wikipedia 
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mens bønderne fik lov til at beholde de 

mindre skove, som blev delt op i små 

enheder, hvor hver gård fik sin andel.  

Udviklingen gjorde, at man fra midten 

af 1800-tallet efterhånden opgav stæv-

ningsskoven, og de fleste steder er den 

nu vokset op til højskov. 

I Bønsvig Hovedskov kan man lige før 

Lodshuset på den højre side se en tæt 

bevoksning af hassel. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Kilder: Danmarks vilde Flora og 

Wikipedia 

Siden sidst har vi været på tur til Ro-

senborg og bl.a. set kronjuvelerne. 

Derefter gik turen til Køge, hvor vi 

spiste på Niels Juel, en dejlig buffet.  

Vi kørte forbi Vallø Slot og videre 

gennem det skønne sjællandske land-

skab. Vejret var med os, det var dej-

ligt solskinsvejr. Eftermiddagskaffen 

fik vi ved bussen – ved Rødvig, hvor 

vi nød udsigten over vandet, hvorefter 

turen gik hjem forbi Vemmetofte. 

Tirsdags-hyggeeftermiddage kører 

godt. Vi er mellem 20 og 25 personer 

hver gang, men der er altid plads til 

flere, der vil hygge sig med os andre. 

Vi har holdt julefrokost i gymnastik-

salen på skolen. Det var en rigtig hyg-

gelig eftermiddag. Vi fik en dejlig 

julebuffet, og der blev sunget et par 

julesange. Vi var 61 samlet. 

Nu skal vi så tænke på sommerturen. 

Vi har lidt i støbeskeen, men det er 

ikke helt på plads. Vi glæder os til at 

se så mange som muligt til vores ar-

rangementer i 2011. 

Karen Carlsson  

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 
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Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING I JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING 

Onsdag 23. februar 2011, kl. 19.30 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 11. februar 2011. 

Der serveres kaffe/te, øl/vand samt kage. 

Bestyrelsen i JIF vil gerne opfordre alle der ønsker at støtte op om JIF 

og måske gerne vil have indflydelse på vores lokale idrætsforenings fremtid, 

til at møde op til generalforsamlingen. 

Vi håber at se nye ansigter til bestyrelsen og glæder os til et stort fremmøde. 

PÅ GENSYN FRA BESTYRELSEN 

I JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING 

Majbritt Nielsen: nielsen4720@hotmail.com 

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 

kan gøre det på følgende måde: 

- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke 

- ved at indsætte et beløb på vores konto nr. 6140-0004064737 i Møns 

Bank, Præstø (banken opkræver 20 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte 

ved kassen i banken!! – så brug netbank).                            

På forhånd tak 

Jungshoved Idrætsforening 
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FASTELAVNSFEST 

Jungshoved Idrætsforening holder fastelavn på 

Jungshoved Skole 

Søndag 6. marts 2011, kl. 13.00 

Adgang for alle. 

Kaffe, te, kage, øl og vand kan købes. 

 

Bestyrelsen i JIF.   
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Siden sidst 

har vi afholdt 

vores årlige 

generalfor-

samling, 

hvor Palle 

Neerup trak 

sig ud af 

bestyrelsen efter at have været med i 

over 20 år – imponerende og en stor 

tak til ham. I stedet er Jens Martinsen 

trådt ind i bestyrelsen, og vi byder 

ham velkommen og glæder os til 

samarbejdet. 

Der har længe været en del debat om 

akustikken i den store sal. Den har vi 

så prøvet at udbedre ved at montere 

troldtekt på loft og skråvægge, og det 

har hjulpet. Samtidig har det også 

pyntet og lyst gevaldigt op. Vi har i 

den forbindelse også investeret i nye 

lamper, som efter min mening er 

utroligt flotte. Vores nøgleperson, 

Morten, har efterfølgende malet væg-

gene med en råhvid farve, så nu frem-

står salen lys og indbydende. Alt dette 

er sket med frivillig hjælp fra en ræk-

ke mennesker – en stor tak til dem! 

Vi arbejder i øjeblikket på at få startet 

det nye dilettanthold op. Der er fore-

stilling 2. og 6. april, hvor vi selvføl-

gelig håber på et stort fremmøde. 

Med disse ord vil jeg ønske alle et 

godt nytår! 

P.b.v. Tonny Vang 

Jungshoved Forsamlingshus 

FLASKER 

Det går godt med flaskerne, også selv 

om vi har vinter med sne igen i år. Jeg 

har prøvet at holde adgangen fri for 

sne. 

Der er kommet nye beholdere. Der er 

nye regler fra Vordingborg Kommu-

ne, det skal være bobler, og de bliver 

tømt hver 2  uge. 

De er opsat af Lions Præstø, men hele 

indsamlingen gå til Jungshoved IF, 

fordi vi holder ro og orden på plad-

sen. 

Til ros, så er I flinke til at fylde fla-

sker i beholderne. 

TAK! 

JIF Bestyrelsen, Max 
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Så kom julemanden endelig ...... , og 

som sædvanligt lidt forsinket, til 

Jungshoved. Vejrguderne var ikke 

helt med os 27. december 2010, og 

snerydderne havde travlt med at ryd-

de vejen til forsamlingshuset for sne, 

så der kunne blive gjort klar til fest.  

De som opgav at komme på grund af 

vejret, gik glip af en fantastisk jule-

træsfest. Store som små hyggede om 

juletræet, julemanden delte godtepo-

ser ud, og der blev leget diverse sang-

lege. Den obligatoriske stoledans blev 

som altid et stort hit ;-). Alle blev 

godt forsynet med 

hjemmebagte 

boller & kage, 

sodavand, øl, kaf-

fe, te og ikke 

mindst pølser 

med brød. 

Senere var der 

godt salg i lodder 

til det amerikan-

ske lotteri, og der 

var mange som 

gik hjem med 

dejlige gevinster. 

En STOR tak skal 

lyde til de gavmil-

de sponsorer: Tor-

vegrillen, Rings-

bjerg Dyrehandel, 

Kabyssen, Spor-

tigan, Imerco, 

Engelbrecht, Sjip 

og Sjap, Lykke Cykler, Villa Vim-

merby, Skjold Burne, Mette’s Livs-

stil, Præstø Boghandel, Fiskepigen, 

Jungshoved Tømreren for slikposer, 

og sidst men ikke mindst Jørgen Torp 

for juletræet. Tak til alle som trodsede 

vejret og gjorde aftenen til en dejlig 

fest.  

Vi ses forhåbentlig til næste julefest, 

hvor vi vil byde på lidt fra tidligere 

års julefester, men også en del nye 

tiltag. Glæd jer! 

De bedste "bag-julshilsener" fra Jule-

træskomiteen  

Juletræsfesten 2010 
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Skolebillede fra Jungshoved Skole 

omkring 1934-1935  

1. række: Knud  Nielsen, Jungshoved By. Helge Hansen, Kohave. Hans Han-

sen, Jungshovedgårdens hus. Charles Rasmussen, Stavreby. Hans Peter Ras-

mussen, Jungshoved By. Jørgen, Lyngen. Johannes Rasmussen, Jungshoved 

By. ?. Aage. 2. række: Ester Kristensen, Bønsvig. Ingeborg Rasmussen, 

Jungshoved By. Betty Grønlund, Smidstrup. Anna Andersen, Fuglsang. Ruth 

Hansen, Kohave. Ester. Inge Hansen, Jungshoved By. Else Larsen, Togeholt. 

Rita Hansen, Solbakken. Emmy. Ebba Hansen, Stavreby. Asta, Bøgede. Ester, 

Roneklint. ?. Klara. 3. række: Marie Jensen, Togeholt. Inger Holm, Togeholt. 

Erna Jensen, Togeholt. Lis, Stavreby. Karen Nielsen, Jungshoved By. Marie 

Hansen, Kohave. Anna, Bønsvig Strand. Ester Sødergren, Jungshoved By. ?. 

Yrsa. Ruth ? Agnes Poulsen, Roneklint Skov. Elna Poulsen, Roneklint Skov. ?. 

4. række: Andersen, lærer på skolen. Egon Pedersen, Stavreby. ?. Knud Jen-

sen, Stenstrup. ? Jens Andersen, Jungshoved By. Børge Hansen Skovly, Bøn-

svig. Fritz. ?. ?. Torben, Duevang. Andreas Pedersen, Stavreby. Christian Han-

sen, Solbakken. Nørskov, førstelærer på skolen. 5. række: ?. Emil Hansen, 

Jungshoved Kirke. ?. ?. ?. ?. ?. ?. Henry Larsen, Bønsvig Strand. 

Fra Anna Nielsen f. Andersen og hendes svigersøn, Preben Hansen, har vi 

modtaget dette skolebillede. Anna er født i 1924 på Jungshoved, og heldigvis 

kan hun stadig huske navnene på rigtigt mange af sine skolekammerater. 
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Allerede i 1894 begyndte pramtrans-

port af sukkerroer til sukkerfabrikken 

i Stege. I begyndelsen foregik det i 

lille målestok, ved anskaffelsen af 9 

træpramme til 75 tons roer hver. Den 

første slæbebåd var en lille træbåd, 

”Emilie” hed den, der senere afløstes 

af en større stålbåd med navnet 

“Mathilde”. Fragten med prammene 

blev sat meget lavt – samme pris som 

på roebanerne – 1,00 kr. pr. ton med 

8% jord. En evt. større jordprocent 

måtte betales af dyrkerne. I 1921 var 

omkostningerne ved pramtransporten 

steget til 3,60 kr. pr. ton.  

Interessen for sukkerroedyrkning 

voksede hurtigt, således at materiellet 

stadig måtte udvides. Sukkerfabrik-

kerne anskaffede i 1910 3 pramme á 

80 tons lasteevne, til en pris af 5.850 

kr. pr. stk. Først i 1920erne var der 

foruden “Mathilde” en større og kraf-

tigere slæbebåd kaldet “Beta”. Antal-

let af pramme var nu oppe på 17 á 75 

tons samt 3 mindre pramme. Der blev 

sejlet roer fra hele kyststrækningen 

fra Masned-

sund til Præ-

stø, og mens 

roemængden 

det første år 

androg 1.515 

tons, blev der 

nu sejlet 10 

gange så me-

get, således at 

fabrikken i 

Stege, hvor 

roerne forar-

bejdedes, fik 

over halvde-

len af sit roe-

kvantum på 

denne måde. Desuden sejledes en del 

roer i almindelige småsejlere. 

Fra Stege Havn, hvor de med pram-

me ankomne roer lastes med elevator, 

føres de videre af en stærk vandstrøm, 

gennem en træ rende op til fabrikken, 

mens de med skibsladninger ankom-

ne roer transporteres fra havnen til 

fabrikken pr. hestebane. 

Beretning om Jungshoved Roehavn – også kaldet 

Jungshoved Bro 
Søtransport af roer (”Det hvide guld”) fra Jungshoved 

Vejerboden ved Jungshoved Roehavn. Ca. 1935-1936 
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Også ved Saxkøbing-fabrikken skete 

en betydelig roetransport fra øerne i 

Smålandshavet med fabrikkens pram-

materiel. Denne transport var dog af 

betydelig mindre omfang end ved 

Stege-fabrikken. Uden for roekam-

pagnen blev Steges og Saxkøbings 

prammateriel anvendt ved losning af 

kul fra dampere, som på grund af 

ringe vanddybde i disse 2 havne ikke 

kunne sejle helt op til kajen med fuld 

last. 

Ved anlægningen af Mern Saftstation 

anvendtes søværts transport af suk-

kersaften. Saften blev med særlige 

tankskibe transporteret fra Kalvehave 

til Stege Sukkerfabrik. Der blev brugt 

to skibe – S/S ”Gustav” og S/S 

”Adolph”. 

I 1936 stoppede pramtransporten fra 

Jungshoved Roehavn. 

For 100 år siden så der noget anderle-

des ud ved Jungshoved Roehavn. 

Selve den brolagte plads var betyde-

ligt større; den blev reduceret af for-

pagter Skovgård på Jungshovedgård. 

Der var en vejerbod med petroleums-

lampe. Der var udstyr til prøvetag-

ning af jordprocent. Der var plads til 

6 spand heste (12 heste) ved roeaflæs-

ningen. Det er ret væsentligt at be-

mærke, at de 6 vogne skulle bakke ud 

til prammen ved bolværket. Hele læs-

set skulle således læsses ud over den 

smalle bagende af vognen. Med andre 

ord – der skulle læsses over hånden 

og over skulderen. Det har været me-

get besværligt sammenlignet med at 

kunne læsse af fra vognens langside. 

Det hele foregik jo med håndkraft, 

tipning eller anden mekanisering 

fandtes overhovedet ikke. Det er kun 

de ældste der i dag har prøvet og kan 

huske det særdeles hårde fysiske ar-

bejde, som både heste, kvinder og 

mænd måtte udføre i arbejdet med 

roerne.  

Hele den bro-

lagte plads 

ved roehavnen 

og hele vejen 

forbi graver-

boligen var 

som følge af 

den megen 

trafik særdeles 

fedtet og plø-

ret med ler-

jord. Det er 

sikkert dette 

lerælte, der har 

ført til anlæggelsen af “Kirkestien”. 

Den gik fra kirken til Jungshoved-

gård, videre mod øst til første ejen-

dom på højre hånd. Holger Andersen 

Oprindeligt bolværk i Jungshoved Roehavn ca. år 1946 
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husker, at den oprindelig gik skråt 

ned over Jungshovedgårdens mark; 

den blev dog senere flyttet op langs 

Mislehøjvej. I Skovgårds forpagtertid 

blev Kirkestien pløjet op. Det blev 

der klaget over til Jungshoved Kom-

mune. Min far, Ove Dinesen, stod for 

vejene i kommunen; han fik en land-

inspektør til at sætte skelpæle, således 

at Kirkestien kunne genetableres. 

Skovgård var særdeles utilfreds med 

dette, men han måtte affinde sig med 

det. I dag findes Kirkestien ikke mere. 

Der foregik en slags mageskifte med 

Nysø ved omlægningen af vejen mod 

kirken. 

Charles Rasmussen har tidligere for-

talt, at der var en hel del lokale be-

skæftiget med udskibningen af suk-

kerroer ved Jungshoved Bro og Roe-

havn. “Slæbe-Christian” var ansat og 

Lars fra Kragevig, der huskes for at 

være stor og stærk. C.C. Pedersen 

udførte sammen med en anden mand 

prøveudtagning til jordprocent. Emil 

Henriksen var pramskipper/

prammand. Bent Henriksen kan hu-

ske, det var pram nr. 13, hans far stod 

for. Pramskipperen/prammanden 

skulle selv sørge for en slæbejolle på 

tov efter prammen. Den var med som 

redningsbåd. Forude i prammen var 

der en kahyt; den blev brugt til over-

natning i Stege. Carl Børge Henriksen 

husker, at hans far, Emil Henriksen, 

har fortalt, at han som pramfører skul-

le kunne lave et pælestik. Han husker 

også, at “Slæbe-Christian” om som-

meren slog sten på pladsen ved 

Jungshoved Roehavn. Skibene der 

transporterede sukkeret fra Stege 

Sukkerfabrik til Langebrogade i Kø-

benhavn hed “Gustav”, “Adolph”, 

“Henriette” og “Toto”, der var den 

mindre. Skibene var sortmalede. 

Charles Rasmussen husker også no-

get usædvanligt: et år med tidlig vin-

ter indefrøs en pram med roer ved 

Mortens Krog. Slæbebåden klarede 

dog at komme igennem isen. 

En epoke sluttede og skiftede i udvik-

lingens navn med nedlægningen af 

Jungshoved Roehavn. I 1943 åbnede 

Møn-broen, og roesaften fra Mern 

Saftstation blev pumpet til Stege Suk-

kerfabrik i rørledning over broen. 

Med dette tiltag anså man sukkerpro-

duktionen ved Stege Sukkerfabrik og 

Mern Saftstation for at være fremtids-

sikret i mange år, men udviklingen 

står som bekendt ikke stille. Rationa-

liseringen lukkede Mern Saftstation, 

Stege Sukkerfabrik, Gørlev Sukkerfa-

brik og Assens Sukkerfabrik. Alle 

andre saftstationer i landet blev også 

lukket. I 2010 var der kun Nykøbing 

og Nakskov Sukkerfabrikker tilbage. 

Oplysningerne om Jungshoved Roe-

havn er kommet fra Karen Hansen 

(Red.: som venligst har stillet billeder 

til rådighed), Charles Rasmussen, 

Bent Henriksen, Carl Børge Henrik-

sen, Holger Andersen samt fra Suk-

kermuseet i Nakskov. 

Torben Dinesen, Smidstrup 
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Jungshoved Skole 

KULTURAFTENER 
Når bladet kommer, har vi forhåbent-

lig haft en velbesøgt kulturaften om 

helleristninger. 

Tirsdag 8. marts kommer endnu et 

spændende tilbud – om jagtforedrag, 

som man kan læse om andetsteds i 

bladet. 

Amatørfiskerne har haft møde med 

fiskerikontrollen, et møde der også 

har været store forventninger til. 

ANDET NYT 
Skolen har fået to fine nye hoveddø-

re, og der er isoleret på loftet. Det er 

vi meget glade for. Vores nylakerede 

gulv i gymnastiksalen holder desvær-

re ikke; gulvmanden har været og se 

på det, og vi forventer en snarlig ud-

bedring. 

Nøddebo Børnehave, Præstø, låner 

vores gymnastiksal et par gange i 

vinter; de er heldige at have den kom-

munale børnebus i vintermånederne 

og har så mulighed for nogle ture 

herud. Det er dejligt med 

børnestemmer i skolen. 

Det går fint med de nye 

aktiviteter så som afspæn-

ding og strikkecafé – der 

er mange glade deltagere. 

Styregruppen holder sit 

næste møde 25. januar, 

hvor vi bl.a. skal drøfte 

lejlighedens indretning og 

istandsættelse, godkende regnskab for 

2010, høre nyt fra de mange brugere 

og viceværten, planlægge nyindkøb 

og arrangementer og endelig byde 

velkommen til Heidi, som skal være 

vores kontaktperson til kommunen. 

Hun afløser Bjarne Malmros, som vi 

takker for samarbejdet. 

Ellers er kun at berette, at skolen bru-

ges flittigt alle ugens dage. 

”Lejrskolerne” er begyndt at booke 

tid til kommende sommersæson, og 

vi skal bl.a. være ”kommandocentral” 

for et større cykelløb i Kr. Himmel-

fartsdagene og være mødested for 

affaldsindsamlingen i samarbejde 

med lokalrådet 3. april. 

ÅBENT HUS holdes i år 10. april, 

og vi håber, alle brugere af skolen vil 

bidrage på en eller anden måde. Giv 

besked til Lise på tlf. 55 99 92 56, 

hvis du har et godt tilbud til Åbent 

hus. 

På gensyn i skolen – godt vi har den! 

Venlig hilsen styregruppen, 

Lise Jacobsen 
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Start turen ved gadekæret i Stenstrup. 

Turen er også egnet til barnevogne 

eller rulleskøjter, da den følger stille 

asfaltveje. 

Gå ad vejen mod Præstø til Smids-

trup, en landsby med store gårde og 

mindre huse. 

Midt i byen drejes til venstre ad den 

lille vej, Hovmarken. Hov kommer 

fra ordet høved og 

henviser til kreatu-

rer som græsser 

på engene. 

På venstre side er 

dyrkede marker, 

på højre side smuk-

ke enge og udsigt til Ræveholms mo-

se. Ofte ses solsikker eller hon-

ningurt på en del af engen 

til glæde for øjet og 

vildtet. 

På engen ses som-

metider heste, kåde 

harer, rådyr og masser af 

insekter fx sommerfugle som nældens 

takvinge, admiral, kålsommerfugle 

m.fl. 

I luften og på engen ses viber, stære, 

lærker, måger, gæs, fasaner, ager-

høns, musvåger, kærhøge m.fl. 

På engen lige op til den store Jungs-

hovedvej ses i maj måned et utal af 

majgøgeurt, en fredet orkidé. 

Kryds den store vej og fortsæt ad 

Hovmarken forbi Jungshoved Kro, 

som især har åbent i weekenden. Her 

kan dagens ret nydes, og  der kan 

overnattes. 

Nyd udsigten over Noret mod Tjørne-

hoved Skov og markerne ved Gam-

mel Oremandsgaard.  

Læg mærke til grøf-

tekanterne. Om 

foråret er de gule 

af først følfod, 

så mælkebøtter, 

senere hvide af 

mælkebøtteskærme og 

vild kørvel, i slutningen 

af juli bliver de blå af 

cikorie og gule af pa-

stinak, i august ses 

bynke, rejnfan og 

røllike. 

Ved Jungshovedgård drejes til venstre 

mod Stenstrup. Her kommer man 

forbi nogle gamle popler, som snart er 

et sjældent syn. 

Tilbage i Stenstrup kan frokosten 

eller kaffen  nydes ved gadekæret 

med stor fauna og flora. Læs mere i 

udstillingsskabet. 

Måske er fiskehejren på besøg for at 

fange sin frokost, frøer eller karusser. 

God tur! 

VANDRETUR HOVMARKEN – 5 KM 
”Smagsprøve” på én af stiudvalgets vandreture, som man nu kan fin-

de på www.jungshoved.net. Tekst og tegninger: Lise Jacobsen 
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Jungshoved 

VANDRETUR HOVMARKEN – 5 KM  
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Senest afholdte møde: 

Jungshoved Lokalråd beretter om et 

livligt lille borgermøde 23. november 

2010, hvor spændende emner blevet 

debatteret, herunder bl.a. optimering 

af vejsikkerhed og fuglekigning på 

Maderne v/suppleant Jens Anker. 

Vi kunne på mødet glæde os over den 

fine handicaprampe på Jungshoved 

Skole, som endelig er blevet færdig, 

og som vi alle påskønner. 

Endvidere blev Bøndernes Egehoved 

drøftet igen, herunder at der er mulig-

hed for at stille spørgsmål til Dialog-

udvalget på det kommende dialogud-

valgsmøde 7. april 2011.  

Byggeriet i Stavreby blev ligeledes 

livligt debatteret, og lokalrådet foran-

lediger, at seneste materiale herfra 

bliver lagt på vores hjemmeside 

www.jungshoved.net. 

Ligeledes var der nyt fra stiudvalget 

v/Anne, som berettede om de mange 

spændende projekter som stiudvalget 

er i gang med, herunder kommende 

botanikbeskrivelse samt langrendssti. 

Stiudvalget forventer primo 2011 at 

have lidt færdigt materiale klar, som 

vi kan lægge på vores hjemmeside 

www.jungshoved.net, så det venter vi 

spændt på. 

Slutteligt kunne Tonny Westergård 

fra Jungshovedvej berette om, at vi 

får et meget stort cykelløb på Jungs-

hoved, torsdag 2. juni 2011, ligesom 

Tonny Westergård vil fortælle mere 

herom på vores næste borgermøde 7. 

februar 2011. Det glæder vi os til at 

høre meget mere om. 

Kommende aktiviteter for 2011: 

Jungshoved Lokalråd forventer til 

næste borgermøde at have ny infor-

mation om de ansøgte hjertestartere 

samt kursus i førstehjælp. Se ligele-

des datoerne for de kommende mø-

der. 

På gensyn i det nye år 2011. 

Venlig hilsen 

Jungshoved Lokalråd 
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Kommende mødedatoer: 
 

Vi håber at se rigtig mange af Jungshoveds borgere på de kommende møder 

og aktiviteter i 2011, som afholdes på følgende tidspunkter: 

 

Dato: Mandag 7. februar 2011 Dato: Søndag 3. april 2011 

Tid: Kl. 19.00–21.00  Tid: Kl. 10.00–12.00 

Sted: Jungshoved Skole  Sted: Jungshoved Skole 

Emne: Borgermøde  Emne: Affaldsindsamling 

 

Dato: Torsdag 7. april 2011  Dato: Tirsdag 7. juni 2011 

Tid: Kl. 19.00–21.00  Tid: kl. 19.00–21.00 

Sted: Jungshoved Skole  Sted: Jungshoved Skole 

Emne: Dialogudvalgsmøde  Emne: Generalforsamling 

 

Programmet for møderne vil sædvanen tro være at finde på Jungshoved Lokal-

råds hjemmeside, mailinglisten, plakater m.v. Ovennævnte datoer er planlagt, 

og afhængig af behov er der selvfølgelig mulighed for at afholde flere borger-

møder/aktiviteter i 2011. 

Der vil være gratis kaffe/te og kage til de fremmødte borgere. 

Borgermøde om lokalbutik 
I juleferien blev lokalrådet gjort op-

mærksom på, at Dagli’Brugsen skulle 

lukke den 9. januar. Lokalrådet tog 

derfor fat i direktøren for Fakta for at 

få dem til at overtage Jungshoved 

brugs. Direktøren lovede at undersø-

ge sagen, men desværre var resultatet 

negativt – en Fakta skal have min. 

1000 m2 og en stor parkeringsplads – 

Brugsen skulle i givet fald bygges om 

for et større beløb, og det ville resul-

tere i, at en Fakta butik ikke ville væ-

re rentabel. Endvidere trak det også 

ned, at Rema 1000 åbner butik i 

Præstø, da det vil øge konkurrencen. 

Lokalrådet har også undersøgt, om 

Spar Købmanden ville være interes-

seret, men igen var svaret negativt. 

Jungshoved lokalråd indkalder derfor 

til borgermøde den 7. februar med 

emnet ”Hvad skal vi gøre for at få en 

butik i Jungshoved”. 

Med venlig hilsen 

Poul Borum, 

Næstformand i Jungshoved Lokalråd 

 

NB: Lokalrådet talte med en journa-

list fra Sjællandske Tidende, og den 

5. januar var der en artikel om dette 

emne, og TV Øst har også vist et ind-

slag. 
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TIRSDAG 8. MARTS Kl. 19.00 - ca. 21.15 

KULTURAFTEN PÅ JUNGSHOVED SKOLE 

JAGTREJSEFEBER –  
MED VERDEN SOM JAGTREVIR 

Foredrag og billeder v/eventyrlysten 

jæger, forfatter og fotograf Thomas Lindy Nissen 

Alle er velkomne, entré 50 kr., inkl. kaffe/te og kage. 

Thomas Lindy Nissen er forfatter til bøgerne ”Jagtfugle på verdenstræk” og 

”Vildmarksfeber”. 

Derudover skriver han også en del artikler for danske såvel som udenlandske 

jagtmagasiner. 

Thomas Lindy Nissen forsøger at rejse på jagt-, vildmarks- eller fiskeeventyr 

mellem en og tre måneder hvert år. På jagtrejserne er det dog ikke altid kun 

skydevåben han medbringer. Kameraet er de senere år blevet et vigtigere våben 

for ham end krudt og kugler. De mange gode fotos og filmklip, han får i 

”kassen”, danner fundamentet i foredraget. 

Foredraget beskriver bl.a. bøffeljagt i Zambia, vildmarksjagt i Grønland, bjerg-

jagt i Kirgisistan, bjørnejagt i British Colubia og jagt på den sky isubra-hjort i 

Sibirien. 

Thomas Lindy Nissen medbringer sine bøger, som kan købes signerede for 

gammeldags kontanter. 

Arrangør: 

Jungshoved 

Skole og 

Foreningen 

Norden. 
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Jeg er tit blevet spurgt om, hvordan 

det er at være ung på Jungshoved. Og 

nu har jeg et svar til alle dem som har 

spurgt: DET ER HELT FANTAS-

TISK!  

Jeg vil 10 gange hellere vokse op et 

sted, hvor man kan rende og te sig 

helt vildt åndssvagt, uden at der er 

nogen, der lægger mærke til det. Vi 

har en brugs, så hvis man mangler 

nogle ting, så tager man cyklen og 

padler derudaf, som en der har fået 

adrenalinchok. 

Om sommeren, når det er ferie, bru-

ger jeg tiden på Jungshoved Stadion 5 

gange om ugen med mine venner, og 

driver de ældre som spiller petanque, 

til vanvid med en masse råben og 

skrigen. Men vi ignorerer deres sur-

hed, for vi skal jo også være her. Og 

når vi har spillet fodbold, leger vi 

Tour de France, ud til Kohaven, og så 

tager vi en dejlig kølig dukkert oven-

på den hårde fodbolddag.  

Disse omgivelser, man har ude på 

landet, er virkelig noget andet, end 

hvis man boede inde i byen. Der er en 

masse marker omkring en, der er ikke 

nær så meget larm ( kun det vi selv 

laver), og det er meget beroligende at 

bo et sted, hvor man kan bevæge sig 

frit rundt. 

Når det er højsæson for høsten, synes 

jeg, det er det bedste at bo på landet, 

disse store maskiner der arbejder på 

højtryk, og de sene aftener, hvor man 

kan høre en maskine køre sin sidste 

omgang – og ved, den kommer godt 

hjem. 

Om vinteren – ja, der bruger jeg stort 

set min tid indendørs, fordi jeg virke-

lig hader sne.  

Den bidende kulde, der sætter sig på 

hele kroppen og gør, at man vil være 

inde. Og det er faktisk ikke så rart 

igen, fordi vejret er jo for det meste 

godt, og så vil man jo gerne være ude 

og løbe, eller hvad man nu kan finde 

på. 

De mindre børn er rigtig flinke, fordi 

de hjælper de ældre med at fjerne 

sneen foran deres dør og indkørsel, og 

så får de et mindre honorar for deres 

dejlige hjælp. 

Og når det er ved at være tid til nyt-

årsaften, går man jo og glæder sig 

som et lille barn, fordi man elsker at 

fyre de små heksehyl af, og hvad der 

nu ellers er. 

Det med at være ung på Jungshoved, 

det er virkelig noget specielt, men det 

er også rigtig dejligt, fordi omgivel-

serne siger det hele. 

Nicklas Blindbæk 

 

Ung på Jungshoved 
Hvordan er det at være ung på Jungshoved? 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Februar-juni 2011  

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 gudstjene-

ste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne uanset tids-

punkt. Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præste-

gård og Jungshoved Rejsestald.  Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra beg-

ge 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  

  Allerslev Jungshoved 

Sidste s. e. helligtr. 13. feb. 10.30 Ingen 

Septuagesima 20. feb. Ingen 9.00  Jesper Blomgren 

Sexagesima 27. feb. 9.00 10.30 

Fastelavn 6. mar. 10.30 9.00 

1. s. i fasten 13. mar. Ingen 10.30 

2. s. i fasten 20. mar. Familiegudstj. 16.30 10.30 

3. s. i fasten 27. marts 10.30 9.00 

Midfaste 3. apr. 10.30 Ungdomsgudstj. 14.00 

Mariæ Bebudelse 10. apr. 9.00  Jesper Blomgren Ingen 

Palmesøndag 17. apr. 9.00 10.30 

Skærtorsdag 21. apr. 10.30 9.00 

Langfredag 22. apr. 9.00 10.30 

Påskedag 24. apr. 10.30 9.00 

2. påskedag 25. apr. 9.00 10.30 

1. s. e. påske 1. maj Ingen 9.15 Konfirmation 

2. s. e. påske 8. maj 10.30 Konfirmation Ingen 

Tirsdag 10. maj Ingen 19.00 Aftengudstjeneste 

3. s. e. påske 15. maj 10.30 Ingen 

Bededag 20. maj 9.00 10.30 

4. s. e. påske 22. maj 10.30 9.00 

5. s. e. påske 29. maj Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

Kr. Himmelfart 2. jun. 10.30 9.00 

6. s. e. påske 5. jun. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

55 99 60 17 

Træffetid: tirsdag-fredag 10.30-11.30 

Lørdag efter aftale 

Organist Elena Stilling 

55 34 66 08  

Kirkesanger Bodil Bennetzen 

55 99 63 75 

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 
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Samtlige ansatte i begge kirker holder 

deres ugentlige fridag om mandagen. 

Sogneundersøgelse 
Tak for de modtagne besvarelser i for-

bindelse med vores sogneundersøgel-

se, der blev bragt i sidste nummer af 

bladet. Vi har endnu ikke haft tid til at 

gennemgå dem i detaljer, men ser frem 

til at finde god inspiration i de indkom-

ne kommentarer og forslag. Mere her-

om senere. 

Med venlig hilsen 

Menighedsrådet 

 

 

Kommende menighedsrådsmø-

der 
Torsdag 3. marts 2011, kl. 19.00 

Torsdag 12. maj 2011, kl. 19.00 

I Rejsestalden v/Jungshoved Kirke 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst 

ske senest to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden 

afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring. Vejledning kan man se på blanket-

ten (se herunder).  

DÅB 
Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske enten ved 

dåb eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, aftaler man nærmere med 

præsten dér, hvor dåben skal finde sted. Ved navngivning sendes en blanket til 

præsten (se herunder). 

Ved en dåb skal der være en gudmor eller gudfar og mindst to faddere mere. 

Både for en gudmor/gudfar og for fadderne gælder det, at de skal være konfir-

meret. Forældrene kan godt være skrevet op som faddere. En fadder er et vidne 

til dåbshandlingen og forpligter sig til at give barnet en kristen oplæring, hvis 

forældrene dør, før barnet bliver myndigt. 

Dåbsattest: En ny dåbsattest kan man få hos enhver sognepræst og på alle kor-

degnekontorer, uanset om det er dér, hvor man er døbt.  

VIELSE 
Vielse og kirke aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til 

den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest. Her skal man have 

dåbsattest og evt. skilsmissepapirer med. Prøvelsesattesten kan man tidligst 

bestille 4 måneder før og senest 14 dage før vielsen.  

DØDSFALD 
Besked om dødsfald retter man selv eller gennem bedemanden til sognepræ-

sten. Bisættelse eller begravelse aftales nærmere med præsten. Desuden er der 

mulighed for, at afdødes aske efter ansøgning til kirkeministeriet kan spredes 

over havet. 

VIGTIGT: Blanketter ang. fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning 

og navneændring kan man finde på: www.personregistrering.dk eller ved hen-

vendelse til sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, 

Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø. 

Tlf.: 55 99 60 17 eller e-mail: tom@km.dk  

Kirkenyt 
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Optakt til Teaterturen – Misantropen 
2. marts, kl. 19.30 i Allerslev Præstegård 

Vi har fået tidligere lektor ved Vordingborg Seminari-

um, Jørgen Kurth, til at komme og fortælle os om 

Molière og hans tid og teater. Jørgen Kurth vil i fore-

draget komme ind på tankerne bag Molières skuespil 

og give os sit bud på, hvorfor skuespillet er blevet en 

klassiker. Har det noget at gøre med det, vi i dag kal-

der ”kanon-lister”? Er ”klassiker” og ”kanon” det 

samme? 

I sit foredrag vil Jørgen Kurth fortælle om Molières 

samtid, barokkens Europa, herunder Danmark, og han 

vil ved eksempler inden for billedkunsten, arkitektu-

ren og musikken illustrere barokkens tid og verden. 

Familiegudstjeneste med overskriften 

”Hvad er påske?” 
Søndag 20. marts 2011 i Allerslev Kirke  

De børn (5-10 år) der vil være med, begynder i Allerslev Kirke kl. 15.00. Her 

tager Bodil, kirkens sanger, og Torben, kirkens præst, imod. Børnene skal nu 

sammen med Bodil og Torben bladre ugeblade, aviser og reklamer igennem og 

klippe alt det ud der har med påske at gøre. 

Inden gudstjenesten vil Torben vise børnene kirkens tårn. Gudstjenesten begyn-

der kl. 16.30. Gudstjenesten varer ca. en ½ time. 

Vi afslutter med fællesspisning, og vi beder alle deltagere om at tage lidt mad 

med, som stilles frem til en fællesbuffet. Øl og vand giver menighedsrådet. 

Af hensyn til det praktiske beder vi om, at man tilmelder sig og sit barn til guds-

tjenesten og fællesspisningen. Nærmere besked og tilmelding til Bodil, e-mail: 

bodilbennetzen@hotmail.com eller Torben på tlf. 55 99 60 17.  

I anledning af vores kobberbryllup 

tirsdag 15. februar 

holder vi åbent hus med morgenbord, kaffe, te og kage i Allerslev Præstegård 

på dagen,  kl. 8.30-11.00. 

Med venlig hilsen 

Stina og Torben Møllenbach  
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Moderne litteratur – hvad siger den mig? 
Foredrag v/Anna Sofie Hansen 

Onsdag 23. marts, kl. 19.30 i Rejsestalden ved Jungshoved kirke 
Der læses romaner som aldrig før – krimier, kvindelitteratur, 

romaner om den fortabte barndom, romaner om én selv eller 

om alle de andre. Noget af det er godt, og andet glemmes 

hurtigt. 

Ved dette foredrag vil aftnens foredragsholder, Anna Sofie 

Hansen, tidligere lærer i dansk på Herlufsholm Gymnasium, 

fortælle om tendenser i den nyere danske/nordiske litteratur. 

Hvad er det, der bliver lagt frem til den læser der ønsker sig 

”en god bog”? Hvad er det, danskerne læser? Hvorfor er kri-

mien og biografien i så høj kurs – og hvad siger det om os? 

I foredraget vil Anna Sofie Hansen også fortælle om, hvad der for hende er ”en 

god bog”. 

Alle er velkomne. 

Koncert med Præstøkoret 
Tirsdag 29. marts, kl. 19.00 i Jungshoved Kirke 

Præstøkoret blev 

dannet i 1978, og i 

dag mødes mere end 

50 sangglade menne-

sker ca. en gang om 

ugen. Koret ledes af 

Præstø Kirkes orga-

nist, Charlotte Dag-

næs-Hansen. Koret 

arbejder med mange 

musikalske genrer, men hovedvægten er lagt på det klassiske korrepertoire. 

Alene og sammen med andre kor fra egnen har koret opført store værker som 

Mozarts Requiem, Carl Orffs Carmina Burana, Haydns Nicolaimesse og man-

ge andre. Koret har også haft gospel på repertoiret og har afholdt mange kon-

certer i egnens kirker. Den nyere og mere rytmiske musik har koret også arbej-

det med, for eksempel Josefs drømme af John Høybye og Duke Ellingtons Sa-

cred Concert. Aftnens koncert er tilrettelagt af Charlotte Dagnæs-Hansen. 

Alle er velkomne. Efter koncerten byder menighedsrådet på en forfriskning i 

Rejsestalden ved siden af kirken. 
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Nordiske toner – Koncert med Trioen Rikelin 
Onsdag 11. maj, kl. 19.30 i Jungshoved Kirke 

Trioen Rikelin har i flere år spillet sammen på fløjte, fagot og klaver og har til 

denne aften sammensat et program med nordisk musik. Alle tre musikere er 

medlem af Foreningen Norden. 

Der er gratis adgang. Kaffe/te og kage koster 25 kr. Alle indtægter samt, hvad 

der denne aften måtte blive samlet ind ved koncerten, går ubeskåret til et pro-

jekt for udsatte børn i Tasiilaq i Sydøstgrønland. 

Ungdomsgudstjeneste 
Søndag 3. apr., kl. 14.00 i Jungshoved Kirke 

Gudstjenesten ligger midt i fastetiden, og sammen med årets konfirmander er 

gudstjenesten tilrettelagt med ”mad” som tema – den mad kroppen har brug 

for, og den ”åndelige” føde.  

Ved denne gudstjeneste vil vi læse en del tekster fra Bibelen og høre forskellig 

musik der har relation til dagens tema. Under gudstjenesten er der mulighed for 

at gå til alters. 

Gudstjenesten er for konfirmanderne og deres familier, tidligere konfirmander 

og i øvrigt alle andre interesserede. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært 

ved et mindre traktement. 
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Finnebørn på Jungshoved 

Betegnelsen, finnebørn, dækker over 

de ca. 75.000 børn der under krigene 

med Sovjetunionen fra 1939-44 blev 

evakueret til de skandinaviske lande, 

først og fremmest Sverige. 

Til Danmark kom der ca. 4000 børn. 

De blev fordelt hos plejefamilier over 

hele landet. Evakueringen af de 

75.000 børn var verdens hidtil største 

evakuering af flygtningebørn. De 

yngste af dem var kun 2 år gamle. 

Størstedelen af de 4000 børn i Dan-

mark vendte tilbage til deres hjem-

land allerede under eller ganske kort 

tid efter krigenes afslutning. Lidt over 

400 børn blev permanent i Danmark.   

For et par år siden afholdt foreningen 

Norden og Jungshoved Skole en kul-

turaften, hvor Erkki Kalevi Trige for-

talte spændende om, hvordan det hav-

de været for ham at komme til Dan-

mark som krigsbarn. Erkki Kalevi var 

et af de finnebørn der blev adopteret, 

og ikke vendte tilbage til Finland.  

Blandt tilhørerne på skolen i Jungsho-

ved var der flere der selv kendte til 

finske børn, der var kommet til Dan-

mark under de finske vinterkrige. 

Senere talte jeg også med Holger An-

dersen, Bønsvig, om emnet, og Hol-

ger fortalte, at han kendte til 5 finske 

piger der havde været i pleje hos fa-

milier på Jungshoved. Det var: Eila, 

hos Holgers forældre, Dorthea og 

Rasmus Andersen, i Jungshoved, Eili, 

hos Rasmine og Hans Chr. Nielsen på 

Bakkely i Stenstrup, Salme, hos Kri-

stine og Gregers Gran på gården i 

Smidstrup (nu Gøngegården), Maja, 

hos Andrea og Aksel Frederiksen i 

Bøged, og Liisa, hos Karen og Jens 

Chr. Nielsen på Jungshoved Mølle. 

Finnebørn fotograferet foran Nysø 1942 eller 1943 
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Holger Andersen fortalte, at det var 

dommer Knudsen i Præstø der stod 

for den første formidling af kontakter 

til de kommende plejefamilier i 1939, 

men det var nu først i 1942, at der var 

kommet finnebørn til Præstø. 

Det første hold kom 17. januar 1942. 

Det var en iskold og blæsende dag, 

husker Holger. Det havde været sne-

storm over flere dage, og på vejene lå 

der store snedriver. Vejene var blevet 

håndskovlet, og nu lå sneen i høje 

volde. Det var som at køre i lange 

tunneler, husker Holger. 

Det var en lørdag, at toget fra Næst-

ved rullede ind på Præstø Station med 

de finske børn. Temperaturen var 

nede på minus 30 grader. Alle piv-

frøs, og der var mangel på både bræn-

de og tørv. De finske børn havde væ-

ret på en lang rejse væk fra mor og 

far, sult, kulde og krigens rædsler. 

Rejsen var foregået med tog og fær-

ge. Nogle af børnene var bare 2-3 år 

gamle. De var blevet ledsaget af fin-

ske og svenske lotter, som på bedste 

vis havde taget sig af dem på den lan-

ge rejse. Alle havde de et nummer 

hængende om halsen, så deres kom-

mende plejeforældre kunne se, hvil-

ket barn der skulle med dem hjem. 

Holger Andersen har stadig kontakt 

med Eila. Han taler ofte med hende i 

telefon og sender hende også bladet 

”Jungshoved”. Eila bor i dag i Hel-

singfors. Hun er 79 år og har arbejdet 

på kontor det meste af sit liv. Hun 

taler stadig flydende dansk. Hun boe-

de hos Holgers forældre indtil 21. 

september 1943. 

Holger husker, at hun i starten ikke 

kunne lide drikkevandet fra vandpo-

sten, og at hun havde afsky mod at 

spise ål. Senere lærte hun at sætte pris 

på denne lokale nationalret, som hen-

des plejefar, der var fisker, dagligt 

bragte hjem. 

Eilas biologiske far var musiker, men 

han var, som de fleste andre voksne 

finske mænd, blevet indkaldt som 

soldat i den finske hær. Holger hu-

sker, at Eilas far sendte hende et foto-

grafi, hvor han stod oppe på en rus-

sisk kampvogn, som hans regiment 

havde taget som krigsbytte. 

Da Eila rejste hjem, fik hun en fin 

skriftlig udtalelse med fra lærer Nør-

skov. Eila klarede sig særdeles godt i 

skolen og var meget dygtig. 

Holger har besøgt Eila to gange. Før-

ste gang var i 1952. Han sejlede fra 

København til Helsingfors med M/S 

Batory. Skibet havde tidligere sejlet 

på Polsk-Amerika linjen. Året 1952 

var det år, hvor der var OL i Finland, 

og Holger var blandt andet inde for at 

se en boksekamp mellem en amerika-

ner og en russer. Da amerikaneren 

slog russeren i gulvet, gik publikum 

amok. I 1954 besøgte Holger igen 

Eila. Denne gang var Holgers mor 

også med. De kørte fra Jungshoved til 

Helsingfors i Holgers Opel Kaptajn. 

Det var den gang, der stadig var ven-

strekørsel i Sverige, men det gik nu 

fint nok, husker Holger. 
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Karen og Jens Chr. Nielsens barne-

barn, Preben Hansen, Præstø, fortæl-

ler, at han selv ikke rigtig kan huske 

Liisa. Preben er født i 1939, og da 

hans forældre overtog Jungshoved 

Mølle i 1945, var Liisa rejst tilbage til 

Finland. Preben har dog fundet et par 

billeder, som Liisa har sendt til Pre-

bens mor, Asta. 

Det ene billede er taget i Sverige i 

1945. Det viser Liisa sammen med to 

andre piger. Liisa er 12 år, fremgår 

det af teksten på bagsiden. Det andet 

er formodentlig et bryllupsbillede af 

Liisa og hendes mand fra 1954. 

Margit Hansen, Præstø, er datter af 

Kristine og Gregers Gran, Smidstrup. 

Margit og hendes mand, Alf, drev i 

mange år vognmandsforretning og 

benzintank i Jungshoved. Efter Alfs 

død flyttede Margit til Præstø. Da jeg 

ringede til hende, kunne hun fortælle, 

at hun da stadig havde kontakt til Sal-

me. Salme bor i Helsingborg i Sveri-

ge, og Margit mente, at Salme nok 

ville komme på besøg til Margits nært 

forestående fødselsdag, og så kunne 

jeg jo selv tale med hende. 

Et par dage efter ringede Margit og 

fortalte, at Salme kom til Præstø, og 

at hun gerne ville tale med mig. Så vi 

aftalte dagen, hvor vi skulle mødes. 

Jeg havde jo nok ventet, at jeg skulle 

møde en gammel og måske lidt for-

sagt dame. Jeg var også forberedt på, 

at jeg skulle lytte godt efter, når der 

blev talt svensk. Men jeg mødte en 

frisk og ungdommelig udseende da-

me, som talte dansk uden accent, og 

som var meget imødekommende. 

Liisa Willgren, juni 1945—12 år 

Liisa Willgren, juni 1954 
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Sværere var det for Salme, når noget 

skulle staves eller forklares på finsk. 

Hun taler og forstår ikke finsk mere. 

Salme kan ikke huske ret meget fra 

sin første tid på Jungshoved. Hun har 

været godt og vel 3 år, da hun kom 

hertil. Margit var 17 år, da Salme 

ankom, og hun husker hende som en 

meget sød og køn lille pige. Hun hav-

de ikke mere med sig end det der 

kunne være i en skotøjsæske. 

Den første tid ville Salme ikke have 

sit tøj af om natten, husker Margit, og 

hun var skrækslagen, når hun hørte 

en flyvemaskine. Salme fortæller, at 

hun stadig bliver utilpas, når hun hø-

rer eller ser en flyvemaskine. 

Salme ville heller ikke spise noget i 

den første tid, fortæller Margit. En 

dag satte Margits far en skål kirsebær 

på middagsbordet, men Salme rørte 

dem ikke. Først da alle de andre ved 

bordet havde rejst sig, begyndte Sal-

me at smage på kirsebærrene, og så 

gik det også hurtigt med at få tømt 

skålen. 

Salmes storebror, Kaarle, var også 

med toget der ankom til Præstø stati-

on. Kaarle kom i pleje hos gdr. Lars 

Larsen i Smidstrup. 

Salme er født 18.10.1938 og Kaarle 

14.11.1935. De hed Jokela til efter-

navn. Salme husker, at storebror 

Kaarle ofte sagde ”Den Satans Sta-

lin”. 

I mange år gemte Salme det nummer 

som hun, ligesom de andre børn, hav-

de om halsen, da de ankom – en krea-

turlap, som hun kalder det. Hun ville 

gerne have vist den til sine børn, men 

nu er den blevet væk. 

Da jeg fortalte Salme om de andre 

finnebørn på Jungshoved, blev hun 

forbavset. Hun havde kun kendskab 

til Maja i Bønsvig og sin egen bror, 

Kaarle. 

Når Salme taler om sine plejeforæl-

dre, siger hun konsekvent mor og far. 

Hun siger, at hun har været rig på 

forældre ved både at have nogle i 

Finland og nogle i Danmark. På et 

tidspunkt, da Salme var 4-5 år, ønske-

de hendes forældre, at hun og broren 

skulle hjem igen. 

Salme husker det som en stor skuffel-

se, at de ved ankomsten til Finland 

ikke kom til at bo hos forældrene, 

men blev anbragt på et børnehjem. 

Salme og Kaarle havde 7-8 søskende. 

Salme og hendes plejeforældre, Kristine og 

Gregers Gran, Smidstrup 
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En dag får Salme på børnehjemmet 

pludselig besked om, at hun skal til-

bage til sine plejeforældre i Smids-

trup. Hun husker ikke helt, hvem der 

gav hende beskeden, men det har nok 

været en af de ansatte på børnehjem-

met. Kaarle kom ikke med tilbage, og 

Salme har ikke set ham siden. 

Salme var nu i skolealderen, og hun 

begyndte at gå i skole i Stenstrup hos 

frk. Larsen. De var 5 børn i klassen. 

Senere kom hun til at gå i skole i 

Jungshoved hos lærer Nørskov. 

Hjemme i plejefamilien var der for-

uden Margit to hjemmeboende sø-

skende, og en der var flyttet hjemme-

fra. 

Salme husker tiden på Jungshoved 

som en god tid. Hun gik til gymna-

stik, håndbold og dans. Hun har sta-

dig gode minder om mange veninder 

på Jungshoved. 

Hun gik også til præst hos pastor 

Norderø i Stavreby og blev konfirme-

ret i Jungshoved Kirke. I konfirmati-

onsgave fik hun en cykel af sine dan-

ske plejeforældre. 

Ikke så lang tid efter sin konfirmation 

ønskede Salme at komme hjem til sin 

familie i Finland. Hun husker, at hun 

tog med færgen fra København til 

Helsingfors. Med sig havde hun sin 

nye cykel. Undervejs var hun ved at 

fortryde sin hjemrejse mange gange. 

Hun ønskede, at hun kunne ringe til 

sine plejeforældre i Danmark og ven-

de om. 

Ankomsten til Helsingfors var en stor 

skuffelse. Hun blev mødt af sin mor 

og sin storesøster. De kunne ikke tale 

sammen. Hun kunne kun dansk, og 

de kun finsk. Efter et par dage i Hel-

singfors tog Salme med sin mor til 

byen Vasa, hvor hendes forældre og 

nogle af hendes søskende boede. Sal-

me husker hjemmet som et gammelt 

vandtårn, spartansk, men rent. 

Hendes far skaffede hende hurtigt et 

arbejde på en skofabrik. Arbejdet 

bestod i at sætte papirmærker i skoe-

ne. Det var svært, når hun ikke kunne 

tale med de andre på fabrikken. Den 

første jul hvor Salme var hjemme i 

Vasa, fik de besøg af hendes storesø-

ster, Ulla, der var flyttet til Borås i 

Sverige. 

Efter julen tog Salme med søsteren til 

Borås. Rejsen finansierede hun ved at 

sælge den cykel, hun havde fået i 

konfirmationsgave i Danmark. Det 

turde hun aldrig senere fortæller sine 

plejeforældre i Smidstrup. 

Salme blev boende i Sverige. Salme 

har været gift to gange og har 4 børn. 

Hun har arbejdet som syerske og som 

plejerske på sygehuse. Hele sit liv har 

hun følt sig rastløs og rodløs. Hun har 

også følt sig skamfuld over, at hendes 

biologiske forældre ikke kunne passe 

bedre på hende og hendes søskende. 

Hun fik aldrig talt med sine forældre 

om det, men hun har haft meget glæ-

de af at læse bogen: ”Det bør aldrig 

ske igen” (bogen er vist ikke udgivet i 

Danmark). 
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Kontakten til Margit og hendes fami-

lie gennem livet har været en solstrå-

lehistorie for alle parter. Da vi slutte-

de vores samtale, sagde Salme, at hun 

var glad og også lidt lettet over, at 

hun havde fået lejlighed til at fortælle 

sin historie. Vi siger hende tak, fordi 

hun ville.  

Myrtle Gliese, datter af Andrea og 

Aksel Frederiksen, Bøged, fortæller, 

at Maja var født i 1938, og at hun 

kom til Danmark i april 1942. Majas 

forældre var døvstumme, og måske 

derfor blev det besluttet, at Maja skul-

le blive i Danmark også efter krigens 

afslutning. 

I 1951 besøgte Maja sine forældre i 

Finland sammen med sin plejemor og 

plejesøster. Maja blev boende hos 

sine plejeforældre under hele sin sko-

legang og under sin uddannelse. Hun 

stod i lære som damefrisør hos frisør 

Omel i Præstø og åbnede senere sin 

egen damefrisørsalon i Jungshoved 

(Jungshovedvej nr. 54). 

Maja blev gift med tømrer Børge 

Hansen fra Skibinge. De flyttede se-

nere til Jylland og herefter til Møn, 

hvor Børge arbejdede som tømrer på 

Nordfeldt Gods, og sammen drev de 

Borre Forsamlingshus. Maja forblev 

finsk statsborger hele sit liv. Maja og 

Børge Hansen lever ikke mere. 

Vibeke Eskildsen, Præstø, er barne-

barn af Rasmine og Hans Chr. Niel-

sen, Bakkely i Stenstrup. 

Vibeke fortæller, at Eili var født 

7.11.1931. Hun har altså været 10 år, 

da hun kom til Stenstrup. Vibeke ved 

ikke nøjagtigt, hvor længe Eili blev i 

Danmark, men fra sine bedsteforæl-

dre har hun fået fortalt, at de søgte om 

at adoptere Eili. Eilis forældre var 

indforstået med det. Den finske stat 

kunne imidlertid ikke godkende en 

adoption. Man ønskede, at så mange 

af de evakuerede børn som muligt 

kom tilbage til deres fødeland igen. 

I 1985 besøgte Eili og hendes mand 

Bakkely i Stenstrup, og i 1991 kom 

Eilis ældste søn, hans kone og to pi-

ger på besøg. Vibeke har et par gange 

senere forsøgt at få kontakt med Eili 

og hendes familie, men uden resultat. 

Det har været dejligt at mærke den 

varme og interesse, der har været, når 

jeg har søgt oplysninger om Jungsho-

veds finnebørn. Selv om det er mange 

år siden, at de var her i sognet, er de 

ikke glemt. I alle de familier jeg har 

været i kontakt med, har jeg oplevet, 

Salme 
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at de finske børns ophold i Danmark 

har sat sig varige spor, som man min-

des med glæde.   

I 1946 modtog alle de finske børns 

plejefamilier en medalje og et diplom 

fra den finske præsident, Juho Kusti 

Paasikivi. Han takker dem for deres 

indsats i årene 1941-46 med ordene: 

”BENIGNITATIS HUMANAE FIN-

LANDIA MEMOR”. (Til erindring 

om humanitær hjælp til Finland). 

Holger Andersen, Bønsvig, har lånt 

os det gengivne diplom og medaljen. 

Under arbejdet med artiklen har jeg 

modtaget megen hjælp fra de i artik-

len omtalte børn og børnebørn af de 

finske børns plejeforældre. En særlig 

tak vil jeg dog sende til Salme, hvis 

beretning ikke har kunnet undgå at 

berøre mig. Også tak til Børge Han-

sens anden hustru, Kirsten Hansen, 

som har lånt mig det dejlige billede af 

finnebørnene foran Nysø. 

Knud Jacobsen, Stenstrup  
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I Stavreby 

på Jungsho-

ved tilflytte-

de en ar-

bejdsplads i 

marts 2008. 

Det var Kost-

kompagniet 

ApS, der er 

stiftet i 2001 

og indeha-

ves af Bir-

gitte Escherich, som nogen måske har 

set som gastronom i tv-udsendelserne 

”Ha det godt” på DR1. Eller måske 

har nogen i en årrække, indtil i som-

mers, læst de faste klummer i Politi-

kens madtillæg. 

Kostkompagniet yder rådgivning til 

erhvervslivet i sundhedsstrategier og 

arbejder tværfagligt med at anvende 

forskning indenfor gastronomi, ernæ-

ring, smagssensorik (evnen til at sma-

ge) og økologi. Det vigtigste arbejde 

er at være med til at øge dansk folke-

sundhed ved at formidle ofte kompli-

ceret stof på en enkelt og praktiserbar 

måde. Dvs. hvordan får vi den sidste 

nye forskning ud i gryderne, madpak-

kerne, kantinerne osv. på den smags-

fulde måde. 

”Måderne det er sket på, er mangfol-

dige. Gennem årene har jeg formidlet 

viden gennem utallige foredrag til 

alle typer mennesker, i alle aldre. 

Skrevet mange klummer og artikler, 

undervist på universitetet, hjulpet 

virksomheder – private som offentli-

ge – med mad- og måltidspolitikker 

og undervist dem der skal tilberede 

maden, i at kunne lave velsmagende 

mad, der også er sund efter de 8 kost 

råd. Men også dem der skal spise 

den, så de er mere åbne over for, at 

der eksempelvis er flere grøntsager i 

maden, flere kostfibre og bedre fedt-

kilder.  

Det allersjoveste er at lære folk om 

smag i mad og dét at kunne smage. 

Vi kan op- eller nedtræne vores 

smagsløg til at kunne smage, om ma-

den og råvarerne er autentiske. Hvis 

man udelukkende træner sine smags-

løg med autentiske råvarer, så kan 

man ikke få en kopi ned. Et eksempel 

er kylling. I dag er konventionelle 

kyllinger designet til at leve i 40 dage 

med en række meget kunstige hjæl-

pemidler undervejs i dens opvækst. 

En normal kylling behøver ca. 80 

dage til at blive samme størrelse. 

Oveni bliver konventionelle kyllinger 

også ofte naturelmarineret med vand, 

sukker og salt efter slagtningen. Alt i 

alt et utrolig ringe produkt i forhold til 

den ægte kylling. Men i og med vi 

ikke har spist andet i årtier, har For-

brugerstyrelsens undersøgelse ved en 

blindsmagning desværre vist, at folk 

generelt ønsker den neutralmarinere 

designerkylling.  

En arbejdsplads på Jungshoved (20) 
Kostkompagniet ApS 
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Problemet med den kylling er, at den 

ikke mætter os lige så godt som den 

naturlige kylling (den naturlige kyl-

ling kaldes her en økologisk), og den 

stimulerer heller ikke vores appetit på 

samme måde. Kyllingen er blot ét 

eksempel, som kan overføres til alle 

andre råvarer, hvor forskellen mellem 

den autentiske og den industrielt de-

signede er stor. Desværre er det min 

erfaring, at mad med lav smagsmæs-

sig værdi kan fordre vægtforøgelse, 

som vi jo desværre ser alt for meget 

af. 

En anden udfordring er vores mang-

lende kendskab til madlavning og 

råvarer. I de 10 år jeg har arbejdet 

med dette felt, må jeg desværre kon-

statere, at folk over en bred kam ikke 

har de store madlavningskompeten-

cer. Ej heller er vi bevidste om, hvor 

meget vi kan få ud af at tilsmage vo-

res mad med sure, søde, bitre, salte, 

umami og stærke smagsgivere – de 

virker tilsammen voldsomt stimule-

rende på vores sensoriske stimulering 

og øger vores mæthedsfølelse, hvilket 

jo også modvirker vægtforøgelse. 

Kostkompagniet har været en stor 

virksomhed med op til 20 ansatte. 

Men i januar 2009 gik jeg solo for at 

kunne dyrke udelukkende de ting der 

interesserer mig – jeg fandt det efter-

hånden uinteressant at bruge al min 

tid på ledelse i stedet for dét jeg bræn-

der for: Det gode måltid for folket. 

Det faldt også naturligt at gå solo, da 

vi var flyttet her til Stavreby fra Kø-

benhavn. 

Det næste der skal ske, er en voldsom 

udbygning af min produktudviklings-

del for industrien, som p.t. har resulte-

ret i to økologiske boller for Hatting: 

Havrestykker med birkes og Trane-

bærbollen – har set, at SuperBest sæl-

ger dem.  

Ligeledes foredrag sammen med en 

skuespiller og endnu flere bøger end 

de fire jeg har skrevet indtil nu: 

”Kloge Kalorier”, ”Ha det godt – 

sund mad helt sikkert”, ”Køkkenkræs 

og kloge kontanter” samt ”Kloge 

kvinder – kræsne mænd”. Ligeledes 

rådgivning for fødevareindustrien, 

landbruget og ministerierne i nye må-

der at få en bæredygtig formel for 

fødevareteknologi: At opretholde en 

balance i fødevareproduktion, uanset 

om vi er i jorden, i industrien eller 

ved bordet. 

Jeg går rundt med en vision om at 

gøre Præstø/Vordingborg Kommune 

attraktiv på fødevare-verdenskortet. 

NOMA i København er kåret som 

verdens bedste restaurant – på gule-

rødder og skvalderkål på den mest 

elegante måde. Den bølge skal vi tage 

til os, og bringe DK på verdenskortet 

med fremragende, gerne økologiske, 

råvarer. Vi har alle odds med os, og 

det er nu, vi skal slå til.” 

God appetit og mange hilsener fra 

Birgitte Escherich 

Kostkompagniet ApS 

M 237 237 97 

E be@kostkompagniet.dk 
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Gøngehøvdingen 
4 generationers interesse for 

”Gøngehøvdingen” alias Svend Povelsen. 

v/Ole Pilegaard Hansen 

Året 2010 var ”Gønge-år”, idet det 

efter de oplyste kilder var 400 år si-

den, at Svend Povelsen Gønge blev 

født. Ingen kender tilsyneladende 

hans nøjagtige fødselstidspunkt, og ej 

heller vides, hvor og hvornår han dø-

de, men efter al sandsynlighed døde 

han i Lundby i slutningen af 1600-

tallet. Svend Povelsen var soldat og 

en form for frihedskæmper under 

svenskekrigene i midten af 1600-

tallet, hvor han voldte de svenske 

besættelsestropper stor skade. 

I 1800-tallet blev der bragt ny fokus 

på personen Svend Povelsen, idet 

forfatteren Carit Etlar, med det bor-

gerlige navn Carl Brosbøl, skrev nog-

le romaner der tog afsæt i den gamle 

krigshelt, nemlig ”Gøngehøvdin-

gen” (1853) og ”Dronningens 

Vagtmester” (1855). Carl Brosbøl 

var i en længere årrække fra 1853-

1885 ansat på Det Kgl. Bibliotek i 

København og har måske i den for-

bindelse fået fingrene i nogle gamle 

dokumenter eller beskrivelser om 

svenskekrigene og gøngernes mod-

standskamp i Sydsjælland. 

Mange mennesker med tilknytning til 

det sydsjællandske område – herun-

der især Jungshoved, Lundby, Snese-

re og Vordingborg – har en særlig 

interesse i modstandskampen mod 

svenskerne i midten af 1600-tallet og 

har derfor med stor interesse læst Ca-

rit Etlars bøger. For min egen families 

vedkommende har denne interesse 

strakt sig over 4 generationer, hvilket 

vil fremgå af efterfølgende fortælling, 

der er sammenstykket af oplysninger 

fra mine slægtshistoriske studier. 

Jeg vil kort nævne de berørte perso-

ner. 

Min farfar hed Niels Christian Han-

sen. Han blev født 1867 i Fårup og 

blev senere gårdejer i Hammer-Torup 

på gården ”Pilegaard” (død 1959). 

Min far hed Herluf Hansen. Han blev 

født 1913 i Hammer sogn. Virkede 

senere bl.a. som skolelærer i Silke-

Carl Brosbøl 
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borg, Jungshoved og Tøvelde på Møn 

(død 1972). 

Jeg selv hedder Ole Pilegaard Han-

sen. Jeg er født 1944 i Åside, Snesere 

sogn. Er nu pensioneret fra Toldvæse-

net/Told&Skat. 

Min søn hedder Peter Bach Pilegaard 

Hansen. Han er født 1977 og uddan-

net journalist. 

1. generation 

Min farfars interesse for Gøngehøv-

dingen starter allerede i skolen i Få-

rup, hvor han til eksamen ca. 1880/81 

skrev en stil/genfortælling om ”Svend 

Povlsen” (kopi af første side vedlæg-

ges). 

Til sin konfirmation den 2.oktober 

1881 fik han blandt flere gaver en flot 

indbundet bog (med guldtryk). Bo-

gens titel var ”Gjöngehövdin-

gen” (3.udgave fra 1876). 

Interessen for ”Gøngehøvdingen” 

blev bevaret også i hans voksne liv. 

Den 9. september 1925 ser han en 

annonce i Næstved Tidende, der be-

kendtgør, at det nationale folkeskue-

spil ”Gøngehøvdingen” med sange 

og kor i 5 akter bliver opført på Næst-

ved Teater. Han begiver sig den 12. 

september med sin hustru (min far-

mor) til Næstved, hvor de overværer 

forestillingen, der efterfølgende bliver 

anmeldt i avisen bl.a. med følgende: 

”Besøget var til begge Forestillinger 

meget stort, Bifaldet ligeledes”. 

Min farfar anskaffede sig i 1925 et 

fotografiapparat. Dette havde min far 

med under et besøg i Præstø i 1928, 

hvor han (sandsynligvis fra en lys-

Min farfars bog med hans navn præget i guld 

på forsiden  
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mast) har fotograferet et optog gen-

nem Adelgade. På bagsiden af bille-

derne har han skrevet ”Gøngeoptog i 

Præstø 1928”. Der må have været en 

eller anden form for byfest eller lig-

nende i Præstø i 1928. 

2. generation 

Min fars dokumenterede interesse for 

”gøngerne” startede som nævnt med 

førnævnte fotografering. 

Senere fik han mere direkte kontakt, 

idet han medvirkede i et friluftsspil 

om Gøngehøvdingen. Manuskriptet 

var udarbejdet 

af en nabo til 

min farfar hjem-

me i Hammer-

Torup. Han hed 

i øvrigt også 

Christian Han-

sen og drev na-

bogården 

”Virkelyst” i 

Hammer. Styk-

ket blev opført 

første gang den 

27. juni 1934 

ved Lundby 

Landbrugsskole 

og efterfølgende den samme sommer 

i Mogenstrup, Vordingborg og Skæl-

skør. Min far havde 2 mindre roller i 

stykket, nemlig som borgmester Nan-

sen og præsten.  

Efter sommerferien 1934 startede min 

far på seminariet i Haslev. Efter ud-

dannelsen virkede han bl.a. som lærer 

i Jungshoved, hvortil familien flyttede 

i 1951. I 1953 var der igen byfest i 

Præstø, og festkomiteen havde beslut-

tet at lade opføre et friluftsspil i 

”Dalen” i Præstø. Man valgte ”Gøn-

gehøvdingen”, der jo var et nærlig-

gende emne, idet store dele af hand-

lingen udspiller sig på Jungshoved 

Slot. Som manuskript brugte man det 

samme, som var blevet skrevet ca. 20 

år tidligere, og da man søgte medvir-

kende, meldte min far sig og fik til-

delt de samme to roller, som det var 

tilfældet i 1934 (kopi af program ved-

lægges). 

Gøngeoptog i Præstø 1928 
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3. generation 

Min fars deltagelse i førnævnte fri-

luftsspil har naturligvis skærpet min 

egen interesse for ”Gøngehøvdingen”, 

og en stor del af fritiden blev brugt på 

at færdes i naturen – ikke mindst når 

jeg besøgte min fætter i Bønsvig. Her 

brugte vi mange timer på at lege i 

skovene og ”fandt” naturligvis også 

”Svend Gønges hule”, som vi forestil-

lede os at være vores eget gemme-

sted. 

Hvert år til sankthansaften blev der 

tændt bål ved Slotsbanken i Jungsho-

ved, hvor mange af egnens borgere 

var forsamlet for at høre taler, synge 

Midsommervisen og måske drikke 

den medbragte kaffe. Jeg erindrer at 

have været til stede et par gange. Det 

var dog ikke hele familien, som kun-

ne være med om aftenen, idet det som 

regel foregik ”efter sengetid”. Og 

mine mindre brødre har nok ikke væ-

ret med på Slotsbanken. 

I 1955 flyttede min familie til Tøvel-

de på Møn, og efter at jeg havde fået 

godt styr på at læse, begyndte jeg at 

samle på Jan-bøger. Men ind imellem 

blev det dog også til andre bøger, 

herunder bøgerne om ”Gøngehøvdin-

gen” og ”Dronningens Vagtmester”, 

der blev lånt på biblioteket. 

I 1961 indspillede Flamingo Film 

”Gøngehøvdingen”, og i 1963 blev 

det så ”Dronningens Vagtmester”, der 

så dagens (eller filmlærredets) lys. 

Begge film havde Jens Østerholm i 

rollen som Svend Poulsen. Jeg har 

efterfølgende set begge film i biogra-

fen i starten af 1960erne, og af nostal-

giske grunde har jeg nu anskaffet mig 

begge film på dvd. 

Danmarks Radio sendte i 1992 tv-

serien ”Gøngehøvdingen” i 13 afsnit. 

Jeg så naturligvis dem alle med Søren 

Pilmark i titelrollen som Svend Poul-

sen. Serien blev genudsendt på DR1 i 

2004, men var denne gang forkortet 

til 6 afsnit. 

Som slægtsforsker er det altid spæn-

dende at forske i fortidens kendte 

personer. For Svend Povelsens ved-

kommende er det dog kommet tættere 

på, idet jeg i min slægt har mange 

grene tilbage i det sydsjællandske – 

ikke mindst i Lundby og Lundbytorp. 

Det er (desværre) ikke lykkedes mig 

at finde nogen forbindelse til nogle af 

Filmprogrammet fra 1963 
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Omkring 1950 var vi i Jungshoved en 

halv snes drenge som startede en 

spejdertrop efter forbillede af de offi-

cielle spejderkorps. Rævepatruljen 

var troppens navn. Nørskov-

sønnerne, Poul og Børge var blandt 

initiativtagerne.  

Poul Nørskov, som var ca. 17 år og 

den ældste i flokken, blev troppens 

anfører. Poul var på det tidspunkt gået 

ud af skolen og havde påbegyndt en 

uddannelse som mø-

belsnedker på Møbel-

hjørnet i Præstø. Han 

var leder af Rævepa-

truljen i de år den ek-

sisterede. Næstkom-

manderende var Poul 

Christensen, ca. 15 år 

og søn af vejmanden 

på Togeholt, også han 

var gået ud af skolen. 

Han var nu lærling 

hos Murer Ejnar.  

De øvrige var: An-

ders Molter, Marien-

lund – Poul Egon 

Svend Povelsens døtre, som han vist-

nok havde 2-3 stykker af. 

4. generation 

Sidste led i rækken af  ”gønge-

interesserede” i min familie er min 

søn, der af sine gudforældre fik sin 

første ”rigtige” bog. Det var i 1987, 

hvor han fyldte 10 år. Bogens titel 

giver næsten sig selv! Rigtig gættet –

den hed ”Gøngehøvdingen”, udgivet 

af Gyldendals forlag i 1984 som 9. 

oplag af den gamle roman fra 1853. 

Rævepatruljen fra Jungshoved 
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Hansen, Møllen – Børge Nørskov, 

Skolen – Torben Dinesen, Stenstrup – 

Niels Ole Gudmundsen, Bønsvig – 

Jørgen Nielsen, Stavreby Nygaard – 

Christian Jensen, Stavreby – Per Bas-

land, Roneklint – Preben Hansen, 

Møllen. De sidstnævnte gik stadig i 

skole, de fleste af dem cyklede til 

skole i Præstø, og alderen var fra 11 

til 14 år.  

På det tidspunkt, hvor Rævepatruljen 

blev dannet, var det ikke almindeligt, 

at folk på landet rejste på ferie, og det 

var nok en af grundene til, at vi lave-

de en spejdertrop. Så vidt jeg husker, 

var der på dette tidspunkt heller ikke i 

Præstø en spejdertrop for drenge.  

En eller to aftener om måneden holdt 

vi møder i biblioteket på Jungshoved 

Skole, hvor vi bl.a. lærte at morse og 

at bruge signalflag. I praksis fik vi 

dog aldrig brug for nogen af delene. 

Vi lærte også diverse knob, at bruge 

et kompas og flere andre ting, som 

kunne gavne os, når vi var på lejr.  

Desuden blev sommerens aktiviteter 

grundigt planlagt.  

Rævepatruljen havde et banner med 

et billede af en ræv malet på et vaske-

skind og fastgjort til en kraftig stage. 

Torben Dinesen havde titel af fane-

bærer, og når vi slog lejr, havde vi 

altid standerrejsning.  

Teltsæsonen startede som regel i pin-

sen, hvor vi havde lejr i Roneklint 

Skov. Skovfoged Petersen var en god 

ven af familien Nørskov, og han gav 

tilladelse til, at vi hvert år måtte be-

nytte en teltplads, som lå i en lysning 

på en høj lidt inde i skoven. Vi kaldte 

pladsen for Snoghøj, men vi så dog 

aldrig en snog.  

Vi havde altid lejrbål, hvor vi lavede 

mad og varmede vand til te. Jeg min-

des ikke, at vi på noget tidspunkt blev 

vasket på vore ture. Om natten holdt 

vi vagt på skift ved lejrbålet. Underti-

den fortalte vi uhyggelige historier, 

som gjorde os lidt bange. 

En gang havde vi teltlejr i Bønsvig-

skoven. Poul Nørskov deltog ikke fra 

starten og havde fortalt, at han skulle 

til i en privat fest og først ville kom-

me næste dag. I løbet af eftermidda-

gen opstod et rygte i lejren om, at en 

morder var flygtet fra Oringe, Stats-

hospitalet ved Vordingborg, og da det 

blev mørkt, havde alle hørt historien 

om den flygtede morder.  

Kort før midnat var der pludselig en 

frygtelig larm, nogle personer løb rå-

bende gennem lejren, og ude i skoven 

blev der også råbt. De fleste af os var 

godt bange, men løb alligevel ud i 

skoven for at finde ud af årsagen til 

alt postyret. Pludselig lå en skikkelse 

på tværs på stien med en kniv i bry-

stet. Skikkelsen viste sig dog at være 
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en udstoppet halmdukke. Senere fik 

vi at vide, at Poul Nørskov og Poul 

Christensen havde arrangeret det hele 

som en øvelse. Vi fik dog alle en slem 

forskrækkelse og fik ikke sovet meget 

den nat. 

I sommerferien var vi gerne på læn-

gere cykelture med telt og sovepose 

på bagagebæreren. Turen varede som 

regel en uges tid, og det meste af pro-

vianten havde vi med hjemmefra.  

Dengang fandtes ingen campingplad-

ser, og vi havde hjemmefra lavet afta-

ler med nogle landmænd og skoveje-

re og havde fået lov til at slå lejr på 

deres enemærker. Poul Nørskov var 

god til at få disse aftaler i stand.  

Et år gik vor sommertur til Møn, 

Bogø, Falster og Lolland. Første dag 

cyklede vi til Ulvshale på Møn, hvor 

vi om natten sov i telt på stranden. 

Næste dag fortsatte vi til Bogø og sej-

lede med færgen til Stubbekøbing. 

Anden nat slog vi lejr i en skov øst 

for Næsgaard på Falster. Vi fortsatte 

gennem Nykøbing F til Lolland, hvor 

vi også havde lejr forskellige steder, 

bl.a. i Rødby og ved havnen i Krage-

næs. Mens vi var her, tog vi en aften 

med færgen en tur til Fejø og beså 

øen. 

Den helt store dille på denne tur var at 

samle stokmærker. Hver lille by hav-

de som regel deres eget mærke. Jeg 

husker, at Torben Dinesen opdagede, 

at nogen havde købt et mærke i en by, 

som han ikke havde fået købt. Han 

vendte resolut cyklen og kørte tilbage 

og købte et mærke. 

Et andet år cyklede vi til Stigsnæs syd 

for Skælskør, hvor vi lå i 

lejr på stranden, ikke langt 

fra havnen, hvor færgen 

sejler til Agersø. Denne 

sommer var vi i flere dage 

i samme lejr. Også her la-

vede vi mad på bål og hav-

de lejrbål om aftenen og 

natten. 

En gang havde vi gennem 

et stykke tid jagtet gråspurve, som der 

var mange af før mejetærskerens tid. 

Vi slagtede dem og gemte dem i fry-

seren, indtil der var nok til at bespise 

alle i troppen. Jørgen fra Nygaard fik 

lokket sin mor til at stege dem, og 

gråspurvesteg med spaghetti er ikke 

så ringe endda. 

Efter nogle år gik Rævepatruljen i op-

løsning. Poul Nørskov, som var den 

ubestridte leder, blev udlært og rejste 

fra Jungshoved, og når de øvrige for-

lod skolen, fik nogen læreplads i 

Præstø, mens andre forlod sognet og 

fik arbejde eller studerede videre an-

dre steder på Sjælland.  

Preben Hansen, Præstø 



47 

 

JIF’s historie 1974-75  

Bestyrelsesmøde 4.2.74 hos Maja 

Hansen, Jungshoved. Gymnastikop-

visningen 6.4. kl. 19, puslinge: Inge 

Hansen, små piger: fru Larsen, små 

drenge: Tonny Vang, store piger: 

Kirsten Hansen, juniorer: Tonni Zink 

og damer: Ida Neerup. Så besluttede 

vi, at ”Sofus” skulle male mål på fod-

boldbanen og evt. sætte et par bænke 

op. Jørgen Palle, Præstø, skal komme 

med en kran, så vi kan få stillet lam-

perne op på fodboldbanen. 

Bestyrelsesmøde 3.4.74 hos Carsten 

Larsen, Hovmarken. Jans Trio spiller 

til gymnastikopvisningen. Det bliver 

sidste år med flidspræmier, for det er 

blevet for dyrt. Det vil koste 3 kr. for 

at komme ind og se serie 4-

fodboldkampe. Den lysestage vi fik i 

jubilæumsgave, har vi solgt til Anna 

og Poul Pedersen i forsamlingshuset 

for 85 kr. 

Bestyrelsesmøde 6.5.74 hos Mogens 

Prip, Bøget. Tommy Christiansen, 

Præstø, har fået et brev, hvor der står, 

at han har fået 4 ugers karantæne for 

udeblivelse fra to kampe, og når tiden 

er udløbet, er han velkommen igen 

(blev senere nedsat til 3 uger). Keld 

Larsen blev væk fra en kamp og har 

derfor fået 1 spilledags karantæne. 

Bestyrelsesmøde 10.6.74 hos Hen-

ning ”Sofus” Hansen, Tågeholdt. Vi 

kom kl. 19.00, for 

det var ”Sofus” 

fødselsdag. Vi 

dansede i havehu-

set. Vi har modta-

get 470 kr. fra 

Præstø Kommu-

ne til vedligehol-

delse af banen 

eller til noget nyt. 

Ballet 10.5.74 

gav ca. 1.000 kr. i 

overskud. 

Vi har besluttet at 

orientere byrådet 

om vores planer for udvidelse af ba-

nen i Jungshoved. Vi er inviteret til et 

møde angående Præstø Hallen, man-

dag den 17.6.74. Tonny og Maja 

Vang tager derud. 

Bestyrelsesmøde 2.10.74 hos Carsten 

Larsen, Hovmarken. Gymnastik: 

Hanne Madsens damehold skal ind 

under aftenskolen. Knud Nielsens løn 

for træning af fodboldherrer er 600 

kr. Carsten skal ringe til Niels Christi-

Drengehold (smådrenge). Træner Tonny Vang. 1974 (?) 
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an Petersen, Roneklint, om dilettant –

det er muligt, at gymnastikforeningen 

og bestyrelsen i forsamlingshuset 

skulle gå sammen om det. 

Bestyrelsesmøde 23.10.74 hos Peter 

Madsen, Stenstrup. Vi drøftede fod-

boldafslutningen; der er meldt ca. 70 

til spisning med medbragt mad. 

Brugsmanden, Jørgen Poulsen, vil 

give en kasse sodavand og en kasse øl 

til spillerne om eftermiddagen. Knud 

Nielsen, Hans Erik Nielsen, Jørgen 

Poulsen, Birger Petersen og Ole Møl-

ler Madsen med koner skal inviteres, 

det vil sige, at de kommer gratis ind, 

og de skal selv tage mad med. Der 

skal i år uddeles en pokal til ”Årets 

spiller”, det bliver i år Poul Hansen 

ved kirken, og denne pokal skal hvert 

år gå på omgang til en spiller, der 

yder sit bedste. Der er syv der skal på 

kursus i Vejle, og gymnastikforenin-

gen skal give 260 kr. i tilskud til dem. 

Der skal være motionsløb om lørda-

gen, og det starter 2. november. 

Bestyrelsesmøde 20.11.74 hos Mo-

gens Prip, Bøget. Anna og Poul Pe-

dersen skal have en flaske whisky og 

en buket blomster til ballet 30.11.74, 

for det er sidste dag, de er i forsam-

lingshuset. Henning ”Sofus” Hansen 

og Benni Jørgensen skal lede dame-

fodbold i år. Gymnastikforeningen 

har fået en båndoptager af kommunen 

til at bruge til gymnastikken, den skal 

stå på skolen. Peter Madsen opfordrer 

alle i bestyrelsen til at blive, fordi vi 

arbejder så godt sammen. Der skal 

være generalforsamling 10.12.74, og 

vi vil sende et kort til alle aktive med-

lemmer om dette. Tonny Vang og 

Peter Madsen har været til møde i 

socialforvaltningens udvalgsværelse 

angående nedlæggelse af interesse-

grupper og oprettelse af Præstø 

Idrætsunion, som skulle bestå af 2 

medlemmer fra Allerslev, Præstø, 

Bårse og Jungshoved idrætsforenin-

ger. Disse medlemmer blev enige om 

et møde på Allerslev Kro 16.12.74, 

kl. 19.30 for at drøfte tingene igen-

nem. Vi vil på nuværende tidspunkt 

ikke godkende de tilbudte 65.000 kr., 

vi prøver at presse dem til mere. 

Bestyrelsesmøde 3.2.75 i Jungsho-

ved. Maja og Tonny Vang var i Kal-

vehave Idrætsforening til 40-års-

jubilæum, de fik et gavekort på 75 kr. 

Fodboldmøde 17.3.75 hos Jytte Niel-

sen, Jungshoved. Vi har fået 9.000 kr. 

af kommunen, som vi må bruge, som 

vi vil. 

Bestyrelsesmøde 7.4.75 hos Mogens 

Prip, Bøget. PAG’s fodboldudvalg 

indbyder til turnering i sommer, og vi 

tilmelder et old boys-hold. Henning 

Hansen vil lede et springhold til som-

mergymnastik. Vi har sendt en ansøg-

ning til kommunen om en ny fod-

boldbane. 

Bestyrelsesmøde 30.6.1975 hos Jytte 

Nielsen, Jungshoved. De store fod-

bolddrenge er gået til Allerslev, men 

miniputterne fortsætter under ledelse 

af Birger Petersen og Jan Andersen, 

de får en gave hver på ca. 1.000 kr. 
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Fodboldafslutning 1.11.75 i forsam-

lingshuset. 102 spisegæster. Bestyrel-

sen var nede og dække bord. Indgang 

10 kr. Mona Nielsen og Gitte Nielsen 

fik blomster for vask af trøjer, Poul 

Anker Petersen 1 flaske for hjælp til 

andetholdet, Ole Møller Madsen 1 

flaske for ledelse af fodbold den halve 

tid, og Kirsten fik blomster for savn 

af Ole. Gitte og Knud Nielsen kom 

ikke. Der var guldøl til Birger Peter-

sen og Jan Andersen for kridtning af 

banen og en flaske for ledelse af dren-

gene. Benni Jørgensen og Henning 

”Sofus” Hansen fik flasker for ledelse 

af damerne samt en pokal (Årets ind-

ætsudøver). Bent Ørvard Larsen fik 

den pokal som vi fik af Leif Olsen 

(fodbolddommer), sidste år. Leif Ol-

sen fik en flaske, og hans kone blom-

ster. Vi får en ny pokal, som skal bru-

ges til damerne næste år. Benni og 

”Sofus” havde en pokal til Jette Niel-

sen. Jette Nielsen, Lena og Yvonne 

Ellegård Jensen fik flidspræmie, de 

havde været til træning 78 gange ud 

af 80 – fint klaret. Jytte Nielsen fik 

blomster for fodboldtøj. Der var 4 

sange, 2 fra bestyrelsen og 2 fra pi-

gerne.   

Generalforsamling 

9.12.75 i forsamlingshu-

set. Carsten Larsen blev 

valgt til formand, og 

Mogens Prip til kasserer. 

Vi har startet en union, 

der hedder Præstø Kom-

munes Idrætsunion. 

Jungshoved repræsente-

res af Peter Madsen. Vi 

skal samle nogle forskel-

lige hold, som kan bruge 

den nye hal. På spørgs-

mål om den nye fodboldbane svarede 

Peter Madsen, at vi aldrig har fået 

noget skriftligt svar – kun mundtligt – 

fra kommunen. Vi er holdt hen og 

tænker at sende et nyt brev til kultur-

udvalget.     

Bestyrelsesmøde 17.12.75 hos Peter 

Madsen, Stenstrup. Vi drøftede et 

klubblad for PIF. Mogens Prip tager 

derud for at se, hvordan stemningen 

er. Bestyrelsen i forsamlingshuset har 

møde i morgen; Carsten Larsen og 

Mogens Prip og måske Peter Madsen 

(hvis han får tid) tager derhen og 

spørger, hvor vi står, når vi bl.a. hol-

der bal og får ødelagt forskellige ting, 

som ”herren i huset” (Hans Åge) på-

står, vi skal betale.   

Erland Larsen 

Stævnehold 1975 
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Eftertanker 
Forleden dag havde et familiemedlem 

brug for hovedpinepiller, næste dag 

manglede jeg cigaretter, om lørdagen 

mælk og chokolade til en kage, og her 

søndag morgen ville det have været godt 

med et frisk brød. Hver gang tænkte jeg 

naturligvis: ”Jeg smutter lige ned i Brug-

sen.”  

Men ak og ve, der er ingen brugs mere. 

Der er ikke mere noget sted, hvor vi lige 

kan smutte hen her på Jungshoved, købe 

en avis, et franskbrød, en liter mælk, smø-

ger, kalendergaven til i morgen tidlig, af-

tensmaden eller noget som helst andet i 

den retning. Vores indkøbssted er væk. 

Lukket. Og stedet hvor man fik en slud-

der med personalet og venner og bekend-

te fra halvøen, er også væk.  

Hvis ”skyld” er det så, at vi ingen brugs 

har mere? Coops begrundelse for luknin-

gen var, så vidt jeg ved, at omsætningen 

var for lille. Er det så Coop der er den on-

de skurk? Det vil nogen måske mene. 

Men hvis man nu tager udgangspunkt i, at 

det var omsætningen der var for lille, 

hvem skaber så omsætning? Ja, det gør 

kunderne jo i høj grad. Hvis alle jungsho-

vedborgere griber lidt i egen barm eller 

skæg, så ville mange, inklusiv mig selv, 

nok kunne have handlet mere i Brugsen, 

end tilfældet var. Jamen, det er jo meget 

dyrere, vil mange indvende. Ja, noget er 

dyrere, men mange varer kan man faktisk 

købe til samme pris, så en del af sine ind-

køb, ville mange mennesker nok kunne 

have valgt at lægge i Brugsen, hvis man 

ville. Men nu er det altså slut, vi kan så 

håbe på, at nogen får lyst til at etablere en 

anden butik, det må tiden vise. 

Imidlertid har lukningen af Brugsen givet 

mig stof til eftertanke i forhold til at holde 

sammen på det lille samfund som vi lever 

i her på Jungshoved. Samfund. Hvad be-

tyder samfund? Det betyder vel i grunden, 

at nogle mennesker har fundet sammen 

om et eller andet. At en gruppe menne-

sker har et eller andet til fælles. Det som 

alle har tilfælles her på Jungshoved, er, at 

vi bor på denne dejlige, smukke halvø. 

Det er jo sådan set fint. Men måske ikke 

helt fint nok, hvis det er det eneste der 

samler os.  

Nu har vi så mistet Brugsen, som i en el-

ler anden forstand var et samlingssted. 

Hvad har vi da tilbage, som vi kan samles 

om eller i? Ja, så er der kirken, forsam-

lingshuset og skolen. Men disse steder 

kunne måske også i fremtiden være i fare 

for at lukke, hvis vi ikke bruger dem. 

Hvis ingen gider at komme i kirken, und-

tagen til jul, dåb, konfirmation, begravelse 

eller bare bruger kirken som en flot og 

idyllisk ramme om et bryllup, så bliver 

den måske også lukket en dag, der blæser 

jo vinde, der vil lukke kirker, der ikke bli-

ver brugt nok.  

Kirken har i sidste nummer af dette blad 

sendt en spørgeundersøgelse ud. Brugte 

du ti minutter af din kostbare tid til at be-

svare spørgsmålene? Eller endte den i 

bunken af blade og aviser? Jeg besvarede 

den, men den var liiige ved at ende i 

brændeovnen, da jeg ikke lige havde fået 

taget mig sammen til at få afleveret den, 

jeg nåede det dog i dag 16. januar, næsten 

en måned forsinket. Og jeg kommer end-

da i kirken ud over til højtider osv., ville 

endda gerne komme der endnu mere, men 

alligevel var min lille egocentrerede, dov-

ne magelighed lige ved at vinde. Sådan 

sker det også tit om søndagen, eller de 

aftener, hvor der er arrangementer i kir-

ken i løbet af året. Uh, så er det for tidligt 

at skulle af sted om søndagen, putter mig 
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Jungshoved Brugs 1906 til 2011 
I begyndelsen af Brugsens historie var 

det kun de velstillede gårdejere der hav-

de råd til at handle i Brugsen. Men med 

årene blev det hver mands mulighed at 

handle ind i Brugsen, og den blev i hø-

jere grad et socialt samlingssted, hvor 

sognets sidste nyheder og gode sladder 

blev hørt. 

Faktisk har Brugsen kun ændret indret-

ning, men mennesker der har handlet i 

Brugsen, har igennem generationer 

gjort det, fordi Brugsen lidt var som 

restauranten i Walt Disneys Lady og 

Vagabonden: ”Hvor godtfolk er, kom-

mer godtfolk til”, eller måske nærmere 

Sams Bar: ”Everybody knows your 

name”. Men måske skal vi alle en stille 

stund gribe i egen barm og huske, hvor 

meget vi godtfolk selv handlede dér? 

Jeg ville af mit inderste ønske, at vores 

”Sams bar” ikke lukkede, at vi stadig 

havde et uhøjtideligt sted at mødes, som 

vi har gjort i generationer de sidste 100 

år. Som den sidste formand for butiks-

rådet i Jungshoved Brugs ville jeg øn-

ske, at jeg ikke var det sidste skud på 

stammen. 

Jeg håber, at I alle ude i krogene af 

Jungshoved vil tage godt imod, hvis der 

er nogen der tør at give sig i kast med 

arbejdet at få vækket den gamle Brugs 

til live, men husk, det kræver mere støt-

te end et klap på ryggen og et venligt 

ord – der skal også HANDLES! 

Jette Madsen. forhenværende butiks-

rådsformand 

lidt længere under dynen, eller vælger 

bare at lave noget andet, og hverdagsafte-

ner med koncert eller foredrag vælger jeg 

måske også fra, fordi… ja, hvorfor egent-

lig? Jeg ved det ikke helt. For at være 

hjemme? Fordi jeg skal op næste mor-

gen? Fordi jeg er træt? Fordi det nok ikke 

er noget for mig osv. osv.  

Men tænk engang, hvis flere valgte de 

fællesskabende steder til, så ville det blive 

endnu mere attraktivt at komme der. 

Gudstjenesten ville måske bliver endnu 

mere levende, hvis flere kom. Tænk på 

juleaften, hvilken dejlig stemning der er, 

når rummet er fyldt med levende menne-

sker. Mennesker skaber liv. Det gør tom-

me bygninger som kirker, skoler og for-

samlingshuse ikke. Så næste gang du skal 

holde en fest, kunne du måske overveje at 

vælge forsamlingshuset til i stedet for at 

holde festen andre steder. For hver gang 

det bliver lejet ud, kommer der lidt penge 

i kassen til vedligeholdelse og forskønnel-

se. Og i stedet for at vælge at smide ting 

ud eller give dem væk til andre, så giv 

tingene til forsamlingshuset, og kom til 

loppemarkedet, det skæpper alt sammen i 

kassen, så der kan holdes LIV i det gamle 

hus. Brug lidt tid på at komme til påske- 

og julemarked på skolen, meld dig til no-

get fællesskabende på skolen, eller find 

selv på og start noget op. Og giv et bidrag 

til bladet her, så det også kan holdes i live. 

De fleste af os har et valg, helt frit kan vi 

vælge til eller fra. Hvis vi gerne vil have 

nogle samlingssteder også i fremtiden, og 

ikke ønsker at være isolerede øer på hver 

vores lille idylliske plet, så er vi imidlertid 

nødt til at tænke os om og i større omfang 

vælge det lokale til frem for at vælge fra. 

Vibeke Andersen, Roneklint 
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Onsdag 23. feb. Kl. 19.30. Generalforsamling, Jungshoved Idrætsforening 

Onsdag 2. mar. Kl. 19.30. Allerslev Præstegård. Optakt til forestillingen ”Misantropen” 

Søndag 6. mar. Kl. 13.00. Fastelavn på Jungshoved Skole 

Tirsdag 8. mar. Kl. 19.00-21.15. Jagtforedrag på Jungshoved Skole 

Onsdag 23. mar. Kl. 19.30. Foredrag. Rejsestalden ved Jungshoved Kirke 

Torsdag 24. mar. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole  

  28. mar.-1.apr.. Afhentning af storskrald over hele Jungshoved 

Tirsdag 29. mar. Kl. 19.30. Koncert med Præstøkoret i Jungshoved Kirke 

Lørdag 2. apr. Dilettant i forsamlingshuset 

Søndag 3. apr. Kl. 10.00-12.00. Jungshoved Skole. Lokalrådets affaldsindsamling 

Onsdag 6. apr. Dilettant i forsamlingshuset 

Torsdag 7. apr. Kl. 19.00-21.00. Dialogudvalgsmøde på Jungshoved Skole 

Søndag 10. apr. Kl. 10.00-14.00. Åbent hus på Jungshoved Skole 

Onsdag 11. maj Kl. 19.30. Koncert med Rikelin trio i Jungshoved Kirke 

  23.maj.- 27.maj. Afhentning af storskrald over hele Jungshoved  

Torsdag 2. jun. Cykelløb på Jungshoved 

Tirsdag 7. jun. Kl. 19.00-21.00. Generalforsamling i Lokalrådet. Jungshoved Skole 

JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 13. feb. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 20. feb. Jungshoved: 9.00  Jesper Blomgren Allerslev: Ingen 

Søndag 27. feb. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 6. mar. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 13. mar. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 20. mar. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Familiegudstj. 16.30 

Fredag 27. mar. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Lørdag 3. apr. Jungshoved: Ungdomsgudstj. 14.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 10. apr. Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 Jesper Blomgren 

Søndag 17. apr. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Torsdag 21. apr. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Fredag 22. apr. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 24. apr. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Mandag 25. apr. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 1. maj Jungshoved: 9.15 Konfirmation Allerslev: Ingen 

Søndag 8. maj Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 Konfirmation 

Tirsdag 10. maj Jungshoved: 19.00 Aftengudstjeneste Allerslev: Ingen 

Søndag 15. maj Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Fredag 20. maj Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 22. maj Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 29. maj Jungshoved: 9.00 Jesper Blomgren Allerslev: Ingen 

Torsdag 2. jun. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 5. jun. Jungshoved: Ingen  Allerslev: 9.00 Jesper Blomgren 

GUDSTJENESTER 


