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Forord
Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smeltes ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted’ dér i fjor.

(Kaj Munk 1943)
Ja, i skrivende stund er det godt
nok kun Kyndelmisse, men når
bladet udkommer, er det allerede
marts og næsten forårsjævndøgn.
Det er dejligt at tænke på, at vi
går lysere tider i møde, og at vi
igen skal glæde os over det
smukke forår på Jungshoved.
Samtidig kan vi glæde os over, at
vores nye sognepræst, Torben
Møllenbach, nu er indsat i embedet. Det kan du læse meget mere
om inde i bladet; Torben Møllenbach har været så venlig at skrive
et indlæg, som vi siger mange tak
for, og derudover er der et par
spændende artikler om indsættelsen og Jungshoved Kirkes nye
messehagel.
Vi kan også byde velkommen til
en ny mand på redaktionen, nemlig Frede Jørgensen fra Smidstrup, som har været til stor hjælp
med opsætning af dette nummer,
da vores faste ”layouter” Merete
er rejst til varmere himmelstrøg.
I dette nummer introducerer vi en
ny serie ”Stafetten”; tanken er, at

en jungshovedborger til hvert
nummer skriver om en særlig oplevelse, som vedkommende har
haft. Skribenten giver så stafetten
videre til en ny person, der skriver om en oplevelse. Redaktionen
har denne gang givet stafetten til
Frederikke Rasmussen fra Stavreby, som vil fortælle om en rejse
til Indien.
Som altid er vi glade for alle de
indlæg, der kommer til bladet; og
vi håber, at der også i 2007 er rigtig mange, der har lyst til at fatte
pennen.
Vibeke Andersen, Roneklint.
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Ny præst i Allerslev-Jungshoved sogne
Af Torben Møllenbach
Lidt om mig selv
Mit navn er Torben Møllenbach,
og jeg skal fra og med februar
2007 være præst i Allerslev og
Jungshoved sogne. Jeg har været
præst i Nykøbing i de sidste 16
år. Jeg er gift med Stina Møllenbach, der er lærer på Vordingborg Seminarium. Sammen har vi
tre børn: Mads på 6 år og tvillingerne Rasmus og Jonas på 3 år.
Vi har været meget glade for de
år, vi har haft i Nykøbing, men
nu syntes vi, det var tiden til at
rykke teltpælene op, og vi glæder
os til at tage del i livet på egnen
og lære jer alle sammen at kende.
Mit arbejde som præst
Jeg glæder mig meget til at begynde i Allerslev-Jungshoved.
Jeg tilhører en bred folkekirkelighed uden at være knyttet til nogen bestemt fløj, og for mig er
søndagens gudstjeneste en central
og selvfølgelig del af præstens arbejde. Jeg bestræber mig på at
forberede gennemarbejdede prædikener, der er til at forstå. Er der
interesse for det, arrangerer jeg
gerne alternative gudstjenester –
f.eks. aftengudstjeneste, sommeraftensgudstjeneste eller børnegudstjeneste arrangeret i samarbejde med institutioner eller interesserede forældre.

Tid til samtaler
For mig er det også vigtigt at tage
sig god tid til at tale med folk i
forbindelse med barnedåb, vielser
og begravelser og bisættelser. Ikke mindst her er samtalen og den
personlige sjælesorg vigtig, og især i de sammenhænge hvor der
er tale om pludselig død eller
langvarig sygdom, hvor de efterladte ofte føler sig alene og afmægtige. En præst er en, der får
løn for at have den tid, som andre
nogle gange ikke har. Også samtalen ved husbesøg, runde fødselsdage og mærkedage ser jeg
som vigtig. Jeg lægger vægt på at
kunne tale med høj og lav på en
uformel og ligefrem måde.
Foredrag og udflugter
Jeg har i alle mine år som præst
været meget glad for at arrangere
foredrag,
studiekredsaftener,
sangaftner, udflugter for menigheden, busture og rejser. Denne
del af præstens arbejde glæder
jeg mig også meget til at komme
i gang med i Allerslev og Jungshoved, og jeg glæder mig til at
møde jer også i denne sammenhæng.
Samarbejde
Jeg glæder mig meget til samarbejdet med menighedsrådene i
Allerslev og Jungshoved sogne
og med de ansatte ved kirkerne.
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Også samarbejdet med nabopræsterne i bl.a. Præstø og BårseBeldringe glæder jeg mig til og
med hvem, jeg ellers måtte komme i kontakt i forbindelse ved mit
præstearbejde.

Sognepræst
Allerslev-Jungshoved
Torben Møllenbach

Ny messehagel til Jungshoved Kirke
Bedre timing kunne man næsten ikke forestille sig…
– og sådan var det ikke engang
planlagt. Da Christian AlbrechtBeste i 2003 i ca. et års tid var
ansat ved kirken, syntes han, at
kirken trængte til en grøn messehagel. Messehagelen er den overklædning, der ofte bæres af præsten under nadveren, og farverne
(hvid, rød, violet og grøn) følger
kirkeåret, med den grønne som
den hyppigst anvendte.
Nu var det så heldigt, at Christian
Albrecht-Beste er begavet med ualmindeligt kreative talenter og
derudover mestrer den efterhånden sjældne kunst at brodere. Det
var derfor, han fik lyst til at kreere en ny messehagel. Altså kontaktede han menighedsrådet, som
ikke tøvede med at takke ja - og
så gik han i gang!
Projektet har været undervejs i
ca. tre år, og søndag den 4. 2.
kunne Christian Albrecht-Beste
så præsentere det fornemme resultat – lige præcis i forbindelse
med indsættelsen af sognets nye
præst, der også stod model, mens

Christian fortalte om sit utroligt
smukke arbejde:

Christian Albrecht-Beste forklarer
symbolerne på sin messehagel

Messehagelen er designet af
Christian selv, og der er taget
hensyn til, at den skal være praktisk for præsten at bære. Den er
smal fortil, for at intet skal hindre
præstens armbevægelser og bred
bagtil, hvor de brede ”skuldre”
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ses som vinger på messehagelen,
der falder meget smukt både fortil og bagtil. Derudover er der taget hensyn til, at messehagelen
skal passe til mandlige såvel som
kvindelige præster.
Motiverne har Christian hentet
inspiration til i Jungshoved kirke.
Under den store lysekrone i koret
sidder en trækbøjle, som dannes
af to fisk, der bærer et granatæble. Granatæblet, der symboliserer paradiset, er gengivet foran
på messehagelen, mens de to fisk,
der symboliserer menigheden,
her er gengivet som to ål, der jo
så udpræget er den lokale fisk på
Jungshoved.

Granatæblet og de to ål på den
grønne baggrund

På ryggen af messehagelen har
Christian ladet sig inspirere til
motivet af en bort på kirkens
prædikestol, og her veksler granater (som kunne være kerner fra
granatæblet på forsiden) med agater i et ”højt” kors af samme
dimensioner som det, der findes
på kirkens nordfacade (kvindesiden). Korset er fæstnet i en figur
af samme facon som skydeskåret,
der ligeledes findes på kirkens
nordside, og figurens blå farve er
hentet fra havet, der omgiver
halvøen.
Broderiet er udført i petit point
og korssting med uldtråd og enkelte silketråde. Det smukke
grønne stof er fremstillet af væveren Hanne Winkler, som fik
frie hænder og valgte det meget
gamle mønster, Rosen. Det er her
udført i silke, alpaka og mohair.
Messehagelen, der er foret med
helsilke, er syet af Christian Albrecht-Bestes mor, Lilian Clemmen Hansen, som også har haft
en vigtig rolle som sparringspartner i forbindelse med produktionen.
På indersiden af messehagelens
ryg har Christian indsat sin signatur i form af et ”våben” – sådan
som det gennem tiderne har været
skik for kirkens velgørere!
Den flotte messehagel afspejler
tydeligt en stor begejstring for
vores smukke, gamle kirke og
passer utroligt fint til stedet.
Merete Siegumfeldt, Stavreby
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Velkommen til Vordingborg Kommune

Den nye kommune kan lære rigtigt meget af lokalsamfundet på
Jungshoved. I har for længe siden
forstået – og efterlevet – at det er
gennem samarbejde og fællesskaber, man skaber et attraktivt
sted at bo og leve. I har med jeres
rige foreningsliv, der spænder fra
idræt og sommerfester til arrangementer i Brugsen og udflugter
for pensionister, vist, hvordan
man med samarbejde og fællesskab, kan nå meget langt.
I Vordingborg Kommune bruger
vi nu alle kræfter på at bygge videre på de gode samarbejder,
som har eksisteret på tværs af de
fire gamle kommuner i mange år
for at skabe en professionel organisation, som kan opfylde borgernes forventninger til en kommune anno 2007. Der har været

et langt tilløb til sammenlægning
og der har været tænkt og udtalt
mange bekymrede tanker om
fremtiden som borger og medarbejder i en så stor organisation.
Men for mig har det hele tiden
været klart, at hvis vi skal klare
de mange opgaver, som fremtiden vil byde på, på en professionel måde, kan det kun ske i en
storkommune, der udspringer fra
de samarbejder og det kulturelle
fællesskab, som i mange år har
hersket i de 4 kommuner på Sydsjælland og Møn.
Allerede d. 9. januar 2004 blev
jeg spurgt, hvem jeg så som de
fremtidige ”ægtefæller”. Og for
mig har der aldrig været tvivl.
Hvis vi i vores del af Sjælland
skal have en fremtid med udvikling på dagsordenen, måtte det
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blive en ny kommune bestående
af Vordingborg, Præstø, Møn og
Langebæk. De fire gamle kommuner udgør et naturligt geografisk sammenhængende område,
som er bundet sammen af historie, infrastruktur, sammenhørighed blandt andet gennem kommunale samarbejder. Området
har en naturlig balance mellem
by og land med Vordingborg som
det naturlige centrum for uddannelse, handel og kultur. Og de
2 andre købstæder som naturlige
centre for handel mv.
Vi kender hinanden gennem
mange års samarbejde både på
administrativt og politisk niveau.
Vi har en lang tradition for at
samarbejde omkring løsningen af
mange forskellige opgaver. Det
drejer sig blandt andet om skattesamarbejde og erhverv og turisme. Men også bibliotek, musik-

skole, familiecenter samt socialt
koordineringsudvalg er opgaver,
vi har samarbejdet om.
Med denne lange tradition for
samarbejder og fællesskaber, er
det for mig naturligt, at vi styrker
og videreudvikler denne samhørighed og sikre hele området en
stærk og synlig position i det nye
kommunale Danmark, gennem en
sammenlægning.
Jeg håber og tror, at vi i hele
kommunen vil gøre som på
Jungshoved: arbejde sammen
mod at skabe et godt sted at leve
og bo for alle os, der har valgt at
bosætte sig i et af Danmarks
smukkeste hjørner. Velkommen
til samarbejdet!
Henrik Holmer
Borgmester i Vordingborg Kommune

Billedet viser Lasse Jørgensen JIF og Holger
Andersen,
Bønsvig.
Holger Andersen overrækker JIF et billede af
JIF´s første gymnastikhold. Billedet er fra
1913 og med på billedet
er bl.a. Holger Andersens far, Rasmus Andersen (24 år)
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Løst og fast














Sidste nummer af JUNGSHOVED blev sendt til alle de nye byrådsmedlemmer i Vordingborg kommune. Fem af dem ønsker fortsat bladet tilsendt. Det er vi glade for.
Agathe Molter fortæller, at hendes artikel om Præstøbussen er blevet hængt op i bussen og på rutebilstationen.
Når Haslev Amatørteater blænder op for sit festspil på Gisselfeld
slot d. 29. juni, så er det ifølge Sjællandske med et stykke, hvis
handling er henlagt til et opdigtet Gøngecenter på Jungshoved. Forfatterne, Hans og Marianne Krarup, forestiller sig, at de udstillede
voksfigurer på Gøngecenteret bliver levende og udspiller dele af
svenskekrigen (1657 – 1660) for publikum
Bogbussen kommer fortsat til Dagli´Brugsen i Jungshoved alle
mandage kl. 17.00-18.00.
Husk at gøgeurten blomstrer til Grundlovsdag.
Anne Okholm, Stavreby, vil i næste nummer af JUNGSHOVED
fortælle om bronzealderens helleristninger og skåltegnssten. Anne
er med i et EU-helleristningsprojekt GYRAF, ”Giv din fortid en
fremtid”. I anledning af GYRAF har smykkemuseet i Damme på
Møn en udstilling af helleristninger og skåltegnssten frem til august
2007.
Per Onsberg, Stavreby, mfl. har i denne vinter iagttaget en sort
svane i flokken af gæs og sangsvaner på markerne ved Jungshovedgården. Danmarks Ornitologiske Forenings hjemmeside fortæller,
at der findes flere sorte svaner, som lever det frie liv i Danmark. Et
par byggede rede på Bogø i 2003, men æggene forsvandt. Den sorte svane er indført fra Australien til zoologiske haver og dyreparker. DOF håber ikke, at den bliver en fast del af den danske fuglefauna, da den så vil fortrænge andre fugle.
Holger Andersen, Bønsvig vil i næste nummer tage læserne med på
en byvandring i Jungshoved by og fortælle om de forretninger, der
var engang!
Foråret er på vej. På redaktionen glæder vi os til at høre fra læsere,
som har gravet årets første nye kartofler op, inden vi udkommer
med næste nummer – ca. 10. juni.
Knud Jacobsen,
Stenstrup
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Nyt fra Jungshoved skole
Vi er midt i endnu en god vintersæson.
Der sker noget i skolen hver eneste dag. Altid lys, altid biler i
skolegården.
En hurtig optælling til sidste møde i styregruppen viste, at vi har
ca. 177 faste brugere af huset.
Dertil kommer de enkeltstående
arrangementer som generalforsamlinger, legestue for dagplejebørn og kulturaftener.
Skolen har haft mange udlejninger i år og har derfor en sund
økonomi. Det betyder, at vi har
råd til indkøb af flere blå stole
samt kan supplere service til
køkkenet.
En national rygepolitik lurer lige
om hjørnet! Indtil denne sæsons
afslutning har man måttet ryge på
gangen i underetagen m.m., men
nu må de stakkels rygere nok
indstille sig på nye forhold i den
kommende sæson. Godt vi har et
læskur i skolegården.
Med kommunesammenlægningen
har vi fået nye kontaktpersoner.
Det vil fremover være Bjarne
Malmros Jensen og Dorthe
Knudsen fra Fagsekretariatet for
Kultur og Fritid. Velkommen til
et godt samarbejde til jer begge.
Lige nu planlægges åbent hus i
skolen. Vi byder indenfor, så
endnu flere kan blive inspireret til
at bruge det dejlige gamle hus.
Det bliver d.25.marts kl.10.00 til
14.00.
Der kommer opslag herom.

D.31.1 startede denne vinters kulturaftener med besøg af racerkører Michel Nykjær (Billedet).

En lille skare fandt vej gennem
vintermørket og fik en rigtig god
oplevelse. Nogle kom fordi, de
var interesseret i motorsport, andre af nysgerrighed. For alle var
det en udbytterig aften. Det er altid spændende at møde mennesker, der går op i et emne og derfor ved en masse herom. Michel
fortalte på en spændende, entusiastisk og beskeden måde om hans
store interesse. Han er født ind i
en familie med biler og racerkørsel, startede som go-cartkører og
kører nu med stor succes DTC
kørsel på bane i ind- og udland.
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Efter oplægget viste Michel film
med klip fra de vigtige løb. Det
blev meget nærværende, når man
nu vidste, hvad det gik ud på og
kendte køreren i den gule bil. Der
var masser af spørgsmål. Vi så tøj
og styrthjelm og gik hjem med
signerede plakater under armen
og en masse gode kager i maven.

På gensyn til endnu flere næste
gang.
Venlig hilsen
Styregruppen for Jungshoved
skole
Lise Jacobsen.

NY DATO!
KULTURAFTEN I JUNGSHOVED SKOLE:
Da forsamlingshuset viser dilettantforestilling d.29.marts, har vi valgt
at rykke vinterens sidste kulturaften til:

TORSDAG D.26. APRIL KL.19.00:

Margit og Hans Kurt Jørgensen fortæller om og viser billeder fra:

”EN UALMINDELIG TUR FOR ALMINDELIGE MENNESKER”
til verdens højeste fritstående bjerg, Kilimanjaro, i Tanzania.
Om bjergvandring i 7 dage uden bad og toilet til det 31.højeste sted i
verden, 5598 meter over havets overflade. De sidste 39 timer helt
uden søvn. En særlig uge med uforglemmelige oplevelser.
Til daglig har Margit og Hans Kurt travlt i deres købmandsforretning i
Kalundborg.
Vi håber, at rigtig mange vil finde vej til skolen. Som sædvanlig er
prisen 50 kr., børn under 16 år 25 kr. inkl. kaffe/te og hjemmebagt
kage. På gensyn!
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En arbejdsplads på Jungshoved (4)
Det vil aldrig gå…
… at rykke hele familien, to
Taget blev som det første flået
voksne og en lille pige på 7 år til
af, stadig under solens brændende
Bønsvig, er vel i og for sig ikke
stråler, og der blev gjort hoveddet store, men når man kommer
rengøring, således at vi kunne bo
fra København er det sin sag. For
i huset, alt imens vi istandsatte
ikke nok med at skulle leve i et
det rum for rum. Vi fyldte ting i
andet miljø, både socialt og fyskabe og skuffer, og glædede os
sisk, men at finde ud af, at der er
som vanvittige over vort held, og
forskel på ”københavnere” og
store planer blev tænkt - her hav”bønder” i livsstil, omgangstone
de banken endnu ikke helt været
og tilgang, det er en anden sag.
med. Vennerne drog tilbage til
Nu er det så bare lige, at jeg ikke
København, droschen var bestilt
er ”københavner”, men en super
og, vi vinkede farvel ude ved vebonderøv
fra
Midtsjælland,
jen med roser på kind... Og så gik
såååå…
vi til køjs, for næste morgen starI maj 1999 flyttede vi ind på Ottede vor nye liv med laaaaange
to Jakobsens gård i Bønsvig, og
køreture til København, hvor jeg
det er stadig Ottos gård, når vi
arbejdede som køkkenchef hos
skal forklare, hvor vi bor. Taget
MTV og Steve i Københavns Iskrantede, væggene pev, og alt
drætsanlæg.
trængte til en kærlig hånd. Men
Nu var det således, at drengene,
det var en fantastisk dag, 1. maj
der flåede taget af, også dækkede
1999, solen bragede ned over os
det til med presenninger, blot ikog flyttelæsset, og det var lige
ke de sidste 20 m! Ak og ve, vi
før, at vores medbragte venner
blev ikke vækket af vækkeuret,
fra København misundte os, men
men af et gigantisk tordenvejr
også kun lige ved, for som vi simed efterfølgende skybrud (ja
den har hørt, gav de os max. 1 år
så´en føltes det), og vandet væli Morten Korchs kulisser.
tede ned i vores nyvundne lykke.
Vi fik dog kaffe på gårdspladsen
6 håndklæder rækker altså ikke
og fjernet de styggeste edderlangt en mandag morgen, hvor
koppespind der, hvor vi skulle osyndfloden er flyttet indendørs.
vernatte - jeg tror, Jungshoved er
Se det var starten, men kunne lihjemsted for de fedeste eddergeså godt have været enden…
kopper, som nogensinde er set
Efter en kort periode på langfart
… aaad.
til København blev jeg gravid, og
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Nikolaj blev født som ægte Bønsvigborger den 20. maj 1999.
Nu går man jo som regel på barsel, ligeså gjorde jeg, her var tid
til at tænke på fremtiden med køer på motorvejen, børn i institution, og hvordan dagene kunne
tegne sig så´en rent praktisk Jeg
blev hurtigt enig med mig selv og
Steve om, at vi ikke var flyttet på
landet for at stresse frem og tilbage, og at det ikke var et liv for
børnene at skulle starte dagen kl.
5.30 og slutte kl. 17.00.
Hva´ så… nåh jo, man kan vel altid lave lidt mad, for de spiser da
mad hernede ikk´? Så jeg gik i
gang med at få CVR og andre offentlige godkendelser, og så var
det bare i gang. Annoncer blev
sat i avisen, og Pia Prehn Catering var født.
Der gik heller ikke ret lang tid
førend øvrigheden havde fået nys
om, at der foregik et eller andet
på Jungshoved. Fødevarekontrollen kom på besøg i mit nye, vel
og mærke, private, køkken. Se, se
- det må man ikke, om så det var
pudset med guld-støv. Åh nej,
hvad gør man så, jeg havde jo
hørt, at Kirsebærkroen havde et
køkken, som ikke blev brugt på
hverdagene, så jeg fik en fin aftale med Jette & Stener, tak for det,
og havde til huse på Kirsebærkroen et stykke tid.
Men med tiden blev det besværligt at skulle slæbe frem og tilbage, så vi gik i gang med at tegne

køkken i en af længerne, og i dag
står der et fint industri-køkken,
godkendt med lutter glade smileys! Nu var rammerne sat, og
kunder var der da, men lidt flere
ville ikke gøre noget. Men alting
kom jo ikke på en gang, for det er
godt at vente til der er råd, men
da den store røremaskine kom, ja
så var der ikke et øje tørt. Det
eneste minus er, at overarmene
blev lidt tyndere.
Jeg var i starten tit i Jungshoved
Forsamlingshus. Her mødte jeg
Mona & Sofus, som hurtigt fortalte mig, at her på Jungshoved
spiser man altså sovs, og ikke
vand. Den skal kunne hænge ved!
Siden fik jeg gaflet Mona, da hun
gik på efterløn fra Brugsen, og
hun kan løbe enhver teenager af
banen, når der skal skrælles, skæres, hakkes og snittes, og steges
frikadeller i hundredvis. Jeg vil
faktisk sige, at Mona har været
med til at starte biksen op og gøre
den til det den er i dag. Siden er
der gået flere damer gennem døren, men Mona hænger ved.
Der har været perioder, hvor
kunderne var få, men haven så
godt ud. Sådan er det ikke mere.
Nu skal jeg være heldig, hvis
græsset bliver slået. Der blev lagt
stort ud med økologisk køkkenhave, for jeg skulle da være selvforsynende. Der blev indkøbt frø
og knolde i økologiske poser. Så
blev der lavet økologisk køkken-
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have på et markstykke med kvikgræs.
Efter tre uger med rumpen i vejret og de lokale, der kom ”cruisende” forbi, stille leende over
Københavnerens tåbelige påfund,
var urtehaven klar, og jeg glædede mig til de gigantiske udbytte
og havde stort set allerede en
gårdbutik med hjemmeavl i tankerne. Og meget kom op, blot ikke det jeg havde sat, men fantastiske mængder af kvik, og senere kunne jeg høste kartofler på
snor. Jeg holder mig til madlavningen!
Jeg har siden arbejdet 50/50 økologisk og konventionelt, men vil i
det kommende år
satse 100 % på
økologisk.
Det har hele tiden
været meningen, problemet er
blot at skaffe varerne, at få det
leveret er jo sin sag, der skal butikken have et vist volumen. Det
er så heldigvis opnået nu, leverandørerne og jeg har fundet hinanden. Der er jo langt til butikker
herude i Bønsvig, så jeg er meget
afhængig af stabile leverandører.
Der leveres fra Jylland, der hentes kød i Helsingør og mange
grøntsager kommer fra Marjattas

gartneri. Vi arbejder med varer af
høj kvalitet og prøver ikke at gå
andre madbutikker i bedene, men
forsøger at lave et koncept der
bygger på kvalitet, fornuft og
omtanke samt særpræg.
Jeg har mærket større og større
efterspørgsel, og ser at gamle
kunder vender tilbage igen og
igen, så det styrker mig i troen
på, at det er det rigtige, for i
stramme tider, skal jeg dog gerne
indrømme, at der skæves til den
billigere vare, men jeg glæder
mig over at have holdt fast, det
har lønnet sig!
Siden er jeg gået i
tæt
samarbejde
med Jomfruens
Egede i Fakse,
hvor Niels Peter
Schack-Eyber har
istandsat et gammelt herresæde,
og driver nu et økologisk hotel/selskabslokaler. Det er et meget spændende projekt, som nu
kører på andet år.
Sidste år holdt vi påskemarked
med flere tusinde besøgende, i år
hedder det St. Bededagsmarked.
Alt i alt kan man vist kalde det en
happy ending.
… det gik jo alligevel!
Pia Prehn
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Fugle på Jungshoved
Vinteren har her først i februar
foreløbigt været usædvanligt
mild. Enkelte dage sidst i januar
har budt på nattefrost og lidt sne,
men ellers har det været den efterhånden velkendte grønne vinter.
Standfugle og vintergæster fra
nord, har haft det nemt indtil nu.
Det lune vejr og den megen nedbør har gjort marker og enge til
ekstra attraktive fourageringspladser for især gæs, men også
sang- og knopsvaner. De mange

Sangsvane

En vintergæst som jævnligt
kommer på besøg, er silkehalen.

oversvømmede marker og enge
der i øvrigt afslører tidligere tiders moser og vandhuller, er for
dem ideelle rastepladser. Der har
de bad og drikkevand lige i nærheden. Føden består på denne
årstid oftest af vintersæd og raps.
Det gælder om at få opbygget en
god fedtreserve til evt. dårlige tider med koldt vejr. Det er også
vigtigt med en god vægt når forårstrækket nordpå indledes, så
man ikke ankommer udmagret til
ynglepladsen.

Foto: Sune Madsen

Den dukker som regel op omkring årsskiftet hvor den kan ses
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flyve omkring for at rippe de sidste, ofte indtørrede og gærede
rønnebær. I år kom der dog ikke
den store invasion som kan forekomme enkelte år, men nogle
mindre flokke og enkeltindivider
er observeret. Da vinteren som
sagt, ikke har været særlig streng
er der ikke kommet mange havørne fra nord for at overvintre.
Havørneparret fra Evensø har
dog ofte kunnet ses over Jungshoved. Flere ungfugle som kan
være fra årets afkom på 3 unger,
har også kunnet ses. Den røde
glente som vel er en af vores
smukkeste rovfugle er af og til
også blevet set flyve omkring på
Jungshoved denne vinter. Den afsøger det åbne landskab for evt.
byttedyr og især ådsler. Den nyder blandt andet godt af de mange trafikdræbte dyr der på tragisk
vis pryder vores landeveje. Den
er derved med til at rydde op efter os, når vi med vores ofte hensynsløse fart påkører dyr.
Musvågen som er vores mest almindelige rovfugl, er hovedsagelig musejæger, men er overraskende nok også glad for at jage
regnorme. Man kan derfor se
dem vralte rundt på enge og marker på jagt efter en regnorm, ofte
efter regnvejr. På denne årstid
burde regnormen dog have gravet
sig langt ned i jorden, men ikke i
år og det viser bare hvor mildt vi
har haft det.

Foråret er lige om hjørnet! Det er
der flere fugle der bebuder. Man
kan faktisk allerede i jan/feb. opleve flere fugle der tager lidt forskud på foråret og dermed ynglesæsonen. Natuglen kan høres tude på stille og klare nætter i sin
kamp for et territorium og ikke
mindst et redehul. Natuglebestanden er ofte begrænset af hvor
mange hule træer der findes i et
område. Det er ofte en mangelvare, men en uglekasse opsat i et
højt stort træ et roligt sted, kan
løse denne boligmangel. Så hvis
man er interesseret i at have en
”musespiser” logerende, kan man
sætte en sådan op. Når man går
ud og lytter en stille vinternat, lyder det dog som om Jungshoved
har en pæn bestand af natugler.
Dens karakteristiske kald kan høres på flere kilometers afstand og
er ikke til af tage fejl af: den lyder som en rigtig ugle. Det afvekslende landskab med åbent
land og skov er ideelt natugleland. Ugler er desværre meget
udsatte i trafikken, da de er nataktive ligesom vores større pattedyr som hare, rådyr og grævling. De bliver blændet af lyset
og har derfor ofte svært ved at
flygte. De er alle set nedkørt på
Jungshovedvej.
En af de første fugle der synger,
er musvitten. Den kan allerede
høres først i januar med sin simple, men kønne og livsglade sang.
En sang der varmer i en kold og
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mørk tid hvor man ofte længes
efter foråret allerede i januar. Har
man en mejsekasse er det en god
ide at få den renset nu. Det er en
god hjælp til den kommende mejsefamillie, der derved ikke bliver
nær så plaget af lopper.
Selvom enkelte fuglearter bliver
hjemme og nyder godt af den
milde vinter, er langt hovedparten
af vores ynglefugle under sydligere himmelstrøg. De første trækfugle der ankommer i det tidlige
forår er de såkaldte vejrfugle der

Traner

Blæser vinden derimod fra østlige retninger, kan man i slutningen af marts være heldig at opleve tranetræk. Tranen står om foråret i det nordøstlige Tyskland og

ikke befinder sig ret langt væk i
vintertiden, nogle gange så tæt på
som i Sydvestjylland, men ellers
omkring Kanalegnene. De ankommer først på foråret når milde
vinde blæser fra Sydvest. Det er
typisk arter som sanglærke, vibe,
grågås og stær. De er hårdføre
fugle som kan klare kortere perioder med koldt vejr hvis vinteren
kommer tilbage. Skulle vinteren
rigtigt bide sig fast, trækker de
dog mod Sydvest igen.

Foto: Per Holmberg

venter på godt vejr før trækket
går over Østersøen til Sverige.
Når vinden er i øst som den ofte
er i godt vejr om foråret, drives
trækruten mod vest. Under så-
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danne vejrforhold kan man være
heldig at opleve tranetræk henover Jungshoved – et flot skue.
Sidste år blev flere hundrede set
trække over vores område. Man
er som regel ikke i tvivl når man
ser en trane. Den er en enorm
fugl med over 2 meter i vingefang. De flyver ofte i større flokke i lange v-formationer. Hvis de
støder på termik, som er en opstigende varm luftmasse, kan de
ligge og kredse for at få højde og
derefter igen flyve i aktiv flugt.
De har en meget karakteristisk
trompeterende stemme, som især
bruges om foråret og som afslører
dem på himlen.
Når lyset og varmen for alvor har
slået igennem i slutningen af
april, kommer de insektædende
fugle. Det er bl.a. de fugle som
man kalder de egentlige sangere.
De har et uanseeligt ensfarvet
brunt eller grønligt udseende og
lever ret

skjult. De besidder en stor stemme og er med til at gøre fuglekoret fuldendt. Det er blandt andet
løvsangeren som er almindelig i
skov og krat. En anden sangfugl
er Nattergalen som kan høres flere steder på Jungshoved. Den
synger kun fra starten af maj til
ca. midten af juni og trods sit
navn også om dagen. Dens levested er i fugtige skove og i tæt
krat, ofte i tilgroede moser. Det
kan anbefales at tage på en såkaldt nattergaletur i en mose eller
skov. Det er en god måde at lære
fuglenes sang fra hinanden på,
når fuglesangen er på sit højeste.
Man starter ca. en time før solopgang i et godt naturområde. Man
lytter hele morgenen igennem og
oplever hvordan den ene sangfugl
efter den anden tilslutter sig koret, for til sidst at være en hel
symfoni. God tur
Sune Madsen, Jungshoved
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Gravhøje på Jungshoved
De gamle storstensgrave, stendysserne og jættestuerne er et karakteristisk element i den danske
natur. De blev bygget over en
meget kort tidsperiode på få
hundrede år fra omkring 3500 f.
Kr. til 2800 f. Kr. De er bygget i
den tidligste bondestenalder og
lige efter, landbruget var kommet
til Danmark. Den oprindelige
mængde har været mindst
20.000, der i tidens løb er blevet
sløjfet og sprængt væk for bl.a. at
skaffe byggematerialer til kirker.
Lang- og runddysser blev bygget
først. De findes ved de gode jorder og som regel i nærheden af
kyster, søer eller åer. De har
sandsynligvis markeret, hvor der
boede mennesker. De tidligste
dysser blev anlagt til begravelse
for én person. Senere i perioden
tilføjede man en stenbygget indgang, så gravkammeret kunne
anvendes gentagne gange. Dysserne er opført af store sten og ofte med betydelige dæksten. Når
dyssen er dækket af en rund jordhøj, kaldes den en runddysse,
mens en langdysse kan have flere
kamre i en rektangulær høj.
Højen er afgrænset af store opretstående randsten, som dog ofte er
ødelagt ved pløjning eller lavet til
skærver. Langdysserne kan blive
temmelig lange. Helt op til 100
m. I St. Hestehaveskoven findes
en langdysse på 45 m. De døde
blev ofte grav-lagt med gaver i
form af personlige smykker, arbejdsredskaber og våben.
I slutningen af byggeperioden
blev dysserne afløst af jættestuerne. Jættestuerne blev bygget

med stor akkuratesse efter en bestemt byggestil. Kamrene kunne
være mandshøje og opnå længder
på 10-12 m med en stensat indgang. De blev brugt til begravelser gennem flere generationer.
Man kender eksempler på begravelser af mere end 100 individer.
Jættestuebegravelserne tager slut
omkring 2800 f. Kr., hvor man
går over til en anden begravelsesmetode.
På Jungshoved har ligget et utal
af dysser og jættestuer. De fleste
af højene er forsvundet ved overpløjning. Der er registreret 45
dysser eller jættestuer, men kun 5
er i dag synlige i landskabet.
Langt den største koncentration
af gravhøje har ligget fra Stenstrup og nordpå, nærmere bestemt på en linie fra Ambækgård
nordud til vejen mod Roneklint.
Gravhøjene har fulgt Ambækkens
løb på begge sider.
En anden stor koncentration ligger mellem Øen Smidstrup og
vestpå til Lundegård, specielt på
højdedraget, der kaldes Ravnebakken. Nogle af disse overpløjede gravhøje er tidens løb blevet
udgravet med bl.a. rige fund af
gravgaver. F.eks. blev en jættestue i Stenstrupområdet besigtiget
af Nationalmuseet i 1876 og senere udgravet. Her blev bl.a. fundet omkring 60 skeletter.
På Stenstrup Hovmark har ligget
en anden meget stor høj både i
bredde og højde, som siden er
overpløjet. Den blev kaldt
“Maglehøj”. Bønderne på Jungshoved kunne om den fortælle, at
den var set brændende og stående
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på pæle, og at underjordiske folk
dansede omkring den. Gravhøje
har ofte været forbundet med overtro. Maglehøj kan endnu ses i
terrænet som en forhøjning på
marken. Den ligger på højre side
af Jungshoved Forsamlingshus
set fra vejen og tæt på denne.
De fem gravhøje, der endnu kan
ses på Jungshoved, er alle mere
eller mindre beskadiget af menneskelig aktivitet. Den bedst bevarede er runddyssen “Mistelhøj”
ved Mistelhøjvej. Den er stærkt
afgravet hele vejen rundt mest på
østsiden, mens hovedgraven
sandsynligvis er intakt. Mistelhøj
står dog i dag som et flot monument i vores landskab.

Mistelhøj
En anden runddysse er “Lundegårdshøjen”. Den kan ses på
marken bag nybyggeriet ved
Lundegård. Den menes at have
haft en ganske anseelig størrelse,
men er i dag stærkt ødelagt af afgravning hele vejen rundt og med
en udhulet top. Da jeg for nylig
besøgte stedet kunne det ses, at
højen ydermere var fyldt med
gamle brædder og tagplader,
sandsynligvis efter børns, hulebyggeri.

Lundegårdshøj
Den mest kendte af vores gravhøje er “Svend Gønges Hule”. Det
er en lille jættestue, der ligger i
skoven nordøst for Bønsvig tæt
ved kysten. Den har et 3 m langt
gravkammer af 7 bæresten og én
dæksten tilbage samt en kort indgang. Jættestuen har fået navn efter Gøngehøvdingen, der menes
at have søgt skjul i gravkammeret
under svenskekrigen i 1600tallet. Jættestuen blev restaureret
i 90’erne, og der blev sat en informationstavle op ved stedet.

Svend Gønges Hule
I St. Hestehaveskoven ligger
langdyssen på de 45 m. Den er
stærkt ødelagt. Der er kun enkelte
randsten tilbage og et åbent, ødelagt gravkammer. I Repholtz’ beskrivelse over Baroniet Stampenborg fra 1820 bliver dyssen beskrevet med ca. 80 intakte rand-
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sten. Så meget er siden forsvundet.

Langdysse, St. Hestehave
Syd for langdyssen ligger den
sidste høj. En meget ødelagt jættestue, hvis kammer kun har fem
bæresten tilbage. Spredt på højen
kan ses en del sprængte sten fra
det ødelagte gravkammer. Jættestuen har været udsat for en privat udgravning.

Jættestuen i Bønsvigskoven
Kulturarvsstyrelsen har så sent
som oktober 2003 set på lokaliteterne ved Lundegårde-Smidstrup
med de mange overpløjede gravhøje. Da flere af de overpløjede
høje stadig kan have bevarede
elementer i jorden, påpeges det,
at man må være særligt påpasselig med planlægning af, hvordan
området i fremtiden skal beskyttes.

Artikel Møns folkeblad 24.6.1924
Hvis de rester, vi i dag har tilbage
af gravhøjene, skal kunne ses af
fremtidige generationer, må vi alle være med til at værne om disse
fortidsminder.
Med disse ord opfordres til en
rundt på Jungshoved for ved selvsyn at opleve de tilbageblevne
gravhøje.

Anne Okholm
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Forsamlingshuset
Vi afholdt generalforsamling den
31. oktober 2006 Her blev Bent
Henriksen og Henning (Sofus)
Hansen valgt ind i bestyrelsen.
På det første bestyrelsesmøde
konstituerede vi os således:
Formand Tonny Vang, næstformand Mona Nielsen og kasserer
Hanne Hansen-Pedersen, de øvrige medlemmer er Børge Olsen,
Jens Ottosen, Palle Nerup, Bent
Henriksen, Henning (Sofus) Hansen og Kaj Jensen. Som suppleanter blev valgt Lene Kristensen
og Bjørn Andersen. I støtteforeningen sidder Lone Petersen,
Erik Nielsen og Jens Anker Hansen.
I løbet af sommeren har vi fået
lagt nyt tag over toiletbygningen,
og der er blevet kalket og sværtet
grund på hele bygningen. Vi har
brugt nogle af de penge, vi fik
ind ved sidste loppemarked til afslibning af gulv i den store og lille sal. Det er blevet rigtig pænt.
Lige nu ser vi på ny opvaskemaskine. Den gamle er utæt, så
det er tiltrængt.

Igen i år skal vi spille dilettant.
Det bliver lørdag den 24. marts
og igen torsdag den 29. marts.
Maja Vang og Karsten Nielsen
har påtaget sig jobbet som in-

struktører, og vi har fået Margrethe Christensen til at sidde i kassen og holde styr på tropperne.
Stykket, vi skal opføre, hedder
”Svigermor på tilbud”. Det foregår på et kontor, hvor der sker
lidt af hvert. Verner, der spilles af
Tonny Vang, er opfinder uden
succes og forretningsmand uden
penge. Ellen, der spilles af Cecilie Betak Olsen, er Verners kone,
en dyr dame. Evald Fuskeriis, der
spilles af Bent Nielsen, er direktør og far til Ellen og svigerfar til
Verner. Evelyn, der spilles af
Anna-Lise Nielsen, er direktørfruen. Bimse, der spilles af Lars
Hyltoft, er lettere psykotisk rocker. Bente, der spilles af Hanne
Hansen-Pedersen, er Bimses kone, men har et forhold til Evald
Fuskeriis. Stinne, der spilles af
Kisten Petersen, er Verners sekretær, en dame med ben i næsen. Gregersen, der spilles af
Bjørn Andersen, er kriminalassistent. Stykket er et rigtigt dilettantstykke, hvor man kan få rørt
lattermusklerne, så vi håber at alle har lyst at komme.
Til sommer skal vi holde loppemarked igen, så hvis I har nogle
effekter, I gerne vil have afhentet,
kan I henvende Jer til Mona Nielsen på tlf. 55 99 91 62 eller Tonny og Maja Vang på tlf. 55 99 93
06.
P.b.v.
Tonny Vang, Jungshoved
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Mit liv som suppleant i menighedsrådet
.. eller sådan vælges en ny præst
Da jeg efteråret 2004 blev spurgt,
ger, blandt hvilke der skulle udom jeg ville indtræde som supvælges et antal kandidater, og vi
pleant i Jungshoved menighedsblev enige om 5, der skulle inviråd, sagde jeg straks ja tak. Hverteres til prøveprædiken og en efvet har ikke medført den store arterfølgende samtale.
bejdsbyrde, idet jeg ikke mindes
En prøveprædiken foregår i store
at have deltaget i et eneste møde i
træk som en almindelig gudstjede forløbne to år. Men i efteråret
neste, bortset fra, at der ikke er
2006 skulle der ansættes ny præst
altergang. Organist og kirketjener
i Allerslev og Jungshoved sogne,
varetager deres funktioner som
og så måtte selv suppleanterne
på en helt almindelig søndag,
træde i karakter!
men for både præst og menigValg af ny præst er faktisk en af
hedsråd er det noget ganske særmenighedsrådets
allervigtigste
ligt, og der er en lidt spændt
opgaver. Selvom de fleste af os
måske ikke til daglig har en meget stærk tilknytning til kirken,
medvirker præsten jo som regel i
nogle af de vigtigste begivenheder i vores liv, ligesom præsten
nok for de fleste af os personificerer den folkekirke, vi er
medlem af.
Nu er det ikke sådan, at menighedsrådet alene afgør, hvem der
skal være præst, men biskoppen
retter sig som regel efter menighedsrådets indstilling i sin indstilling til kirkeministeriet.
På et første, orienterende møde
var biskop Jan Lindhardt og
provst Peter Fischer-Møller komstemning. Det er jo det første
met til stede for at ”lede forhandtryk, man får af hinanden.
lingerne” og vejlede menighedsstens ægtefælle er også med – og
rådet i forbindelse med valget.
det er nok ikke mindre spændenDer var indkommet 18 ansøgnin-
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de for ham eller hende, der jo
skal ”flytte med”.
Efter prædiken i kirken mødtes
ansøgeren plus ægtefælle med
menighedsrådet over en kop kaffe m.v. Her kunne begge parter
stille spørgsmål, fortælle om sig
selv – sælge varen om man så må
sige - og forsøge at danne sig et
indtryk af hinanden. Også ægtefællerne måtte holde for, og selvom det kan lyde lidt gammeldags
(måske endda diskriminerende)
er det jo utrolig vigtigt, at præstens kone eller præstens mand
også kan falde til i ”embedet”. I
vores tilfælde blev ansøgerne til
og med stillet over for to menighedsråd på én gang, men de tog
det pænt.
Når ”ansættelsessamtalen” var
slut, fulgte en i de fleste tilfælde
livlig debat i menighedsrådet.
Kandidaternes stærke og svage
sider blev vendt i luften: Alder,
erfaring, hidtidige karriere, planer
for og ideer til menighedsarbejdet, familieforhold - og prædiken
ikke at forglemme.
Selvom det var lidt krævende at
skulle i kirke 5 aftener på to uger
(kandidaterne var inviteret til kl.
18 i de to kirker på skift), var det
en utroligt spændende proces.
Det var også en meget demokratisk proces, hvor hvert enkelt
medlem af menighedsrådene fik
lejlighed til at fremlægge og ar-

gumentere for sit indtryk af ansøgerne.
Efter den sidste prøveprædiken er
det afgørelsens time. Man skal
blive enige om, hvem der skal
indstilles til embedet. Provsten er
hidkaldt for at alt kan gå rigtigt
til. Der er meget stramme regler
for, hvordan afstemningen skal
finde sted, og det er utrolig vigtigt, at de bliver nøje overholdt,
så ingen kan klage over forløbet.
I så fald skal hele processen nemlig gå om!
Men det lykkedes. Og selvom jeg
(som 2. suppleant) på grund af de
indviklede regler alligevel ikke
skulle deltage i den hemmelige
afstemning (men måtte vente udenfor døren sammen med provsten), har jeg ladet mig fortælle,
at det hele foregik i god ro og orden og i den gode stemning, som
prægede hele forløbet.
Alt i alt kan jeg kun sige, at det
har været rigtigt spændende at
være med. Tænk på, om det ikke
var noget for dig at stille op til
næste menighedsrådsvalg om to
år!
Merete Siegumfeldt
Suppleant i
Jungshoved Menighedsråd
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KIRKE-NYT
GUDSTJENESTER
Marts, april, maj, juni 2007
18. marts
25. marts
1. april
5. april
6. april
8. april
9. april
15. april
22. april
29. april
4. maj
6. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj
28. maj
3. juni
10. juni
17. juni
23. juni
24. juni

Jungshoved
9.00 (Marianne Gaarden)
9.00
Ingen TM: Præstø: 9.00
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
Ingen TM: Konfirmation
Skibinge 10.30
3. søndag efter påske
10.30
Ingen 9.00 Bårse
Bededag
9.00
10.30
4. søndag efter påske
Ingen
10.30 Konfirmation
5. søndag efter påske
10.30 Konfirmation Ingen
Kr. Himmelfartsdag
9.00
10.30
6. søndag efter påske
9.00 Søren S. Linck Ingen
Pinsedag
10.30
9.00
2. Pinsedag
9.00
10.30
Trinitatis søndag
10.30
9.00
1. søndag efter Trinitatis Ingen
10.30 Bårse/Beldringe 9.00
2. søndag efter Trinitatis 9.00
10.30
Sct. Hans aften
20.00
3. søndag efter Trinitatis 10.30
Ingen Bårse/Beldringe 9.00
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske

Allerslev
Ingen
10.30
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
9.00
9.00

Kirkebil
I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en
kop kaffe (eller te) og en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er
der kun én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne uanset tidspunkt. Det koster 5 kr. at
benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne og fra Præstø. Man
skal tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg Taxa, telefon 55 37 06 45
Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd
Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06
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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
55 99 12 09

ALLERSLEV
Graver Bent Sørensen
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Helle Johansen
55 99 62 90

JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Bente Wermuth
55 99 90 06
Kirkeværge Aase Petersen
55 99 37 39
Samtlige ansatte i begge kirker holder
deres ugentlige fridag om mandagen.

Endelig lykkedes det!
Omsider kan vi slutte den
”præsteløse” periode. Dvs. vi
har i de seneste måneder haft
en fast vikar, pastor Lis-Ann
Rotem, som vi tog en hjertelig
afsked med d. 28. januar. Hun
var en kompetent dame, der
fint klarede vikariatet i både
Allerslev og Jungshoved samt
i Præstø og Skibinge.
Søndag d. 4. februar 2007 blev
pastor Torben Møllenbach
indsat i Allerslev Kirke kl. 9
og i Jungshoved Kirke kl. 11,
og det var begge steder en god
og højtidelig oplevelse, der
blev overværet af mange. Indsættelsen blev foretaget af den
nyudnævnte provst for StegeVordingborg Provsti, Mette
Magnusson, der er sognepræst i Køng og Svinø.
Der skal lyde en meget varm
velkomst til vores nye sognepræst og hans familie! Vi håber og tror, at de alle vil føle
sig godt tilpas i vore to små
landsogne. Og vi ser frem til,
at vores kirkeliv kommer i en
fast og rolig gænge, dog ikke
uden ny inspiration og gode
impulser til gavn for sognebørn i alle aldre.
Med venlig hilsen
Bente Wermuth
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KIRKE-NYT
PRAKTISKE OPLYSNINGER
FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter
fødslen. Man skal medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra
sygehuset, forældrenes dåbs eller navneattester, en eventuel
vielsesattest eller – hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift – en omsorgs- og ansvarserklæring.
DÅB
Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan
ske ved dåb eller ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man
sig til sognepræsten. Præsten skal bruge begge forældres dåbs eller
navneattester samt vielsesattest, hvis den foreligger. Ved dåb skal
man desuden have navn og adresse på mindst tre faddere. En gudmor eller gudfar er også fadder. Man skal være døbt for at være
fadder og skal være over konfirmationsalderen (men behøver ikke
at være konfirmeret).

VIELSE
Vielsesdato og kirke skal aftales med præsten, hvor der også oplyses
om papirer og aftales tid for samtale.

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

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

KENDT FÆLLESGRAV
Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav – både til
urnegrave og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads,
hvor gravstenene er af ens størrelse og nedfældet i grønsværen.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til graveren.
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Fra lokalrådet

Jungshoved får sin egen hjemmeside

I Lokalrådet har vi længe arbejdet
på at få etableret en hjemmeside
for hele Jungshoved. Hjemmesiden er klar i løbet af foråret, og
den kommer til at ligge på webadr. www.jungshoved.net, så kig
ind på adressen i den kommende
tid og se, om der er sket noget.
Hjemmesidens formål er at servicere lokalområdet med information og interaktiv korrespondance. Ideen til hjemmesiden fik vi i
forbindelse med Lokalrådets ideværksted til påskemarked på
skolen i 2006. Lokalrådet håber,
at hjemmesiden vil fremme kommunikationen lokalt, og at den
kan være med til at bygge bro til
den nye storkommune.
Vi kalder det en demokratisk
hjemmeside, fordi alle borgere,
der har lyst til at deltage i arbejdet med at lægge indhold på
hjemmesiden, kan være med som
redaktører. Vi håber dermed på at
få skabt en hjemmeside under
konstant forandring, og at alle begivenheder, aktiviteter og debatter på Jungshoved bliver synlige
for lokalområdets borgere og for
nysgerrige udefra.
På hjemmesiden kan man finde
information på mange niveauer.
På de permanente sider vil der fx.
være kort over Jungshoved, informationer om og beskrivelse af
vores lokalområde. Her vil man

også kunne finde Jungshoveds
gallerier, og et erhvervskartotek.
Vi har også en ide om at drive et
debatpunkt, hvor borgere på
Jungshoved kan debattere om
tykt og tyndt. Der vil også være
plads til at annoncere aktiviteter,
det kan være alt fra koncerter til
loppemarkeder. Der vil kunne
findes vejvisning til kommunens
instanser, og links til nyttig information om transport mm.
Vi opfordrer fx. menighedsrådet
til selv at drive et menupunkt på
siden. Det kunne fx tænkes, at
præsten fik lyst til at publicere
sin prædiken, så de sognebørn
der ikke kom i kirke, kan følge
med fra hjemmesiden. Ligeledes
kan områdets foreninger få plads
på jungshoved.net.
Siden er enkelt og overskueligt
designet for at det skal være så let
som muligt både at være besøgende og redaktør på siden. Siden
er lavet som en online CMS løsning (på dansk indholds-styringssystem), det betyder, at man med
et password kan logge sig ind på
indholdssiden, og skrive direkte
til hjemmesiden fra en hvilken
som helst computer med en internetadgang. Hvis man fx. er redaktør for Lokalrådet, vil man
kun have adgang til denne særlige del af hjemmesiden.
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Ide og design af hjemmesiden er
lavet af Ninna Nygaard, som driver kommunikationsfirmaet NNDesign, og som sidder i lokalrådet. Ninna Nygaard, har lagt nogle få professionelle og mange frivillige arbejdstimer i at få ideerne
til at spille sammen med det indkøbte CMS system, og glæder sig
meget til at følge med i udviklingen på siden.
Lokalrådet håber, at der er mange
der får lyst til at deltage i at få
jungshoved.net til at blive et livligt virtuelt mødested på Jungshoved. Der vil blive afholdt et redaktørmøde, når siden rigtig går i

luften, interesserede kan tilmelde
sig på hjemmesiden. Vi håber, at
en flok friske redaktører er på banen til den tid.
Der vil også blive afholdt en fotokonkurrence, og vi håber, at
borgere, som ligger inde med
spændende billeder fra lokalområdet vil deltage.
Driften af hjemmesiden skal bl.a.
betales af reklamebannere, som
kan købes af alle til priser fra 500
til 2000 Man kan bestille sin bannerplads via hjemmesiden.
Ninna Nygaard

www.jungshoved.net

Skolegang på Jungshoved i 60´erne
Jeg begyndte at gå i skole i 1.
klasse i Roneklint Forskole, som
lå der, hvor Dyremarken 3 er i
dag.
Det var d. 19. august 1960, og
lærerinden hed frk. Andersen. En
meget sød ældre dame, som vi
kun havde i 1. klasse. Derefter
gik hun på pension og flyttede til
Nyborg, hvor hun havde familie.

Hr. Wæver var en slags pedel på
skolen, og Fransigne Wæver var
rengøringsdame. De boede som
naboer til skolen. Der var kakkelovn i skolen, som skulle fyres op
om morgenen. Der var også lokum i gården. Familien Wæver
havde en colliehund, der hed
”Ole”. Den kom ind i skolen og
legede med os. Frk. Andersen var
også meget glad for hunden. Den
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lå ofte inde på hendes hvide gulvtæppe, mens hun spillede på klaver.
Dengang hun rejste samlede vi
ind til en afskedsgave til hende.
Det var en figur af en colliehund.
Efter sommerferien i 2. klasse fik
vi et brev fra frk. Andersen, hvor
hun fortalte at ”Ole” nu lå på klaveret i stedet for på gulvet. I 2.
klasse havde vi Sara Nørskov
som lærerinde. Hun havde været
på Grønland. Det fortalte hun tit
om. Vi kom til skolen, ved at
Poul Mikkelsen fra ”Strandgår-

Jungshoved skole 4.kl. 1964-1965

den” i Bøget kørte os i en minibus, som ejedes af Aksel Frederiksen, Bøget. Han kørte selv lokalrutebil, Jungshoved – Præstø.
3.-5. klasse gik jeg i Jungshoved
Centralskole. Der underviste H.
P. Nielsen og Inger-Marie Lund
Sørensen. Den tredje lærerstilling
var besat med forskellige vikarer.
Til sidst kom der en lærer, som
hed Terpager. Han gik meget op i
at udstoppe dyr. Fra 6. – 9. klasse
gik jeg på Abildhøjskolen i Præstø. Jeg afsluttede min skolegang
i juni 1969.
Merete Larsen, Duevangen.
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Vores tur til Indien

Hej! Mit navn er Frederikke, og
jeg kommer fra Stavreby. I øjeblikket tager jeg 10. klasse på
Langelands Efterskole, en kreativ
musik-drama-kunst
efterskole.
Til sommer rejser jeg et år til
USA med EF som udvekslingsstudent, hvor jeg skal gå på High
School. Mine fremtidige planer er
at uddanne mig som journalist, så
da Knud Jacobsen spurgte, om
jeg ville starte ”Stafetten”, kunne
jeg ikke andet end sige ja.
Jeg har i år, sammen med min familie, fejret både jul og nytår
langt væk fra de danske traditioner og julemad, nemlig i Indien.
Det var en tur, vi havde planlagt
gennem flere år, så det var en stor
dag, da vi skulle af sted. En af

grundene til netop at vælge Indien var, at min søster Freja (11) er
adopteret derfra; og derfor var et
besøg på hendes børnehjem også
indlagt i turen. Mine forældre og
jeg havde før været i Indien, i
Goa i 1996.
Det var en tur på 21 dage, der
startede morgenen d. 23. december i Kastrup, hvor flyet lettede
mod staten Kerala i det sydlige
Indien, nærmere betegnet, byen
Kochin, en hyggelig fiskerby.
Der tilbragte vi juleaften på en
dejlig indisk restaurant.
Efter at have tilbragt et par skønne dage i Kochin gik turen videre
til bjergene og byen Vagamon,
hvor vi boede på et home-stay
midt i den dejligste plantage,
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hvori der bl.a. groede kanel, vanille, peber, kardemomme og
gummi, for bare at nævne nogle
få. Vi fik en guidet tur gennem
hele den store plantage, der sluttede af med en frisk dukkert i en
smuk naturdannet pool, der lå i
skygge af store smukke palmer.

Efter et par dage i Vagamon,
hvor vi både havde været til stor
hindu tempel festival, der
de om noget man ville se i fjernsynet der næsten umuligt kunne
være virkeligt, set et børnehjem
på toppen af et bjerg og besøgt et
munkekloster, gik turen videre til
Backwaters, hvor vi skulle bo og
overnatte på en husbåd, mens vi
sejlede langs de smukke kanaler,
der gik gennem små hyggelige
landsbyer.
Efter en nat på båden, lagde vi til
ved ”Our Land”, der er en lille ø,
hvorpå der blot lå vores ”hytte”.
Her blev der taget rigtig godt af
os af de ansatte på øen, hvor vi
fejrede nytår med et andet hold

danskere, der boede i den anden
halvdel af vores lille ”hytte”. Da
det jo var en ø vi boede på, foregik al transport til og fra øen med
kano. Også den dag, vi skulle af
sted. Vores 5 store kufferter blev
læsset på kanoen, og så var det
bare af sted.
Da vi engang
nåede land,
blev vi hentet
af en chauffør, der kørte
os den 4 timers tur sydpå til feriebyen Kovalam;
et dejligt sted
for badeturister. Her blev
vi indlogeret
på et ”Beach
Resort”, med
blot 2 minutters gang til
bølgerne og
det dejlige sand. Her var der
dømt badeferie de efterfølgende 6
dage.
Det var skønt endelig at sidde
ved en strand og slikke sol, imens
et hav af sælgere vandrede rundt
mellem de badende gæster for at
sælge tæpper, hatte, solbriller eller måske en lækker og frisk
frugtsalat med b. la. papaja, ananas, kokos, babybananer og jackfruit. Strandpromenaden var
spækket med restauranter og små
hyggelige boder, hvor man konstant blev kontaktet af desperate
sælgere.
Da vi en aften skulle have fremkaldt vores mange billeder, vi
havde taget gennem turen, gik vi
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ind i en lille fotoshop. Her mødte
vi en frisk ung mand, der viste
sig at blive en af vores gode venner. Santosh, som han hed, inviterede os endda hjem til sig selv
en aften. Her mødte vi hans vidunderlige familie, bestående af
hans mor, søster og en bror. Faderen var på arbejde. Her fik vi
tilberedt den dejligste indiske
mad, og selvfølgelig skulle den
spises på indisk vis; med hænderne. Vi fik også handlet i det
lokale supermarked og været hos
en indisk frisør.
Efter knap en uge med afslapning
langt væk fra det hele, var det tid
til at komme videre. Vi blev kørt
til Keralas hovedstad, Trivandrum, hvorfra vi skulle tage et indenrigsfly nordpå til staten Maharashtra, nærmere betegnet byen
Mumbai (Bombay), der er en stor
handelsby og turistmål med over
17 mio. registrede indbyggere.
Her boede vi på et meget pænt
hotel, der lå blot 5 minutters gang
fra det berømte Taj Mahal Hotel
og seværdigheden ”Gateway Of
India”.
Vi blev taget på en guidet tur
gennem Mumbais travle gader af
en lille indisk dame. Her fik vi
set Gandhis hus, et stort vaskeri,
hvor alt blev foretaget ved håndkraft og kun af mænd og drenge.
På samme dag sejlede vi også til
øen Elephanta, hvor man blev
mødt af et utal af boder med
imødekommende og igen desperate sælgere. På øen var også at
finde gamle grotter, hvor de hinduistiske guder var udhugget i
væggene. En dag besøgte vi også
min søster Frejas børnehjem Bal

Vikas, der også lå i Mumbai.
Selv om det lå i samme by, tog
det ca. halvanden time at køre i
bil dertil. Desværre var det ikke
det samme hus, min søster havde
været i, da hun var der, men det
var stadig en stor oplevelse at
komme der. Nogle af hjælperne,
havde også været der, mens Freja
var der, men de kunne dog ikke
huske hende. Hver måned sendes
der ca. 2-3 børn til Danmark fra
dette børnehjem.
En tur på en af de lange gader
med kopivarer blev det da også
til. Vores hotel lå på en sidegade
til en af de største af disse gader.
Her lå de rigtige mærkevarebutikker, som f.eks. Lacoste, United
Colors of Benetton, Ralph Lauren
og andre på den ene side af gaden, hvor boderne med kopivarer
lå på den modsatte side.
Efter 20 dage med fantastiske og
uforglemmelige oplevelser var
det tid til at komme hjem til det
kolde Danmark. Så tidlig morgen
d.12. januar pakkede vi og sagde
farvel til Incredible India.
Ca. 24 timer efter vi var stået op
i Mumbai, stod vi nu hjemme hos
os selv i Stavreby
Det blev en tur, vi helt sikkert vil
huske og aldrig glemme. En tur
fyldt med oplevelser, fantastiske
indtryk, pragtfulde mennesker og
en helt anden kultur.
Det er helt uden tvivl, at vi vil
tilbage til sådan et fantastisk
land.
Til enhver der bare tænker på at
tage til Indien: GØR DET!
Frederikke Rasmussen, Stavreby
Frederikke giver stafetten videre
til Anni Hein, Stavreby
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Året der er gået i JIF:
Så er endnu et år gået i JIF. Generalforsamlingen nærmer sig, og
det er tid til at tænke tilbage på året der er gået.
Vi blev til generalforsamlingen
fusioneret med Præstø Svømmeklub, så JIF har nu ca. 430 medlemmer. Det er gået godt. Det
næste bliver så, hvad sker der
med Tokay, når skolen lukker for
kostskoleelever, vi har forhørt os,
men ingen kender på nuværende
tidspunkt til noget.
En smuk dag i maj kunne Erland
Larsen fra veteran fodbold holde
50 års jubilæum som medlem i
JIF, det blev fejret med en fodboldkamp og en lille reception i
klubhuset.
Vi har måttet lukke Bordtennis
ned, da der kun var 4 medlemmer
tilbage. Men vi prøver igen, hvis
og når der igen bliver tilslutning.
Vi prøvede at sende breve til
medlemmerne om hjælp til arrangementer, men vi blev desværre meget skuffede, da vi næ-

sten ingen tilbagemeldinger har
fået. Vi har den faste skare af
folk som altid støtter op om os,
men det kunne være dejligt med
mere hjælp.
Efter en dejlig Sommerfest med
fodboldturnering og Landlægger
stævne, kom så traktortrækket
som vi valgte at holde over 2 dage. Det blev et rigtigt godt arrangement, vi har fået meget ros fra
andre trækkere.
Så vi er på igen til september.
Det har ellers været en træt bestyrelse, flere har overvejet at træde
tilbage ved Generalforsamlingen,
men efter megen snak har alle 4
ønsket genvalg. Vi har brugt
mange timer i JIF, men nu har vi
lavet 2 udvalg som skal tage sig
af sommerfesten og traktortræk,
så bestyrelsen har mere tid til bestyrelsesarbejde.
Vi håber på et godt år i JIF, og
håber at mange af jer vil støtte op
om vores arrangementer.
Hilsen Majbritt Nielsen

Sommerfest i JIF
Husk Sommerfesten
Lørdag d. 28. juli 2007Vi starter dagen med
fodbold- og landlæggerstævne

Sæt kryds i kalenderen
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Badminton i Jungshoved IdrætsForening
På opfordring af ”redaktøren”,
her lidt om badmintonsporten,
som jeg har oplevet det i min tid i
Jungshoved Idrætsforening.
Først lidt historie.
Trods ihærdig søgen og spørgen er det ikke lykkedes
mig, rent tidsmæssigt at
fastlægge, hvornår badminton startede på Jungshoved Skole.
Da jeg kom til Jungshoved i
1971, og blev medlem af Jungshoved Gymnastik- og Idrætsforening (JGIF), var der malet striber til én bane på gymnastiksalens gulv på Jungshoved Skole.
Enkelte, har jeg fået oplyst, dyrkede dengang sporten på motionsniveau. Startstidspunktet ligger som sagt hen i det uvisse.
I sidste halvdel af halvfjerdserne
blev et længe næret ønske imidlertid til virkelighed, nemlig opførelsen og indvielsen af Præstøhallen. Der var nu mulighed for
at dyrke tennis, indendørsfodbold, basketball, volleyball og
ikke mindst badminton. Der var
plads til hele fem baner.
I egenskab af bestyrelsesmedlem
i JGIF, blev jeg også medlem af
et dengang nyoprettet ”banefordelingsudvalg” i Præstøhallen. Et
udvalg bestående af repræsentanter for alle Præstø Kommunes
idrætsklubber. Et udvalg der

skulle forestå fordeling af tider
og aktiviteter i hallen.
Jungshoved fik i starten nogle
badmintonbaner hver mandag aften, og der kom efterfølgende
mere
gang i
badmintonafdelingen. Mange har
gennem årene haft megen glæde
af de ”rigtige” badmintonbaner i hallen (højt til loftet og de
rigtige banemål).
Det smittede glædeligvis også af
på udnyttelsen af banen på
Jungshoved skole. Flere blev således aktive udøvere af den populære sport.
I JIF har vi aldrig dyrket sporten
på konkurrenceniveau, men kun
som en ren motionssport. Det
nærmeste vi er kommet konkurrence har været den årlige afholdelse af ”JIF-mesterskaberne”,
som klubben i mange år afholdt,
når vintersæsonen var slut. Det
var et stævne, hvor interesserede
i klubben mødte op og deltog i en
alle mod alle hygge-turnering. Et
arrangement, som flere har givet
udtryk for, gerne må blive taget
op igen.
I dag har vi stadig baner i
Præstøhallen, hvor adskillige udøvere har været med lige fra hallens indvielse. Der er ydermere
medlemmer, der stadig udnytter
skolens ene bane. Alle dyrker det
for fornøjelsens, for motionens
eller for samværets skyld.
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Det har desuden i mange år været
en vinteraktivitet, som mange aktive fodboldspillere har draget
nytte af, specielt i den periode af
året hvor fodbolden ligger stille.
Der er en sjov sport og det er en
sport, hvor man på én og samme
tid kan både hygge sig og få motion.
Skulle nogen have lyst til at prøve, ved jeg, at der stadig er ledige

tider på skolen i Jungshoved, om
ikke i denne sæson (der er kun
knap 1 måneder tilbage af sæsonen) så i sæsonen 2007-2008,
hvor der er mulighed for tider i
både hallen og på skolen. Det er
blot at kontakte badmintonformanden i bestyrelsen.
Mogens Prip, Jungshoved

JIF Svømning
Så er der gået et halvt år siden
Præstø Svømmeklub blev slået
sammen med JIF. Sammenlægningen er gået rimeligt smertefrit,
selv om vi næsten har fordoblet
medlemstallet i svømmeafdelingen. Det har krævet lidt mere koordination og givet kassereren
lidt mere arbejde.
Der har været lidt problemer med
at finde trænere, men det er gået.
Da Linda flyttede 1/1 2007, stod
vi akut og manglede en vandaerobictræner, men så sprang Lene
heldigvis til og tog over.
Vi har udvidet med endnu et børnebegynderhold om torsdagen, så
vi nu har undervisning mandag,
tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 til
20.00. Vi har 17 børnehold, 2 aerobichold, 2 voksenhold og
”fjordsvømmerholdet" samt en
del forældre, der benytter sig af at
kunne motionssvømme, mens
børnene får undervisning. Alt i
alt ca. 280 medlemmer.

Om mandagen er det Lena, Majbritt, Rasmus, Lene og Connie
der er trænere, tirsdag er det Lillian, Dorthe og Jens og torsdag er
det Bo, Louise, Henrik og Kaare.
Vi har forsøgt at indføre muligheden for deltagelse i svømmestævner. Vi var af sted i januar
med 5 svømmere til landsdelsmesterskaber. Det gik fint, vi fik ikke nogen landsdelsmestre, men
svømmerne klarede det fint og
havde en god oplevelse. Der var
fin opbakning fra forældrene. Det
var dejligt.
Primo februar skal vi til et begynderstævne i Herlufsholm med
ca. 20 svømmere og håber på
endnu en positiv oplevelse.
Svømmesæsonen slutter mandag
den 30/4 2007. Vi håber på opstart af den nye sæson ultimo august 2007. Men da situationen
omkring fremtiden for svømmehallen er usikker/ukendt i forbindelse med lukning af Tokai Boar-
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dingschool til marts 2008, ved vi
i skrivende stund ikke, hvor vidt

vi har en svømmehal til rådighed
eller ej.
Connie Dalsgaard

JIF-kalender:
Svømning
Badminton i hallen
Badminton på skolen
Basket
Volley
Badminton i hallen
Badminton på skolen
Volley

slutter mandag d. 30. april
slutter d. 1. maj
slutter d. 1. april
følger skolernes ferie.
slutter d. 1. maj.
starter op igen d. 27. august
starter op d. 1. oktober
starter op d. 5. september

Opstart af de andre idrætsgrene
Se opslag i avisen i starten af august.
Sommerfesten
Traktortræk

d. 28/7 2007
15-16/9 2007

Husker:
Ønsker du ikke mere at gå på et hold/ idrætsgren, så husk venligst at give
besked inden opstarten, da der så kan komme andre på holdet i stedet.
JIF´s tøndeslagning søndag d.18. februar på Jungshoved skole.
Der deltog 30 børn
og 32 voksne.
Kattedronningerne er nr. 1 og nr. 2
fra venstre: Niclas
og Louise.
Kattekongerne er
nr. 3 og 4 : Emil og
Marcus.
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Pensionistforeningen
Tirsdagshyggen
Vi starter kl. 13.30, og p.t. kommer der 20-24 personer. Der spilles Whist, 500, Yatzi og nogen
hygger sig med deres håndarbejde. Og så er der dem, der kommer for at få en sludder og en kop

kaffe. Fremover bliver der også
mulighed for at spille billard i
strandjægernes lokale, hvor der
også findes bobspil og dart. For
10 kr. kan der købes kaffe/the og
kage, derudover sælges der øl og
vand.

Annonce:
Julefrokost
Vi kom til et julepyntet bord i
Vestlokalet med medbragt mad
og 1 gave til 20-25 kr. Mens vi
spiste, blev der snakket og skålet
livligt, senere blev der serveret
kaffe. Ved kaffen holdt vi auktion på de medbragte pakker, der
blev budt flittigt af alle, og i løbet
af julefrokosten sang vi en masse
danske julesange.
Det var en dejlig eftermiddag
med hyggeligt samvær.
Hanne Rasmussen

Lånehund søges
Vi har desværre været i den triste situation, at vi måtte aflive vores trofaste,
dejlige, søde og rare hund p.g.a. sygdom her i weekenden.
Dette har efterladt et meget stort savn, da vi var meget glade for vores
hund. Vi har dog ingen intentioner om at anskaffe os en ny hund på fuldtid
lige for øjeblikket, da vi ikke synes, at vi har tilstrækkelig god tid til at tage
os af en ny hund.
Vi sætter derfor denne annonce op, fordi vi tænkte, at der måske er nogle
personer her på Jungshoved, som ind i mellem har dårlig samvittighed
overfor deres hund, fordi de ikke har tid nok til den.
Så hvis du / I har brug for at få jeres hund i ”aflastning”, så henvend dig /
jer på nedenstående telefonnumre og lad os tale om det.
Med venlig hilsen
Nina J. Balslev
PS:
Det skal være en hund, som kan tåle at gå med på nogle lange traveture.
Henvendelse på mobil: 29 99 34 86 eller fastnet 55 99 99 32
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Vævestuen i Roneklint
Af Mai-Britt Bille
Vibeke har opfordret mig til at
mange småbørn der var i familiskrive lidt til bladet om vævning
en. Er egentligt uddannet socialsamt om vævestuen i Roneklint.
pædagog, men har sideløbende
Huset, vi bor i, har vi fået bygget
haft interesse for den tekstile versom sommerhus i første omgang
den, og har senere taget en tekstil
men med henblik på at flytte
overbygning på uddannelsen.
permanent ind senere i livet. Men
Den teoretiske del af vævningen
da det sidste barn flyttede hjemhar jeg taget på Væveskolen i
mefra, var der ingen hindring i at
Greve, og hjemme har jeg hele
flytte fast til Roneklint. Området
tiden haft en skaftevæv. En væv
og naturen omkring Roneklint er
som flere gange er blevet udskifmeget speciel og smuk, og der er
tet til en større model. Den skafaltid et eller andet helt særligt
tevæv, jeg har lige nu, er med en
ved de forskellige årstider her.
vævebrede på 150 cm, og rent
Naboerne er herlige, og hvilken
teknisk er der 16 skafter og 16
anden by i området kan stolt pratramper. Så der er rig mulighed
le af en løbeklub, en sommerfest
for at opbygge forskellige mønmed historie-læsning samt jordstre i vævningen. Derudover har
bærkage, en sladrebænk og ikke
jeg mulighed for at væve Daat forglemme ”kajakon” rundt om
mask, som dog er en nyere teknik
Maderne!
for mig. Vævelængden på et
De sidste 25 år har jeg vævet i et
stykke stof kan godt komme op
eller andet omfang, alt efter hvor
på 20 meter i en vævning.
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Da vi flyttede fast til Roneklint,
kom væven i første omgang til
opbevaring, for der var ikke plads
til den i huset. Ud fra vævens mål
blev der tegnet et værksted med
et godt lysindfald og god arbejdsplads. Værkstedet blev bygget og
væven kom hjem, og jeg kom i
gang med vævningen.
Vævning er ikke mere en livsnødvendighed for at få tøj på
kroppen, modsat tidligere tider.
Værdien af vævningen og andet
håndarbejde har for mange
dret sig til en fordybelse i arbejdsprocessen for at udvikle sit
eget udtryk. Glæden ved at skabe

selv kan være svær at forstå for
andre. Når jeg sætter op på
ven, vælger jeg lige præcis det
garn i lige den farve, som jeg
sker. Undervejs bliver der taget
mange valg for at nå frem til målet – det færdige stof. I den travle
verden, vi lever i, er det vigtigt
for mig at skabe noget med hænderne. Roen og rytmen i væven
giver en frizone. Eksperimenter i
væven sker også for at fremskaffe
ny viden om materialer, teknik,
form og farver. En masse viden
kan gå tabt, hvis vævningen ikke
bevares og samtidig løftes videre
frem i udviklingen.
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Når jeg skal sætte op på væven,
udregner jeg i første omgang en
væveopskrift. Her regner jeg på
trendtrådens tæthed, vævningens
længde og meget andet. Som
hjælperedskab har jeg et væveprogram på min computer, hvor
jeg kan eksperimentere med farver og mønstre, inden de sidste beslutninger om vævningen bliver taget.,
Trenden (de tråde,
der bliver vævet på)
bliver skåret og
bommet på væven.
Opsætningen til vævningen tager
tid, så der er en del forarbejde.
Hvis der er fejl, så er det om
igen. Til tider væver jeg prøver
for at være mere sikker på det
færdige resultat. Selve vævningen er en lise for sjælen, og
der skal være ro og tid til fordybelsen i arbejdet.
I en periode på et halvt år havde
jeg en praktikplads hos Lotte
Dalgaard, som er professionel
væver. Her lærte jeg meget om
vævningen og det at blive hurtigere ved væven. Prøvede her
nogle meget tynde hørgarner i
væven, som bruges i hendes
TITBIT-kollektion. Et par mindre
vævede kirketæpper blev det også til. Det var virkelig en fornøjelse at droppe ud af det faste arbejde og hjælpe en væver i produktionen.

I løbet af det forgange efterår har
jeg sammen med tre andre
vet vævebogen ”Vævning for
Venus” på forlaget Hovedland.
Bogprojektet har en forhistorie på
et par år, hvor vi i vævekredsen
ønskede at udgive en vævebog
for at udbrede kendskabet til
vævningen. Et af formålene med bogen var at
forny et gammelt håndværk og udbrede kendskabet til nye materialer
i vævningen.
Ud fra bogprojektet er
der kommet et arbejdsfællesskab for de fire bogfinker,
som kalder sig FiberFeber. Vi har
som mål at afholde foredrag og
forskellige workshops, og et par
enkelte bøger bliver det nok også
til undervejs.
På hjemmebanen er jeg ved at
blive momsklar, og overvejer
salg af gode garner over Internettet. På væven lige nu eksperimenterer jeg med forskellige typer af
garn og tæthed i forbindelse med
vævning af broderistof. Lidt af en
nørd måske, men der mangler noget på markedet, og det er ret interessant. Selv har jeg for et par
år siden fået begyndt på det mere
klassiske hvide broderi, men det
er en helt anden historie…
Mere om vævning kan findes på:
www.midtvaev.dk
www.fiberfeber.dk
www.sogv.dk
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”Erik fra Jungshoved”
og hans herlige traktorer.

Nuffield Universal årgang 1951
Til JIF´s traktortræk i september
kunne man i et hjørne af pladsen
se den fineste opstilling af gamle
traktorer.
En af udstillerne var vognmand
Erik Nielsen fra Jungshoved.
Når Erik fortæller om sine gamle
traktorer, kan man hurtig fornemme, at her er en mand, for
hvem, det har været en opgave, ja, nærmest en pligt, at bevare
disse herlige traktorer for eftertiden. En er blevet fundet hengemt
i en lade, en anden har i lang tid
stået ude i alt slags vejr og andre

Foto: Max Olsen
er blevet fundet i sidste øjeblik
inden skrothandleren tog dem
med.
Men som Erik siger, så ville det
da være synd, hvis de skulle være
endt som skrot.
Så for en 500 kr. seddel, en kasse
øl eller lign., slap de for at blive
omsmeltet til pladejern på Stålvalseværket i Frederiksværk.
Nu står de her, syv i alt, godt beskyttet, de fleste nymalede, i Eriks store garage sammen med 2
veteranlastbiler og et lyseblåt
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dollargrin af mærket Chevrolet og de er alle køreklare.
Når Erik fortæller om hver enkelt
af traktorerne, så dukker der en
historie op om en traktor, som fra
starten af 50’erne har været med
til at pløje, så og høste på den
gård, hvortil den var blevet købt.
De 7 traktorer hos Erik Nielsen er
en lille del af de 150.000 traktorer, som fra 1950 og 20 år frem i
tiden afløste 400.000 heste i det
danske landbrug og var med til at
gøre livet på landet langt nemmere.
Fem af traktorerne har ”tjent” på
gårde på Jungshoved:
En Fordson Major årgang 1952
stammer fra P. A´ s Jens, Jens Petersens gård, Bøged
Strandvej.
En Volvo årgang
1958 stadig i sin originale maling har
tjent Andreas Jørgensen, Tågeholt.
En nyere Volvo
Buster årgang 1963
stammer fra Lynggården.
En Nuffield Universal årgang 1951
har tilhørt Niels
Christian Pedersen,
Roneklint.
En Fordson Dexta
årgang 1958 har
kørt hos Knud Johansen, Stavreby

Strandvej (ejes nu af Sofus Hansen).
Samlingen består desuden af en
grå Ferguson TE A – 20 årg.
1956 og en David Brown årg.
1951. Den sidste er perlen i Eriks
samling.
Da jeg en lørdag formiddag i februar genså de herlige traktorer,
som står opstillet på rad og række, i deres fineste puds og med de
smukkeste former, så var det næsten som at høre et selskab, af
”fine fruer” af svensk, engelsk og
amerikansk afstamning, hviske:
”Her har vi det godt, men vi har
nu også fortjent det. Vi har da
slidt og slæbt for det ”.
Knud Jacobsen, Stenstrup
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Konfirmand på Jungshoved anno 1914
Forleden stødte jeg på en artikel
bragt i Kristeligt Dagblad i 2006,
hvor den 107 år gamle Adelheid
Nielsen fortæller om sin konfirmation i 1914 i Jungshoved Kirke
og om 2 forskellige præster, som
hun kendte i sin barndom. Da det
nu er ved at være konfirmationstid, og da vi jo har fået ny præst,
bringer vi her uddrag af artiklen.
Adelheid Nielsen blev født i
Stenstrup i 1899 af fattige landarbejderforældre. Hendes mor arbejdede som malke- og lugepige,
hendes far var kvægrøgter. Adelheid Nielsen voksede op i små
kår hos sin mor, da forældrene
gik hver til sit. Hendes skolefrøken i landsbyskolen gav hende
indblik i bøgernes verden og som
voksen uddannede hun sig til forskolelærerinde.
Som 15-årig, kom hun til præstegården og skulle gå til konfirmandforberedelse hos den gamle
Pastor Warming. Han var af den
fine præstetype, der talte lærd
som en universitetsmand.
Pastor Warming udlagde de mest
kendte skriftsteder fra Bibelen,
katekismus, trosbekendelsen og
nogle salmer. I en af sine timer
forelagde han børnene noget og
stillede et spørgsmål. Da Adelheid sad i nærheden, svarede hun.
Han spurgte igen, og det blev ligesom en hel lille samtale mellem de to. De andre sagde ikke
noget. Lidt efter rystede han sagtmodigt på hovedet og sagde til
Adelheid med et suk: ”Ja, du forstår det, men de andre ...”
Adelheid Nielsen fortæller, at
hun havde ondt af pastoren, fordi

han var et bymenneske, der var
havnet ude på landet på grund af
sin præstegerning. Han faldt slet
ikke til. Han talte et akademisk
sprog, som ingen rigtig forstod.
Det, han sagde, var godt, men
folk forstod det ikke. Ingen kom i
kirken.
Når man skulle i kirke på den tid
var der ingen andre transportmidler end gåben. Niveauet i
præstens prædiken var langt over,
hvad folk var vant til at høre. Og
når folk kedede sig i kirken og ikke rigtig syntes, de fik noget ud
af det, blev de hellere hjemme.
Til konfirmationen fik pigerne
syet en sort kjole, drengene fik en
pæn skjorte og mørkt tøj. De
mødte i kirken til gudstjeneste,
og efter den blev der stillet bænke langs med stolerækkerne til pigerne i den ene side og drengene
i den anden. Præsten gik rundt og
forhørte dem hver især om det, de
havde lært eller skulle have lært.
Næste søndag var der altergang
for konfirmander, og de kom op
til alteret og fik nadver.
Efter konfirmationen holdt de fleste middag. Adelheid Nielsens
mor havde ikke midler til en middag, men de havde nogle genboer, Peter og Sofie, som plejede at
invitere dem over og spise med
en gang om ugen. Det gjorde de
også på hendes konfirmationsdag, denne dag blev de inviteret
over til hønsekødsuppe. Som den
eneste konfirmationsgave fik hun
af nogle mennesker, de kendte,
en lille broche med uægte sten
rundt i kanten. Hun fik at vide,
den havde kostet en krone.
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Efter sin konfirmation kom hun
til en barberfamilie i Præstø som
pige i huset til ni kroner om måneden. Det var kort tid før Første
Verdens-krig. Da krigen brød ud
i august, sagde manden i huset, at
nu havde de ikke råd til at holde
pige mere, og Adelheid måtte tage hjem til sin mor.
Hjemme hørte hun, at pastor
Warming var død, og det blev
starten på en stærk vækkelse,
som gik over sognet.
Der kom en ny præst fra de indremissionske egne i Midtjylland.
Det var op under jul, og folk gik i
kirke for at se den nye præst.
Kirken var fuld af mennesker.
Orglet spillede en glad melodi af
en helt anden slags, end man plejede at høre, og ved indgangen
blev uddelt et stykke papir med
teksten til: ”Der er noget i luften,
jeg ved ikke hvad.”. Det var en
melodi, man kunne med det
samme, og som greb folk.
Så kom pastor Kock på prædikestolen. Han var en stor skikkelse
med en løvemanke, som rystede,
når han talte kraftigt og dirrende
til folk om synd og syndernes
forladelse, og at de fortabte gik
direkte ned i helvede. Det var noget helt andet end den fine pastor
Warming. Her var en, der kunne
sige noget, så det slog.
Folk begyndte at komme i kirken,
i begyndelsen nok af nysgerrighed, men siden fordi de blev grebet af præstens ord. Der var så
mange, som begyndte at gå i kirke, at den unge præst skrev hjem
til Herning, hvor han havde været

kapellan. Han skrev til sin menighed, at det var lykkedes ham
at vække folk, men han manglede
et lokale, hvor folk kunne komme
på hverdage. Menigheden i Herning samlede sammen og sendte
ham penge, så der kunne bygges
et missionshus midt i sognet. Der
var ikke så langt som til den afsidesliggende kirke, og folk kom i
missionshuset og hørte ham.

At vækkelsen blev så stærk,
te Adelheid skyldtes, at alle
nesker har noget, som de ikke er
så stolte af, og som de angrer. Pastor Kock talte meget strengt om
deres synder og om, at de var
evigt fortabte, hvis ikke de omvendte sig og blev frelste.
Da hun senere kom hjem på ferie,
hørte hun, at pastor Kock var
død. Siden forlod hun egnen for
altid, og hendes liv kom til at udspille sig andre steder.
Uddrag fra Kristeligt Dagblad liv
og sjæl 2006 / forfatter Anne
Mette Ahlgreen
Vibeke Andersen
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Konfirmand på Jungshoved anno 1952
Jeg var det første barn, pastor
Georg Norderø døbte, da han
kom til Jungshoved Kirke i 1937.
Vi var tre børn, der blev døbt d.
31.10.1937. Foruden mig blev
Børge Hansen og Knud Pedersen
også døbt denne dag. De er begge
med på billedet af konfirmanderne.
Alice Christensens forældre var
det første par, han viede.

Mit barndomshjem var Dyremarken 6.
Den 30.marts 1952 blev vi konfirmeret i Jungshoved Kirke. Det
er i år 55 år siden.
Billedet er taget hos fotograf Jørn
Toxværd, Præstø.
Vi cyklede til Præstø i vores fine
nye tøj.
Torben Dinesen blev også konfirmeret sammen med os, men er
ikke med på billedet.

Fra venstre bagest: Ejgil Hansen, Per Basland, Erling Bugtrup, Rita Jørgensen, Børge Hansen, Gerda Rasmussen, Preben Jacobsen, Niels Børge Hansen og Knud Pedersen.
Fra venstre forrest: Nina Larsen, Conny Frederiksen, pastor Georg Norderø, Bente Hansen og Alice Christensen.
Rita Hansen, Bårse
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Nyt fra Brugsen
Vi kan jo starte med at ønske alle
et godt nytår.
Vi kom virkelig godt ud af 2006.
Vores omsætning i 2006 har været forrygende, det er dejligt. Vi
tillader os at tolke det, som at noget af det, vi gør, falder i jeres
smag.
I december kunne ungerne aflevere deres sokker hos os, også
dette var en succes. Vi fik 59,
hvilket er 19 mere end året før. I
år havde vi været så heldige, at
julemanden havde tid til at komme forbi Jungshoved, den dag
sokkerne skulle afleveres tilbage.
Det gav virkelig pote. Bestyrelsen stod for uddeling af gløgg og
æbleskiver, som også trak folk
til.
Den 9. december havde vi Elly på
visit i butikken. Elly fortalte historier for de børn, som havde tid
og lyst. Der kom omkring 10
børn, hvilket måske ikke var så
mange, men de var til gengæld
meget koncentrerede og lyttede
ivrigt. Det var virkelig en fornøjelse at se. Vi vil gerne herigennem takke både julemanden og
Elly for deres deltagelse. De har
begge været med til at sørge for,
at der skete noget ”andet” i Brugsen.
I november havde vi aftenåbent
til kl. 22. Må ærligt indrømme, at
vi ikke troede på ideen, men selvfølgelig skulle det prøves. Også

her overraskede jungshovedborgerne os. Det blev jo en kanon aften. Masser af kunder hele aftenen og en ganske god omsætning.
Nu er vi begyndt på et nyt år, og
vi forsøger at tænke kreativt igen.
Vi er startet med at bygge vores
lager om. Det har virkelig givet
os nogle bedre arbejdsbetingelser
og en hel del mere plads at ”rode” på.
På personalesiden er de unge
mennesker næsten alle skiftet ud
efter eget ønske. Gittes barselvikar er også fundet. Vi siger velkommen til dem alle, og håber, I
også tager godt imod dem.
Vores årsmøde er planlagt til den
21. marts kl.19 i Forsamlingshuset. Adgangsbilletter vil blive udleveret i Brugsen, når vi kommer
lidt tættere på. Vi er i øjeblikket
ved at bruge nogle hjerneceller på
at finde et motiv til årets
jungshovedvin. Sidste år solgte vi
3.000 flasker, og vi har faktisk
stadig kunder, som spørger på
den. Vi regner med, at vinen bliver den samme som sidste år men
med nyt motiv. Så kunne den jo
gå hen at blive samlerobjekt.
Planen er også, at vi gentager vores blomstermarked i år. Om det
bliver samme dag, ved vi ikke
endnu, men vi skal nok sørge for
at informere om det, når vi kommer så langt. Det var virkelig en
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succes sidste år, så selvfølgelig
skal det gentages.
Nu gælder det om for os alle at
komme igennem den lidt kedeli-

ge og grå tid, som jo alligevel også har sin charme, så ved vi, at
forår og sommer venter forude.
Dorthe Martinsen

Fra Lynggård:
Kære læsere og naboer.
Forårssolen er på vej og om kort tid vil planterne igen begynde at gro på
markerne. Det er derfor tid til at køre gylle.
Fra første februar begynder gyllesæsonen, og jeg vil derfor gerne høre fra
dig, hvis der er datoer, hvor jeg skal tage særlige hensyn, for eksempel på
grund af konfirmation, bryllup eller lignende.
Du kan også gratis tilmelde dig GylleSMS.dk på Internetadressen
www.gyllesms.dk. Her kan du både sende mig en meddelelse om, hvilke
datoer der skal tages særlige hensyn til, og du vil automatisk få et varsel et
par dage inden, at jeg spreder gylle i nærheden af dig. Du er også velkommen til at ringe eller sende en mail på lynggaard@lynggaard.dk
Jeg ved godt, at det lugter og kan være til gene for dig og din familie, og jeg
vil naturligvis forsøge at udsprede gyllen så hurtigt som muligt.
Med venlig hilsen
Peder Andersen og Mogens Hansen
Lynggård
55 99 95 41 / 22 22 23 46 / 22 22 23 48
Fakta om naturgødningen gylle.
Gylle er godt for miljøet. Siden midten af 80erne, hvor den første vandmiljøplan trådte i kraft, er landbruget gået væk fra at se gylle som et affaldsprodukt og opfatter den i stedet som et værdifuldt næringsstof for planterne. Det har medført, at forbruget af handelsgødning stort set er blevet halveret siden midten af 80erne, og at kvælstofudledningen fra landbruget er
halveret.
Gylle spredes i dag for det meste om foråret, hvor næringsstofferne bliver
udnyttet bedst. Tidligere spredte man oftere gylle om efteråret, hvilket lugtede mindre på grund af koldere vejr, men hvor næringsstofferne blev udnyttet mindre effektivt og derfor i højere grad gik tabt til grundvand og havmiljø.
En typisk dosering er tre liter gylle pr. kvadratmeter. Tre liter gylle indeholder, hvad der svarer til 14 gram kvælstof og 2,5 gram fosfor. For at planterne kan gro som de skal, skal der tilføres yderligere 5-10 gram kvælstof pr.
kvadratmeter, hvilket gøres i form af handelsgødning
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BØRNENES KONKURRENCE

SKRIV LØSNINGEN HER:

KONKURRENCE
På hvilken vej stod fotografen,
da hun tog billedet?
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BØRNENES KONKURRENCE

Hvis du kan løse Rebussen på foregående side, har du chancen for at vinde et gavekort på 75 kr. fra Dagli’ Brugsen.
Når du har løst opgaven, skal du skrive dit navn, din adresse,
telf. og alder her, klippe kuponen (med Rebussen på bagsiden) ud og lægge den i konkurrencekassen i Dagli’ Brugsen
senest den 30. marts 2007. Du får direkte besked, hvis du
vinder.
Navn og adresse, evt. tlf. nr. og alder:
.....................................................................................................



KONKURRENCE

På hvilken vej stod fotografen, da hun tog
billedet på side 33
Skriv dit svar herunder og læg kuponen i konkurrencekassen i
Dagli’Brugsen i Jungshoved senest den 30. marts 2007.
Så har du chancen for at vinde et gavekort til Dagli’Brugsen
på 150 kr. Vinderen får direkte besked.

Fotografen stod på: .................................................
Navn og adresse, evt. tlf.nr.
...................................................................................
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Lillebil, som bl.a.
blev brugt til at køre
skolebørn på selve
Jungshoved. (Grøn
Taunus)

Bus, som kørte ruten Jungshoved-Præstø. Chaufføren er Erik Nielsen,
Jungshoved.
Begge køretøjer var ejet af vognmand Aksel Frederiksen, Bøged.
Fotografierne
er venligst udlånt af A. Frederiksens datter., Myrttle
Gliese

Til lykke til vinderne fra sidste nummer!!!
Børnenes konkurrence:
Nikolaj Prehn Martinussen, Bønsvigvej
Fotokonkurrence:
E. Lindsberg, Gyvelvej
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JUNGSHOVED KALENDER
Onsdag
Lørdag
Søndag
Torsdag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Lørdag

21. marts
24. marts
25. marts
29. marts
2. april
26. april
17. maj
2. juni

Årsmøde Brugsen i Forsamlingshuset
Dilettant i Jungshoved Forsamlingshus
Åbent hus på Jungshoved Skole
Dilettant i Jungshoved Forsamlingshus
Pensionistfor. Generalforsamling og banko
Kulturaften på Jungshoved Skole
Amatørfiskernes hornfisketur
JIF´s papir- og flaskeindsamling

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. Søndag e.p.
2. Søndag e.p.
3. Søndag e.p.
Bededag
4. Søndag e.p.
5. Søndag e.p.
Kr. Him.fart
6. Søndag e.p.
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis
1. søndag e.t.

18. marts
25. marts
1. april
5. april
6. april
8. april
9. april
15. april
22. april
29. april
4. maj
6. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj
28. maj
3. juni
10. juni

Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved.

9.00
9.00
Ingen
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
Ingen
Ingen
10.30
10.30
Ingen
10.30
Ingen
9.00
10.30
9.00
10.30

Allerslev: Ingen
Allerslev: 10.30
Allerslev: 10.30
Allerslev:
9.00
Allerslev: 10.30
Allerslev:
9.00
Allerslev: 10.30
Allerslev:
9.00
Allerslev:
9.00
Allerslev: 10.30
Allerslev:
9.00
Allerslev: Ingen
Allerslev: 10.30
Allerslev:
9.00
Allerslev:
9.00
Allerslev: 10.30
Allerslev:
9.00
Allerslev: 10.30
Allerslev: Ingen

