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Så har vi taget hul på 4. årgang af 

JUNGSHOVED. I redaktionen glæ-

der vi os endnu engang over alle de 

mange dejlige bidrag til bladet – 

1000 tak! Vi eksperimenterer lidt 

med layoutet, og omdelingen er lagt 

i gode hænder. 

I dette nummer kommer vi vidt om-

kring. Tenna Capion har sendt os en 

fin og bevægende beretning om sit 

arbejde hos børnene i Bogotá. Vi kom-

mer med Per Sellebjerg på gåsejagt og 

når helt til Nordkap, når René Bonde 

ta’r os med bag på motorcyklen, og 

på kirkesiderne fortæller Torben 

Møllenbach biskoppens arbejde. 

Der er ingen konkurrencer i dette 

nummer, da der kun var få deltagere. 

Måske dukker de op igen. 

Frede Jørgensen har arbejdet med 

layoutet, bl.a. med henblik på at be-

grænse antallet af sider, uden det går 

ud over læsevenligheden, så vi på den 

måde kan spare lidt på trykomkost-

ningerne. Derfor er enkelte artikler 

denne gang opsat med lidt mindre 

teksttyper og i 3 spalter som et forsøg. 

Hvis der ikke opleves problemer ved 

det, vil vi bruge det lidt mere. Vi 

modtager meget gerne kommentarer 

hertil, så ring eller skriv til os 

(kontaktoplysninger findes på side 2). 

Omdelingen af JUNGSHOVED har 

til tider voldt en del besvær, og flere 

har klaget over ikke at få bladet med 

posten. Vi har været så heldige, at to 

friske drenge har tilbudt at påtage sig 

opgaven – tak til Nicklas og Joa-

chim! 

God læselyst 

Med venlig hilsen 

Redaktionen 

KONTAKTADRESSER: 

Jungshoved Lokalråd Jørgen Hein 55 99 91 35 

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  

Dagplejen Lissi Henriksen 55 99 90 91 

Jule-/påskemarked Margrethe Christensen 55 99 90 48 

Fra redaktionen 



  

4 

Den 2. februar er det kyn-

delmisse. Kyndelmisse el-

ler Kjørmes Knud er op-

rindelig en fordanskning 

af det latinske missa can-

dalarum, der betyder ly-

sets messe. Kyndelmisse 

falder 40 dage efter Jesu 

fødsel. I Blichers vinter-

vise fra 1838 skriver han: 

Det er hvidt herude, kyn-

delmisse slår sin knude, 

overmåde hvas og hård, 

hvidt forneden, hvidt for-

oven, pudret tykt står træ 

i skoven, som udi min 

abildgaard… Dagen mar-

kerer også, at halvdelen 

af vinteren er gået. Med et 

”vinterbillede” fra Sten-

strup d. 2.2. 2008, kan vi 

måske sige, at det var så 

den vinter? 

* * * 

Bladet JUNGSHOVED er 

hidtil blevet uddelt på det 

meste af Jungshoved af 

postvæsenet. Postvæsenet 

har nu gjort det så besvær-

ligt (bl.a. skal hvert blad nu 

forsynes med individuel 

vejadresse  –  selv om der 

er tale om adresseløse for-

sendelser) at få uddelt bla-

de, at vi har valgt selv at 

stå for omdelingen. To 

friske bude, Nicklas og 

Joachim, har påtaget sig 

opgaven. Tag godt imod 

dem. 

 * * * 

I starten af det nye år fik 

vi en mail fra Kirsten 

Pedersen, Vordingborg. 

Kirsten er født på Stavre-

by Strandvej nr. 6 i 1945. 

Her boede hendes farfar, 

Peter Olsen. Senere boe-

de Kirsten med sine for-

ældre på Over Lyngen 2. 

Hendes far var foderme-

ster på Lynggården, indtil 

familien flyttede fra eg-

nen i 1954. Kirsten skrev 

til os for at få svar på et 

spørgsmål, som hun hav-

de diskuteret med sine to 

brødre. Spørgsmålet var, 

om der tidligere havde 

været et sygehus i Præstø. 

Kirsten og hendes lille-

bror mente nej. Deres sto-

rebror kunne huske, at 

deres far havde fortalt om 

et sygehus i Præstø. Vi 

spurgte Holger Andersen, 

Bønsvig, og Holger tøve-

de ikke et øjeblik. Jo, 

sandelig har der været et 

sygehus med fuld lægeli-

ge bemanding i Præstø. 

Det lå i Jomfrustræde, i 

den røde lange bygning, 

som senere kom til at 

rumme lægepraksis og 

boliger. Sygehuset lukke-

de i 1940. Der var 6 stu-

er. 

* * * 

Den nye åbne spiseklub 

på Jungshoved Skole kom 

flot fra start d. 31. januar. 

35 deltagere havde meldt 

sig. Alle var de åbne for at 

være med til at prøve no-

get nyt og nyde samværet 

med andre over et godt 

måltid mad. Der var både 

mødt børn, unge, ældre, 

familier og enlige op. Det 

var en rigtig hyggelig og 

vellykket aften, hvor alle 

blev mætte. De næste 

arrangementer bliver d. 

28.2., 26.3. og 24.4. Der-

efter holder spiseklubben 

pause og vender tilbage i 

september. Se artikel om 

spiseklubben andet sted i 

bladet. 

* * * 

Vi har også fået en mail 

fra tidligere skovfoged i 

St. Hestehave, C. J. Skov-

bo Jørgensen. Han flytte-

de fra Jungshoved i 1964, 

men har stadig gode min-

der fra sin tid på Jungsho-

ved. Skovbo Jørgensen 

fortæller, at han med inte-

resse har læst flere numre 



  

5 

af bladet JUNGSHOVED. 

Det er vi glade for. 

* * * 

På Jungshoved Skole har 

Per Onsberg og Kirsten 

Hansen sørget for, at en 

række gamle skolebille-

der m. navne er kommet 

op at hænge i rammer. 

Billederne er ophængt i 

skolens vestlokale. Kik 

ind og se dem. 

* * * 

D. 23.2. tog en busfuld 

forventningsfulde lystfi-

skere fra Jungshoved til 

Kalkbrænderihavnen i Kø-

benhavn. Vi håber i næste 

nummer at kunne fortælle 

noget mere om dagens 

fangster evt. suppleret med 

nogle billeder og gode lyst-

fiskerhistorier. 

* * * 

Igen i år vil vi gerne have 

beretninger og billeder af 

de første nye kartofler, 

som vores læsere har 

gravet op, inden vi ud-

kommer næste gang. Sid-

ste år kom Henning Peter-

sen, Bønsvigvej 14 suve-

rænt i mål som nr. 1. Det 

skete d. 10.5., hvor Hen-

ning Petersen stolt kunne 

præsenterer en hel gryde-

fuld nyopgravede kartof-

ler. 

* * * 

Bogbussen kommer fort-

sat til Jungshoved hver 

mandag kl. 17.00-18.00. 

En af bogbussens flittige 

brugere oplyser, at det vil 

være godt, hvis mange 

flere benytter dette tilbud. 

Hvis vi fortsat ønsker at 

få besøg af bogbussen i 

Jungshoved, så kræver 

det et større udlån. 

* * * 

Per Onsberg, Stavreby 

har sat ørredgarn ud hele 

vinteren. Han regner nu 

med, at de første aborrer 

går i garnene en af dage-

ne (5.2.) – et sikkert for-

årstegn! I min have vrim-

ler det med forårstegn. 

Mælkebøtter og brænde-

nælder – lige lovligt tid-

ligt, synes jeg nok! 

Knud Jacobsen 

Stenstrup 

Spiseklubben på Jungshoved Skole fik en god start 
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Efter turen til Batterierne ved Ro-

neklint vender vi nu om og kører 

tilbage til ”øen” igen. 

I Roneklint drejer vi ind på Fugl-

sangvej. Alene vejens navn kan kun 

hensætte en i det allerbedste humør. 

I nr. 15 var der indtil engang i 

60’erne en smedje, og i nr. 6 var der 

skole indtil 1923. På skolens vest-

gavl havde eleverne gennem tiderne 

Med Holger på farten nr. 4 

Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på 

Jungshoved. 

Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 

25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse. 

Den gamle smedje  
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ridset et utal af navne, tegninger, 

kærlighedserklæringer og lignende 

– datidens graffiti! De er nu gemt 

under bygningens maling. 

Fra Fuglsang kører vi ind på Dyre-

marken. Huset på nr. 3 er den tidli-

gere Roneklint Skole. Skolen blev 

indviet i 1925. Holger startede sin 

skolegang her i 1. klasse i 1931. 

Holgers første lærerinde var fru 

Nørskov, f. Frederiksen. Senere fik 

han også frk. Larsen. I 1939 blev 

frk. Jensen lærerinde på skolen. 

Hun havde indtil da været lærerin-

de i rytterskolen i Stenstrup, men 

havde ønsket at flytte skole for at 

slippe for larmen fra smedjen i 

Stenstrup. Roneklint Skole ophørte 

som skole først i 60’erne. 

På vores tur gennem Dyremarken 

kan Holger også udpege proprie-

tærgården, Marienlund, som har 

været ejet af Molther-familien. Den 

sidste ejer var Anders Molther. 

På venstre side af vejen ned mod 

skoven kan vi lige ane de tre skor-

stene på Bredagergård. Gården ejes 

nu af Ole Falck. 

Ved gården Skovly drejer Holger 

raskt til venstre og ind i skoven. Vi 

er nu inde i St. Hestehaveskov.  

Området til højre for vejen hedder 

Rakket, formentligt fordi der en-

gang har været et rettersted her. 

Men hov, vi kører jo videre ind i 

skoven i bil - må vi nu det? Ja, det 

må vi godt. Forklaring følger sene-

re. 

På venstre side af skovvejen ser vi 

resterne af en stor gravhøj. Det er 

Grønhøj, en langdysse på ca. 45 m. 

Den blev udgravet i 1924 under 

ledelse af godsejer Collet fra Lund-

bygård. Man fandt nogle stenøkser 

ellers intet. 

Efter Grønhøj drejer vi til højre, og 

snart åbner skoven sig med marker 

til højre og havet til venstre. Vi 

kører forbi en åben plads, Sandtof-

ten. Navnet kommer af, at man 

tidligere opbevarede sand fra stran-

den her. Sand til sand på gulvet, og 

hvad man nu ellers brugte sand til 

før i tiden. Vi gør et lille stop her, 

Den gamle skole, Fuglsangvej nr. 6  

Roneklint Skole, Dyremarken 3 
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og Holger fortæller, at markerne på 

vores højre hånd hører med til hans 

ejendom. Han har selv dyrket jor-

den i mange år, men har nu forpag-

tet den ud. I 1939 blev markerne 

gennemdrænet. I store områder af 

marken blev der fundet stenøkser og 

andre stenredskaber fra oldtiden. 

Overalt lå der flækker (stykker, 

hugget af flinteblokke under arbej-

det med at frembringe stenøkser 

m.m.) – så mange, at man kørte 

dem væk i trillebør. Så her tæt ved 

havet, har der for flere tusind år 

siden boet en af stenalderens flinte-

smede. En dag Holgers mormor lå 

på knæ og pillede kartofler op i 

marken op mod skoven, fandt hun 

et lille stenkors på ca. 10 cm. I 

mange år opbevarede hun det i sit 

syskrin, men nu er det forsvundet. 

Holger forestiller sig, at der måske 

engang har været et kapel eller et 

bedested her på marken. Vi er jo 

nær på Bønsvig – ”Bønnens Vig”. 

Lige ud for skoven her er der et 

meget dybt hul i havbunden. Det 

bliver kaldt Boels Hul. Her er en 

dybde på 4 favne vand (ca. 8 me-

ter). 

I nordøstlig retning, ca. 50 meter 

fra vandkanten, kan man ved lav-

vande se en stensætning, som er 

lavet af menneskehænder. Snart 

kommer vi til en jættestue på vores 

højre hånd. I 1830 blev der anlagt 

en skovvej ved jættestuen. Samti-

dig fjernede man nogle af stenene 

fra jættestuen og forsøgte at flække 

andre. Man kan stadig se mærker 

af de sprængladninger, der er boret 

ind i stenene. Den store overligger-

sten har fået sprængt et stykke af. I 

1941 fik jættestuen navnet Svend 

Gønges Hule. Et navn, der refere-

rer til, at stedet måske er blevet 

brugt som gemmested af Gønge-

høvdingen under Svenskekrigene 

(1657-1660). I dag er Svend Gøn-

ges Hule en lille perle midt i sko-

ven. Et yndet udflugtsmål for man-

ge. Holger har i mange år stået for 

pasningen af området omkring jæt-

testuen, slået græs m.m. Det er der-

for, at har han en særlig tilladelse 

til at færdes i skoven i bil. 

Vores næste stop er ved det gamle 

lodshus i Bønsvighoved Skov. 

Holger Andersens ejendom i Bønsvig 

Svend Gønges Hule  
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Lodshuset blev nedlagt i 1947. Ind 

til da var det beboet af lodsfamilier 

fra Nyord. De boede her på skift en 

måned af gangen. Den sidste lods 

hed Karl Petersen. Hans datter, 

Lilly Petersen, drev i mange år den 

kendte købmandshandel på Nyord. 

Skibstrafikken er i mange år blev 

ledt gennem den snævre Bøge-

strøm af Sandhave Fyr og Stenhave 

Fyr. 

Tidligere var der længere ude i far-

vandet også en fløjtetønde, som 

frembragte sine dybe fløjtelyde ved 

hjælp af havets bølger. Ved lods-

huset stod tidligere en høj bøg på 

ca. 50 meter. Den blev kaldt for 

”Lodsbøgen”. Den brugte lodsen, 

som udkigstræ. Herfra kunne han 

se, om de opankrede skibe havde 

hejst lodsflaget som signal til, at de 

ønskede lodsassistance på deres 

videre sejlads. I stille aftener kunne 

man ved lodshuset høre maskinly-

dene fra de forbipasserende skibe. 

Lodshuset  

Stemningsbillede fra Lodshuset 
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Til højre for lodshuset står der den 

dag i dag et stort egetræ. Det kal-

des for ”Bådegen”. 

Under den store stormflod i 1872 

søgte en engelsk fregat ly ud for 

kysten. Havet stod højt. For at red-

de skibet bandt besætningen ski-

bets fortøjninger fast til træet. På 

det sted, hvor fortøjningerne sad, 

har træet senere forgrenet sig med 

tre grene. 

På vej ud ad skoven kommer vi 

forbi det gule skovhus. Det har 

Holgers tipoldefar, Jacob Petersen, 

bygget i 1832. Holgers oldefar, 

Peter Jacobsen, og morfar, Niels 

Jacob Petersen, og deres familier 

har også boet her. 

Men nu kan vi ikke køre videre – 

der er bom for vejen. Intet pro-

blem! Holger har nøgle til bom-

men. Vi kører op ad den lille skov-

vej til Bønsvigvej. Den del af 

Bønsvigvej, der går ned mod Bøns-

vig Strand, var indtil 1957 en pri-

vat markvej. Holger husker den 

som en pløret vej, der var svær at 

komme igennem med lillebilen. 

Efter at kommunen overtog den, er 

den blevet asfalteret og har fået sit 

nuværende udseende. Vi kører til 

højre ind gennem Bønsvig by. Hol-

ger er nu helt på hjemmebane. Vi 

møder Lisbeth, som spørger om, 

hvad vi to har gang i. Vi er bare på 

farten, siger vi. Snart er hun og 

Holger i gang med at snakke om 

Bønsvig i gamle dage. Jeg siger tak 

til Holger for endnu en dejlig tur. I 

næste nummer fortæller Holger 

bl.a. om de to gårde i Bønsvig, der 

nedbrændte d. 10.4 1928. 

Knud Jacobsen, Stenstrup  

”Bådegen” ved Lodshuset  

Skovhuset  
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Mandag formiddag kan man møde 

daghjemmets gæster i østlokalet i 

færd med at spille kegler, ved 16-

tiden kommer ”eliteholdet” i køk-

kenet for at lave lækker mad og 

senere denne dag svømmer det hal-

ve af Jungshoved ude på Tokai, 

men der er stadig folk i skolen. Nu 

kommer yogafolket med tæpperne 

under armen og indtager skolen, 

mens andre spiller badminton. 

Tirsdag eftermiddag myldrer det i 

skolen med pensionister, der spiller 

kort, spiller yatzy, syr, strikker, 

snakker eller spiller petanque på de 

nye tæpper i gymnastiksalen. Om 

aftenen dukker en flok mænd op 

med værktøjskasse og fiskegarn for 

at sy ruser. I vestlokalet holdes 

møde i styregruppen, og her går 

snakken livligt, der drikkes kaffe, 

lægges planer for den kommende 

tid og laves aftaler om diverse ind-

køb. 

Onsdag kommer der børn i skolen. 

De er fra Bøgestrøm Skole og nu 

lyder der glade børnestemmer, 

mens der spilles badminton o.a. i 

gymnastiksalen. I vestlokalet sid-

der en masse damer ved symaski-

nerne og er flittige. Senere spilles 

der badminton og oppe i køkkenet 

går en gruppe mænd i gang med 

finere madlavning. De er rutinere-

de og har lavet mad her i en lang 

årrække, så deres opskriftmappe 

bugner med spændende retter. 

Torsdag er den dag, hvor man skal 

være hurtig for at få en parkerings-

plads i skolegården.  

Morgenfriske badmintonspillere 

afløses af lige så friske pensionister 

til gymnastik i salen. 

HVAD SKER DER I DEN GAMLE SKOLE? 
Kom med indenfor i en mørk vintermåned. 
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 Om aftenen kommer knipledamer-

ne med kniplebræt og poser fulde 

af spændende arbejder, og der ar-

bejdes lige til kl. 22.00. Op ad trap-

perne til tegnestuen myldrer nu 

damer i bekvemt tøj til afspænding. 

Ad den anden trappe er der trafik 

til strandjagtslokalet, hvor der dis-

kuteres jagt og spilles billard. Fra 

gymnastiksalen høres dybe mands-

stemmer, jubel eller vredesudbrud 

alt efter hvilket hold, der tog 

point i double-badminton. 

I østlokalet er der kultur-

aften med et 

spændende 

foredrag om 

Afrika eller må-

ske om Gala-

thea 3 ekspedi-

tionen. 

En torsdag kunne man også se ikke 

mindre end 35 til spisning i den 

nye madklub. Her blev serveret 

forloren hare med lækkert tilbehør 

til Jungshoved borgere fra 1 til må-

ske 80 år. Stemningen var god, og 

der var trængsel om pladserne.  

Fredag og lørdag er normalt de 

stille dage, hvis der altså ikke lige 

er lejet ud til en flok spejdere eller 

skolebørn på overnatning, det giver 

liv i huset og indtægter til forbed-

ringer. 

Én søndag om måneden kan man 

møde tegneholdet med papir og 

blyant klar til at tegne croquis efter 

model i tegnestuen.  

Blev du nysgerrig efter at kikke 

indenfor i skolen i virkeligheden?  

Her er også plads til dig.  

Vi holder åbent hus søndag d. 16. 

marts kl. 10.00 - 14.00.  

Alle er velkomne. Se programmet 

her i bladet. 

Venlig hilsen Lise, styregruppen. 

PS. Har du lyst til at læse referat 

fra vores møder i 

styregruppen? 

 –  Se på opslagstavlen. 



  

13 

Resumé af foredrag 

om Galathea. 

Tusind tak til alle Jer, som kiggede 

forbi Jungshoved Skole tirsdag d. 

22. januar 2008. Det var en fornø-

jelse at holde foredrag for jer om 

Galathea 3. Især var jeg imponeret 

over, at I havde fravalgt en vigtig 

håndboldkamp samme aften! 

Op mod 30 mennesker var mødt op 

med masser af nysgerrighed. Alle 

stillede gode spørgsmål om livet på 

et skib, om forskningen ombord og 

om mødet med de adskillige lande, 

som vi kom til. 

Først fortalte jeg om, hvilke pro-

blemer, der er forbundet med foru-

rening af kviksølv. Hvordan kvik-

sølv kan komme ud af en skorsten på 

et kulkraftværk i Kina og til sidst kan 

ende i kroppen på mennesker, som 

lever i Arktiske områder, herunder 

Grønland. Her kom vi også ind på 

amalgamfyldninger i tænderne, som 

de fleste blandt publikum kunne 

nikke genkendende til. 

Derefter var det tid til at høre om 

livet på et skib. Hvordan 100 men-

nesker kan leve sammen uden et 

rigtigt privatliv. Skibets besætning 

var sammensat af folk fra Søvær-

net, forskere og mediefolk, en 

usædvanlig blanding. Jeg berettede 

om dage der lignede hinanden, 

krydret med et fantastisk kamme-

ratskab. 

I pausen var der kaffe og kage, 

bagt af Hanne og Lise. Efterfølgen-

de viste jeg billeder fra de områder 

af verden, vi sejlede til. Der var 

billeder af pingviner i Antarktis, 

landskildpadder på Galapagos, is-

bjerge ved Grønland, kratere i Au-

stralien og meget mere. 

Folk virkede, som om de virkelig 

havde hygget sig og lært en masse; 

bl.a. om videnskab, søsyge og ikke 

mindst pingviner! 

Jeg kørte fra Jungshoved med et 

stort smil på læben. Det havde væ-

ret en fantastisk aften med et publi-

kum, som blev nærmest lige så 

begejstrede for videnskab, opda-

gelse og uddannelse, som jeg er! 

Dét er netop årsagen til, at jeg el-

sker at formidle. 

Jeg håber, at vores veje krydser 

igen. 

Britt Tang Sørensen 
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Jungshoved Skoles 

åbne spiseklub 

Formålet med spiseklubben er at 

give alle mulighed for at mødes på 

Jungshoved skole til en hyggelig 

snak, mens man får maden serve-

ret. 

Alle er meget velkomne. 

Man kan komme og spise fra kl. 

17.00 til 19.00. 

Køkkenet lukker kl. 20.00 

Prisen for et måltid mad er: 30 kr. 

pr. voksen, børn (4 år-12 år) 15 kr. 

og børn under 4 år gratis. 

Til maden serveres vand. 

Øl, sodavand og vin kan medbrin-

ges. 

Deltagerantallet er max. 30-35 

Tilmelding foregår efter først-til-

mølle-princippet. 

Datoer i spiseklubben: 31.1. er af-

holdt, 28.2. er afholdt. De næste er 

d. 26.3. og 24.4. 

Herefter holder vi sommerpause, 

men vender tilbage i september. 

Se opslag i skolen, brugsen og 

klubhuset med dagens menu. 

Husk tilmelding i god tid!  –  senest 

d. 25.3 og d. 21.4. 

Tilmelding til Kurt Andersen, 

Jungshovedvej 53, tlf. 50 95 00 44 

eller Knud Jacobsen, Ambæk Mark 

10, tlf. 55 99 92 56/22 21 55 25 

Vi glæder os meget til at se dig. 

Mange hilsener fra Kurt og Knud 
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Idrætsforeningen 

Formandens beretning. 

Så er der gået endnu et år i Jungs-

hoved Idrætsforening, og det er tid 

til formandens beretning. 

Det går godt i foreningen, i kraft af 

gode trænere og hjælpere. Vi har 

haft problemer med at finde træne-

re til svømning, men på en eller 

anden måde formår Connie at finde 

en løsning. Det kan være svært at 

skaffe trænere, det er en anden tid, 

hvor folk har rigeligt at gøre, plus 

at der jo ikke følger en fyrstelig løn 

med. Vi gør, hvad vi kan, for at 

holde på de trænere, vi har. Vi kun-

ne så godt tænke os i bestyrelsen, 

at vi kunne få fat på de unge med-

lemmer, først som hjælpetrænere, 

og senere som faste trænere. Vi 

håber ad denne vej at få de unge til 

at føle ”klubånden”. Det vil vi ar-

bejde videre med. 

Vi har igen holdt den årlige som-

merfest med fodboldturnering og 

Landliggerstævne om eftermidda-

gen. Gris på grillen til aften og Ole 

og Ole, som spillede op til dans. Et 

godt arrangement med stor tilslut-

ning, og vi var igen heldige med 

vejret, sol hele dagen. 

I september afholdt vi for 3. gang 

traktortræk over en hel weekend. 

Der var tilmeldt ca. 30 trækkere, 

som gjorde alt for at underholde de 

ca. 1000 tilskuere, som var der i 

løbet af weekenden. Også her var 

vi heldige med vejret, sol og ingen 

regn. 

Serie 6 måtte trække sig fra turne-

ringen, da Olfort ikke kunne stille 

hold, ærgerligt. Veteranerne må 

finde ny holdleder, da Sofus stop-

per. 

I december var alle trænere invite-

ret til gløgg og æbleskiver i klub-

huset, og Kurt havde, som han ple-

jer, gjort det rigtig hyggeligt. 

Telefonbøgerne blev igen omdelt, 

ca. 7000 bøger. Med stor hjælp fra 

Claus. 

Sidst i januar afholdt vi vores før-

ste svømmestævne på Tokai. Ca. 

60 svømmere var mødt op med lige 

så mange forældre til et rigtig godt 

stævne. 

Ja hvad sker der med Tokai? På 

nuværende tidspunkt (februar) ved 

vi ikke, om vi kan få lov til at be-

nytte hallen. Vi får så mange for-

skellige informationer, men vi hå-

ber, at vi fortsat kan komme i hal-

len. 

3. februar afholdt vi fastelavn på 

skolen, der kom 21 betalende børn, 

færre end sidste år, men en hygge-

lig dag. 

Tusind tak for hjælpen til alle jer, 

der yder en stor hjælp 

Majbritt Nielsen 
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Gave til klubhuset. 
Flagstangen i JIF 

I anledning af Erik Olsens (Præstø) 

70 års fødselsdag, ønskede han ikke 

gaver, men alle gæster blev afkrævet 

100 kr., som skulle gå til en ny flag-

stang til Jungshoved Idrætsforening. 

Den gamle er rådden og ville knæk-

ke over ved boltene. 

Den fine gave blev på 5500 kr. 

Erik Olsen flyttede til Stavreby i 

1975 med fruen Gudrun, datteren 

Anita og sønnen Max.  

De flyttede ind på Eghus Frugt-

plantage, som de drev med frugtavl 

og -salg fra gården og ved juletid 

grantræer og grønt. I den tid, de 

boede på gården, nød de dagene 

med frugtavl, grantræer, kornmar-

ker, hjortefold, løsgående køer, 

både og kajakker ved vandet, samt 

alle de dejlige ture i plantagen og til 

vandet med udsigt til Slotsbanken, 

Jungshoved Kirke og Bøgestrøm-

men. 

De har sponsoreret trøjer til Jungs-

hoved Idrætsforening, da datteren 

spillede fodbold i ca. 1977-78. 

De solgte gården i 2002 og flyttede 

til Præstø, på Svanevej, og nyder 

dagene som pensionister. Med ud-

sigt til Præstø Fjord, skov og strand, 

hvor deres både og kajakker ligger. 

Erik Olsen har de sidste 16 år, 

sammen med sønnen, gået til 

svømning i JIF. 

Med venlig hilsen og mange tak. 

JIF og sønnen Max 

Bestyrelsen har snakket om en 

flagstang med vippebeslag og et 

flag, evt. med logo på. 
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Så er vi kommet godt i gang med 

årets dilettantstykke, som har pre-

miere 12. april og genopføres 16. 

april.  

Stykket hedder ”Sæt aldrig din ko-

ne på spil i poker” og er skrevet af 

Knud Erik Meyer Ibsen. Et herligt 

stykke, hvor der er de sædvanlige 

intriger og skærmydsler – man kan 

godt kalde det et sovekammerstyk-

ke, da det foregår i et soveværelse. 

Det er gode, gamle aktører, der er 

på scenen, og de har moret sig 

bravt indtil videre, så det skal nok 

blive en munter aften den 12. april, 

hvor der som sædvanlig er general-

prøve om eftermiddagen og premi-

ere om aftenen med efterfølgende 

bal. Nærmere oplysninger vil kom-

me i Ugeavisen. 

 

HUSK! 

Dilettant i Forsamlingshuset 

”Sæt aldrig din kone på spil i 

poker” 

12. og 16. april 2008 

 

Jungshoved Forsamlingshus 

- hele øens samlingssted 

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

JUNGSHOVED HJEMMESIDE 
Ja, vi må indrømme, at der er problemer med hjemmesiden! 

Flere har spurgt til det, efter at have læst artiklen i sidste nummer af 

Jungshovedbladet. 

Vi gør vores bedste for at rette ”fejlen” hurtigst muligt. Adresseskiftet til 

en nemmere adresse har desværre vist sig at være mere besværlig end for-

ventet. Det gør, at det tager lidt tid, inden det hele kører perfekt, men vi 

håber, I venter tålmodigt sammen med os, til alle børnesygdomme er 

overstået. 

Når det hele fungerer igen, vil hjemmesiden være at finde på følgende 

adresse: 
WWW. JUNGSHOVED.NET 

På vegne af lokalrådet 

Ann Helen 
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Mandag d. 7. 4. 2008 

Generalforsamling kl. 15.00 i for-

samlingshuset. Forhenværende borg-

mester, Peter Madsen, kommer og 

fortæller lidt om regionen. Hvis der 

er tid, vil han også fortælle lidt om 

Sydafrika. 

Kl. ca. 17.15 er foreningen vært ved 

3 stk. smørrebrød 1 øl/vand. 

Kl. 19.00: Sæsonens sidste banko. 

Torsdag d. 12 .6. 2008 

Udflugt til Møn 

Vi besøger Elmelunde Kirke, Geo-

centret og Møns Bolcher. Vi spiser 

på Hotel Præstekilde, og kaffen får 

vi på Bogø Kro. 

Pris for denne tur er 300 kr. for med-

lemmer og 325 kr. for ikke medlem-

mer 

Tilmelding senest d. 1.6. 2008 på 

tlf. 55 99 90 57 eller 55 99 82 80 

4 dages tur til Friedrichstadt 

fra d. 21.8. 2008. 

Med sejltur på søer, kanaler og til 

øen Sylt, derfra til Rømø m.m. 

Program følger. 

PRIS 2.995,00 kr. Tillæg ved en-

kelværelse 450 kr. 

Tilmelding hurtigst muligt, da vi 

deler bussen med Langebæk Pensi-

onistforening. 

 

Pensionisternes julefrokost 

Tirsdag d. 11.12. 2007 holdt vi 

julefrokost i JIF’s klubhus. Vi var 

ca. 25 personer, der hyggede sig 

med medbragt mad. 

Vi sang julesalmer og lavede gæt 

og grimasser. 

Alle havde haft en pakke med, som 

vi holdt auktion over. 

Vi sluttede med kaffe og hyggeligt 

samvær. 

Bestyrelsen. 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 
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Fastelavnsfesten på Jungshoved 

skole, som vi afholdt søndag d. 3. 

februar, blev igen i år en rar og 

hyggelig dag. Der var desværre 

kun mødt 21 meget flot udklædte 

børn frem, men de havde et par 

sjove timer. 

Vi startede med at slå katten af 

tønden. Vi var delt op i en tønde til 

de mindre og en til de store børn. 

Bunden røg først hos de store, men 

de måtte kæmpe endnu 40 minut-

ter, inden de sidste pinde var nede. 

Da var de små færdige, havde kla-

ret fotografering og ikke mindst 

slikspisning. 

Kattedronningerne blev Jeppe og 

Karoline Madsen, og kongerne 

blev Peter Andreas Neerup og Lu-

kas Wermuth. 

Nu skulle der ”bides til Bolle” – og 

det blev der. Store som små var 

med. Det er ret svært, da det er for-

budt at bruge armene, så der skal 

en speciel teknik til – ja, og en stor 

mund er jo også godt, for så kan 

man have hele bollen i munden på 

én gang. 

Inden festen sluttede, skulle vi slå 

til potte. Det er, hvor man får bind 

for øjnene, bliver snurret rundt og 

rundt, får et boldtræ og skal så for-

søge at ramme en urtepotte, som 

står på gulvet.  Prøv selv, det er ret 

svært. Ungerne holder meget af 

den leg. 

Nu var dagen så ved at være slut, 

og alle havde haft mulighed for at 

købe kaffe, kage, slik og vand. Jeg 

vil tro, at langt de fleste af børnene 

havde fået dækket deres sukkerbe-

hov denne dag. 

JIF siger tak til de flot udklædte 

børn og de hjælpsomme forældre. 

Vi håber at se jer igen til næste år. 

På Jungshoved Idrætsforenings 

vegne. 

Solveig Madsen 

Fastelavnsfest 

Karoline, Peter, Jeppe og Lukas 
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Jagt på gæs på stranden er en me-

get krævende jagt. Man skal finde 

ud af, hvor gæssenes trækruter er, 

og hvilken vind der skal til, for at 

trækket går den vej, hvor man øn-

sker at jage. Det er vigtigt, at man 

har lavet et godt forarbejde for at få 

et godt resultat. Man tager jo ud for 

at få gæs med hjem. 

Gåsejægerens største problem er, at 

gæssene har det med at trække højt. 

Man undrer sig over, hvordan en 

gås kan flyve så højt uden at falde 

ned på grund af iltmangel. Den bio-

logiske forklaring er, at mens der af 

den luft, et menneske indånder, går 

11% ilt retur i udåndingsluften, er 

den tilsvarende mængde ilt i udån-

dingen hos en gås kun 2%. 

Det, der kan få gæssene til at trække 

lavt, er hård vind og regn, sne og 

slud. Gæs er meget skudstærke, så 

det er vigtigt, at man får dem tæt på. 

Nogen vil mene, at det er let at sky-

de gæs, men for så stor en fugl er 

gåsen utrolig hurtig. Den kan flytte 

sig op til 7 meter mellem 1. og 2. 

skud, hvis der ikke er træf i 1. skud. 

Ja, der skal lige så meget sving i 

bøssen som ved skud til en hurtig 

krikand. 

I Danmark har vi generel jagttid på 

5 gåsearter: grågås, sædgås, blis-

gås, canadagås og kortnæbbet gås. 

Jeg vælger ikke at angive jagttider, 

da disse ændres konstant. Selv po-

litiet kan ikke finde ud af det. Når 

de kommer for at fortælle os, at vi 

ikke må skyde de gæs nu, så er det 

bare om at komme frem med en 

kopi af jagttiderne, og så ender det 

med, at de må undskylde for for-

styrrelse af jagten. 

Gåsejagt 
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Som gåsejæger skal man være 

stærk i troen på, at det kan lykkes 

at få skudt gås/gæs. Tro mig, når 

jeg siger, at der er mange dage, 

hvor det slår fejl. Men når Diana 

(jagtens gudinde) er med én, så er 

glæden stor. Jeg havde i en periode 

kørt og holdt øje med, hvor grå-

gæssene trak ind til markerne. Jeg 

fandt ud af, at de godt kunne lide at 

raste på grundene. På grundene er 

der ca. 30-50 cm vand ved normal 

vandstand. Det var i september, 

hvor vejret kan være ganske godt, 

og jeg bestemte mig for at prøve at 

jage dem en lørdag. Gæs og ænder 

må jages 1½ time før solopgang og 

1½ time efter solnedgang, så jeg 

var tidligt oppe og af sted med mo-

torpram og sænkepram. En sænke-

pram er en pram med rum, som 

man fylder op med vand, hvilket 

får prammen til at syne mindre på 

vandet - man ligger bogstaveligt 

talt i vandoverfladen. 

Jeg kommer ud på grundene, får 

ankret motorprammen op og får 

trukket sænkeprammen på plads. 

Nu er det med at få lagt sine lokke-

gæs ud, over i prammen og lade 

haglbøssen op. Så er det ellers med 

at komme godt ned i prammen – 

man ligger ned på ryggen i denne 

type pram. 

Vejret var ganske godt den dag, 

men ikke det bedste til gåsejagt. 

Det var meget på chancen den dag. 

Men en morgenstund, med bølger-

nes svage klukken mod prammen, 

er som ren medicin. 

Der er ikke kommet nogen træk-

kende gæs ind endnu, men pludse-

lig kommer en pibeand ind til lok-

kerne. Jeg rejser mig, finder fuglen 

og svinger forbi – bang! Den falder 

mod vandet, og så ligger den på 

ryggen, og det er bare om at hente 

den. Så er der da and med hjem. 

Nu er det bare om at vente. Der 

begynder at komme aktivitet på 

land. Gæssene lader stadig vente 

på sig, men pludselig kommer der 

en flok på fem. Et par afstemte 

kald med gåsekaldet leder deres 

opmærksomhed hen på mine lok-

kere. Ro på, det er om at holde sig 

stille, indtil man er sikker på, at 

gæssene er på skud. Nu op i en fart 

– bang! En gås falder, resten slår 

af, for mig til den forkerte side. Til 

den side kan jeg ikke få sving nok i 

bøssen til et velrettet skud. Ja, det 

er kunsten at lade være med at sky-

de, hvis chancen ikke er optimal. 

Henter gåsen ind. Nu skinner solen 

fra en skyfri himmel. En fisker er i 

gang med at rygte garn. Klokken er 

nu 9, det er nok tvivlsomt, om der 

kommer flere gæs. Jeg giver det en 

chance. Der går lidt tid, før der 

kommer to gæs trækkende fra land. 

Kalder på dem med gåsekaldet, men 

de smider sig langt fra mig. Kalder 

med jævne mellemrum på dem, og 

så sker der noget helt uventet. De 

letter, kommer lige ret på mine lok-
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Sommerfesten i JIF 

Vi har valgt at flytte sommerfesten i 

år til 

lørdag d. 14. juni 
Vi håber, I stadig vil bakke op om 

festen.  

Der vi være fodboldturnering 

og Landliggerstævne om eftermid-

dagen.  

Musik og mad til festen om aftenen. 

Pris 125 kroner ved forudbestilling. 

På dagen 150 kroner. 

Vi starter op kl. 13.00 

Tilmelding til 

Mona: 55999162 

eller 

Kurt: 50950044 

kere. Nu er det om at bevare roen. 

De er nu lige over mine lokkere – 

BANG! BANG! De to gæs er på vej 

ned mod vandet. Det er en ren fornø-

jelse som jæger at få afgivet skud, 

hvor gæssene pakker. 

Det blev dagens resultat. Pakker 

sammen, mens jeg sejler hjemad. 

Tænker på hvilken herlig tur, det 

har været. Det var ikke den bedste 

dag til gåsejagt, men det hele gik 

op i en højere enhed, og Dianas 

held var med mig denne dag. 

Ja, gåsejagt/strandjagt kan få én 

tidligt op om morgenen. Man kan 

undre sig over, at en mand, der 

nærmer sig de 50, står tidligt op og 

sejler ud og fylder vand i en pram 

(i dårligt vejr må man øse pram-

men op til flere gange, for at den 

ikke bliver helt fyldt med vand). 

Nogen gange opdager man først, 

hvor meget vand der er i prammen, 

når man rejser sig op for at skyde – 

så mærker man vandet løbe på in-

dersiden af sine waders. 

Derfor  –  jagt på stranden er jagt 

med mange dejlige oplevelser, 

hvor det er ens kendskab til natu-

ren og fuglenes trækruter, der er 

afgørende for resultaterne. Gåse-

bestanden er generelt i fremgang. 

Der har siden 70’erne været en 

stigning i afskydningen af gæs. Så 

det kan vi alle glæde os over – så-

vel jægere som naturelskere. Der 

høstes af naturens overskud, og der 

bliver kød til vildtkøkkenet. 

Med strandjægerhilsner 

Per Sellebjerg 
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 Allerslev Jungshoved 

Palmesøndag,16. mar. Ingen  10.30  

Skærtorsdag, 20. mar. 10.30 9.00 

Langfredag, 21. mar. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Påskedag, 23. mar. 10.30 9.00 

2. Påskedag, 24. mar. Ingen 10.30 

1. s.e. påske, 30. mar. 10.30 9.00 

2. s.e. påske, 6. apr. Ingen Ingen 

3. s.e. påske, 13. apr. Ingen 10.30 

Bededag, 18. apr. 10.30 9.00 

4. s.e. påske, 20. apr. 9.00 10.30 

Aftengudstjeneste, 22. apr.  19.00 Optakt t. pinse 

5. s.e. påske, 27. apr. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

Kr. Himmelfart, 1. maj 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

6. s.e. påske, 4. maj Ingen 10.30 Konfirmation 

Pinsedag, 11. maj 10.30 Konfirmation Ingen 

2. pinsedag, 12. maj Ingen 10.30 

Trinitatis. 18. maj 10.30 14.00 

1. s.e. trinitatis, 25. maj 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

2. s.e. trinitatis, 1. jun. 9.00 10.30 

3. s.e. trinitatis, 8. jun. 10.30 Ingen 

4. s.e. trinitatis, 15. jun. 9.00 10.30 

Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 

Marts - juni 2008 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop kaffe 

(eller te) og en snak efter højmessen. 

Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én 

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

denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrange-

menter i Allerslev Præstegård og Jungshoved Rejsestald.  Det koster 5 kr. at be-

nytte 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. 

Kirkenyt 

Menighedsrådet 

… gør opmærksom på, at møderne i 

rådet er åbne, og at alle er velkomne 

til at overvære dem. Kommende me-

nighedsrådsmøder er planlagt til: 

tirsdag den 22. april 2008 

De øvrige mødedatoer bringes i næste 

nummer. 

Alle møder starter kl. 19.30 og foregår 

i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke. 

Der er valg til menighedsråd i no-

vember 2008. Hvis du er interesseret, 

ville det måske være en god ide at 

komme og høre mere om, hvad det er 

for nogle ting, menighedsrådet arbej-

der med. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen. 

Man skal medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældre-

nes dåbs- eller navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis foræl-

drene 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 sogne-

præsten. 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 hjem-

me. I praksis er det præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sog-

nebåndsløsning. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den 

sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til. 

KENDT FÆLLESGRAV 
Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav – både til urne-

grave og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads, hvor 

gravstenene er af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere op-

lysninger kan fås ved henvendelse til graveren. 

Kirkenyt 
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Som det vil være de fleste bekendt, 

så skal der her i foråret vælges en 

ny biskop over Roskilde Stift. Her i 

stiftet har vi oven i købet fået lov 

til – i indledende runde – at stem-

me hele to gange! 

Høje forventninger 
Og journalister, præster og menig-

hedsrådsmedlemmer har spurgt kan-

didaterne om kirkens fornyelse, om 

administration, om regelsanering 

osv., om mere sanselighed i gudstje-

nesten, om åremålsansættelse og 

meget andet. Der er med andre ord 

store forventninger til den nye bi-

skop. 

På den måde at stille forventninger 

til en kommende biskops ideer og 

visioner er af ret ny dato. Det al-

mindelige har ellers været, at bi-

skoppen først og fremmest er em-

bedsmand og dermed administrator 

af gældende ordning. 

Historisk set 
I dansk sammenhæng ændrede bis-

peembedet karakter i forbindelse 

med reformationen i 1536. Inden da 

i den katolske tid betragtede man 

bispeembedet som et særligt ophø-

jet embede. Biskoppen blev ordine-

ret af en anden biskop under hånds-

pålæggelse, og kunne føre sit embe-

de helt tilbage til apostlen Peter, der 

selv blev udnævnt af Jesus til at være 

leder i kirken. Biskoppen i Rom var 

den fornemmeste af alle bisper, og 

meget tidligt i historien blev han 

tillige anset for at være kirkens 

leder. 

Peter blev efter gammel kirkelig tra-

dition den første pave, og alle senere 

paver og biskopper mener at kunne 

føre linjen tilbage til ham. Således 

bliver bispeembedet tillige en åndelig 

leder og kirkelig bannerfører. Den 

katolske var og er derfor stadig i sin 

grund en bispekirke. 

Reformationen 
Reformationen ændrede det. Kongen 

afsatte de katolske bisper, satte dem i 

fængsel, inddrog hele den katolske 

kirkes gods i Danmark, hvorved 

kongens gods forøgedes med om-

kring en tredjedel. Det blev den ty-

Biskoppens arbejde 
 – i anledning af valget 

Peder Palladius (1503-60), Sjællands 

første biskop over Sjælland stift. 
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ske reformator, Johan Bugenhagen, 

der reformerede den danske kirke. 

Lige siden den tid har man betrag-

tet biskoppen som en kirkelig em-

bedsmand. Hans embede var ikke 

guddommeligt, og han tilhørte hel-

ler ikke nogen ophøjet stand, men 

han skulle føre tilsyn med, at evan-

geliet blev prædiket ordentligt, at 

sakramenterne blev forvaltet korrekt, 

at præsterne skikkede sig artigt, han 

skulle eksaminere kommende præ-

ster, dømme i lokale sager menighe-

derne og præsterne imellem, og så 

skulle han foretage visitatsrejser i sit 

stift. 

I dag 
Denne opfattelse af biskoppens 

primære opgave gælder stadig. Bi-

skoppen er hyrde for stiftets præ-

ster og menigheder. Han eller hun 

fører tilsyn med provsterne, præ-

sterne, vejleder menighedsråd ved 

præstevalg, ser til at kirkens beken-

delsesgrundlag respekteres, at ritu-

alerne følges osv. 

Konklusion 
Der er således nok at tage sig til for 

en biskop, og god grund til lidt 

nøgternhed i forventningen til bi-

skoppen. Han skal ikke det hele, og 

heller ikke vide alt, han skal ikke 

være som et idekatalog, og derfor må 

de mange ideer være en ting, men 

ligeså vigtig må være kandidatens 

erfaring, vedkommendes sunde døm-

mekraft, en solid teologi og evne til at 

tale med høj som lav. 

Vælger menighedsrådsmedlemmer-

ne en sådan mand, for i denne om-

gang er det en mand, der skal væl-

ges, så ser det vel ikke værst ud for 

Roskilde Stift. 

Torben Møllenbach 

Jan Lindhardt har siden 1997 været biskop i Roskilde Stift.  
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En ligsten er en indendørs gravsten, 

og i gulvet i Jungshoved kirke er der 

to af dem. De er godt nok skjult af 

en falmet, luvslidt og frynset løber, 

men fjerner man den, er de der, dér 

hvor skib og kor mødes. 

Den mindste, den ind mod skibet, 

er nok lagt over præsten magister 

Falencamp, som døde i 1719. Pe-

der Arentsen Falencamp var sog-

nets præst fra 1702 til 1718, hvor 

han brændte præstegården af for, 

som det hed sig “fri sig for mus og 

rotter”. Efter branden bosatte han 

sig i sakristiet med kone og børn, 

han døde så året efter. Præstegår-

den lå den gang oppe ved kirken, 

og den blev efter branden aldrig 

opført der igen. 

Den anden, den største af dem, må-

ler 195x112 cm og er af kalksten. 

Øverst på stenen, det vil sige ind 

mod skibet, er et englehoved, ne-

derst er der tre våbenskjolde, og i 

hvert hjørne er der en evangeliefi-

gur: øverst til venstre en engel 

symboliserende Matheus, til højre 

en løve for Markus og nederst til 

højre en ørn for Johannes, og til 

venstre en okse, som symboliserer 

Lukas. 

Rundt i kanten af stenen er et 

skriftsted fra Esaias bog: (thi lige-

som de nye) himle og ny jord som 

jeg giør staa faar mig siger herren 

saa skal og eders sæd og nafen 

(staa). Det i parentes er ulæseligt. 

Selve indskriften på stenen er helt 

slidt væk, men det er foreslået, at 

stenen nok er den, der omtales i en 

præsteindberetning til biskopen fra 

1755: 

“IV Joenshoved Sogn 

For nærværende tiid annectered 

til Prestøe Kirke, som tilhører 

hans majestæt var bygt ude paa 

en pynt ved denne (...) hvor en 

gammel sørøver (...) Joen skal 

have boet og ved hvilken øen 

skal være kaldt Joenshoved, var 

en mådelig landsbykirke, uden 

spir. 

I kirken var en liigsten, under 

hvilken tvende præster ligger 

begraved nemlig: 

Henrich Danielsen, fød i Norge, 

død 1620 den 8 december i sit 

alders 55 aar. 

Diderich Hansen, som var efter-

følger, hvis alder etc. ikke ses. 

Liigstenen var bekostet af Elisa-

beth Pedersdatter, deres efterle-

vende enke. 

Ligsten i Jungshoved Kirke 
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Den sidste sognepræst til 

Joenshoved menighed var magi-

ster Peder Falencamp, som døde 

år 1719. Efter hans død blev 

Joenshoved sogn annekteret til 

Præstøe af Frederico IV. I sog-

net findes hverken høje eller 

kilder eller andet, som var værd 

at anføre. 

Dette var alt, hvad underdanist, 

jeg udi disse trende sogne haver 

kundet samle. 

Præstøe den 22. Juli 1755 

E Colstrup” 

Eric Colstrup var præst i Præstø og 

Skibinge sogne fra 1752 til 1773 

og tillige i Jungshoved sogn indtil 

1762, hvor sognet igen fik egen 

præst, nemlig Andreas Marcussen 

Gjøe. 

Per Onsberg 

6. jan. 2008  

Fugle på Jungshoved 

Noget af det dejlige på Jungshoved 

er det åbne land med de mange le-

vende hegn. Et typisk dansk land-

skab, som det formentligt har set ud 

i århundreder. Hegnet har givet læ 

til afgrøden og derved bedre vækst. 

Det har også forhindret jordflugtl og 

det har gavnet vildtbestanden, så 

man har kunnet få sig en god jagt. 

Fuglene er vilde med det åbne land 

og mange fugle har tilpasset sig dette 

landskab, men for de fleste yng-

lefugles vedkommende er de afhæn-

gige af de smalle bræmmer mellem 

markerne. Det er dér, naturen findes 

i det åbne land, hvis man kan kalde 

det natur, måske snarere kulturna-

tur. 

De levende hegn, der er plantet eller 

har slået rod her, er vigtige leveste-

der for fuglene. Også det vilde græs 

med dets urter, der er plads til på 

sådanne steder, er livsgrundlaget 

for mange fugle. Det er der, yngle-

fuglene overvejende finder deres 

føde og bygger deres rede. Ude på 

den nøgne mark er det stort set kun 

viben og af og til strandskaden, der 

udruger sine æg. De skal kun udru-

ge æggene og forlader marken, når 

ungerne er klækket, bl.a. derfor 

bygger de stort set ikke nogen rede. 

Men de andre jordrugende arter 

som f.eks. sanglærken skal også 

opfostre sine unger i reden, og det 

kan ikke lade sig gøre, når marken 

bearbejdes. For den er den græsbe-

klædte bræmme mellem markerne 

et vigtigt levested. 
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Det levende hegn består af mange 

forskellige buske og træer, men de 

almindeligste er: poppel, eg, tjørn, 

hassel, mirabel, slåen og hyld. Især 

de mange ældre ege, der står i de 

levende hegn, er karakteristiske for 

Sydsjælland og for Jungshoved især. 

Da egen er et af de træer, der i vores 

natur kan huse flest fugle og små-

dyr, er det udover at være et meget 

smukt træ derfor også et værdifuldt 

træ rent biologisk set. 

Det levende hegn kan opdeles i tre 

typer og rummer groft sagt tre for-

skellige fuglegrupper. Det fortæller 

lidt om dets store natur-

værdi. 

Det meget åbne med en-

kelte buske og ellers kun 

vilde græsser og urter. 

Det huser jordrugende 

fuglearter som sanglærke, 

bomlærke, gul vipstjert, 

engpiber, gulspurv og af 

og til agerhøne. De yngler 

kun ude på selve marken, 

hvis det er en ekstensiv drevet græs-

mark, og dem er der langt imellem. 

Denne fuglegruppe tåler ikke høje-

re træer i nærheden, da krager og 

rovfugle fra sådanne udsigtspunk-

ter kan opdage deres gemte reder. 

Den anden type er den halvtilgroe-

de bræmme med større buske og 

små træer som hyld og tjørn. Den 

rummer fugle, som vi kender fra 

haver og skovkanter. De bygger 

rede godt beskyttet i det tætte krat 

og nyder godt af det vrim-

lende liv, sådanne buske 

og træer byder på. Om 

foråret tiltrækker de man-

ge blomster på bl.a. hyld 

og tjørn mange insekter. 

De er perfekt føde til op-

fodring af unger. I sen-

sommeren og om efteråret 

er der mange bær, der 

kommer de unge og uer-

farne fugle til gode. Man-

ge trækfugle nyder også 

godt af sådanne bærfyldte levende 

hegn. I sådan et halvåbent levende 

hegn yngler fugle som: jernspurv, 
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tornirisk, solsort, gærdesanger og 

ikke mindst tornsangeren, som fle-

re steder på Jungshoved er en ka-

rakterfugl. I de fugtige levende 

hegn med især pil, kan nattergalen 

tillige holde til. 

Den sidste slags levende hegn er det 

med de højere træer. Det kan faktisk 

rumme mange af de fugle, som el-

lers holder til i en rigtig skov. Frit-

stående træer danner kæmpe kroner 

med mange frodige grene, der giver 

gode muligheder til redesteder. Det 

meget lys og den lille konkurrence 

om næring og vand giver træet mu-

lighed for stor vækst og frøsæt-

ning. Om efteråret kan man lige-

frem se den ellers sky skovskade 

flyve ud i det åbne land på jagt ef-

ter agern fra egetræet. Dem flyver 

den så tilbage med til skoven, og 

gemmer til forråd. I det levende 

hegn med disse større træer yngler: 

Musvåge, krage, husskade, stor flag-

spætte og ringdue. Hvor der er hul-

ler eller åbninger i træernes stam-

mer som f.eks. i gamle popler eller 

ege kan også yngle: stære, alliker 

og natugler. 

Det levende hegn er med andre ord 

som et meget langt skovbryn. Det 

giver det åbne land struktur, har en 

praktisk funktion og samtidig stor 

naturværdi. 

Tekst og foto: 

Sune Madsen 

Aviser og flasker 

Det går rigtig godt. De, der kommer med aviser og flasker, er flinke til at 

aflevere stedet pænt og uden affald. Det er dejligt! TAK. 

Lige efter nytår kunne vi ikke få afhentet flasker. De havde ikke tid, så 

det kom desværre til at se kedeligt ud. Men de har lovet at komme hurti-

gere, når vi ringer efter dem. 

Det går godt med aviserne. ¾ af containeren bliver fyldt af folk på Jungs-

hoved. Nogle kommer med det fra Præstø for at støtte JIF. Resten kom-

mer ved indsamling på hele Jungshoved og Lundegård med. 

Der er lige en lille ting: Vi ved, I mener det godt, men de små papæsker, 

(kager, morgenmad og lignende) fra køkkenet og bogklubber må ikke 

komme med. 

På forhånd TAK. 

JIF Max 

Datoer for indsamling af aviser og flasker: 

1.marts, 7. juni, 6.september, 6.december og altid ved klubhuset JIF. 
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Jeg står nu igen i denne lufthavn. 

Jeg kender den så godt, jeg har væ-

ret her mange gange før. Men kun 

én gang med samme følelse som nu. 

Jeg skal endnu en gang tilbage til 

Danmark efter at have levet mere 

end nogensinde. Jeg skal endnu en 

gang tilbage til Danmark efter et 

besøg i Colombia. Denne gang var 

det kun for en tre ugers ferie, men 

effekten er den samme. Jeg har end-

nu en gang efterladt en del af min 

Stafetten (5) 
Tenna Capion, Lundegård, fortæller om at arbejde med 

gadebørn i Columbia. Tenna fik Stafetten af sin faster, Lisbeth Capion. 
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sjæl i dette land og med de menne-

sker der lige nu omgiver mig. Jeg 

forsøger at nedtone mine følelser og 

gøre afskeden lidt lettere. Jeg forsø-

ger at negligere det hele en smule 

og jeg tænker på hvorfor det nu lige 

var at netop dette sted forandrede 

mit liv for altid?! Men jeg kender jo 

kun alt for godt svaret. Jeg lærte al-

ting her.. Jeg åbnede mine øjne og 

mit hjerte i dette land, og en del af 

mit hjerte vil altid banke her. 

I august 2005 flyttede jeg, som 19-

årig, til Colombias hovedstad Bo-

gotá som led i et udvekslingsprojekt 

under UNESCO med det formål at 

lave frivilligt arbejde i et år. For at 

bosætte mig i dette berygtede land, i 

en colombiansk familie og forsøge at 

lære noget om livet, dets mennesker 

og den verden vi alle er en del af. 

Jeg var på ingen måde forberedt på 

de udfordringer og forandringer der 

mødte mig. Jeg tror ikke man kan 

læse sig til kulturchok eller angst  –  

det er noget man udelukkende kan 

tale med om, når man har prøvet det 

på egen krop. For hvordan kan man 

forberede sig på at møde ensomhed, 

krig eller fattigdom?! Jeg vidste 

ikke hvad jeg skulle sige første 

gang jeg så børn sniffe lim på ga-

den, og jeg vidste heller ikke hvad 

jeg skulle svare første gang børnene 

på Villa Javier spurgte mig om jeg 

ville tage dem med hjem. Villa Javi-

er! Det var der det hele begyndte. 

Jeg valgte ved begyndelsen i Colom-

bia bevidst det arbejde der umiddel-

bart faldt mig hårdest, det sted hvor 

jeg vidste mit hjerte ville komme til 

at bløde  –  men hvor jeg også vidste 

at jeg kunne være med til at gøre en 

forskel for nogle børn, som så abso-

lut er født til en skæbne så uretfær-

dig og langt fra min egen. Vi havde 

på Villa Javier, som stedet hedder, 

omkring 180 børn og unge i alderen 

fra få måneder gamle spædbørn til 

og med 17 år. Et børnehjem som 

Villa Javier, fungerer i Bogotá som 

en slags "udslusningsinstitution" 

hvor de børn der bringes ind af poli-

tiet opholder sig indtil det besluttes 

hvorvidt de skal tilbage til deres 

familier eller om de skal videre og 

bo permanent på andre institutioner. 

Denne "ventetid" spænder fra alt 

mellem få dage og op til over et år. 

Alle disse børn er typisk bragt ind 

af politiet fordi de har boet på ga-

den, enten alene, i små grupper eller 

nogle gange hele familier. De kan 

også være taget for småkriminalitet, 

tyveri, e.l. Langt de fleste af disse 

børn er fuldstændig fremmede over-

for begreber som for os virker basa-

le. Det vil for eksempel sige hand-

ling og konsekvens. At hvis jeg slår 

dig i hovedet med en pind er det 

meget naturligt at antage at du slår 

igen. At hvis du stjæler min mad, 

vil jeg formentlig gøre et forsøg på 

at få min mad igen eller stjæle noget 

andet der tilhører dig. Men børn 

som er opvokset på gaden, som fra 

day one har lært livet er en kamp der 

skal kæmpes hver eneste dag hvis 
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man vil igennem natten i et af ver-

dens værste gademiljøer, formår ikke 

at indgå i ret mange sammenhænge 

socialt. Og slet ikke med andre børn. 

Hvordan forklarer man et 5-årigt 

barn, som dagen forinden fik stjålet 

sit brød af den dreng der nu sidder 

ved siden af ham i salen og spiser, 

at han ikke stjal det for at være ond, 

men fordi han også skal leve  –  og 

fordi at det på gaden er alle mod alle?! 

Hvordan forklarer man børn der 

aldrig har modtaget noget som 

helst, ikke engang et knus eller en 

godnathistorie, at de kan være tryg-

ge her, at de ikke behøver gruppere 

sig og tæve de andre eller at de kan 

spise roligt for der er ingen her som 

kommer og stjæler deres mad før de 

er færdige?! 

At sige at hverdagen på Villa Javier 

var præget af et højt stressniveau, er 

derfor ret diplomatisk formuleret. 

At samle 180 børn, som alle har 

lært alt om livet efter jungleloven på 

gaden, på et sted og forsøge at få 

dem alle til at gå i spand ved under-

visning, måltider og ”fritid”, er mil-

dest talt noget af en udfordring som 

kræver en god portion tålmodighed. 

Men jeg var super glad for at arbej-

de på La Villa, som stedet i folke-

munde blev kaldt. Jeg nød at være 

sammen med børnene, jeg nød at lege 

med dem - grine med dem, fortælle 

historier og ikke mindst høre på de-

res. Se dem i øjnene når de fortalte 

om deres familier, om hvordan den 

krig der foregår internt i Colombia 

har fordrevet mennesker fra deres 

hjem og forsøge at give lidt håb og 

tro videre. Hvordan det så end er 

muligt, så besad alle disse børn, 

uanset historie, en helt utrolig glæde 

ved livet, en tro på bedring og en 

fantastisk gejst, som ofte fik mig til 

at føle mig fattig i forhold til dem. 

Hvem lærte i virkeligheden hvem 

mest?!  

Jeg lagde hele mit hjerte hos disse 

børn i denne periode. Jeg undervi-

ste, i geografi og engelsk, jeg deltog 

i alt fra fodbold til rundbold. Jeg 

talte og fortalte - om det mærkelige 

land så langt derfra, hvor man skul-

le meget mere end bare med bus for 

at nå frem, hvor nogle af menneske-
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ne på forunderlig vis havde helt lys 

hud og klare blå øjne, og hvor de 

taler et sprog som i hvert fald lille 

Camilo på 5 år mente måtte være 

opdigtet. Jeg lyttede, jeg gav så 

mange knus og kram at jeg på et 

tidspunkt studsede over hvor mange 

man mon sådan har til rådighed?! 

Jeg græd og grinede med disse 

børn, men frem for alt forsøgte jeg 

at føle med dem og så vidt som mu-

ligt gøre dagene en lille smule sjo-

vere eller i det mindste anderledes, 

selvom det tit var svært. 

For der var også de triste dage på 

La Villa. Dage hvor der blev grædt 

så mange tårer, at jeg tror vi kunne 

have fyldt så mange have. Det var 

specielt onsdagene der var hårde. 

For hver onsdag mellem kl. 14 og 

16 var der besøgstid, og det var her 

alt håb blev gravet frem i troen på at 

mor, far eller en søster eller bror 

ville komme på besøg i dag. Jeg 

tænker på disse børn hver eneste 

dag, men det er stadig ikke lykkedes 

mig at få formuleret et brugbart svar 

til et barn der med tårer i øjnene 

spørger hvorfor jeg tror hendes mor 

heller ikke er kommet i dag og om 

jeg mener vi kan ringe til hende?! 

Men man kan jo ikke ringe til en 

kvinde der ikke har telefon, man 

kan ikke sige noget for hvert et ord 

bliver bremset af klumpen i halsen. 

Og man kan aldrig finde erstatning 

når et barn savner sin mor. 

Alt i alt blev jeg mødt med utrolige 

udfordringer og oplevelser. Selvom 

det i perioder var svært, ikke mindst 

at være så ung og så langt væk 

hjemmefra, så havde jeg det fanta-

stisk i Colombia. Jeg modnedes 

meget, jeg ændrede mit syn på man-

ge af livets essentielle spørgsmål, 

men vigtigst af alt så lærte jeg en 

masse om mig selv, som menneske 

og hvad det er jeg gerne vil med mit 

liv. Jeg var usandsynlig glad for at 

bo i Colombia. På trods af de ting 

der siges om dette land, ofte af per-

soner som aldrig har været der, så er 

det et helt fantastisk sted. Jeg mødte 

større hjertevarme hos det colombi-

anske folk end man kan forestille 

sig, jeg blev modtaget med åbne 

arme hvor end jeg gik, og jeg mødte 

frem for alt en forståelse og toleran-

ce overfor alt og alle som virkelig er 

guld værd når man som udlænding 

bosætter sig i "andres land". Glem 

alt om narkotrafik og vold – Colom-

bia indeholder ligeså meget salsa, 

livsglæde, unik natur og kultur. Der 

er et colombiansk ordsprog som 
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siger, at enhver der betræder solens 

land vil ikke nøjes med at være 

gæst. Og det er sandt! Enhver der 

besøger Colombia forelsker sig i det 

for dets umiddelbarhed og smitten-

de glæde ved livet. Jeg ved at jeg 

skal tilbage til Colombia. Når man 

først har boet i solens land, er det 

ikke længere nok kun at komme på 

besøg. 

Da jeg den sidste dag gik fra Villa 

Javier, gik ud af porten og hørte den 

smække efter mig, vendte jeg mig 

ikke om for at kigge på stedet en 

sidste gang. Jeg gik derfra med tårer 

i øjnene og en klump i halsen. Jeg 

gik derfra med det inderligste håb 

om at bare ét af disse børn har kun-

net bruge denne lille afveksling i 

deres liv til noget. Jeg håber at de 

også ind imellem tænker på mig, 

ligesom jeg tænker på dem og kun 

ønsker dem det bedste i verden! 

For hele historien, inkl. billeder og 

beretninger, se: 

http://capion.tlog.dk  
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MOTIONSHOLD FOR 

LEGESYGE VOKSNE 

Hvad? 

Motionshold for voksne legesyge, 

der gerne vil have sved på panden 

en gang om ugen, men ikke har tid 

eller lyst til at gå i fitnesscenter. 

Hvordan? 

Mødes en gang om ugen og spille 

hockey, stikbold eller cirkeltræning 

med musik, og andet der måtte inte-

ressere dem der møder op. 

Hvorfor? 

Fordi det er rart at mødes og lære 

hinanden at kende, samtidigt med at 

man får kroppen i gang. 

Hvornår? 

Onsdage kl. 19.30-20.30 

Opstart onsdag den 5. marts 2008 

Hvorhen? 

I gymnastiksalen på Jungshoved 

skole 

For hvem?  

Alle der har lyst! 

Gerne de ”unge voksne” 

og tilflyttere på Jungshoved  

Så tag skoene ud af 

skabet og mød op!  

Kontaktperson er Ann Helen fra 

lokalrådet 

annhelen_stangbye@hotmail.com 

 

ÅBENT HUS 

I JUNGSHOVED SKOLE 

SØNDAG D.16.MARTS 2008 

KL.10.00-14.00 

Alle inviteres indenfor til 

Gymnastikopvisning 

Folkedans 

Modeopvisning og salg af mode-

tøj 

Påskemarked 

Billard, dart, jagtprøve 

Skydesimulator 

Udstilling af malerier og tegnin-

ger 

Aktiviteter for børn 

Åbent daghjem 

Knipling 

Café med salg af mad og drikke 

Lokalråd og bladet ”Jungshoved” 

 

Se mere på lokale opslag 
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Det hele begyndte, da jeg var på 

tur med mit barnebarn til et MC-

træf med børn ved Hampen Sø i 

Jylland i 2004. Der mødte jeg nog-

le mennesker, der var bl.a. et par 

på hver sin Harley, der var en enlig 

far, tidligere jægersoldat,  med en 

pige. Der var et par med 3 børn, 

han kørte på russisk motorcykel fra 

2. Verdenskrig, kopi af BMW, med 

sidevogn og anhænger og hun kør-

te på en Honda. 

Om aftenen mødtes vi fra de om-

kringliggende telte til en kop øl. På 

et tidspunkt sagde jægersoldaten, at 

han og en kammerat skulle til 

Nordkap til næste år, og spurgte 

om der var nogen, der ville med, 

og hvis vi kendte andre, der ville 

med, kunne han arrangere en tur. 

Det næste års tid blev der arbejdet 

på at arrangere turen, og vi var 5 

mand på hver sin MC, der skulle af 

sted. 

Der blev afholdt mange møder om 

ruten, udstyr og vi fik også et 1. 

hjælpskursus.  Ruten blev fastsat til 

vej 45, Indlandsvegen, en vej der 

går midt i Sverige op til den finske 

grænse. Herefter er der ca. 100 km 

i Finland og så igen i Norge, hvor 

der er ca. 350 km til Nordkap. Hele 

turen derop er  på ca. 3.000 km. 

For at sætte det lidt i perspektiv 

havde jeg en kammerat, der samme 

år kørte til Israel. Da han kom der-

til stod triptælleren på 3.500 km. 

Han sejlede godt nok fra Piræus i 

Grækenland til Haifa i Israel. 

Da vi endelig skulle gøre alvor af 

det og se at komme af sted, måtte 

arrangøren og hans kammerat mel-

de fra, og vi blev kun 3 mand, 

Henrik, Steen og Rene. 

Motorcykeltur til Nordkap sommeren 2005 
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Vi skulle starte en søndag. Om lør-

dagen fik jeg tandpine, og det var 

umuligt at opdrive en tandlæge-

vagt, der havde åbent, så søndag 

morgen måtte jeg køre til tandlæ-

gevagten i København, hvor jeg fik 

rodbehandlet en tand midlertidigt. 

Fik et brev med fra tandlægen, som 

jeg kunne aflevere til en tandlæge 

på vejen til Nordkap, hvis jeg fik 

problemer. 

Vi kom af sted om mandagen og 

mødtes i Helsingør ved færgelejet 

og kørte til lidt nord for Trollhättan 

og så Gøtakanalsluserne på vejen. 

Overnattede på en campingplads 

med swimmingpool, legeland og 

det hele, men det var også både 

første og sidste gang vi overnattede 

på den måde. Der var alt for meget 

larm og ballade. 

De næste 6 dage gik med at køre 

derop, pakke ud om aftenen og 

sætte telt op og pakke igen om 

morgenen. Det var dårligt vejr med 

regn. En dag kørte vi kun ca. 100 

km. på grund af regnen og sad hele 

eftermiddagen på en kaffebar og 

var ved at få kaffedelirium. Det 

holdt ikke op med at regne, så vi 

kørte til den nærmeste camping-

plads, og vi fik lov at låne en hytte, 

hvor vi kunne tænde bål i midten 

og få os og tøjet tørret. 

Ellers kørte vi 3-400 km dagligt, 

svarende til at køre fra Jungshoved 

til Ålborg, i 16 dage i træk. Fjerde 

dagen krydsede vi polarcirklen. 

Den dag var det godt vejr. Vi fejre-

de det med cirkelkaffe og linie-

akvavit som Steen havde medbragt 

til lejligheden. 

Vej 45 går, som tidligere omtalt, 

midt gennem Sverige, så det er 

skov og skov og udsigten er derfor 

begrænset, men når man når op i 

højden nogle gange, er der et fanta-

stisk vue, så langt øjet rækker. 

Det begyndte at blive koldere. Vi 

måtte have det uldne undertøj frem 

og der begyndte også at komme 

rener, der krydsede vejen eller gik i 

vejkanten. De steder hvor der var 

mange rener havde Vejværket 

stammet træerne op eller fældet 

dem 10 meter på hver side af ve-

jen, så man havde en chance for at 

opdage om renerne var på vej over 

vejen. 

Vi mødte et par, som var på bryl-

lupsrejse, på hver sin MC, der var 

kollideret med nogle rener og hun 

var kommet til skade med sin skul-
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der. Vi havde heldigvis ingen 

uheld. 

Da vi kom til den finske grænse, 

var Henrik træt og ville ikke med 

længere. Han ville køre ud til 

Tromsø og  fiske. ”Jeg kører s’gu 

ikke 2500 km for at fiske”, sagde 

jeg til ham. ”Nu er vi så tæt på må-

let, så vi må videre derop ad”. Han 

var dog ikke til at overtale til at 

fortsætte. Vi skiltes derfor. Forin-

den aftalte vi at mødes 4 dage efter 

i en lille by, der hedder Nordkjø-

botn, hvor vej E6 løber ud i E8. 

Steen og jeg kørte videre. Overnat-

tede i en hytte i byen Alta og næste 

dag kørte vi de sidste par hundrede 

km til Nordkap. 

Nordkap er en ø. I gamle dage sej-

lede man derud. For nogle år siden 

blev der lavet en tunnel, der er 8 

km lang og går 200 m under havet. 

Man kører ca. 4 km ned ad bakke 

inde i tunnelen og 4 km op igen, og 

man er så ude på Nordkap. Prisen 

for en motorcykel i tunnelen og for 

at komme det sidste stykke ud på 

Nordkap var ca. 500 kr. 

Vi ankom dertil om eftermiddagen 

og var godt møre. Der var utroligt 

mange mennesker og turister. Der-

udover masser af autocampere, 

campingvogne, motorcykler og 

biler samt cyklister og vandrere. 

Det eneste jeg orkede var at skrive 

de obligatoriske postkort, der fik 

det specielle Nordkap poststempel 

på. 

Planen var at køre tilbage for at 

finde overnatningssted og så køre 

derud igen for at se midnatssolen. 

Vi kørte lidt tilbage og overnattede 

i hytte på en campingplads ca. 10 

km fra selve Nordkap. Til aften sad 

vi i campingpladsens cafeteria og 

så den ene bus efter den anden køre 

ud til Nordkap med passagerer fra 

Hurtigruten, der sejler op langs 
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Norges kyst. Nogle af skibene er 

krydstogtskibe med 1000 passage-

rer, der skal ud og se midnatssolen.  

Da bestemte jeg mig for ikke at 

køre derud igen til midnat, men 

Steen kørte derud ved 23-tiden. 

Det er jo lyst hele døgnet. 

 Maden i cafeteriet kostede kr. 50,- 

og 2 øl kostede kr. 100,-.  Steen 

kom tilbage og sagde, at det var 

umuligt at komme til for menne-

sker. Vi havde ikke regnet med at 

det var så kommercielt, som det 

viste sig at være. 

Næste morgen spiste vi et godt 

morgenmåltid i cafeteriet på cam-

pingpladsen. Vi begyndte herefter 

at køre sydpå for at møde Henrik, 

som aftalt. Vi slog lige et smut ned 

omkring kontinentets nordligste 

by, en ganske lille fiskerby. Vi 

havde bestemt os til at køre langs 

kysten sydpå. Vi havde en enkelt 

overnatning inden vi mødte Hen-

rik. Han havde fundet en camping-

plads til os. Det viste sig at være en 

plads, der var gået konkurs, men vi 

fik alligevel lov til at overnatte der. 

Vi var de eneste på pladsen. Det 

var dårligt vejr så vi fik derfor lov 

at være i køkkenet, hvor der stod et 

gammelt, stort restaurationskom-

fur. Vi tændte alle pla-

derne og ovnen for at få 

tørret vores tøj. 

Om eftermiddagen sad 

vi og diskuterede ruten 

til hjemturen. Vi var 

ikke helt enige. Steen 

ville ad kystvejen. Det 

havde vi ligesom prøvet, 

da vi kørte fra Nordkap 

til Narvik. Der er utro-

ligt mange sving, meget 

trafik, mange mørke tun-

neller, og nogle steder 

skal man ind i bunden af fjordene 

og ud igen til kysten. Man har må-

ske kørt 50 km og kun bevæget sig 

5 km sydpå. På et tidspunkt sagde 

Steen, at han ville køre hjem på et 

par dage med lange dagsmarcher. 

Vi prøvede at overtale ham til, at vi 

kørte sammen, men med mindre 

dagsmarcher på 3-400 km. Men 

han ville hjem, og vi sagde derfor 

farvel til hinanden.  Henrik og jeg 

gik ud for at handle til aften, købte 

hvalbøffer, og da vi kom tilbage til 

campingpladsen, havde Steen pak-

ket og  var kørt... 

Næste dag startede Henrik og jeg 

på hjemturen. Vi kørte til Narvik 

og derfra langs malmbanen mod 
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Traktortræk 
JIF afholder 

traktortræk  

20/9 - 21/9 2008 

Sæt kryds i 

kalenderen 

Kiruna igennem nationalparken og 

byen Abisko, som bl.a. er udgangs-

punkt for vandreture til Kebnekai-

se, som er Sveriges højeste punkt. 

Fra Abisko kan man se Lapporten, 

som jeg gik igennem på en vandre-

tur i Nordsverige for 45 år siden. 

I Kiruna kørte vi sydpå og stort set 

den samme vej hjem, med nogle 

afstikkere. Havde godt vejr hele 

vejen hjem, hvilket var en dejlig 

afveksling fra den regnfulde tur 

derop. 

Man må sige, man kommer til at 

kende hinanden godt på sådan en 

tur. Vi ser stadig hinanden  og har 

efterfølgende været på flere MC-

ture sammen. 

Rene Bonde 
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Jungshovedtømreren ApS v/Ole Tor-

stensson er i 2008 et 15 år gammelt 

tømrer- og snedkerfirma på Jungs-

hoved. 

Jeg kom til Jungshoved første gang 

i 1966, hvor mine forældre havde 

købt sommerhus i Kohaven. 

Efter at have holdt en masse gode 

weekender og ferier her på Jungs-

hoved, flyttede jeg hertil i 1974 og 

kom i tømrerlære hos tømrermester 

Holger Nielsen i Lundegård. Vi 

arbejdede meget på Jungshoved og 

Præstø, det længste væk vi arbejde-

de var i Leestrup, (vi cyklede dog 

ikke til Leestrup i 1976, som man 

ellers har hørt om, at man gjorde 

før i tiden). 

Efter at være udlært og have aftjent 

værnepligt arbejdede jeg lokalt i en 

del år og i perioder hos Højgaard & 

Schultz, hvor vi bl.a. ombyggede 

Spies Rejser og Danmarks Akvari-

um. 

I 1991 begyndte jeg som tømrer på 

Lynggården i Jungshoved, grisepri-

serne var gode, og der var mange 

projekter. Det var meget anderle-

des end det, jeg ellers havde lavet. 

Efter ca. 2 år blev grisepriserne 

meget dårlige, så det blev starten til 

etablering af Jungshovedtømreren i 

1993 med en god hjælp fra Peder 

Andersen. 

Jeg fik købt en gammel kassevogn 

og fyldt lidt værktøj i, og så var jeg i 

gang. Det havde lige været storm, så 

der blev masser at lave med at repa-

rere gamle tage, vindskeder mv. 

Det har været nogle meget travle 

og spændende år, som er gået me-

get hurtigt. 

Der har været mange spændende 

opgaver at tage fat på og også meget 

En arbejdsplads på Jungshoved (8) 
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alsidige. Vi har ombygget alt lige fra  

svinestalde på Jungshoved til luksus-

lejligheder i Klampenborg. 

Det er også blevet til rigtig mange 

køkkener, døre, vinduer, nye tage, et 

par fabriksbygninger og et par enkel-

te nye parcelhuse. 

Vi er meget glade for alle de som-

merhuse, der er her på Jungshoved, 

hvor vi har skiftet en rude osv., og 

så er det endt med, at vi også har 

lavet ombygning/tilbygning for 

dem. 

Mange af de kunder vi kommer hos, 

er jeg også kommet hos i min lære-

tid. Enkelte kunder er nu 3. genera-

tion, jeg arbejder for. 

For 5 år siden rykkede jeg ind i 

vores nye værksted, der ligger i 

forbindelse med vores privatbolig. 

Vi er meget glade for værkstedet, 

som mest bruges som lager og ga-

rage, da vi i dag næsten køber alt 

færdigt. 

Ca. 80% af vores arbejde er belig-

gende i Præstø og Jungshoved, 

men det sker også at nogle af som-

merhusbeboerne lokker os til Kø-

benhavn for at arbejde for dem der-

inde. 

Vi har på 13. år også vedligeholdel-

sesarbejde for Lyngby Almennytti-

ge Boligselskab, hvor vi passer 360 

lejligheder med tilhørende vaskeri-

er, selskabslokaler samt 3 pleje-

hjemsbygninger. 

De 3 første år var jeg alene om op-

gaverne, hvilket blev for meget, og  

jeg måtte så ansætte 1 svend. I en 

periode var vi 4 svende og 1 lær-

ling, hvilket så gav alt for meget 

papirarbejde og for få timer med 

hammeren til mig selv. 

De sidste 3 år har vi været 2 mand 

og indimellem brugt underentre-

prenører til hjælp, hvilket passer 

mig fint, men ikke til den arbejds-

mængde, der har været, for vi har 

konstant været bagud, hvilket hel-

ler ikke har været tilfredsstillende, 

så det er blevet til arbejde både 

aften og weekender. Men vi er nok 

på vej ud af det store byggeboom 

nu, så der bliver lidt mere ro på 

fremover, måske til glæde for os og 

kunderne. 

Mange tømrerhilsner 

Jungshovedtømreren ApS 

Ole Torstensson 
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JIF – Volleyball 
SPIL GRATIS 

Vi spiller frem til og med maj 

Vi har stadig plads til dig. 

Se her! Er der nogle, som vil spille volleyball med os? 

Vi spiller på Klosternakkeskolen 

Onsdag kl. 20.30 - 22.00 

Ønsket er, at vi var nogle flere. 

Vi spiller på motions plan og har det hyggeligt, det går ikke vildt til, vi er 

både herrer og damer i alderen 30-50 år. 

Har det interesse så kom og få en spilleaften ud af det og se, hvordan vi 

har det eller ring til Max fra JIF. 

Vi håber, der er nogle flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun 

har volley i JIF i Præstø. 

Mvh. J I F 

Max 55998112/    20988938 

Håndboldstævne 1954 

Fra Kirsten Hansen, Præstø, 

har vi fået dette billede fra et 

håndboldstævne på Jungshoved 

stadion i sommeren 1954. 

Stående fra venstre: Salme Joke-

la (finnebarn hos Grann, Smid-

strup), Kirsten Hansen (Sports-

vejen, Jungshoved By), Inge 

Hansen (Staureby, Gudruns dat-

ter), Gerda Rasmussen 

(Duevang). 

Siddende fra venstre: Nina 

Larsen (Mælke Frederiks), An-

na Nielsen, målmand (Datter af 

Johannes Nielsen, Jungshoved 

By), Inge Hansen (datter af 

Emmy og Ingvard, Smidstrup). 
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Efter det lille indlæg, jeg 

havde i Jungshovedbladet 

i efteråret, har jeg fået en 

del henvendelser med 

spørgsmål vedrørende 

vores landbrug. Jeg har 

derved oplevet en interesse 

for vores landbrug og et 

ønske om at vide mere. 

Vi har derfor besluttet at 

holde "åbent hus" for at 

give alle en mulighed for 

at se og høre, hvordan vo-

res landbrug fungerer. 

Vi mødes ved biogasan-

lægget kl. 13. Her vil Poul 

og jeg fortælle om, hvor-

dan det virker og har ind-

flydelse på miljøet og 

omgivelserne. Derefter vil 

der være rundvisning i 

staldene på Fjællebro-

gård, hvor der er mulighed 

for se smågrisene, her 

vil jeg og mine staldmedar-

bejdere fortælle om grisene 

og staldene. 

Det er vigtigt at huske, at 

man ikke må gå med på 

rundvisning i staldene, 

hvis man har besøgt en 

anden svineproduktion 

eller har været i kontakt 

med grise indenfor de 

sidste 24 timer! Det er af 

stor betydning dette over-

holdes, da grisene ellers 

kan blive syge. Alle skal 

desuden iføres overtrækstøj 

inden besøget i stalden. 

Overtrækstøj udleveres ved 

indgangen. 

På Fjællebro er der et 

moderne biologisk luft-

renseanlæg, som jeg vil 

vise og fortælle om. 

Der vil også være et ud-

valg af vores traktorer og 

landbrugsmaskiner, som i 

er velkomne til at kigge 

nærmere på. 

Da jeg forventer, at vi 

skal slutte med en pølse 

og en øl eller vand, vil 

jeg bede om tilmelding 

på telefon 

55 99 95 41 

eller 

lynggaard@lynggaard.dk 

senest den 28. april af 

hensyn til indkøb. 

Vi vil glæde os til at vise 

frem og besvare alle 

spørgsmål - og håber på 

en god dag for alle. 

Vel mødt den 4. maj. 

Peder Andersen 

Lynggård 

Åbent hus på Lynggård, søndag den 4. maj. 
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Generalforsamling i Dagli’ Brugsen afholdes mandag den 31. marts 2008, 

kl. 19.00 i Jungshoved Forsamlingshus 

I forbindelse med årsmødet er der præsentation af Brugsens nye uddeler, 

Magnus G. Rasmussen, og den nye souschef, Margrethe Christensen. 

Formand Henning Nielsen vil fortælle om, hvordan det er gået med Brug-

sen i det forløbne år. 

Butiksrådet ser ud som følger: 

Henning Nielsen, formand tlf. 61 75 27 65 

Palle Nerup, næstformand -  55 99 91 00 

Gerda Jensen, sekretær - 55 94 52 50 

Jytte Nielsen - 55 99 90 50 

Maja Piil 

Maja Piil ønsker ikke at genopstille, og der skal derfor vælges 1 ny repræ-

sentant + 1 suppleant. Interesserede kandidater bedes henvende sig til for-

manden eller i butikken. 

Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på forretningens nødvendighed for 

lokalsamfundets eksistens, hvorfor opbakning er nødvendig. 

Efter årsmødet vil der være buffet med lidt til ganen. Billetter udleveres 

som sædvanlig i Brugsen. 

Fra Brugsen 

 

Vindere af konkurrencerne 

i vores sidste blad blev: 
Børn: Sofie Bigum, Rødegårdsvej34 

Voksne: Sofus Hansen, Jungshovedvej 33 
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Søndag 16. mar. Åbent hus i Jungshoved Skole 

Onsdag 26. mar. Spiseklub i Jungshoved Skole 

Mandag 31. mar. Brugsen. Generalforsamling 

Mandag 7. apr. Pensionistforeningen. Generalforsamling 

Torsdag 10. apr. Lokalrådsmøde på Jungshoved skole kl. 19.00 

Lørdag 12. apr. Dilettant i forsamlingshuset 

Onsdag 16. apr. Dilettant i forsamlingshuset 

Torsdag 24.apr. Spiseklub i Jungshoved Skole 

Søndag 4. maj Åbent hus. Lynggården 

Tirsdag 3. jun. Sommersang, Jungshoved Kirke. Foren. Norden 

Lørdag 7. jun. Indsamling af aviser og flasker 

Torsdag 12. jun. Pensionistforeningen. Udflugt til Møn 

Lørdag 14. jun. Jungshoved Idrætsforening. Sommerfest 

JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 16. mar. Allerslev: Ingen Jungshoved: 10.30 

Torsdag 20. mar. Allerslev: 10.30 Jungshoved: 9.00 

Fredag 21. mar. Allerslev: 9.00 JB Jungshoved: Ingen 

Søndag 23. mar. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Mandag 24. mar. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 30. mar. Allerslev: 10.30 Jungshoved: 9.00 

Søndag 6. apr. Allerslev: Ingen Jungshoved: Ingen 

Søndag 13. apr. Allerslev: Ingen Jungshoved: 10.30 

Fredag 18. apr. Allerslev: 10.30 Jungshoved: 9.00 

Søndag 20. apr. Allerslev: 9.00 Jungshoved: 10.30 

Tirsdag 22. apr. Allerslev: Ingen Jungshoved: 19.00 

Søndag 27. apr. Allerslev: Ingen Jungshoved: 9.00 JB 

Torsdag 1. maj Allerslev: 9.00 JB Jungshoved: Ingen 

Søndag 4. maj Jungshoved: 10.30 Konf. Allerslev: Ingen 

Søndag 11. maj Allerslev: 10.30 Konf. Jungshoved: Ingen 

Mandag 12. maj Allerslev: Ingen Jungshoved: 10.30 

Søndag 18. maj Allerslev: 10.30 Jungshoved: 14.00 

Søndag 25. maj Allerslev: 9.00 JB Jungshoved: Ingen 

Søndag 1. jun. Allerslev: 9.00 Jungshoved: 10.30 

Søndag 8. jun. Allerslev: 10.30 Jungshoved: Ingen 

Søndag 15. jun. Allerslev: 9.00 Jungshoved: 10.30 

GUDSTJENESTER 


