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Kære læsere 
Et varmt forår har afløst den lange vin-

ter. Man undrer sig altid over, hvor hur-

tigt det går – den ene dag er marken 

brun og træerne bare, 14 dage efter er 

marken grøn, træerne lysegrønne, og 

pludselig står grøftekanterne i fuldt flor. 

Hvert år et lille mirakel. 

På bladet har foråret også bragt foran-

dringer. Jungshoved Idrætsforening, 

som har været en god og trofast bidrag-

yder, har desværre meldt ud, at økono-

mien p.t. ikke tillader et fortsat tilskud til 

bladet JUNGSHOVED. Man kan stadig 

læse om alle JIF´s aktiviteter, og vi har 

et stille håb om, at situationen vender, så 

vi på et tidspunkt igen kan tælle forenin-

gen blandt vores faste støtter. 

Til gengæld har et hold friske pensioni-

ster fra Jungshoved Pensionistforening 

meldt sig som frivillige omdelere af 

bladet. Faktisk sparer vi på denne måde 

6.000 kr. om året, som vi ellers skulle 

betale til Post Danmark. Desuden slipper 

vi for at skrive en masse blanketter og 

køre bladene til posthuset i Næstved (for 

at få bragt dem tilbage til Jungshoved 

nogle dage efter!!). Så en STOR TAK til 

pensionistforeningen – det er en dejlig 

opbakning, som vi er utroligt glade for. 

Serierne “En arbejdsplads på Jungsho-

ved” og “Stafetten” har kørt i lang tid og 

afløses nu af 2 nye. Måske inspireret af 

Torben Dinesens spændende historie om 

Jungshoved Roehavn i sidste nummer 

tager vi nu hul på “Et sted på Jungsho-

ved”, og vi indleder med en tur til Stav-

reby Havn. I ”Barndommens land” for-

tæller folk, der er vokset op på Jungsho-

ved men derefter flyttede andre steder 

hen, om deres barndom og ungdom her.  

I kirken ligger der nu et nyt skrift, 

“Jungshoved Kirke set i kirkehistorisk 

lys”. Skriftet afløser den lille folder, der i 

mange år har været til rådighed for turi-

ster og andre besøgende, og udover års-

tal og andre fakta får man nu en interes-

sant gennemgang af de mange symbo-

ler, som vi i kirken er omgivet af, men 

som vi måske ikke altid tænker over (se 

mere side 30). 

Redaktionen ønsker alle en rigtig god 

sommer  

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Maria Garde Hansen 61 69 61 36  

Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth 55 99 90 06 

Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 

Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 

Jungshoved Idrætsforening Kim Weinreich 20 16 85 02 

Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05  

Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 

Amatørfiskeforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24  

Forsamlingshuset Morten B. Andersen 55 99 90 56 

Westergaard Landhandel Jungshovedvej 82 28 86 92 02 

JIF’s hjemmeside www.jungshoved-if.dk 

Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net E-mail: sys-keller@mail.dk 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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I sidste nummer fortalte jeg, at en af 

bladets læsere ikke kunne mindes, at 

han i sit mere end 90-årige liv havde 

oplevet en så tidlig og en så lang vin-

ter som den, vi nu har lagt bag os. Det 

fik Agathe Molter til at reagere. Hun 

kunne huske, at hun den 18. novem-

ber 1965 havde været til 60 års fød-

selsdag hos Ejnar Andersen, Jungsho-

vedvej 74. Hen på aftenen blev det et 

forfærdeligt snevejr med kraftig sne-

fygning. Vejmand Karl Christensen 

måtte forlade festen for at deltage i 

snerydningen, og et ungt par fra Mern 

måtte opgive at køre hjem. De kom 

først hjem, og det til fods, dagen efter. 

Den 24. maj 1966 lå der stadig sne 

under de blomstrende æbletræer. Så 

det var den længste vinter, Agathe har 

oplevet. 

*** 

Fra Erik Skovby, Hørsholm, har vi 

modtaget denne kopi af en regning fra 

Stenstrup Mølle udstedt den 1. januar 

1917. Regningen, der er stilet til H.P. 

Hansen, Bøget, er for maling af 16½ 

og 22 tønder korn. Pris 14,48 kr. 

Stenstrup Mølle lå indtil 1925 på 

Mislehøjvej 16 (hvor Lise og Vagn 

Jacobsen nu bor), herefter blev den 

flyttet til adressen, Jungshovedvej 49. 

Erik har fundet den afbillede regning 

på et loppemarked i Præstø. 

*** 

Sidste år fik bladet 6.173,00 kr. i fri-

villige bidrag. De har været med til at 

sikre, at bladet fortsat kan udkomme. 

Mange af bidragene blev lagt i den 

røde pengekasse i Brugsen. Den mu-

lighed er desværre nu forsvundet. 

Men så bliver man jo glad, når en af 

gæsterne ved Åbent Hus på Jungsho-

ved Skole den 10. april stikker bladet 

en pengeseddel, som var kommet ind 

ved salget af et sæt snekæder!! 

*** 

Ved samme Åbent Hus-arrangement 

havde gæsterne mulighed for at se 

Holger Andersens nyerhvervede 4-

dørs Ford A årgang 1929. Samme 

model, som Holgers far havde an-

skaffet som lillebil i 1930, og som 
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Holger Andersen fortsatte med at 

køre i en kort tid, efter at han selv 

havde overtaget farens lillebilskørsel i 

1947. 

*** 

Ved Foreningen Nordens og Jungs-

hoved Skoles kulturaften den 8. 

marts, hvor Thomas Lindy Nissen 

fortalte om sine spændende jagtrejser, 

sang forsamlingen B.S. Ingemanns 

”På Sjølunds fagre sletter”. Det sidste 

vers bragte sagnet frem om kong Val-

demar Atterdags vilde ridt fra Vor-

dingborg Slot til Gurre Slot. En ride-

tur, der ifølge sagnet flere gange også 

gik gennem Jungshoved (se nr. 3 og 4 

årgang 2006). 

I muld for længe siden 

kong Valdemar er lagt, 

men sælsomt gennem tiden 

går sagnet om hans jagt. 

Tit korser arme bonde 

sig end på natlig sti, 

hvor jægere og hunde 

ham suse vildt forbi. 

*** 

Den 9. februar havde Amatørfisker-

foreningen inviteret Fiskerikontrollen 

til møde på Jungshoved Skole. Om-

kring 50 personer var mødt op, og de 

fik en fin oplysning om de mange 

regler, der gælder for fritidsfiskere. 

Der var stor spørgelyst, og forsamlin-

gen fik bl.a. mulighed for at se den 

nye type pælerejeruse.  

*** 

På Stavreby Havn har man fået byg-

get et ramslag. Ramslaget skal bruges 

til at ramme pæle ned i havbunden, 

når man skal vedligeholde broer og 

moler. Ramslaget er bygget som en 

tømmerflåde med 18 tønder som op-

drift. I den ene side af ramslaget sid-

der slaget (hammeren), som drevet af 

en motor kan banke pæle ned i hav-

bunden. I den anden side sidder en 

kontravægt på ca. 500 kg. Nogle af 

ramslagets bygmestre fortæller, at de 

har fået rigtig mange gode råd og 

anbefalinger fra tilskuerne på havnen. 
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Nu håber de bare, at det hele også 

virker. 

*** 

Den 5. maj besøgte TV-Øst Jungsho-

ved. Anledningen var en cykelrute, 

som Vordingborg Kommune og Fri-

luftsrådet har lagt på Jungshoved. I 

indslaget medvirkede bl.a. sogne-

præst Torben Møllenbach, Richard 

Petersen, Stenstrup, Holger Andersen, 

Bønsvig og Anders Madsen, Rone-

klint. Alle var de med til at fortælle 

gode historier fra Jungshoved, som 

kan gøre, at endnu flere får lyst til at 

nyde Jungshoveds mange herligheder 

sammen med os, der bor her fast. 

*** 

Fra Kirsten Nielsen, Præstø, har vi 

modtaget nogle fine billeder fra sko-

lekomedier på Jungshoved. Vi brin-

ger her et fra Stenstrup Forskole fra 

skoleåret 1947/48, hvor eleverne spil-

lede ”Tornerose”. Skuespillerne er fra 

venstre: Børge Hansen, Ambæk 

Mark, Preben (kongen), Stenstrup, 

Grethe (fe), plejebarn i Brugsen, Kir-

sten Hansen (fe), Hovmarken, Nina 

(dronning), Mælke Frederiks datter, 

Grete Petersen, Hovmarken, Torben 

Dinesen (kok), Stenstrup, og Preben 

Hansen (kok), Jungshoved. De to 

sidstnævnte vil være kendt af bladets 

læsere for deres spændende artikler. 

*** 

På bagsiden af det nye skrift om 

Jungshoved Kirke (se side 30) findes 

et superflot luftfoto af Jungshoved 

Kirke, slotsbanken og kirkehavnen. 

Til det knytter der sig en lille historie: 

Svend Aage Nielsen (forfatter til 

skriftet) er en stor Kaj Munk kender 

og gode venner med Kaj Munks fa-

milie. Han har tidligere holdt foredrag 

om Kaj Munk i Rejsestalden, og i den 
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forbindelse modtog han en hilsen fra 

en af Kaj Munks døtre, der bor i 

USA, med et luftfoto af Jungshoved 

Kirkehavn og Kirke.  

Ved hjælp af copyright angivelsen 

fandt vi på internettet frem til firmaet 

Marina.com i USA. De har på deres 

hjemmeside www.Marina.com speci-

aliseret sig bl.a. i havnepladser over 

hele kloden og bringer derfor fotos af 

alverdens marinaer – deriblandt Jungs-

hoved Kirkehavn (intet for stort, intet 

for småt)! Vi bad om at måtte bruge et 

af deres billeder – gerne til en favora-

bel pris – og vi fik firmaets venlige 

accept af begge dele. Via Svend Aage 

Nielsens forbindelse til USA fik vi 

altså det flotteste foto af Jungshoved 

Kirke – globaliseringen er en herlig 

ting! 

*** 

Vi ved, at mange er kede af, at de 

ikke mere kan hente bladet i Brugsen. 

Med dette nummer regner vi med at 

kunne tilbyde bladet i en bladkasse 

ophængt på gavlen af skolen ud mod 

Jungshovedvej og i vores nye køb-

mandskiosk på Jungshovedvej nr. 82. 

Begge steder vil der være mulighed 

for at lægge et bidrag til bladet. Mona 

og Jette har lovet, at de vil tømme og 

passe på pengekassen ved skolen. 

Man kan også fortsat hente bladet i 

kirken. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Spiseklubben 
EN STOR TAK TIL KNUD OG KURT! 

Vi er mange, der siger tak for det store arbejde, I gør om vinteren med at bespise 

os andre. Vi nyder jeres dejlige mad og den stemning og hygge, der er hver gang. 

Håber I vil fortsætte! 

På alles vegne, TAK! K.C. 
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Tænk, at det kan være en nydelse at 

dyppe hele sin krop i 2 gr. varmt vand. 

Sådan har jeg ikke altid haft det, eller 

troet på. 

I 30 år har jeg været aktiv svømmetræ-

ner i en 28 gr. varm svømmehal (heraf 

13 år i JIF, red.). Altid glad for vand, 

men kun udendørs om sommeren, når 

vandtemperaturen kom over 18 grader.  

En voksen svømmer henvendte sig en 

dag og spurgte mig, om jeg ville være 

med til at starte en klub for vinterbade-

re. Det var godt nok meget overskri-

dende for mig at skulle gøre det, men 

jeg lod mig friste. 

En kold november dag i bidende blæst 

mødtes vi, 5 gæve og seje kvinder i det 

lille hus på Præstø Sejlklubs areal. 

Stemningen var nærmest euforisk un-

der omklædningen. På vej ud ad både-

broen ryger mange spørgsmål gennem 

hovedet, samtidig med at vi overbevi-

ser hinanden om, at vi er nogle seje 

sild. På skift kravler vi beslutsomt ned 

ad trappen. Nogle skriger højt, andre 

bliver meget stille, nogle bliver stakån-

dede, nogle tager modigt et par svøm-

metag, andre skynder sig op igen. Fæl-

les for alle gælder, at vi nærmest svæ-

ver tilbage til omklædningshuset. Her 

kan vi så konstatere, at ingen fryser, 

humøret er steget mange grader. Alle 

kan mærke endorfinerne pumpe rundt i 

kroppen.  

Det var starten. Alle var enige om, at 

dette måtte vi fortsætte med, også selv 

om det blev rigtig vinter. Nydelsen 

blev udvidet. Lørdag morgen. Solen er 

lige stået op. 6-8 badenymfer tripper 

ud ad den isbelagte bådebro. Istapper-

ne hænger ned ad stigen. Lufttempera-

turen er 8 graders frost. Med en spade 

hugger en af os hul i isen. Vandet er 

ca. 1 grad. Et hurtigt dyp, og endorfi-

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

Om at havbade sommer og vinter 
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nerne er på spil igen.  

Selv en vinterdag, hvor det stormer, og 

sneen vælter ned, trodser vi naturen, 

dypper os og har det supergodt bagef-

ter. 

Normalt forløber seancerne uden pro-

blemer. En enkelt gang var vi kun 2 til 

dypning. Det var en stille søndag mor-

gen. Snevejr. På med de hvide badekå-

ber og badesko, ud og dyppe os, glade 

på vej tilbage til omklædning. Men ak! 

Døren til huset var smækket. Indenfor 

lå nøglen, bilnøgler og vores mobiler. 

Kun folk på vej til bageren var i nærhe-

den. Med et grin løb vi af sted mod 

bageren. Heldigvis dukkede en forsin-

ket vinterbader op og morede sig over 

vores påklædning på vej op i byen. 

Om foråret, når bådene bliver sat i van-

det, er det slut med turen til Præstø. Så 

tager jeg til Roneklint næsten hver 

morgen. Glæder mig over sommeren 

og naturen her, tager mig en morgen-

dukkert og nyder, at naturen byder på 

så stor mangfoldighed. 

Hanne Willemoes, Stenstrup 
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Planter på Jungshoved (11) 
Vild merian 

Efter en hård og lang vinter er det 

altid spændende at se, hvilke af ha-

vens krydderurter der har overlevet 

frosten. Denne vinter ser ud til at have 

taget livet af min timian og rosmarin. 

Men tiden må vise det. Erfaringen har 

lært mig, at der ikke er grund til at gå 

i panik og bare rive de planter op, der 

ser døde ud. Hen på foråret kan man-

ge af dem godt overraske én og vokse 

sig store og flotte i sommerens løb. 

De fleste krydderurter i de danske 

haver stammer fra Middelhavsland-

ende og er derfor skabt til et varmere 

klima, end det de finder her hos os. 

Min havemerian, Origanum ma-

jorana, er en af de krydderurter, der 

ser ud til at have overlevet vinteren. 

Den har en vild slægtning, der hedder 

vild eller alm. merian, Origanum vul-

gare. Den vokser flere steder i Dan-

mark og også på Jungshoved bl.a. ved 

dæmningen, hvor amtsvejen krydser 

Jungshoved Nord. Planten foretræk-

ker en sydvendt, solbeskinnet skrå-

ning og gerne sandet jord som vokse-

sted. Blomstringen sker i løbet af 

sommeren, og de krydrede blomster 

tiltrækker et hav af insekter ikke 

mindst sommerfugle. 

På Høvblege på Møn findes, som det 

eneste sted i Danmark, en sommer-

fugl, der hedder sortplettet blåfugl. 

Den lægger sine æg på bl.a. vild meri-

an. Af ægget kommer en larve, som –  

når den er færdigudviklet – lader sig 

falde ned på jorden. Hvis larven er 

rigtig heldig, så bliver den fundet af 

en myre af arten rød stikmyre, 

Myrmica sabuleti, som er blevet til-

trukket af det søde sekret, som larven 

udskiller. Går alt efter larvens plan, så 

slæber myren den med ned i sit myre-

bo. Inden sommerfuglelarven forpup-

per sig, går den i gang med at spise af 

boets myrelarver. Den er sulten og 

kan på de 10 måneder, den befinder 

sig i myreboet, nå at æde mere end 

Foto af sortplettet blåfugl: Lars Andersen/

danske-natur.dk 
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1.000 myrelarver. Den er nu selv ble-

vet til en fed, hvid, maddikeagtig 

skabning på 15 mm længde. I begyn-

delsen af juni forpupper den sig, og 

tre uger efter kommer der en ny sort-

plettet blåfugl til verden, og så genta-

ger det hele sig. 

Det var så en helt anden historie. Jeg 

glemte at skrive, at vild merian fint 

kan spises. Den har en mildere smag 

end den dyrkede, men gør sig godt i 

frikadellefarsen, på pizzaen eller i 

kødsovsen til spaghettien.  

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Et sted på Jungshoved (1) 

Stavreby Havn 

For nogen tid siden fik jeg af vores 

gode nabo et lille skrift om Stavreby 

Havn. Det er skrevet af den navnkun-

dige major Søren Nielsen fra Stavre-

by i anledning af havnens 60-års-

jubilæum i 1994 og handler om hav-

nens tilblivelse og senere eksistens. 

Stavreby Havn er en idyllisk lille plet, 

som har sit helt eget liv, og som hvert 

år – ud over de lokale  –  besøges af 

en del sejlere og andre turister. Jeg 

syntes, det kunne være interessant at 

få historien genopfrisket – vel viden-

de, at mange her i Stavreby ved langt 
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mere om emnet end jeg. Jeg håber, de 

vil bære over med mig. 

Fra tidlige optegnelser ved man, at 

der har været drevet fiskeri fra Jungs-

hoved i århundreder, og at fiskende 

bønder fra Jungshoved havde stade-

plads på det store sildemarked i Ska-

nør til op i 1500-tallet. 

I Stavreby var der kun et lille bådleje, 

hvor større både ikke kunne lægge til 

land. Først i løbet af 1920erne tog 

ideen om en rigtig havn form. Fisker-

ne fra Stavreby allierede sig i første 

omgang med fiskerne fra Bønsvig, og 

i 1929 udarbejdedes et skitseprojekt, 

der kunne danne basis for en bereg-

ning af økonomien. Fiskerne kunne 

naturligvis ikke selv betale anlægs-

summen på 11.400 kr. – et anseeligt 

beløb dengang (til sammenligning 

kunne man i 1928 bygge et godt hus i 

Stavreby for 5.000 kr.). Man søgte 

Jungshoved Sogneråd om støtte. Den 

lovede sognerådet i slutningen af 

1929, hvis man samtidig kunne sikre 

støtte fra stat og amt. Efter en lang og 

sej kamp lykkedes det i september 

1931: Staten betalte ½, amtet 1/4, 

sognet 1/8 og fiskerne resten. Her 

faldt fiskerne fra Bønsvig pga. uenig-

heder fra. Tilbage stod 13 fremsynede 

fiskere fra Stavreby, der som selv-

skyldnerkautionister optog et banklån 

på 1.500 kr., og i foråret 1932 kunne 

udgravningen af havn og havneindløb 

gå i gang. 
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Som det ofte sker, opstod der proble-

mer undervejs. Gravearbejdet blev af 

forskellige årsager ikke færdigt, inden 

vinteren satte ind, og da der også den-

gang var lange isvintre, kunne arbej-

det først afsluttes i april 1933. I mel-

lemtiden var fiskerne raget uklart 

med entreprenøren om arbejdets om-

fang, og en efterfølgende retssag gik 

helt til Østre Landsret. Den gav stort 

set fiskerne medhold, men efterlod 

dem med en tom pengekasse. 

Bolværk, broer, slæbe-

sted m.v. blev derfor 

bygget, efterhån-

den som der var 

tid og penge til 

det, men i 

november 

1934 kunne 

man omsider 

indvie Stavre-

by Havn.  

Livet på havnen 

var dengang noget 

anderledes end nu. Ud 

over de 13 fiskere og deres 

både (kølbåde og drivkvaser på 20-30 

fod) husede havnen en del andre fi-

skerfartøjer. Sæsonen for ålefiskeri 

strakte sig hen over sommeren. Nogle 

forlængede sæsonen ved at sejle til 

Fejø, hvor fiskeriet fortsatte lidt end-

nu. Ålekvaser anløb havnen og aftog 

en del af fangsten, mens en del ål blev 

sejlet til salgsforeningen i Kalvehave. 

Efterår og vinter sejlede nogle fiskere 

som pramskippere på farten fra roe-

havnen ved kirken til Stege (se nr. 1, 

februar 2011), andre tog arbejde på 

sukkerfabrikken eller havde andet 

arbejde. Om vinteren skulle garn og 

ruser repareres og klargøres til næste 

sæson. 

Havnen havde ikke så mange skure 

som i dag, men til gengæld var der 

fyr under bark- og tjæregryderne. Af 

havnens vedtægter fra 1938 fremgår 

det, at det kostede 8,00 kr. om året at 

have en båd over 20 fod liggende, 

mens benyttelse af barke- og 

tjæregryder kostede 

1,00 kr. for hver – 

pr. år. 

I 1960 var der 

tre bundgarns-

fiskere og tre-

fire drivvods-

fiskere i 

Stavreby 

Havn. Der 

blev landet ål 

for mange penge 

i de år, og fangsten 

blev nu hentet af last-

biler. I løbet af 50erne var 

der også kommet gang i rejefiskeriet, 

men det havde slet ikke samme be-

tydning som ålefiskeriet. I løbet af 

70erne begyndte der at komme fri-

tidsfiskere til Stavreby, og havnen 

begyndte at ændre karakter. 

En del af den jord, som havnen be-

nyttede, lå på lejet grund, men i 1993 

blev havnen selvejende, og det knyt-

ter der sig en fin historie til. Ejeren af 

jorden, Arne Petersen, der også var 

havnefoged i mange år, var ikke inte-
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resseret i at sælge, og efter hans død i 

1986 havde hans enke samme hold-

ning. Ved hendes død i 1992 så hav-

nens bestyrelse en mulighed for at 

erhverve jorden, men der manglede 

en pose penge. Her tilbød to familier 

med tilknytning til havnen meget 

generøst at lægge ud, og bestyrelsen 

kunne derfor tilbyde boet 110.000 kr. 

for jorden. Men beløbet skulle jo til-

bagebetales, og til den ende fandt 

man bl.a. på at udstede interessentbe-

viser á 1.000 kr. Det vil sige, at de, 

der måtte være interesserede, uden at 

få renter kunne låne havnen 1.000 kr., 

indtil havnen havde råd til at betale 

pengene tilbage. Det blev en enorm 

succes – inden længe havde familier/

personer (fortrinsvis bådelaugets 

medlemmer og folk fra Stavreby og 

omegn, men også lystsejlere og andre 

“venner af havnen”) investeret i 132 

beviser. Da boet accepterede tilbud-

det, kunne man således med den flot-

te opbakning sikre havnens fremtid 

og uafhængighed. I 2009 havde hav-

nen betalt de sidste penge tilbage til 

”investorerne”.  

Med tiden er Stavreby Havn blevet et 

yndet mål for tursejlere og andre turi-

ster. Mange, der har opdaget den idyl-

liske plet, er kommet igen år efter år. I 

mange år kom en del både fra Dragør, 

ligesom en del tyske både var faste 

sommergæster. I de senere år er antal-

let af gæstesejlere faldet, men der 

anløber stadig 25-30 både om året. 

Og ikke uden grund. Havnen ligger 

som den har gjort i årtier, med sine 

rødmalede skure, den store røgeovn, 

der stadig bruges flittigt, og den lange 

bænk med bordet i læ af de store træ-

er. Og med sin fantastiske udsigt! Fra 

den yderste spids af broerne har man 

det smukkeste kig over til kirken.  

Havnen er stadig et samlingssted for 

fritidsfiskerne og andet godtfolk. 

Bådelauget har i dag lidt over 50 

medlemmer – heraf 4 registrerede 

fiskere. Mange “vender” havnen dag-

ligt for at tage ud og røgte eller for at 

drøfte vind og vejr, få en øl i 

“Ternen” og høre de seneste nyheder 

fra halvøen. Derudover har havnen i 

mange år dannet ramme om sociale 

begivenheder som den hyggelige 

1.maj-komsammen og den traditions-

rige byfest. 

Stavreby Havn er således stadig et 

samlingssted – til gavn og glæde for 

mange mennesker. 

Merete Siegumfeldt, Stavreby 

 

Kilde: “Historien om Stavreby havn 

samt vikinger, turister, advokater, 

søfolk og andet godtfolk”, skrevet af 

Søren Nielsen, 1994. Med tak til Gun-

ner Rasmussen og Ole Jensen-Åris 

for gode bidrag. Jerry Chodera 

(tidligere Marensminde her i Stavre-

by) har illustreret Søren Nielsens 

skrift. 
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Siden sidst har vi haft fastelavnsfest 

med tøndeslagning. Der var en tønde 

til damerne og én til herrerne. Det var 

festligt, alle bliver jo som børn igen. 

Der var flere, der kom klædt ud. Vi 

var 46 samlet i klubhuset, vi spiste 

vores medbragte mad og havde en 

hyggelig eftermiddag. 

Pensionistgymnastikken har kørt rig-

tig godt i vinterens løb. Vi er 27 til-

meldte, og der er ikke mange, der har 

svigtet i vinterens løb. Vi har også 

været i Vordingborg til bowling, der 

blev bowlet og grinet i to timer, og 

derefter var der spisning. 

Hyggeeftermiddagene på skolen kø-

rer også godt. Det kniber lidt med, at 

alle de, der gerne vil spille petanque, 

kan være med. Desværre må nogle gå 

ind og spille andre spil, men de hyg-

ger sig også med det. Vi går i tænke-

boksen og ser, hvad vi evt. kan finde 

ud af med hensyn til petanquen næste 

vinter – vi vil gerne tilgodese alle. 

Der møder ca. 25 op hver tirsdag til 

kortspil og andre spil, strikning m.m. 

og ikke mindst snakken. 

Mandag den 4. april var der general-

forsamling med 77 tilmeldte. Kirsten 

Hansen ønskede at udtræde af besty-

relsen. Stor tak til Kirsten for godt 

samarbejde i fire år. I stedet  gik Hen-

ny Elm ind i bestyrelsen. Lily Poul-

sen ønskede heller ikke at fortsætte 

som revisor. I stedet kom Else Jensen 

ind. Stor tak til Lily, 

som har været revisor i 

mange år. Efter gene-

ralforsamlingen fik vi 

dejligt smørrebrød, der 

var smurt af vores herre

-madhold, 

"Eliteholdet". Vi slutte-

de med sæsonens sidst 

banko. 

Sommerens program ser sådan ud: 

Tirsdag den 24. maj har vi en tur til 

Gavnø, hvor alle tulipanerne står i 

blomst. Pris 350,00 kr. 

Den 15.-18. august går turen til Born-

holm. Pris 3.092,00 kr. 

Mandag den 5. september kl. 19.00 er 

der banko i forsamlingshuset. 

Hver tirsdag hele sommeren spiller vi 

petanque kl. 13.30-16.00 ved klubhu-

set. 

Vi ønsker alle en god sommer og tak 

for stor opbakning til vores arrange-

menter, håber det fortsætter. 

Med venlig hilsen, 

Karen Carlsson   

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 
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Siden sidst 

har vi fået 

lavet nogle 

fantastiske 

tiltag i vores 

dejlige for-

samlingshus. 

Vi har fået 

nye vinduer, malet og sat lydisolering 

op i den store sal samt fået nye lam-

per. 

Det fik vi prøvet af til vores succes-

fulde dilettant! Akustikken er blevet 

en helt anden. Nu runger det ikke 

mere på samme måde, som det gjorde 

før. Nu kan man føre en samtale og 

samtidig høre, hvad den anden siger. 

Skønt! Og så er det oven i købet flot! 

Stor tak til Jungshoved Tømreren 

Ole, Bent, Tonny, Bornholmeren 

m.fl. 

Dilettanten var en succes – sikke en 

fantastisk skuespilkunst. Vi kunne 

godt have ønsket, at der var lidt flere 

mennesker, som bakkede op om så-

dan et arrangement, men de, der kom, 

fik i hvert fald en sjov og dejlig ople-

velse. En rigtig stor tak til dilettanter-

ne samt stor tak til vores annoncører, 

og vi håber, de slår til næste år igen! 

Lørdag aften havde vi traditionen tro 

levende musik, og der blev danset 

bravt! 

Næste store arrangement er vores 

loppemarked, som er lørdag 9. juli 

(uge 27). Hvis der skulle være nogen, 

som har ting, vi kunne bruge til lop-

pemarked, skal I kontakte: 

Jens Martinsen på tlf. 50 42 93 09, 

Mona på tlf. 55 99 91 62 

eller Børge på tlf. 21 68 06 52. 

Hvis der skulle være nogen, der hav-

de lyst til at være med til at gøre vores 

dejlige forsamlingshus pænt og ven-

ligt evt. med kalkning, maling m.m., 

er I altid velkomne til at kontakte 

Morten Larsen på tlf. 24 83 97 76. 

HUSK, det er vores allesammens 

hus! 

Rigtig godt forår til alle! 

Morten Larsen 

Jungshoved Forsamlingshus 

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 

kan gøre det på følgende måde: 

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

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

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

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

På forhånd tak 
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Sommerstævne og traktortræk vil blive samme uger som i 2010. Der vil mulig-

vis komme hold fra Sverige til sommerstævnet, så det bliver "internationalt". 

Som det vil være mange bekendt, er der kommet ny bestyrelse i JIF. 

Øverst fra venstre: Kasserer Anita Harritz, næstformand Bjørn Refsgaard, se-

kretær Henriette Leithoff, Pernille Nilsen, Jan Roholte. 

Nederst fra venstre: Max Olsen, formand Kim Weinreich. 

Suppleanter er Merethe Larsen og Martin Hvid. 

Vi håber i næste nummer af bladet at kunne informere om de nye tiltag i klub-

ben. Der er ideer til ungdomshold i fodbold og et "hygge"-baskethold. 

Der er brug for alle de ideer, som lokalbefolkningen måtte have til yderligere 

aktiviteter i JIF, da foreningen er i en situation, hvor det kan blive svært at over-

leve til vores 100-års-jubilæum næste år. Alle er velkomne til at komme med 

ideer (postkassen ved klubhuset)! Så vil vi tage ideerne op på næste møde. Det 

gælder naturligvis også sponsorater i JIF. 

JIF/Bjørn Refsgaard 

Nyt fra Jungshoved Idrætsforening 
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Jungshoved Skole 

TRADITIONER 
I Jungshoved Skole har vi mange 

traditioner, som med glæde holdes 

ved lige for at styrke sammenholdet 

blandt halvøens beboere og invitere 

flere indenfor i det gode, gamle hus. 

ÅBENT HUS 
En tilbagevendende tradition var bl.a. 

ÅBENT HUS den 10. april som af-

slutning på en aktiv vintersæson. Her 

mødtes alle skolens brugere for at få 

en snak, se hvad de andre bruger hu-

set til og ikke mindst fortælle alle 

gæsterne om husets mange mulighe-

der. I år var der påskemarked med 

salg af mange fine, håndlavede ting, 

udstilling af ruser, syet af amatørfi-

skerne, strikkecaféens damer viste 

deres flotte strikketøj frem, 

knipledamerne viste den svæ-

re kunst at få tynde, tynde 

tråde til at blive til kunstfærdi-

ge og smukke borter, pensio-

nisterne gav gymnastikopvis-

ning med mere end 20 energi-

ske deltagere, der var en kyl-

linge-skattejagt for børn, som 

blev vundet af Ask på 2½ år, 

filteværksted for børn, hvor der blev 

lavet de sødeste små kyllinger, bue-

skydning med mulighed for selv at 

prøve, café med bl.a. lækre hjemme-

bagte boller og pandekager, flot ma-

leriudstilling på første sal ved vores 
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lokale kunstner Ann Helen Stangbye 

Madsen. I skolegården havde vi be-

søg af to meget smukke veteranbiler, 

nogle lige så flotte veteranmotorcyk-

ler og nogle helt nye havkajakker, 

som Roneklint Kajakcenter viste frem 

og fortalte om. Solen skinnede, og 

selv om det var første rigtig gode ha-

vedag, kikkede mange indenfor. 

KULTURAFTENER 
I skolen har vi også tradition for at 

tilbyde spændende foredragsaftener. 

Siden sidste blad har vi haft besøg af 

professor Gerhard Milstreu, der for-

talte og viste billeder om helleristnin-

ger fra vores område, og af Thomas 

Lindy Nissen, der fortalte om jagtrej-

sefeber i det meste af verden. Kaffe/te 

og kage i pausen er endnu en traditi-

on, og her går snakken hyggeligt. 

Begge arrangementer var godt besøgt. 

Det sidste var tilrettelagt i samarbejde 

med Foreningen Norden. Tak for det 

gode samarbejde med jer i vinter. Vi 

glæder os til en ny sæson. 

ARBEJDSDAG 

Når der skal vedligeholdes eller laves 

andre ting i skolen, foregår det ude-

lukkende ved hjælp af frivillig ar-

bejdskraft. Således også lørdag den 

30. april, hvor vi startede istandsættel-

se af østlejligheden. Den blev tidlige-

re brugt som daghjem for demente, 

der, som de fleste nok kan huske, lige 

pludselig lukkede. Det var vi meget 

kede af. Nu har vi fået lov til at an-

vende lejligheden i forbindelse med 

alle de andre aktiviteter, vi har i huset. 

Vi har i styregruppen be-

sluttet at indrette lejlighe-

dens underetage til et over-

natningssted med køjer/

senge til ca.12 personer. Vi 

bliver ofte spurgt, om vi 

kan huse vandrere eller 

cyklister, som desværre 

ikke har kunnet bruge os, 

fordi man skal sove på gul-

vet på luftmadrasser eller liggeunder-

lag. Vi forestiller os, at lejligheden vil 

være perfekt at leje for netop cykel-

hold, vandrere, spejdere, flere familier 

på tur sammen, handicapgrupper, 

ornitologer – ja mulighederne er man-

ge. 

Så traditionen tro mødte energiske 

frivillige op lørdag kl. 9.00, og efter et 

kort møde, hvor slagplanen blev lagt, 
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gik vi i gang med at spartle, male, 

vaske ned, ordne have m.m. Mens der 

blev arbejdet, blev der tid til en hyg-

gelig snak, man lærer hinanden bedre 

at kende, når man sådan går og arbej-

der sammen. Det styrker sammenhol-

det og ansvarsfølelsen. Dagen slutte-

de med lidt frokost og en aftale om at 

fortsætte den efterfølgende onsdag. 

Flot! Stor tak til de fremmødte. Det 

bliver et rigtig dejligt overnatnings-

sted. 

FOLDER 

Traditionen tro udkommer folderen 

”Det sker i vinter på Jungshoved” i 

kommende blad, som kommer i be-

gyndelsen af september. Her vil igen 

være masser af tilbud til en aktiv vin-

ter. Hvis nogle tænker på at starte en 

ny aktivitet, så ring til Lise, og hør 

nærmere om muligheder og betingel-

ser. Tlf. 55 99 92 56. 

HJEMMESIDEN 

Man kan løbende følge med i Jungs-

hoved Skoles liv på lokalrådets hjem-

meside www.jungshoved.net under 

menupunktet Jungshoved Skole og 

kan her klikke på en lang række un-

derpunkter. Her kan man bl.a. se bil-

leder fra åbent hus og arbejdsdage. 

Desuden kan man under menupunktet 

Vandrestier hente sig en vandretur. 

Disse ture hænger nu også i rammer 

på Jungshoved Skole. Flere ture er på 

vej. God tur! 

BLOMSTER I KUMMERNE I 

GÅRDEN 

Endnu engang har Kirsten Hansen 

været på spil. Hun har malet blom-

sterkummerne hvide, og Jørgen Hein 

har på lokalrådets vegne plantet mas-

ser af blomster i kummer og krukker. 

Det ser bare godt ud. Tak til jer begge 

for jeres indsats. 

TAK TIL LIONS 

Vi har mange traditioner, men er ikke 

vant til at blive begavet! Så følgende 

er ikke en tradition, men en overmåde 

glædelig begivenhed. Lions Club i 

Præstø-Fladså havde jubilæum og 

uddelte gaver bl.a. til Jungshoved 

Skole. Vi fik 20.000 kr. og var ved at 

tabe næse og mund af forbløffelse og 

glæde. Tusind tak! Pengene er nu 

godt i gang med at blive anvendt til 

bl.a. østlejligheden. 

SOMMERSÆSON 

Nu er vi i gang med sommersæsonen, 

og vi mærker lige som andre, at der 

skal spares i skoler og institutioner. 

Vi har færre lejrskoler med børn, men 

bliver heldigvis også brugt af voksne 

bl.a. studerende. Dog kommer fritids-

klubben SUPERNOVA i skoleferiens 

første uge. Det er nemlig også en tra-

dition, og vi er glade for at byde dem 

velkommen tilbage. Vi mangler 

Brugsen til vores lejere og håber, de 

vil kunne klare sig med den nye kiosk 

og udbringning fra Ugledige Brugs. 

Styregruppen holder sit næste møde 

den 26. maj. Vi ønsker alle en rigtig 

god sommer og på gensyn til næste 

sæson. 

Lise Jacobsen 
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Referat af dialogudvalgsmøde 

torsdag d. 7. april 2011 
Fremmødte: 

Foruden Jungshoved Lokalråd og ca. 

20-30 fremmødte borgere var dialog-

udvalg 2 fremmødt. Fra dialogudvalg 

2 kom Ivan Tolborg, Bent Maigaard, 

Carsten Rasmussen, Karin O. Jørgen-

sen og Carsten Olsen. Yvette Esper-

sen var desværre forhindret i at delta-

ge. 

Dagsordenen var følgende: 

1. Kort præsentationsrunde v/dialog-

udvalget 

2. Kort orientering om lukning af 

Brugsen v/Jungshoved Lokalråd. 

3. Aktuelle sager v/Jungshoved Lo-

kalråd, herunder Miljøgodkendel-

se af Lynggård Biogas samt gylle-

lagune 

4. Kloakering af Smidstrup og 

Stenstrup v/Jungshoved Lokalråd 

5. Strategiske handleplaner (bosæt-

ning, erhverv samt landdistrikter) 

Lukning af Brugsen: 

Den nedsatte arbejdsgruppe har nået 

frem til, at projektet med Jungshoved 

Brugs droppes, idet projektet ikke er 

rentabelt, da købet af ejendommen 

(tidligere Brugsen i Jungshoved) er 

for dyrt. 

Aktuelle sager: 

Jungshoved Lokalråd oplyser, at rådet 

har indsendt indsigelser til Vording-

borg Kommune omkring godkendel-

se af en stor gyllelagune på Jungsho-

ved. Ligeledes oplyser Jungshoved 

Lokalråd, at lokalrådet indsender en 

klage til Miljøklagenævnet vedr. mil-

jøgodkendelsen af Lynggård Biogas.  

Kloakering af Smidstrup og Stens-

trup: 

Bent Maigaard fra dialogudvalg 2 

kontakter Vordingborg Spildevand 

med henblik på et møde i Jungshoved 

Generalforsamling 2011 
Husk der er generalforsamling i Jungs-

hoved Lokalråd på følgende tidspunkt: 

Dato: tirsdag d. 7. Juni 2011 

Tid:  Kl. 19.00 – 21.00 

Sted:  Jungshoved Skole 

På gensyn. 
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til afklaring af spørgsmål omkring 

kloakeringen på Jungshoved.  

Supplerende oplysninger:  

Bilag med opfølgningsskema  fra 

dialogmødet d. 7. april 2011, fra 

Jungshoved Lokalråd til Vordingborg 

Kommune, er at finde på lokalrådets 

hjemmeside: www.jungshoved.net. 

Jungshoved Lokalråd kunne oplyse at 

lokalrådet igen i år giver kr. 

10.000,00 til Jungshoved Bladet. 

Jungshoved Bladet oplyser, at denne 

har ekstra brug for kapital i år, qua 

Jungshoved Idrætsforening er kom-

met ud med underskud efter traktor-

trækket, og derfor ikke har mulighed 

for at bidrage til Bladet i år. 

Jungshoved Lokalråd berettede om 

en vellykket affaldsindsamling d. 3. 

april 2011, hvor ca. 30 borgere var 

mødt op. Der blev i alt indsamlet ikke 

mindre end 175 kg affald og 306 då-

ser. Sidste års affaldsindsamling blev 

på ca. 140 kg,, så rekorden blev des-

værre slået i år med 175 kg affald. 

Jungshoved lokalråd takker for de 

borgere som bruget deres formiddag 

på at rydde op i naturen, til glæde for 

alle borgere på Jungshoved. 

Referent: 

Formand for Jungshoved Lokalråd, 

Maria Garde Hansen. 

Hjertestarter til Jungshoved 

Skole 
Jungshoved Lokalråd takker Hjerte-

foreningen for en hjertestarter. 

Det er med stor glæde, at Jungshoved 

Lokalråd kan meddele, at Hjertefor-

eningen Vordingborg LK har doneret 

en hjertestarter til placering på Jungs-

hoved Skole. 

Jungshoved Skole blev valgt, fordi 

Jungshoved Skole næsten altid er 

fyldt med mennesker. Der dyrkes 

gymnastik, der er lokalrådsmøder, 

strandjagtforeningen holder til her, 

madklubben kokkererer her, og der er 

mange andre aktiviteter. Samtidig 

ligger idrætsforeningen kun få meter 

fra skolen. 

Nu gælder det om at sætte sig ind i, 

hvordan denne hjertestarter fungerer, 

og Hjerteforeningen har derfor done-

ret et kursus for 12 personer à tre ti-

mers varigheder. Der vil komme for-

slag til datoer for kursus. 

Hjertestarteren skal tilmeldes den 

landsdækkende hjemmeside: 

www.hjertestarter.dk. 

En god nyhed for Jungshoved! 

På vegne af Jungshoved Lokalråd 

Næstformand Poul Borum 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Juni-september 2011  

  Allerslev Jungshoved 

Pinsedag 12. juni 9.00 10.30 

2. pinsedag 13. juni Provstidag Provstidag 

Trinitatis 19. juni 
14.00 Ugledige/

friluftsgudstjeneste 
10.30 

Skt. Hans 23. juni   20.00 Skt. Hans 

1. s. e. Trinitatis 26. juni 10.30 Ingen 

2. s. e. trin. 3. juli 9.00 10.30 

3. s. e. trin. 10. juli Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

4. s. e. trin. 17. juli 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

5. s. e. trin. 24. juli Ingen 10.30 Jesper Blomgren 

6. s. e. trin 31. juli 10.30 Ingen 

7. s. e. trin. 7. aug. Ingen 
14.00 Slotsbanken/

friluftsgudstjeneste 

8. s. e. trin. 14. aug. 9.00 Ingen 

9. s. e. trin. 21. aug. 9.00 10.30 

10. s. e. trin 28. aug. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

11. s. e. trin. 4. sept. 9.00 10.30 Høstgudstjeneste 

6. sept. Konf.indskrivning 19.00   

12. s. e. trin. 11.sept. 10.30 Høstgudstjeneste 9.00 

13. s. e. trin. 18. sept. Ingen 10.30 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

55 99 60 17 

Træffetid: tirsdag-fredag 10.30-11.30 

Lørdag efter aftale 

Organist Elena Stilling 

55 34 66 08  

Kirkesanger Bodil Agerbo 

55 99 63 75 

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 

55 99 12 09 

ALLERSLEV 

Graver Leo De Jong 

55 99 61 68 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Tove Grundtvig 

55 99 60 92 

Kirkeværge 

Knud Skovbæk 

55 99 61 42 

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 

http://www.jungshovedkirke.dk 

Samtlige ansatte i begge kirker holder 

deres ugentlige fridag om mandagen. 

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 kirkebi-

len til denne uanset tidspunkt. Kirkebi-

len kan også bestilles til alle kirkelige 

arrangementer i Allerslev Præstegård 

og Jungshoved Rejsestald.  Det koster 

5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra 

begge sogne og fra Præstø. Man skal 

tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos 

Vordingborg Taxa, tlf. 55 37 06 45. 

Med venlig hilsen, Jungshoved Menig-

hedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  

 

Næste menighedsrådsmøde: 
Torsdag d. 9. juni, kl 19.00 i Rej-

sestalden. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst 

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

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

ten (se herunder).  

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

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

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

præsten (se herunder). 

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

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

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

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

forældrene dør, før barnet bliver myndigt. 

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

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

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

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

dåbsattest og evt. skilsmissepapirer med. Prøvelsesattesten kan man tidligst 

bestille 4 måneder før og senest 14 dage før vielsen.  

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

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

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

over havet. 

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

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

vendelse til sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, 

Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø. 

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

Kirkenyt 
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Allerførst tak til dem, der gjorde sig 

ulejlighed med at besvare de spørgs-

mål, som vi i Jungshoved Menigheds-

råd sendte ud gennem dette blad op 

mod jul. 

Den slags undersøgelser har man og-

så foretaget andre steder, og der er 

mange menighedsråd, der på denne 

måde har erfaret det samme, som vi 

nu har gjort: nogen svarede, men der 

var endnu flere, der ikke gjorde det. 

Det kan der være mange grunde til – 

måske fordi det ikke interesserede en, 

at man ikke fik taget sig sammen, 

eller at man måske egentlig er godt 

tilfreds med forholdene, som de er. 

For det fungerer. Kirken er der, når 

man skal bruge den. Med jævne mel-

lemrum kan man komme til fine kon-

certer, fordi man godt ved, at det bed-

ste musikhus i sognet – det er Jungs-

hoved Kirke både til korsang og til 

instrumentale koncerter. Disse arran-

gementer har vi haft gennem en del år 

i den udstrækning, vi har råd til det.  

Måske er man også glade for de fore-

drag, der er i løbet af sæsonen i Rejse-

stalden. Somme tider har vi ligefrem 

måttet hive efter vejret sådan en vin-

teraften, fordi der var godt fyldt op i 

lokalet. Og den slags arrangementer 

vil vi fortsætte med. 

Vi annoncerer, så godt vi kan. Vi sen-

der beskeder til dags- og ugepressen, i 

vores sogneblad og i kirken, Jungsho-

ved Skole og i Præstø hænger vi pla-

kater op, men vi er opmærksomme 

på, at denne del af arbejdet godt kan 

gøres bedre. Det vil vi se nærmere på. 

Vi er glade for de besvarelser og 

kommentarer, som vi faktisk fik. De 

har givet os nogle nye måder at se på 

det kirkelige arbejde på. Vi blev også 

opmærksomme på, at det er meget 

forskelligt, hvad der interesserer folk, 

fx var nogle meget interesseret i guds-

tjenester i det fri, mens andre ikke 

interesserede sig for det. 

Vi er også taknemmelige for, at nogle 

tilkendegav, at de gerne ville give en 

hjælpende hånd med mht. det prakti-

ske, når der er arrangementer i kirken 

eller i Rejsestalden. Her inden som-

merferien vil vi invitere til en oriente-

ring om, hvor de kan komme til at 

være en del af arbejdet omkring kir-

ken. I vil høre nærmere. 

Vi hører stadigvæk meget gerne kom-

mentarer, ris og ros. I kirkens våben-

hus og i Rejsestalden vil vi fortsat 

lægge disse spørgeskemaer frem, som 

man kan tage med sig og besvare, 

hvis man har noget på hjerte. 

Med venlig hilsen, 

Jungshoved Menighedsråd 

Sogneundersøgelse i Jungshoved Sogn efteråret 2010  
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Sankthansaften på slotsbanken, 23. juni 2011 
Igen i år afholdes der gudstjeneste i Jungshoved Kirke kl. 20.00 sankthansaften. 

Efter gudstjenesten vil der som tidligere være lejlighed til at købe kaffe/te og 

kage m.v. i Rejsestalden. Overskuddet herfra går ubeskåret til Yrsa Grünnings 

børne- og skolearbejde i Indien. Bålet tændes ved slotsbanken kl. ca. 21.30. 

Ferie 
Jeg holder ferie 4.–24. juli, begge dage inkl. 

 

I min ferie henviser jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, Tlf. 55981019. 

Her kan man få attester, anmode om dåb, vielser, og her skal man også henven-

de sig ang. begravelser. 

Torben Møllenbach 
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Teatertur til København 
Det er efterhånden blevet en god tradition med teaterture fra Allerslev Kirke til 

et teater i København. Opbakningen har været god, humøret højt, og de forskel-

lige teaterstykker har givet deltagerne nogle store og tankevækkende oplevel-

ser. 

Også til næste forår vil vi arrangere en teatertur. Endnu ved vi ikke, hvilken 

forestilling, der bliver tale om. Men mere om det i løbet af efteråret. 

Stina og Torben Møllenbach 

Friluftsgudstjenester 
Vi har nogle gange i Allerslev og Jungshoved sogne holdt gudstjenester i det 

fri, og det har der været stor interesse omkring. Det er at være kirke og menig-

hed på en anden måde, og det tiltaler mange. 

Denne sommer er der derfor gudstjeneste i 

Uglediges gamle grusgrav lige overfor søen 19. juni, kl. 14.00 og 

på slotsbanken ved Jungshoved Kirke 7. august også kl. 14.00. 

Efter gudstjenesten kan man nyde en kop kaffe i det fri. Der vil blive sat ekstra 

borde og stole frem. 
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Næste sæsons konfirmander 

Selvom der er lang tid til konfirmatio-

nerne i foråret 2012, så vil jeg allere-

de her minde de kommende konfir-

mander og deres forældre om, at for-

beredelsen begynder først i septem-

ber, og at konfirmationerne 2012 fin-

der sted i Jungshoved Kirke 6. maj og 

i Allerslev Kirke 13. maj. Begge søn-

dage begynder gudstjenesten kl. 

10.30. 

Nærmere besked om tilmelding til 

konfirmationsforberedelse, om hvor 

det skal foregå og andre praktiske 

ting, får de kommende 7. klasser på 

Abildhøjskolen inden sommerferien. 

Herunder ses dette forårs konfirman-

der en tidlig efterårsmorgen i indkørs-

len til præstegården i Allerslev. 

Man er i øvrigt velkommen til at kon-

takte mig for nærmere oplysninger på 

tlf. 55996017. 

Torben Møllenbach 
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I mange år har der i kirkens våbenhus 

ligget en lille folder, der kort beskrev 

kirken og dens historie. Folderen kun-

ne erhverves for beskedne 3 kr. Efter 

at kirken blev restaureret indvendig, 

og altertavle, prædikestol, døbefont 

osv. blev så flot sat i stand, syntes 

menighedsrådet, at der var brug for en 

mere indgående beskrivelse af kirken 

og dens interiør. 

Vi henvendte os til Svend Aage Niel-

sen, tidligere præst i Toreby Kirke på 

Lolland (og en del kirkegængere i 

Jungshoved Kirke bekendt som svi-

gerfar til vores egen præst). Svend 

Aage Nielsen har tidligere udarbejdet 

en fyldig beskrivelse af Toreby Kirke 

og dens udsmykning. Han er i øvrigt 

en stor Kaj Munk-kender og holdt for 

et par år siden foredrag i Rejsestalden 

om det tema.  Svend Aage Nielsen 

sagde ja til vores forespørgsel og gik i 

gang med sin research i efteråret 

2010. 

Resultatet er blevet et flot og spæn-

dende skrift på 20 sider. Her beskri-

ves kirkens historie og især dens ud-

smykning i detaljer, og de mange 

Svend AageNielsen fortæller om Jungshoved Kirke 

Jungshoved Kirke  
set i et kirkehistorisk lys 

Festgudstjenesten 2. påskedag 
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symboler fortolkes i en kirkehistorisk 

sammenhæng. Man kan læse om 

Thorvaldsens altertavle og døbefont, 

om de fire evangelister på prædike-

stolen, om de overdådige lysekroner 

med dobbelthovede ørne og løveho-

veder og meget mere. De smukke 

fotos, der illustrerer skriftet, er taget 

af Torben Møllenbach. 

Skriftet skulle naturligvis introduceres 

med manér, og da 2. påskedags tekst 

netop er historien om Kristus i Em-

maus, hvorfra motivet til altertavlen 

er hentet, hvad kunne så være mere 

naturligt end at vælge den dag! 

Svend Aage Nielsen havde indvilget i 

at holde prædiken, og efter gudstjene-

ste og barnedåb fortalte han om sit 

arbejde med skriftet til de omkring 30 

tilbageværende kirkegængere.  

Det blev en dejlig oplevelse i vores 

(som altid) smukt pyntede kirke. Efter 

kirkegangen blev der budt på sand-

wich og et lille glas i Rejsestalden. 

Jungshoved Kirke – set i et kirkehi-

storisk lys ligger nu i våbenhuset og 

kan erhverves for 20 kr. 

Med venlig hilsen, 

Jungshoved Menighedsråd 

Udsnit af prædikestolen: Evangelisten Markus 

med sin attribut løven 

Evangelisten Johannes med sin attribut ørnen 
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Ørne er nok nogle af de mest spekta-

kulære fugle, der findes. I Danmark 

yngler to arter af egentlige ørne, nem-

lig kongeørnen og havørnen. Konge-

ørnen er kun lige netop genindvan-

dret, og i Nordjylland yngler nu to-tre 

par, mens havørnen har været tilbage 

som ynglefugl i et par årtier og nu 

yngler med ca. 30 par. Begge arter 

har i Danmark været uddøde som 

ynglefugle pga. forfølgelse. 

Fasanen blev omkring 1870 indført 

som jagtfugl på de større godser, og 

det resulterede i en udbredt udryddel-

seskampagne mod rovfugle og ugler.  

Det kunne de store og synlige ørne 

tydeligvis ikke tåle, og i løbet af kort 

tid var det slut med kongeørnen som 

dansk ynglefugl. Havørnen, der dog 

også var væsentligt mere almindelig, 

holdt stand til 1916, hvor sidste yng-

lende fugl blev skudt (iflg. ”Havør-

nens Danmark”, Gyldendal).  

Det er ikke tilfældigt, at havørnen 

altid har været mere almindelig end 

kongeørnen. Det danske landskab er 

simpelthen ideelt for denne fiske- og 

andefuglespisende ørn. Lavvandede 

fjorde omkranset af skov er havørne-

land, hvis der vel at mærke er nogle 

områder med fred i yngletiden. Det er 

der bl.a. på godsernes store natur- og 

skovområder. Og nu til dags har man 

vist ikke noget imod at have et ørne-

par boende. 

Jungshoved kan meget vel snart igen 

blive en del af ørnenes rige.  I de sid-

ste par år har et havørnepar forsøgt at 

Fugle på Jungshoved 
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slå sig ned som ynglefugle her hos os 

eller måske et sted lige i nabolaget. 

De har dog fået nogle klø af det etab-

lerede par, der yngler længere inde i 

Præstø Fjord ved Even Sø/Leestrup. 

Det i form af kilometerlange forføl-

gelser i luftrummet bl.a. over Jungs-

hoved. Jeg har personligt set parringer 

sidst på vinteren af det nye par, på 

iskanten i Roneklint området. Men 

om det er lige ovre på Feddet, de for-

søger at bygge rede, ved jeg ikke. Det 

kan også være, at der går yderligere et 

par sæsoner, før det endelig lykkes. 

Men det er der måske andre, der ved 

mere om.  Jeg er selv i øjeblikket ret 

optaget af yngelen og er derfor ikke 

så trofast observatør ved ”Klinten” 

for tiden. 

Hvis havørnen virkeligt har bygget 

rede i en skov på Jungshoved, håber 

jeg, at der også bliver taget hensyn til 

den. Det indebærer ingen skovning 

og færdsel i umiddelbar nærhed af 

reden  –  hvad man i øvrigt også har 

pligt til. Storslået natur kræver også 

storslået hensyn. Ingen hensyn giver 

en fattig natur – efter min opfattelse. 

Havørnen bliver tydeligt mere og 

mere tillidsfuld disse år. Hele året kan 

man se og opleve ørne meget tæt på, 

også inde over land. Det er især, når 

de flyver fra jagtmarker i og omkring 

Præstø Fjord til steder i Bøgestrøms-

området.  De kan nogle gange ses helt 

ned i hustagshøjde. Det er dejligt at se 

ørnene sådan føle sig sikre og hjem-

me i vores landskab på Jungshoved. 

Havørne kan også af og til opdages 

på deres højlydte stemmeføring, der 

sandsynligvis bruges, når ældre fugle 

pisser deres territorium af. Så skal 

yngre og indtrængende fugle lige 

have at vide, at her er optaget! En 

fantastisk naturoplevelse, som bevid-

ner, at ørnene er tilbage. 

Sune Madsen 
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Start turen ved gården Skovly på Dy-

remarken eller ved skovløberhuset på 

Bønsvigvej, skilt til Svend Gønges 

hule. Se kort. Begge steder er der p-

muligheder for et par biler eller cyk-

ler. 

Fra Skovly følges skovvejen gennem 

løvskov med ask, birk, bøg, eg, elm, 

og ahorn og nåleskov med rødgran, 

ædelgran og skovfyr. Den første del 

af skoven hedder Rakket. 

Undervejs kommer man forbi en 

langdysse,  som man kan læse mere 

om på lokalrådets hjemmeside. 

I skoven ses om 

foråret blå, gule 

og hvide anemo-

ner, røde og hvi-

de lærkesporer, 

violer, guldstjer-

ner, senere 

skovmærke, 

kodrivere og 

gule iris i de 

små vandhuller. 

Du kan være 

heldig at se 

egern, ræv og 

rådyr eller spor 

fra samme.  

Desuden er her 

muldvarpeskud 

og musehuller.  

Hvor vejen svinger, fortsættes lige ud 

helt ud til vandet, hvor udsigten over 

Bøgestrømmen nydes. Her er rørskov 

og strandeng. Her kan man se sæler 

liggende på stenene i havet. 

Gå tilbage til skovvejen og følg nu 

vejen til venstre. Mellem træerne 

anes vandet, og på højre side kommer 

man forbi Svend Gønges hule, en 

gravhøj, som man kan læse mere om 

på stedets oplysningstavle eller her på 

hjemmesiden. 

Langs vejen vokser brombær, som 

også brombærspindere og havesnegle 

holder af. 

Ved t-vejen kan man 

gå en afstikker til 

venstre til Lodshu-

set, som lodsene fra 

Nyord benyttede i gamle dage, når de 

ventede på nye 

opgaver. Lige 

før huset, til 

venstre for ve-

jen ses 

VANDRETUR BØNSVIGHOVED SKOV, 4 KM: 
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”Bådeegen”. Et meget gammelt ege-

træ. I forbindelse med stormfloden i 

1876 forliste et engelsk skib ud for 

lodshuset. Besætningen blev reddet, 

fordi man fik tøjret skibet til dette 

egetræ. Træet blev skadet og dannede 

fire store forgreninger. Læs mere på 

lokalrådets hjemmeside. 

Vil man ikke til Lodshuset, drejes til 

højre til skovløberhuset, ad markve-

jen til Bønsvig, og derefter følges 

landevejen til højre. Efter landsbyen 

Bønsvig med huse og gårde drejes til 

højre ad Dyremarken tilbage til start. 

God tur. 

Tekst og tegninger:  Lise Jacobsen 

PARKERINGSMULIGHED 

JUNGSHOVED 
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Barndommens land (1) 

Af Anne Olsbro, født Petersen 

I juli 1966 flyttede mine forældre, 

Anna og Richard Petersen, med min 

lillesøster (og bror i vente) og mig til 

Stenstrup gamle Smedje, som vi 

overtog som et dødsbo med møbler 

og masser af ting, inkl. en veteranbil i 

garagen og hestesko i den fuldt udru-

stede smedje. Jeg husker morgendug-

gen på roserne i haven, turen ud i den 

vide verden med kurven med Marie-

kiks og Squash-sodavand, ned mod 

Ambæk, hvor vi lå i det høje græs og 

kiggede op på skyerne og ”lavede 

figurer” af dem, og optagelsesprøven 

til 1. klasse, så jeg kunne begynde 

som 6-årig i Jungshoved Skole i 

1967. Dér gik man i skole de første 

tre år. 

I 1. og 2. klasse kørte skolebussen, 

dvs. Krudthans i sit VW-rugbrød, os 

til og fra skole. I 3. klasse skulle vi 

selv cykle. Vi var otte piger og en 

dreng i klassen, som havde regning 

hos frk. Lund og dansk hos frk. Trier. 

De to lærerinder boede i hver sin ende 

af skolen, og nogle gange fik vi lov til 

at lege i frk. Triers have eller at stå 

ved klaveret i privaten, når der skulle 

synges morgensang. Jeg var glad for 

at gå i skole og husker, hvordan vi af 

papkasser, maling og vat m.m. frem-

stillede dyrene til det stykke, vi skulle 

optræde med for forældrene, nemlig 

”Hvad fatter gør, er altid det rigtige”. 

I frikvartererne legede alle tre klasser 

med hinanden; ofte spillede vi rund-

bold. Vi kendte alle sammen hinan-

den og vidste, hvor vi alle boede, når 

vi kørte sognet rundt for at komme til 

eller fra skole. 

Vi var altid til juletræsfest i Jungsho-

ved Forsamlingshus, hvor jeg altid 

var benovet over det STORE juletræ. 

Vi sang julesalmer og -sange, inden 

vi fik slikposer, og bagefter var der 

bal med alle sanglegene og dansene. 

Der foregik meget i forsamlingshuset. 

Der var også hvert år gymnastikop-

visning, bankospil og af og til fami-

liefester, da meget af min fædrene 

familie boede rundt om på Jungsho-

ved. Min farfar og Fanse, Arne og 

Johanne Petersen, boede i Staureby, 

hvor Farfar var fisker og havnefoged i 

mere end 50 år. Fanse havde mange 

søstre og brødre med efterkommere i 

sognet, som vi tit så til familiefester-

ne. 

Fra 4. klasse gik man på Abildhøjsko-

len i Præstø sammen med børnene fra 

byen og Allerslev. Så kørte vi med 

den store bus. En ny verden åbnede 

sig for mig, for på skolebiblioteket 

kunne jeg låne alle de bøger med 

hjem, jeg ville.  Der var også musik-

skole, hvor jeg hurtigt lærte at spille 

blokfløjte og mandolin, for frk. Trier 

havde jo lært os at læse noder. 

I fritiden læste jeg meget og havde 

naturligvis pligter, fordi min mor ar-

bejdede på 3-holds skift på Panther 

Plast i Vordingborg, og min far var 
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fisker. Men gymnastikken tog den 

største plads. Jeg startede i Jungsho-

ved Gymnastikforening, hvor vi sang, 

medens vi marcherede rundt til opstil-

ling og lavede øvelser. Fremskridtet 

vandt indpas, da Gunhild medbragte 

en pladespiller, så vi gjorde gymna-

stik til ”Här kommer Pippi Lång-

strump…” Senere kom spolebåndop-

tageren, som Kirsten havde med til 

ungpigeholdet. Jeg prøvede kræfter 

med både håndbold og det nystartede 

damefodboldhold i ca. 1973, men 

gymnastikken vandt. Da man efterly-

ste en leder til et puslingehold, meldte 

jeg mig straks, 13 år gammel. Jeg 

blev sendt på tre kurser og var der-

med uddannet. Jeg havde 9-10 rollin-

ger i gymnastiksalen, mens forældre-

ne ventede i omklædningsrummet og 

nok kiggede ind ad hullet i øjenhøjde 

i døren. Uden Lisa som medhjælper 

var det svært at holde styr på alle, når 

den yngste hele tiden ville slå kolbøt-

ter. Senere blev det til pigehold, 

springhold og damehold ud over Kir-

stens hold, som jeg selv deltog på. 

Som 17-årig blev jeg valgt ind i be-

styrelsen i Jungshoved Idrætsforening 

og deltog et par år, tror jeg nok. 

1974 blev også det år, hvor jeg prædi-

kede på prædikestolen Palmesøndag i 

Jungshoved Kirke, hvor hver en bænk 

var besat. Til konfirmandundervisnin-

gen havde præsten, Hans Børge Jen-

sen, bedt os konfirmander om at være 

aktivt med i gudstjenesten til ind-

gangsbøn m.m., så jeg læste en bear-

bejdet prædiken af Kaj Munk op. Min 

mor fik lov til at tage et lille foto. 
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Hans’ kone, Sonja, var meget aktiv i 

Søndagsskolen, som senere blev til 

Børneklubben i Missionshuset i 

Jungshoved og Ungdomstræf i præ-

stegården i Allerslev. Vi kørte med 

kirkebilen hver anden fredag og hav-

de hyggeligt samvær i nogle timer. Vi 

øvede også kirkespil og ”optrådte” 

ved særlige lejligheder i kirken. På 

plejehjemmet i Lundegård gik vi Lu-

ciaoptog for de gamle. Udover sport 

var det dét, man kunne gå til som ung 

på Jungshoved. Der var både ung-

domsklub og ungdomsskole i Præstø, 

men vi kunne jo ikke komme derud.  

Indtjeningsmulighederne var få og 

små. Jeg arbejdede som babysitter fra 

13/14-års alderen og var billig i drift. 

Jeg fik fem kroner i timen for at passe 

fem børn, men var ikke glad for at få 

min velfortjente løn udbetalt i natura-

lier (asparges), som jeg så måtte få 

vekslet til rigtige penge hos min mor. 

Senere steg lønnen til 10 kr. i timen 

og det dobbelte efter midnat. (Da jeg 

selv blev mor, betalte jeg 20 kr. i ti-

men inden midnat og derefter dob-

belt). 

Efter folkeskolen gik man på gymna-

siet eller handelsskole el.lign. i Næst-

ved eller Vordingborg. Jeg havde fået 

knallert af min mormor til min 15-års 

fødselsdag for at kunne komme til 

Præstø til bussen mod Vordingborg. 

Ved 11-tiden var bukserne ved at 

være tørre, hvis det havde regnet fra 

Stenstrup til Præstø. Utroligt at jeg 

stadig har et godt helbred! Knallerten 

blev også brugt i ferierne i sommer-

halvåret, hvor jeg hver morgen mødte 

kl. 7 på Fed Camping på Feddet rundt 

om fjorden.  

Med veninderne cyklede jeg til 

”Maderne” ved Batterierne for at ba-

de og sole på den dengang dejlige 

sandstrand, eller vi kørte på knallert 

til Svinø eller til Feddet med telt for at 

campere. En gang om måneden var 

der fest i Texas (Jungshoved Forsam-

lingshus) eller på Frederiksminde i 

Præstø. Senere fik vi endelig lov til at 

tage med Jettes storebror Jens til di-

skotek på Landsbyen i Næstved. Man 

begyndte at kæreste lidt, og voksenli-

vet holdt sit indtog. Forholdet til mine 

forældre var blevet lidt anstrengt, og 

det blev meget forbedret, da jeg flyt-

tede til Præstø i et klubværelse oven 

på Sparekassen, da jeg gik på semina-

riet i Vordingborg. 

Faktisk har jeg altid gået i skole. For 

mig at se var det den bedste løsning 

for mig at blive skolelærer, da mine 

interesser for gymnastik, sprog og 

børn på den måde kunne gå op i en 

højere enhed. Jeg blev færdig i 1983 

og har siden arbejdet i Holbæk, Søn-

derjylland, Fuglebjerg og nu i Slagel-

se, hvor jeg bor med min mand Hen-

rik. Undervejs har der været kærester 

og ægtemand, søn og skilsmisse, ny 

ægtemand med børn og børnebørn, 

men uanset glæde eller sorg kommer 

jeg altid tilbage til Stenstrup, hvor 

mine forældre stadig bor, kører eller 

cykler stadig rundt med kaffe og kage 

i kurven på Jungshoved og går stadig 

tur ned mod Ambæk. På den vej kan 
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jeg altid finde ro og harmoni ved at 

være dér, ved at se på landskabet. Jeg 

har gået dér tusinde gange med min 

mor, med min søn, med min kæreste, 

med min mand, med min familie, 

med min hund, med mine problemer, 

med min glæde, med mine minder. 

Den vej og Jungshoved er for mig 

barndommens land.  

Affaldsindsamling i Jungshoved blev en stor succes 

 Søndag den 3. april afholdt Jungsho-

ved Lokalråd den årlige affaldsind-

samling. 31 personer og en hest fra 

Jungshoved var mødt op for at samle 

affald på veje og strande.  

Hver person fik udleveret tre sække – 

en til papir, en til glas, en til dåser. 

Den eksisterende rekord blev 

”desværre” slået: 175 kg affald blev 

det til mod den tidligere rekord på 

godt 140 kg. Af de 175 kg blev der 

indsamlet 306 øl- og sodavandsdåser, 

som folk havde smidt i vejrabatten og 

på stranden.  

Efter indsamlingen trakterede Jungs-

hoved Lokalråd med sodavand, sand-

wich, kaffe og kage. Vejret var med 

os - under indsamlingen skinnede 

solen, men da alle var færdige, be-

gyndte det at regne. 

Nu skulle vores skønne halvø igen 

være præsentabel - alt i alt blev det en 

god dag, og Jungshoved Lokalråd 

kan anbefale alle at møde op til næste 

år. 

Næstformand Jungshoved Lokalråd 

Poul Borum 
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Toftegård 

i Ambæk på Egebjergvej 19 ejes af 

Hans Rune. Den har matrikel nr. 3. 

Den lå der før svenskekrigene, men 

det har ikke kunnet lade sig gøre at 

finde det gamle gårdnummer. Det 

kan være gård nr. 1.  Svenskerne 

brændte 6 af Ambæks 8 gårde af. Så 

den er sikkert brændt af det år i 1659. 

En gammel stavemåde er Ambec. 

Smidstrup Kirke 

Gården lå der også 4-500 år tidligere. 

På skellet mellem Ambæk og Smids-

trup lå også en lille forsamlingskirke, 

Smidstrup Kirke, som antagelig blev 

benyttet af Ambæk, Smidstrup, Ege-

bjerg og Skovhuse. De 2 sidste lå i 

Skibinge Sogn, mens Smidstrup og 

Ambæk lå i Jungshoved Sogn. Skov-

huse og Egebjerg havde meget langt 

til Skibinge Kirke, især for dem der 

skulle gå til kirken. På et tidspunkt, 

måske omkring 1320, fik man bygget 

denne forsamlingskirke, nævnt i 1370 

i Roskildebispens Jordebog. De 2 

sognepræster i de respektive sogne 

har sikkert holdt kirkelige handlinger 

i kirken, men der er nok ikke begra-

vet nogen ved kirken. Et godt sam-

menligningsgrundlag er Sct. Peders 

Kapel ved Sjolte Strand, om end den 

er af nyere dato. 

Stedet er sandsynligvis på det sted, 

hvor byerne Smidstrup, Egebjerg og 

Ambæk mødes. På et kort fra 1770 er 
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marken ikke så langt derfra i Smids-

trup kaldt for kirkeageren. 

Jungshoved Len 

Ambec hørte i år 1603 til Jungshoved 

Len. Høvedsmanden hed Knud Rud. 

Han blev i 1607 gift med Ellen Mar-

svin på Holckenhavn ved Nyborg. 

Ellen Marsvin var Christian d. 4.s 

svigermor, mor til Kirsten Munk og 

mormor til Leonora Kirstine. Knud 

Rud døde i 1611. 

I 1660 skiftede Jungshoved Len navn 

til Jungshoved Amt. Til amtet hørte 

Jungshoved, Skibinge og Allerslev 

Sogne, samt Nyord, Balle og Viemo-

se. Men allerede i 1665 blev Jungsho-

ved Amt lagt ind under Vordingborg 

Amt, Nyord dog under Møns Amt. 

Amtmanden, Parsberg, havde kun sit 

gods med sit forfaldne slot tilbage. 

Jungshoved Birk fortsatte som en 

selvstændig retsinstans. 

Prins Jørgen overtog Jungshoved 

Gods i 1673 og kaldte det sammen 

med Vordingborg Gods Prins Jørgens 

Gods. Det blev i 1715 til Vording-

borg Ryttergods. Kongelig staldme-

ster von Brockenhus købte i 1761 

Nysø, Jungshoved og Oremandsgård 

godser af kongen. 

Toftegård 

Hvis Toftegård er identisk med gård 

nr. 1, hed fæsteren i 1719 Peder 

(Hans) Hansen Hind. Ca. 1730 kom 

Ebbe Christensen til. Han døde i 

1753. Det er rimeligt sikkert, at Chri-

sten Jørgensen Klant blev fæster på 

Toftegård i 1750. Han var søn af Jør-

gen Nielsen Klant i Smidstrup. Ebbe 

Christensen var morbror til Christen 

Klant. Klantslægten var også i Vie-

mose, Kalvehave og Mern. Christen 

var gift med Mette Larsdatter fra 

1750-1785. De fik 9 børn. Da hun 

døde, blev han gift med Maren Ja-

cobsdatter. Hun havde dermed ret så 

meget at skulle have sagt. Da Chri-

sten døde i 1794, blev hun først gift 

med Peder Pedersen, og da han døde 

1804, blev hun gift med den nye fæ-

ster, Jørgen Eliasen, som døde i 1816. 

Hun fortsatte som enke, til Peder Ni-

elsen, der var på Nysø, i 1820 overtog 

fæstet. Maren var på aftægt, til hun 

døde i 1829. 

Udskiftningen 

Jungshoved Gods blev i 1800 købt af 

familien Stampe, der også købte Ny-

sø. Ambæk, der hørte under Jungsho-

ved Gods, blev udskiftet i 1795. 2 af 

de 8 gårde blev nedlagt, og der blev 

oprettet 9 husmandssteder på hver 3 

tønder land. De var alle på Ambæk 

Mark. 6 af dem byggede derude, og 

Ambækgården blev flyttet ud på Am-

bæk Mark. Der blev derudover opret-

tet en ny, 7. gård ude på Ambæk og 

Smidstrups fælles overdrev ude ved 

Brydsmosen. Den blev kaldt Søby-

gård. 

Toftegård blev liggende hjemme i 

byen på toften. Den havde fået halv-

delen af Saxe Mosen, der fungerede 

som en fin græsgang for Toftegård, til 

køerne blev sat ud i begyndelsen af 

1960erne. 
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Peder Nielsen døde i 1845. Enken 

Bodil Hansdatter fortsatte fæstet. I 

1855 var hun gået på aftægt hos søn-

nen Peder Pedersen, der havde over-

taget fæstet. 

Selveje 

I 1872 købte han Toftegård til selv-

eje. Peder Pedersen blev gift med 

Ane Rasmusdatter fra Roneklint, da 

hans mor Bodil Hansdatter døde i 

1882. Han var 31 år ældre end Ane. 

Han døde i 1904, og enken fortsatte 

til 1909. I 1909 blev gården købt af 

Hans Rasmussen, og da han døde 

1915, havde enken Ane Sofie Frede-

riksen den et enkelt år; men solgte 

den så til Hemming Chr. Rasmussen.  

I 1928 købte Ejnar Jensen den. Han 

var gift med Anny og havde døtrene 

Jytte og Else. Else blev gift med Lars 

Andersen Larsen. De havde Bygård i 

Faxinge. 

Kostald 

Gunnar Mortensen Egebjerg køber 

Toftegård i 1973. Han havde i forve-

jen købt nabogården, der på et tids-

punkt hed Frederiksdal. På den blev 

der bygget en ny kostald til 300 køer. 

På Toftegård boede driftslederen, 

Ejnar Geertsen, 1973-76. Så blev det 

Søren Johansen til 1978 og Egon 

Bjerg til 1979. 

René Stoltze købte i 1979 Toftegård 

med jorden fra det tidligere Frede-

riksdal – stalden i 1979. Så bliver det 

hans driftsleder, Niels Skov Christen-

sen, der bor der til 1987, inden René 

Stoltze selv flytter ind i 1987; men i 

2001 flytter René Stoltze til sin anden 

gård Bakkegård i Faxinge og sælger 

bygningerne til Toftegård til Hans 

Rune. Han beholder jorden. 

Nuværende ejere 

Sonja og Hans Rune er flyttet til Am-

bæk fra Hvidovre, hvor de boede i et 

parcelhus på en stille villavej. De 

havde hele voksenlivet haft et ønske 

om at bosætte sig på landet. 

Da sønnen flyttede hjemmefra, var 

tiden inde til at flytte og realisere 

drømmen. Efter flere års søgen fandt 

de Toftegård. Det var lige det, de var 

ude efter. De har siden 2001 nydt 

sommer og vinter på dette dejlige 

sted. De faldt hurtigt til og havde 

kontakt med en masse mennesker, da 

de havde eget loppemarked. Men da 

begge havde fuldtidsarbejde, kneb det 

med tiden. 

I Hvidovre havde begge arbejde 5 

minutters gang fra deres bolig. Hans 

var specialarbejder/byggekoordinator 

i en gruppe børneinstitutioner i Kø-

benhavn Kommune. Han havde man-

ge arbejdsopgaver med børnene. Han 

deltog i lejrture og var tilknyttet børn 

med særlige behov. Det var han utro-
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lig glad for og fortsatte med det, da de 

flyttede til Ambæk, til han gik på 

efterløn. 

Sonja var beskæftigelsesvejleder på 

et plejehjem. Hun havde oprettet en 

stor gruppe frivillige hjælpere til ple-

jehjemmet og koordinerede alle de 

forskellige arbejdsgrupper og aktivi-

teter. Hun var også demenskonsulent, 

oprettede forskellige demensgrupper 

og underviste i demens for pårørende, 

personale og på aftenskole. Det var et 

spændende job; men Sonja valgte i 

forbindelse med flytningen at søge 

nye udfordringer som leder for en 

frivillighedsgruppe på et dag- og træ-

ningscenter i Nr. Alslev. Efter kom-

munesammenlægningen blev Sonja 

ældrekonsulent i Nykøbing Kommu-

ne og fortsatte med dette, til hun gik 

på efterløn. De er nu på pension/

efterløn. 

Historien er skrevet af Vagn Boberg 

Nielsen med Rosenkrands’ bog Stam-

penborg og realregistret som kilde.  

Jungshoved Landhandel 

Efter næsten et halvt år uden mu-

lighed for at handle dagligvarer på 

Jungshoved skete der noget nyt og 

dejligt. Søndag d.15.maj åbnede 

Karina og Tonny Westergaard 

deres fine nye landhandel på 

Jungshovedvej 82.  

I en fin rød træbygning har de ind-

rettet den allerfineste, lille forret-

ning med dagligvarer. 

Butikken, der er lys og smagfuldt 

indrettet, vil føre almindelige dagligvarer og i weekender og helligdage også 

frisk brød fra Bårse Bageri.  

Har man særlige ønsker, kan man 

bare tale med Karina og Tonny her-

om. 

Westergaard Landhandel, tlf.28 86 92 

02, har åbent alle hverdage fra 9.00-

18.00 og i weekender og på helligda-

ge fra 8.00-12.00. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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JIF’s historie 1976-77 

Bestyrelsesmøde 8.1.76 hos Jytte 

Nielsen, Jungshoved. Mogens Prip 

sørger for, at vi får oprettet en giro-

konto. Der blev fastsat dato for de 

næste 11 baller i forsamlingshuset i 

1976.  

Bestyrelsesmøde 29.1.76 hos Mogens 

Prip. Overskuddet fra ballet 14.2.76 

skal gå til en tur til Tyskland for pi-

gerne. Gitte og Knud Nielsen har 

sølvbryllup 18.2.76, Maja Vang kø-

ber en gave til ca. 100 kr. Peter Mad-

sen og Carsten Larsen har været til 

unionsmøde. Der vil bl.a. være gym-

nastik fra Jungshoved den dag, hallen 

åbner. Carsten og Peter sørger for 

musik til indvielsen, det bliver Svend 

Lundvigs Orkester med Katy Bødger. 

Bestyrelsesmøde 15.3.76 hos Maja og 

Tonny Vang. PAG har 50-års-

jubilæum i morgen, vi sender en bu-

ket blomster. Carsten Larsen har væ-

ret til Røde Kors-møde, vi skal samle 

penge ind 27.4.76. 

Bestyrelsesmøde 10.5.76 i Jungsho-

ved. Fodboldpigerne skal til Hamburg 

og spille Europasport 16.-17.9.76. 

Peter Madsen har skrevet til kommu-

nen om en ny bane. Unionsmøde: 

Peter og Carsten var til ”åbent hus en 

gang om året”. 43.000 kr. til Unionen, 

hvor Jungshoved får 18%, ca. 7.000 

kr. Man forventer, at Præstø Hallen 

bliver indviet den 17.9.76. 

Bestyrelsesmøde 16.6.76 hos Mogens 

Prip. Haludvalget, der skal fordele 

timerne i hallen, er: Svend Aage Niel-

sen og Peter Madsen, Jungshoved, 

Tage Madsen, Bårse, Gert Hansen og 

Benny Petersen, Præstø. 

Bestyrelsesmøde 9.8.76 hos Carsten 

Larsen, Hovmarken. Vi sender en 

krans til Ole Søndergaards bisættelse. 

Bestyrelsesmøde 31.8.76 hos Jytte 

Nielsen. Halindvielse: Tonny Vang 

skal bære fanen fra Jungshoved. Jette 

Nielsen og Benni Jørgensen skal være 

fanevagt. Carsten Larsen skal læse 

reglerne for Præstø Hallen op. Vi skal 

til Næstved og se fodboldkamp med 

drengene den 15.9.76. Vi vil give 

dem denne tur, vi starter ved skolen 

kl. 18.00 i Poulas bus og er hjemme 

igen ved 22-tiden, der er ca. 30 dren-

ge. Turen koster ca. 800 kr. Carsten 

skriver en invitation til drengenes 

forældre.  

Bestyrelsesmøde 14.10.76 hos Mo-

gens Prip. Der har været noget bøvl 

med halinspektøren om nogle timer i 

hallen. Carsten Larsen har talt med 

Peter Madsen og Svend Aage Nielsen 

om dette, det er noget med nogle ti-

mer i badminton. Vi har søgt kommu-

nen om redskaber til gymnastik, vi får 

ingen trampolin, for det har skolen 

ikke brug for. Jan Henriksen har fået 

en æske chokolade, han er kørt galt 

og kommet på sygehuset. Person på 

Skovvængegården, som vi skal købe 

jord af til fodboldbane, skal snakke 

med kommunen igen, han vil gerne 

sælge, hvis det kan gøres med et ma-

geskifte. 
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Generalforsamling 11.11.76 i forsam-

lingshuset. Efter formanden Carsten 

Larsen og kassereren Mogens Prips 

beretninger fik formanden for Præstø 

Kommunes Idrætsunion, Peter Mad-

sen, ordet. Han fortalte om arbejdet i 

Præstø Hallen og om de penge, som 

Svømmehalsforeningen har givet os, 

ca. 10.000 kr. De er sat på en spærret 

konto, så de engang kan bruges til 

forbedring af klubhuset. Svend Aage 

Nielsen oplyste, at vi har fået pengene 

fra svømmebadet, da der ikke bliver 

nogen hal foreløbig, da den blev for 

dyr, og at vi i stedet gennem skolen 

sender vores børn til svømning i Flad-

så Hallen. Bestyrelsens forslag om 

omlægning af regnskabsåret, så det 

følger kalenderåret, blev vedtaget. 

Formanden Carsten Larsen, kassere-

ren Mogens Prip og Poul Hansen 

ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev 

Benni Jørgensen, Birger Petersen og 

Lena Ellegård Jensen. Peter Madsen 

spurgte Benni Jørgensen om damer-

nes farver på det nye tøj fra JA-mode. 

Benni oplyste, at farverne ikke var 

bestemt, han mente gul og blå. Flere 

var imod disse farver, og Erland Lar-

sen håbede på grøn og hvid. Vi blev 

enige om, at klubben skal spille i 

samme farve. Person og kulturudval-

get skal have møde om den nye fod-

boldbane i næste uge. 

Bestyrelsesmøde 15.11.76 hos Maja 

og Tonny Vang. Tonny Vang blev 

valgt til formand og Peter Madsen til 

kasserer. Vi skal 

tilmelde 6 fod-

boldhold: Herre-

serie 5 og 6, da-

mer 1, piger, dren-

ge 3, lilleput 3 og 

miniput 3. Alle 

hold spiller i hvidt 

og grønt i 1977. 

Damerne spiller 

indendørs i blåt og 

gult og herrerne i 

rødt og hvidt. 

Bestyrelsesmøde 

6.1.77 hos Jytte Nielsen, Jungshoved. 

Vi holder indefodboldstævne i Præstø 

Hallen. Gymnastikopvisningen 

26.3.77 i forsamlingshuset, hvor 

dragterne skal lejes, og vi betaler det 

halve. Der var ikke nogen, der havde 

reflekteret på annoncen som fodbold-

træner. Tonny Vang ville gerne være 

træner, og vi klappede alle sammen 

og råbte hurra. Sponsorerne i år er 

Palle Knudsen, Præstø, Kaj Henrik-

Ca. 1975 
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Udgifter 2010: 
Trykning af 4 numre af bladet "Jungshoved" 

og "Hvad sker der i vinter på Jungshoved": 36.415,00 kr. 

Udbringning af 3 numre af bladet " Jungshoved" 

(nr. 3 omdelte vi selv): 4.097,20 kr. 

Porto: 2.087,00 kr. 

Stempler: 799,00 kr. 

Kuverter: 400,00 kr. 

Webbank: 350,00 kr. 

Bankgebyr: 46,00 kr. 

Udgifter i alt: 44.194,20 kr. 
 

Indtægter 2010: 
Menighedsrådet: 15.000,00 kr. 

JIF: 12.000,00 kr. 

Jungshoved Lokalråd: 10.000,00 kr. 

Jungshoved Skole: 7.500,00 kr. 

Renter: 17,05 kr. 

Abonnenter: 3.130,00 kr. 

Frivillige bidrag: 6.173,00 kr. 

Indtægter i alt: 53.820,05 kr. 
 

Saldoen på bladets konto er: 33.044,48 kr. 

Status over bladets økonomi 1.1. 2011 

sen, Jungshoved og Sparholt, Tjørne-

hoved. 

Bestyrelsesmøde 31.1.77. Vi har fået 

brev fra haludvalget, som giver os lov 

til at benytte gymnastiksalen på sko-

len til indendørsfodbold, når vi selv 

sætter plader op på væggene. Samti-

dig får vi lov til at afholde fastelavns-

fest i skolen søndag den 20.2.77. Hele 

bestyrelsen (minus Peter Madsen) 

deltog ved diskoteket på Svend Gøn-

ges Kro. Det gav ca. 700 kr. i over-

skud. 

Bestyrelsesmøde 6.10.77 hos Lena 

Ellegård Jensen, Duevangen. Drenge-

ne har været i Hadsund og spille fod-

bold om Sjællands-mesterskabet 

(formodentlig DGI-Landsmesterskab) 

den 1.-2.10.77. De tabte alle kampe-

ne, men havde en god tur. 

Bestyrelsesmøde 14.12.77 hos Benni 

Jørgensen. Senior-indefodboldstævne 

2. juledag i hallen. Vi har fået en po-

kal af Superland. 

Erland Larsen 
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Fra slutningen af 1930’erne til 1957 

drev FDM om sommeren en primitivt 

udstyret lejrplads ved Roneklint Fyr 

og Skansen. Fyrpasser Peter Rasmus-

sen stod for driften. I FDMs blad fra 

1941 har fyrpasseren givet følgende 

oplysning til gæsterne, som jo under 

krigen ikke måtte bruge egen bil eller 

motorcykel: ”Præstøbanens Rutebil 

kører om Hverdagene (Tirsdag undta-

gen) fra Præstø til Roneklint By Kl. 

14.15 og fra Roneklint By til Præstø 

Kl. 10.00. Søn- og Helligdage køres 2 

Ture. Fra Roneklint By er der 1 km til 

Lejren”. 

Denne historie indgår i forberedelser-

ne af en bog om Roneklint fra slutnin-

gen af 1700-tallet til i dag. Derfor 

søger jeg billeder fra sommerlivet på 

lejrpladsen. 

Men jeg ønsker også gamle fotos om 

landbruget på gårdene og husmands-

brugene i Roneklint og nærmeste 

omegn, fx fra sukkerroemarkerne. 

Andre historiske billeder har også 

interesse, fx om de første år i som-

merhusområdet Kohaven eller om 

butikkerne og de fælles funktioner i 

Jungshoved by. 

Jeg håber, at nogle af læserne af bla-

det ”Jungshoved” har gamle billeder, 

som jeg kan få lov til at kopiere til 

brug i bogen. 

Henvendelse til: Niels Østergård, 

Fyrpasserhuset, Roneklintvej 40. Mo-

bil: 40455873. 

www.niels.oestergaard@gmail.com  

Gamle billeder fra Roneklint efterlyses 

I oktober 2010 blev der startet strikca-

fé på Jungshoved Skole. Vi mødes 

om onsdagen kl. 19-22, og vi er mel-

lem 5 og 11 damer. 

Der er blevet strikket og hæklet me-

get – huer, sjaler, bluser, trøjer, baby-

tøj, sokker, sweatre og køkkengardi-

ner. Der er blevet broderet og lavet 

ting med perler og skind. 

Vi hygger os, og man kan altid få et 

godt råd, hvis man er i tvivl. Vi med-

bringer kaffe og te og skiftes til at ha-

ve noget hjemmebag med. 

Hvis der er nogen, der har lyst til at 

være med, starter vi op til oktober 

igen. 

Med venlig hilsen 

Jette Martinsen 

Strikcafé 
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Tirsdag 7. jun. Kl. 19.00-21.00. Generalforsamling Jungshoved Lokalråd. På skolen. 

Torsdag 23. jun. Ca. 21.30. Sankthansbål på Slotsbanken 

20.-24. jun. Afhentning af storskrald over hele Jungshoved  

Lørdag 9. jul. Loppemarked i forsamlingshuset 

Lørdag 16. jul. Kl. 13. JIF´s sommerfest  

15.-18. aug. Pensionistrejse til Bornholm 

15.-19- aug. Afhentning af storskrald over hele Jungshoved  

Mandag 5. sep. Kl. 19.00. Bankospil i forsamlingshuset 

JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 12. jun. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Mandag 13. jun. Jungshoved: Provstidag Allerslev: Provstidag 

Søndag 19. jun. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 
14.00 Ugledige/

friluftsgudstjeneste 

Torsdag 23. jun. Jungshoved: 20.00 Skt. Hans Allerslev:   

Søndag 26. jun. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 3. jul. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

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

Søndag 17. jul. Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 Jesper Blomgren 

Søndag 24. jul. Jungshoved: 10.30 Jesper Blomgren Allerslev: Ingen 

Søndag 31. jul. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 7. aug. Jungshoved: 
14.00 Slotsbanken/

friluftsgudstjeneste 
Allerslev: Ingen 

Søndag 14. aug. Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 

Søndag 21. aug. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 28. aug. Jungshoved: 9.00 Jesper Blomgren Allerslev: Ingen 

Søndag 4. sep. Jungshoved: 10.30 Høstgudstjeneste Allerslev: 9.00 

Tirsdag 6. sep.  Jungshoved:   Allerslev: 
Konf.indskrivning 

19.00 

Søndag 11.sep. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 Høstgudstjeneste 

Søndag 18. sep. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

GUDSTJENESTER 


