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Kære læsere 

Det er i dag et vejr – et solskinsvejr! 

O, søde vår, så er du atter nær! 

Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 

Nu vil jeg gå og købe hyacinter 

Og bringe dem til en, som jeg har kær. 

Ludvig Holstein. Fra ”Digte”, 1895 

Med dette forårsdigt byder vi alle vores 

læsere velkommen til et nyt år og til et 

forhåbentligt varmt og frodigt forår i 2010. 

Vi har, som tidligere omtalt, valgt igen 

at benytte postvæsenet som omdeler af 

bladet. Det betyder, at årets 4 numre 

udkommer i ugerne: 7/8, 19/20, 33/34 

og 46/47. Da vi ikke tør love, at det er 

forår i uge 7 (15.2-21.2), undlader vi i 

fremtiden at skrive årstiden på bladenes 

forside, men nøjes med at skrive den 

måned, hvor bladet udkommer. 

Siden sidst har Allerslev og Skibinge fået 

deres eget lokalråd. Vi ønsker det nye 

lokalråd velkommen og glæder os til et 

godt samarbejde. Vi har hidtil også om-

delt bladet JUNGSHOVED i Lunde-

gård, Skovhuse og det vestlige Smid-

strup – vel vidende, at disse byer og om-

råder hører under 

Skibinge sogn – og 

også dermed Allers-

lev-Skibinge lokal-

råd. Det har dog 

været vores oplevel-

se, at mange beboe-

re i disse byer også 

føler en tilknytning 

til Jungshoved og 

omvendt. 

Med næste nummer 

ophører vi med at 

omdele bladet i Lun-

degård og Skovhuse. 

Dog vil vi fortsat 

dele bladet ud inden 

for byskiltet i Øen 

Smidstrup. Vi vil 

naturligvis være 

glade for, hvis nogle 

af vores trofaste læ-

sere i Lundegård og 

Skovhuse har lyst til 

at abonnere på bladet – se mere på side 2. 

Godt forår til alle! 

Redaktionen 

KONTAKT: 

Jungshoved Lokalråd Maria Garde Hansen 61 69 61 36  

Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth 55 99 90 06 

Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 

Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 

Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen 55 99 13 42 

Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05  

Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 

Amatørfiskeforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24  

Forsamlingshuset Morten B. Andersen 55 99 90 56 

Brugsen Niels Poulsen 55 99 90 20 

Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net 

JIF’s hjemmeside www.jungshoved-if.dk 

Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Natten mellem 17. og 18. december 

faldt vinterens første sne over Jungsho-

ved. Sammen med en kraftig blæst fra 

øst gav det hurtigt drivedannelser på 

vejene. Heldigvis klarede sneplovene 

på bedste vis at holde vejene farbare det 

meste af tiden. Brugsen oplevede et 

vareleveringsstop i et døgn, men lørdag 

kom der igen friske forsyninger på hyl-

derne. Var det den største snestorm 

siden 1978/79? For Andreas og Chri-

stoffer i Stenstrup var det den største 

snestorm i deres unge liv. Heldigvis var 

de friske og klar til at hjælpe naboerne 

med at skovle 

sne. Sneen holdt 

også juleaften, 

så vi kan notere 

julen 2009, som 

”Hvid jul på 

Jungshoved”, 

men dagen efter 

var snemanden 

ved Stenstrup 

gadekær nu ble-

vet træt.  

*** 

I sidste 

n u m -

m e r 

havde vi 

udlovet et 

gavekort til Bio Bernhard som præmie 

til den læser, der havde mest held med 

at tælle nisser i skolens vinduer. Da 

Hanne tømte lottokassen i Brugsen, var 

den næsten TOM. Der var ikke kom-

met en eneste løsning på konkurrencen, 

men på kassens bund lå der en 50-krone 

seddel. Var det mon skolens nisser, der 

havde været på spil? Vi siger tak. 

*** 

I dette nummer starter der en ny serie 

om, hvordan man kan færdes på for-

skellige måder i Jungshoveds skønne 

natur. Vi kalder serien ”Ud vil jeg! 

Ud!” efter en strofe fra digtet ”Undrer 

mig på, hvad jeg får at se” af den nor-

ske digter Bjørnstjerne Bjørnson. 

I dette nummer bringer vi to indlæg. Et 

om jagt på Jungshoved og et om en 

dejlig skitur. 

Knud Jacobsen, Stenstrup  
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Jeg blev stillet det spørgsmål: “Hvad 

tænker man på, når man går på jagt?” 

Det kan faktisk være rigtig mange 

ting. 

Jeg vil begynde med jagtgeværet. 

Først har det tilhørt min bedstefar, 

som gav det til min far, han videregav 

det til mig. I den forbindelse finder 

jeg det nærliggende at tænke på sal-

men, hvor det lyder: “Slægt skal følge 

slægters gang.” En lille episode fra 

bedstefars tid viser, at jægere har de-

res måde at sige tingene på: Min bed-

stefar ville på jagt. Min mor – 7-8 år 

gammel – siger: “Nu håber jeg, jagten 

må gå rigtig godt.” Bedstefar kommer 

hjem i dårligt humør. Mor spørger, 

hvordan jagten gik. Han svarer: ”Med 

den afskedshilsen, jeg fik, kunne det 

jo kun gå dårligt.” 7-8 år gammel 

vidste min mor ikke, at man før en 

jagt siger "Knæk og bræk" til jæge-

ren. 

Fra Gøngegård kan jeg berette om en 

superfin jagtdag i 1998. Jeg var på 

jagt med to af mine sønner, Niels og 

Leif. I kanten af rørskæret får jeg et 

stykke råvildt på skudhold. Det falder 

i første skud. Lidt senere på marken 

letter en hare foran Leif. Den falder i 

første skud. I den sidste del af rørskæ-

ret kommer endnu et stykke råvildt, 

og det kommer fint ud til Leif, som 

nedlægger det i første skud. Dette er 

jo ganske enestående, nemlig 3 skud 

og 3 stykker vildt. Niels fik ikke en 

chance den jagtdag. Efterfølgende 

skulle det så vise sig, at det stykke 

råvildt både skulle være Leifs første 

og sidste. Mindet om Leifs sidste 

jagtdag er fantastisk fint at have. 

Etik og moral bør også følge jagten – 

både før og efter jagten. En god gam-

mel regel siger efter endt jagt: Først 

sørger man for vildtet, enten ved jagt-

parade eller ophængning på vildtkrog. 

Derefter er det jagthunden, der får 

mad og drikke. Så kommer turen til 

jagtgeværet med hensyn til pleje og 

pasning. Først til sidst sørger jægeren 

for sig selv og sit velbefindende. En 

ting sætter jeg stor pris på. Det er, at 

jeg fra første færd har ført jagtjournal, 

således at alt vildt findes med jagtre-

vir og dato. 

De jagthunde, man har haft igennem 

årene, kunne der jo berettes en masse 

om. Jeg vil blot fremhæve en enkelt 

ting om min første jagthund, Prins. 

Jeg mødte tilfældigt en mand, jeg var 

i jagtselskab med for 37 år siden. Han 

sagde følgende: “Jeg husker helt klart, 

hvor dygtig og fin en jagthund, Prins 

var.” Jeg må indrømme, at det udsagn 

glædede mig særdeles meget. 

Noget af det, jeg beretter om, kunne 

måske lyde som vedvarende jagtheld. 

Det er dog langtfra altid tilfældet. Jeg 

har også oplevet jagtdage, der forløb 

dårligt. Man skyder forbi, man har 

“Ud vil jeg! Ud!” (1) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: 

Jæger på Jungshoved 
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taget for lidt højde for vejr og vind. 

Man kan meget let komme ud for 

store skuffelser i forbindelse med 

jagten. 

Jungshoved er som bekendt et histo-

risk sted, også hvad oldtid og stenal-

der angår. I den anledning kan jeg 

fortælle om et helt tilfældigt stop med 

en traktor ikke langt fra Jungshoved 

gl. mejeri. Her finder jeg en tværpil af 

flintsten, og jeg føler, at ringen er 

sluttet – jeg står med et jagtvåben i 

hånden, som stammer fra stenalderen. 

Det kan bestemt give stof til eftertan-

ke. 

Vildtpleje er nødvendig for at opret-

holde en varieret vildtbestand. Be-

kæmpelse af ræv og krage eller i 

hvert fald at holde antallet lavt. Fod-

ring af vildtet om vinteren er også en 

særdeles god foranstaltning. I 2009 

såede jeg 7 forskellige vildtafgrøder: 

vårhvede, solsikke, honningurt, vik-

ke, ært, rød og hvid millet. Efter sne-

faldet her til jul er det en stor glæde at 

se fasaner, agerhøns og småfugle 

komme og æde af disse vildtafgrøder. 

De mange hybenroser og andre vilde 

planter og buske er også til stor gavn, 

særligt for småfuglene. Igennem 

mange år har fårene afgræsset de vå-

de enge. Det har været til stor gavn 

for viber, rødben, bekkasiner m.fl. Jeg 

føler glæde ved at se og følge vibeun-

gerne i opvæksten og se, hvor godt 

viberne passer deres unger. 

På det kulinariske område er vildtet 

ganske enestående, det er smagfuldt 

og fedtfattigt. Til min 70-års fødsels-

dag kunne vi bespise et stort antal 

gæster med fasaner og råvildt fra 

Gøngegård. Ved den lejlighed blev 

der brugt både engelske og danske 

metoder og opskrifter til vildttilbered-

ningen. 

Til slut kommer der et digt om jæge-

rens uundværlige og tro følgesvend 

skrevet af den engelske digter Rudy-

ard Kipling. Det handler om hundens 

magt, og et af versene lyder: 

Torben Dinesen 

Når det legeme er lammet, der sprang, som du ville, 
når hin henrykte bjæffen er stilnet (hvor stille), 
når den sjæl, dine luner afspejled’ sig i, 
hvorhen den end flygted’, er borte – forbi, 
da fornemmer du båndet, begriber med gru, 
at den hund nu har revet dit hjerte itu. 
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Planter på Jungshoved (6) 
Martsviol  

Roser er røde, 

violer er blå. 

Jordbær er søde, 

du er ligeså. 

Dette vers er blevet skrevet i mange 

småpigers poesibøger. 

Den blå viol (Viola odorata), der 

ofte også kaldes martsviol, har 

nogle ret små, men me-

get klare, violet-

blå blomster. 

Blomsterne sidder 

tæt på den lille, 

lave plante med 

de hjerteforme-

de blade. 

De første violer 

er et sikkert for-

årstegn. De stik-

ker deres blomsterhoveder 

frem, når den første forårssol 

sender sine varme stråler ned på 

dem.  

Planten bærer blomster to gange i 

løbet af året. Første gang i det tidlige 

forår, heraf navnet, og sidste gang 

omkring september måned. 

Blomsterne i marts har en meget kraf-

tig, parfumeret lugt. Det skyldes deres 

indhold af stofferne ionón og iro´n*). 

Disse stoffer udvindes og bruges til 

parfumefremstilling. 

Tidligere kunne man i mange byer 

købe små buketter af violer. Det var 

ofte folk med et handicap, som tjente 

lidt ekstra ved at sælge de små buket-

ter på gaden. Jeg husker manden i 

kørestol, som solgte små violbuketter 

på Strøget i København. 

Blomsterne kan også spises, når de 

som kandiseret kagepynt bl.a. pynter 

de velsmagende og mættende Sarah 

Bernard-kager. 

Violens martsblomster be-

støves af bier. Blomsterne i 

september er lugtløse, og 

her må blomsten selv klare 

bestøvningen. 

Violens frø har et 

lille fedtved-

hæng, som er 

guf for myrer-

ne. Myrerne 

slæber frøene af 

sted til deres bo og 

hjælper herved med til 

at sprede frøene. 

Martsviol er oprindelig en lægeurt. 

Den er blevet indført hertil i middelal-

deren, hvor den blev brugt som læge-

middel. 

Martsviolen er almindelig i Jungsho-

veds grøfter, på gærder, under buske 

og hegn. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

 

* Kilde: ”Danmarks vilde Plan-

ter",  Politikens Forlag 1970 
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Udgifter 2009: 

Trykning af 4 numre af bladet ”Jungshoved” og 

”Hvad sker der i vinter på Jungshoved”: 45.225,00 kr. 

Udbringning af 4 numre af bladet ”Jungshoved”: 3.360,00 kr. 

Udgifter til porto og kuverter til abonnenter o. a.: 1.744,55 kr. 

Udgifter i alt: 50.329,55 kr. 

Indtægter 2009: 

Menighedsrådet: 15.000,00 kr. 

JIF: 10.000,00 kr. 

Lokalrådet: 10.000,00 kr. 

Jungshoved Skole: 5.000,00 kr. 

Frivillige bidrag: 5.504,75 kr. 

Indbetaling fra abonnenter: 2.200,00 kr. 

Indtægter i alt: 47.704,75kr. 

Saldoen på bladets konto er pr 1.1.2010: 23.391,26 kr.  

Knud Jacobsen 

Den åbne spiseklub på Jungshoved Skole 

Vi glæder os til at se jer i den åbne spiseklub på Jungshoved Skole. Formålet med spise-

klubben er fortsat at give alle mulighed for at mødes på skolen til en hyggelig snak, 

mens man får maden serveret. Vi håber meget, at også børnefamilier har lyst til at gøre 

brug af tilbuddet. Tanken er, at den tid, man sparer på at lave mad, kan bruges til at 

være sammen med andre. 

Prisen for et måltid mad er: 35 kr. for voksne, 20 kr. for børn mellem 4 og 12 år. Børn 

under 4 år gratis. Til maden serveres vand. Øl, sodavand og vin kan medbringes. 

Man kan komme og spise fra kl. 18.00-19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00 

Sidste gang i denne sæson er 18. marts.  

Tilmelding skal ske fra gang til gang til Knud Jacobsen på: tlf. 55 99 92 56 

el. 22 255 525 el. knudjacobsen@privat.dk. 

Tilmelding foregår efter først til mølle princippet. Der er plads til max. 30 deltagere pr. 

gang. Hvis der ikke er plads, kan man blive skrevet på venteliste til næste gang. Husk 

tilmelding i god tid. 

På gensyn til nogle hyggelige aftener i køkkenet på Jungshoved Skole. 

Venlig hilsen Kurt og Knud 

Status over bladets økonomi pr. 1. 1. 2010 
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2009 – året der gik: 
Jungshoved Lokalråd har siden sin 

konstituering i sommeren 2009 be-

handlet rigtig mange spændende hen-

vendelser fra Jungshoveds borgere og 

Vordingborg Kommune, herunder 

bl.a.: 

 Indsigelser/bemærkninger til 

Kommuneplanen 

 Lukningen af daghjemmet for 

demente på Jungshoved Skole 

 Bøndernes Egehoved, herunder 

opsætning af skilt og adgangs-

forhold 

 Nærdemokrati-modellen 2010 

 Statslig pulje til renovering eller 

nedrivning af faldefærdige avls- 

og driftsbygninger mv. 

 Revurdering af miljøgodkendel-

ser af Nygård og Lynggård 

 Ansøgning om kursus-/

selskabslokaler i Stavreby 

 Etablering af naturstier på Jungs-

hoved 

 Samt en del andre henvendelser 

Jungshoved Lokalråd vil gerne benyt-

te lejligheden til at sige tak for året 

der gik, og for de mange gode hen-

vendelser, vi har modtaget fra Jungs-

hoveds borgere og Vordingborg 

Kommune i det forgangne år. 

2010 – et nyt spændende år er 

begyndt: 
Jungshoved Lokalråd glæder sig til at 

modtage nye henvendelser fra Jungs-

hoveds borgere og Vordingborg 

Kommune i det nye år, ligesom 

Jungshoved Lokalråd arbejder videre 

på bl.a. Bøndernes Egehoved samt 

etablering af naturstier. 

Referater fra Jungshoved Lo-

kalråd: 
Referater fra afholdte borgermøder 

vil fremover kort blive nævnt i Jungs-

hoved-bladet. 

Mangler du oplysninger om et tidlige-

re afholdt borgermøde, kan du finde 

referatet på vores hjemmeside: 

www.jungshoved.net, under menu-

punktet: ”Lokalråd” og dernæst: 

”referater fra lokalrådsmøder”. 

Kommende borgermøder: 
Vi håber at se mange af Jungshoveds 

borgere på de kommende borgermø-

der i 2010: 

 18. januar 2010 

 25. marts 2010 

 1. juni 2010 

Alle møderne afholdes på Jungsho-

ved Skole kl. 19.00. 

På gensyn. 

Venlig hilsen, 

Jungshoved Lokalråd 

Jungshoved Lokalråd 
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Jungshoved Idrætsforening 

 Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING I JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING 

Onsdag d. 24. februar 2010, kl. 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

Indkomne forslag skal være formandinden i hænde senest 8 dage før 

på mail: nielsen4720@hotmail.com 

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

Bestyrelsen i JIF vil gerne opfordre alle, der ønsker at støtte op om JIF og må-

ske gerne vil have indflydelse på vores lokale idrætsforenings fremtid, til at 

møde op til generalforsamlingen. 

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

PÅ GENSYN FRA BESTYRELSEN I 

JUNGSHOVED IDRÆTSFORENING 

Majbritt Nielsen 

Flasker går godt! 
Der er blevet hentet 4 x 6 paller og 1 

x 7 paller, i alt 31 paller med 7 ram-

mer. 1 palle med 7 rammer giver ca. 

200 kr. Så 31 x 200 kr. = 6.200 kr. 

Det er ganske godt, vi er meget tak-

nemmelige for det, og alle er flinke til 

at holde orden. 

Tak for flasker og glas! 

JIF’s bestyrelse Max 

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 

kan gøre det på følgende måde: 

- ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i Dagli´Brugsen i Jungshoved 

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

kirkens istandsættelse dog i Rejsestalden) 

- 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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Vi har haft den store sorg at miste 

Jørgen Wiemann. Hans alt for tidlige 

død har berørt os dybt. Han var et 

utroligt aktiv for forsamlingshuset, 

altid parat når der blev kaldt og altid i 

godt humør, en kvik bemærkning, 

eller man fik en over snuden, hvis 

man stak den for langt frem. Herefter 

er Lille Lene trådt ind i bestyrelsen, 

da hun var 1. suppleant. 

Da Bent Henriksen har valgt at træk-

ke sig fra bestyrelsen, blev Lone Kri-

stiansen valgt i stedet. Vi byder Lene 

og Lone velkommen og siger samti-

dig tak til Bent for den store indsats, 

han har ydet i alle de år, han var med. 

Hvad skal der så ske i 2010? Ja, vi er i 

gang med at øve dilettant, som vil 

blive opført  

lørdag 20. marts 

og 

onsdag 24. marts 

kl. 19.30 begge dage. 

Så afholder vi vores årlige loppemar-

ked 10. juli. Vi er allerede i gang med 

at samle lopper, så hvis I har noget 

allerede, så ring 55 99 91 62 eller 55 

99 93 06 for evt. afhentning. Husk at 

sætte kryds i kalenderen den 20. 

marts! 

 P.B.V. Tonny Vang 

Jungshoved Forsamlingshus 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Foreningen takker for god opbakning 

i 2009 og håber, den må fortsætte i 

2010. 

Der blev afholdt julefrokost med 

medbragt mad. Vi var 45, der jule-

hyggede og havde det ret fornøjeligt. 

Især var der megen moro omkring de 

forskellige pakker, som var medbragt 

og blev solgt på auktion. 

Tirsdagshygge-eftermiddagene er 

også godt besøgt, vi har været i den 

situation, at der var så mange til pe-

tanque, at nogle satte sig ind og spil-

lede nogle hyggelige spil. Det er bare 

skønt, når man kan tælle 25 til hygge-

lige spiltimer, men alle er velkomne – 

også de damer, der gerne vil sidde og 

nørkle og snakke og ikke har lyst til at 

spille, men bare snakke. 

Tirsdag den 16. marts er der bow-

ling kl. 15.00-17.00, derefter er der 

muligvis spisning, hvis der er stem-

ning for det. Det bliver i givet fald 

buffet. Man skal tilmelde sig enten til 

Kirsten eller Karen. 

Mandag den 12. april afholdes ge-

neralforsamling kl. 16.00 (bemærk 

tidspunktet). Efter generalforsamlin-

gen giver foreningen 3 stykker smør-

rebrød, og kl. 19.00 spilles sæsonens 

sidste bankospil. Generalforsamlin-

gen afholdes som sædvanlig i forsam-

lingshuset. 
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Julemarked 

Den 28. og 29. november 2009 af-

holdt vi det årlige julemarked på 

Jungshoved Skole, det var 19. gang, 

vi omdannede skolen til julestue. 

Det blev igen en rigtig hyggelig 

weekend, der var ca. 350 besøgende 

på de 2 dage. Folk kommer ikke bare 

for at købe, men også for at hygge 

sig. Det er dejligt at se omklædnings-

rummet omdannet til café, hvor pen-

sionistforeningen serverer gløgg og 

æbleskiver, og der bliver diskuteret 

og snakket og ønsket glædelig jul. I 

gymnastiksalen var der julestue, hvor 

der blev solgt nisser og engle, og vi 

var så heldige, at Jan og Karin var 

vendt tilbage med deres flotte ad-

ventskranse og dekorationer. Det er 

rigtig dejligt, for uden gran – ingen 

rigtig jul. Det var også rigtig dejligt, 

at Merete igen ville dekorere hon-

ninghjerter, det er altid en stor succes 

både hos børn og voksne. Også tak til 

alle de andre udstillere! 

Vi håber at se alle igen i år til det 20. 

julemarked på Jungshoved Skole – 

det bliver den 27. og 28. november. 

Lissi og Margrethe  

Vi  kører en endagstur i juni og satser 

på en 4-5-dages tur sidst i august, 

som vi plejer. Der har været talt lidt 

om evt. Tjekkiet, men det er ikke helt 

på plads i skrivende stund. Det bliver 

annonceret, så snart det er på plads. 

På bestyrelsens vegne 

Karen Carlsson 



13 

 

I JUNGSHOVED SKOLE 

SØNDAG D.28. MARTS KL.10-14 

Skolens brugere byder alle velkommen til at kikke indenfor d.28.3, 
hvor man kan se, hvad skolen har været brugt til i vinter. Desuden 
vil der være påskemarked hele dagen, café med mad og drikke he-
le dagen, gymnastikopvisning fra 10.30 -12.00 ved pensionister og 
AUIF – sjippere, børneloppemarked fra kl.12-14, maleriudstilling 
m.m. Hvis du har et maleri med motiv fra Jungshoved, nyt eller 
gammelt, vil vi meget gerne vise det frem i det tidligere daghjem, 
bare denne ene dag. Ring eller mail til Lise hvis du vil høre nærme-
re/deltage med malerier eller have en bod (medbragt tæppe)ved 
børneloppemarkedet, hvor der kan sælges legetøj, bøger, cd´er, 
spil, tegneserier o. lign. 

lisejacobsen@nypost.dk eller 55 99 92 56 

Se desuden opslag i ugen før d.28.3. Venlig hilsen og på gensyn 

Styregruppen for Jungshoved skole 
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Indledning 
I midten af 70’erne sad jeg, som ny-

udlært malersvend, og kiggede i nog-

le gamle bøger i min frokostpause i 

en Præstø-lejlighed, hvor en ældre 

dame havde boet. Bøgerne lå i en 

affaldssæk og skulle køres på losse-

pladsen. Her 

faldt jeg over 

en bog fra 

1903, der hed-

der ”FOR TO 

H U N D R E 

AAR SIDEN” 

og er skrevet af 

Severin Kjær. 

Severin Kjær 

(1843-1907) var læreruddannet i 

Lyngby og har skrevet en række hi-

storiske bøger med afsæt i gamle do-

kumenter. En af de andre bøger hand-

ler om Svend Poulsen og snaphaner-

ne – en anden om Marie Grubbe. Bo-

gen, jeg reddede fra forbrænding, 

rummer to historier: Fru Hille Trolle 

og historien om Monsieur Madsen, 

også omtalt som monsjør Madsen 

eller Forpagteren. Forpagter Madsen 

viste sig at være særdeles interessant 

for mig, da han var forpagter på 

Jungshoved Ladegård, som tilhørte 

slottet. 

Bogen indeholder mange beretninger 

om bl.a. krybskytteri. Det foregik på 

trods af en ordre fra von Plessen om, 

at alle egnens våben skulle opbevares 

i våbenhuset i kirken. En anden beret-

ning er om magister Fallenkamps 

overfald på forpagteren på slottet 

”med Næve og Stokkeslag” og den 

samme magister, der senere beskyld-

tes for ildspåsættelse i præstegården. 

Der var slagsmål, utugt og hærværk i 

landsbyerne og sager om bønder, der 

måtte forlade 

deres gårde 

med tiggersta-

ven i hånden. 

Der er også en 

præst, der på 

tinge klager 

over, at højst en 

tredjedel af 

hans menighed 

kommer i kirken. Hvilket jo er ganske 

uhørt! Der er også historien om op-

sætsige Nyord-beboere, der dengang 

var underlagt slottet i Jungshoved. 

Endvidere er der sager med bønderne 

og deres vornedpligt 

Ladegården, som tilhørte slottet, og 

hvor forpagter Madsen regerede, må 

efter beskrivelserne have ligget et sted 

mellem kirken og slottet. Forpagteren 

boede på slottet, og flere passager i 

bogen antyder, at ladegården lå tæt 

ved slottet. Da kirkegården blev dræ-

net en gang i 70’erne, fandt man re-

ster af en større bygning sydøst for 

kapellet. Der fandtes tømmer og kam-

pesten i udgravningen, som jeg selv 

var så heldig at se, inden den blev 

dækket til igen. Bogen er ikke en al-

mindelig roman, da den bygger på 

Jungshoved omkring år 1700 
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oplysninger fra Jungshoved Birks 

tingbog, oplysninger fra Sjællandske 

Landstings protokoller, kirkebøger 

m.m. Bl.a. beskriver bogen slottet og 

dets gradvise forfald. Da bogen kun 

er baseret på tingbøger, og dermed 

sager om uenighed og lovløshed, gi-

ver den et broget billede af livet på 

”Øen”. Det er selvfølgelig ikke det 

fulde billede af hverdagen på Jungs-

hoved dengang; men alligevel giver 

den en enestående mulighed for at få 

en fornemmelse af vores forfædres 

liv. Personerne i bogen kunne meget 

vel være en del af min egen families 

fortid. Jeg er selv født ”mellem de 

første linjer i romanen Gøngehøvdin-

gen”, hvor Jungshoved og slottet be-

skrives. Jeg er søn af Karen og Emil, 

der var graver ved kirken, og jeg blev 

i 1954 født i graverboligen, hvor min 

bror Poul nu er 4. generation af grave-

re. 

Jungshoved Kirke og slotsbanken Foto: Lena Tung  
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Jeg vil i dette nummer af Jungshoved-

bladet bringe den første af en række 

udvalgte historier, der stammer fra 

birketinget. I de efterfølgende numre 

vil der komme beskrivelser af slottet 

og ladegården, historier om krybskyt-

teri og om den strenge vornedpligt.  

De oprindelige passager er skrevet 

med kursiv, og er skrevet i original-

sproget. Stednavnene er ligeledes 

skrevet i originalsproget. Jeg har for 

forståelsens skyld hentet oplysninger 

fra andre kilder. Især har hjemmesi-

den ordnet.dk været en stor hjælp til 

”oversættelsen” af ord fra 1700-tallet. 

Birketinget 
Birketinget* i Jungshoved, hvorfra de 

fleste af historierne kommer, beskri-

ves i bogen således: ”Kun et ganske 

kort Stykke fra Jungshoved Ladegård 

lå et lille, uanseligt, stråtækt Hus på 

seks Fag; Tømmeret var godt nok, det 

var lutter Eg, men Huset havde gam-

le, klinede Vendrevægge. Der var 

Loft over de fire Væggerum, og var 

adskilt ved et Tremmeværk, som ad-

skilte Rettens Sæde og tilhørerne. 

Inde i Retten stod et langt Fyrretræs-

bord, med Bænke både for og bag, 

hvor Dommeren, Skriveren og Stok-

kemændene havde deres faste Plad-

ser. Herinde var også en lille Kakkel- 

eller Potteovn; men uden for Trem-

meværket, i Tilhørernes Opholdssted, 

var der ikke andet end et par lange 

Bænke”.  Dette meget beskedne ting-

hus måtte man lade sig nøje med i 

Jungshoved, så længe birket bestod, 

og endda lidt længere. Da birket blev 

lagt sammen med Vordingborg og 

Stensby birker, blev tinghuset omdan-

net til degnebolig. Birketinget skulle 

udover Jungshoved sogn betjene Al-

lerslev sogn, byerne Kragevig, Neble 

og Gjederød, en gård i Tjørnehoved, 

en gård i Rekkende og endelig øen 

Nyord. Det var bønder i Jungshoved 

Birk, der havde stillingen som birke-

dommere. Det var således i et langt 

åremål søn efter fader fra den samme 

gård i Tjørnehoved, der bestred em-

bedet som birkefoged. Først Niels 

Hansen smed og derefter sønnen 

Hans Nielsen smed. Da Hans Nielsen 

bliver svag og sengeliggende, frem-

kommer der forskellige klager, og 

han må derfor afstå embedet til Ras-

mus Ibsen i Kragevig. 

*Birketing/Birk var oprindeligt beteg-

nelsen for en mindre retskreds udskilt 

fra et herred. Der fandtes både kon-

gelige og kirkelige birker. De kirkeli-

ge forsvandt ved reformationen i 

1536. 

Sladderkællingen 
En af de sager, der gør særligt indtryk 

fra birketinget i Jungshoved, er histo-

rien om Anne Wævers. Sladder, det 

var indlysende ikke noget, man spøg-

te med. Vi kan i dag desværre kun 

gætte med på, hvem der havde ret, og 

hvem man dengang valgte at tro på. 

Ude på ”Øen” (Jungshoved) var sko-

leundervisningen ikke af den bedste 

kvalitet. Undervisningen blev vareta-

get af Degn Peder Hansen i Stavreby, 

som ikke havde det bedste rygte. An-

ne Wævers fra Bønsvig står i 1692 
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frem på Birketinget og vidner: ”en 

Dag, som Degnen var nede i Bønsvig 

at læse med Børnene, da saa hun 

grangivelig for sine Øjne, at han 

(degnen) og Johanne Peder Larsen 

øvede en skammelig og uhørlig Synd 

med hinanden”. Degnen lader Slad-

derkællingen stævne for hendes 

”uforskammede Skamflikke, hendes 

ærerørige, ubluelige og løgnagtige 

Beretning”. Anne Wævers kan intet 

bevise og bliver dømt til ”at bære 

Sten af By” foruden en bøde på 3 

gange 4 lod sølv. Kan hun ikke betale 

bøden, da skal hun i stedet ”stryges 

til Kagen”* 

* For forseelser imod sædelighed og 

medborgeres gode navn og rygte an-

vendtes Kagen, der bestod af en høj 

pæl, der var nedrammet i jorden og 

foroven havde en flade. Kagen benyt-

tedes til kagstrygning, under hvilken 

forbryderen bandtes til pælen og fik 

ris. På overdelen af kagen udstilledes 

forbryderen til almindelig beskuelse 

og forhånelse, og det hedder derfor 

endnu i nogle politibestemmelser fra 

det 16. årh., at når nogen havde falsk 

pottemål, skulle dette "slås paa Ka-

gen", altså for at brøden kunne blive 

almindelig bekendt. Når den skyldige 

da i nogen tid var blevet forhånet, 

endte straffen med, at han selv måtte 

springe ned på jorden, hvilket let kun-

ne koste liv og lemmer. Øverst var 

kagen indrettet i lighed med et fugle-

bur med tremmer, der dog ikke sad 

nærmere sammen, end at man let 

kunne gå igennem dem.  

I forbindelse med kagen stod straffen 

at bære Sten af By. På kagen hængte 

2 svære kampesten, der var lænket 

sammen, og som hængtes om forbry-

derens hals. Denne ledsagedes nu 

gennem byen af bødlen og hans sven-

de og under musik helt ud af byen, af 

hvilken hun så var blevet forvist. 

Stryges til kagen og bære sten af by 

var ofte forenede. ** Oplysningen om 

Kagen og Sten af By stammer fra 

eremit.dk 

Henrik Hansen, 

december 2009 

Møde om vandreture på Jungshoved.  
”Stiudvalget”, nedsat af Jungshoved lokalråd, inviterer lodsejere og andre inte-

resserede på halvøen Jungshoved til møde i vestlokalet på Jungshoved skole 

tirsdag d. 9. marts kl.19.00 med det formål at få skabt nogle sammenhængende 

ture på halvøen. 

Stiudvalget modtager gerne forslag til ture. Medbring dem til mødet eller send 

dem til stiudvalget, tak. 

På gensyn og mange venlige hilsner ”Stiudvalget”. 

Susanne Madelung, Anne Okholm, Sune Madsen, Lise Jacobsen, Mogens 

Hansen, Kirsten Larsen, Trine Knudsen, Jens Videbech. 
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I Jungshoved Kirke findes et kalkma-

leri, der forestiller en kædedans, hvor 

de dansende træder dansen med en 

djævellignende figur. 

Hvad angår motiv, er kalkmaleriet en 

stor sjældenhed. I litteraturen om 

kalkmalerier glimrer det ved sit fra-

vær i de allerfleste værker om danske 

kalkmalerier. Tidligst er det nævnt i 

Broby-Johansens bog “Den danske 

billedbibel: Kalkmalerier” fra 1946 

og senere i Jørn Piøs bog “Nye veje 

til Folkevisen” fra 1985. I National-

museets opgørelse over kalkmalerier 

er det benævnt som en dødedans, og 

pga. sjældenheden har det højeste 

prioritet vedrørende bevaring. 

Kun to andre steder i Danmark findes 

dødedansmotivet, nemlig i Nr. Alslev 

Kirke på Falster og i Egtved Kirke i 

Jylland. I Ørslev Kirke ved Skælskør 

findes det meget berømte kalkmaleri 

af en række personer, der danser en 

kædedans. Kædedans blev i middelal-

deren brugt som adspredelse – sikkert 

for de adelige i det 

nærliggende slot. 

Er kalkmaleriet i 

Jungshoved Kirke 

en beskrivelse af en 

dødedans, eller er 

det en beskrivelse 

af en kædedanse-

scene, som svarer 

til den i Ørslev Kir-

ke? 

Forskellen på de to motiver er, at dø-

dedansen er en dans, hvor døden – i 

form af skeletter eller knokkelmænd, 

der er stået op af deres grave – danser 

kædedans blandt levende folk. Dette 

for at minde tilhørerne om, at døden 

tager alle uanset stand. Jungshoved 

frisen har ingen af disse kendetegn. 

Den ligner mere en “djæveldans”, 

altså en kædedans, som den stadig 

danses med folkevisesang eller mu-

sikledsagelse. Og slottet, hvor de ade-

lige har moret sig, ligger ved siden af. 

Da jeg i ca. 30 år har beskæftiget mig 

med folkevisesang og den musik, der 

har været knyttet dertil, har jeg altid 

opfattet frisen som en kædedans led-

saget af sang eller musik. Senere har 

jeg fundet en artikel i bogen “Svøbt i 

mår”, bind 2 (2000). Her er givet en 

udførlig beskrivelse og en fortolkning 

af frisen. Den er her dateret til ca. 

1450, altså tidligere end de øvrige 

kalkmalerier i kirken, der er sat til ca. 

1500. 

Dansefrisen i Jungshoved Kirke 



19 

 

Frisen forestiller en kædedans, hvor 

de adelige jomfruer – én med udslået 

hår, én med krone – og en farverig, 

velklædt junker træder dansen med en 

djævellignende figur af samme stør-

relse. Djævelen har horn og sort hale 

og lange, dyrelignende ben med hove. 

Men er det nu også horn og hove? 

I folkeviseverdenen symboliserer 

kronerne jomfrueligheden. Djævelen 

har sneget sig ind i dansen, snarere 

som en forklædt ung mand med sorte 

hoser og dragt med sporer. For ansig-

tet en maske og på hovedet en narre-

hue med spidser. Han lægger indby-

dende an til en flirt. I folkevisesproget 

symboliseres mange livsovergange 

med diverse fristelser i form af alfer, 

havmænd eller djævle. Livsovergan-

ge kan være perioden fra barn til vok-

sen, fra ugift (jomfru) til gift. I folke-

visesangen og dansen kunne de unge 

mødes. Dansefrisen har sikkert skullet 

minde kirkegængere om, at ”under 

dansen og i den erotiske opstemthed 

lurer djævelen på mennesket” (1.). 

Måske som en moralsk advarsel mod 

danseglæden og dens fristelser. I ar-

tiklen konkluderes det, at dansefrisen 

i Jungshoved Kirke ikke er en døde-

dans, at den er fra ca. 1450, og at den 

er en lige så værdifuld billedkilde til 

folkevisedans som Ørslev frisen (1.). 

I folderen om Jungshoved Kirke står 

der, at “frisen er en dødedans. På syd-

væggen ses mand og kvinde mellem 

en djævel, muligvis en fortsættelse af 

dødedansen”. Den har dog næppe 

forbindelse med frisen, idet den fore-

stiller et par klædt i hverdagstøj sam-

men med en djævel. 

Under den seneste restaurering af 

kirken blev murværket renset, og på 

vestvæggen dukkede en fortsættelse 

af dansefrisen op. Den var i så mise-

rabel stand, at den formodentlig vil 

blive overkalket igen. 

I øvrigt er hele dansefrisen i en meget 

dårlig bevaringsstand. Gennem flere 

årtier er den blevet tildækket med et 

billedtæppe under gudstjenester m.v. 

Til tæppets ophæng var to kroge boret 

ind i den øverste del af kalkmaleriet, 

hvilket har resulteret i, at dele af ma-

leriet i dag helt er forsvundet eller 

ødelagt. 
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Det ville være dejligt, om der senere 

kunne foretages en skånsom restaure-

ring, så eftertiden kunne glæde sig 

over synet af dette sjældne kalkmale-

ri. 

Litteraturhenvisninger: 
1. Svøbt i mår, bind 2 – år 2000, dansk 

folkevisekultur 1550– 1700, side 463: 

Dødedans eller folkevisedans – eller 

hvad Jungshoved Kirke gemte. 

2. Folderen om Jungshoved Kirke  

3. www.kalkmalerier i danske kirker 

4. Den danske billedbibel, 1946, Broby-

Johansen 

5. Nye veje til Folkevisen, 1985, Jørn 

Piø 

6. Nationalmuseets arbejdsmark 1971, 

Dødedansen i Egtved, G. Lind og H. 

Græbe. 

Anne Okholm, Stavreby 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Februar - maj 2010 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop kaffe (eller te) og 

en snak efter højmessen. 

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

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

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

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

ge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg 

Taxa, telefon 55 37 06 45. 

Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  

 Allerslev Jungshoved 

1. s. i fasten 21. feb. Ingen 10.30 

2. s. i fasten 28. feb. 10.30 9.00 

3. s. i fasten 7. mar. Ingen 10.30 Festgudstjeneste 

Midfaste 14. mar. 10.30 9.00 

Mariæ Bebudelse 21. mar. 9.00 10.30 

Tirsdag 23. mar. Aftentjeneste 19.00   

Palmesøndag 28. mar. Ingen 10.30 Konfirmandgudstj. 

Skærtorsdag 1. apr. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Langfredag 2. apr. 10.30 9.00 

Påskedag 4. apr. 9.00 10.30 

2. påskedag 5. apr. 10.30 Ingen 

1. s. e. påske 11. apr. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

Tirsdag 13. apr. Aftentjeneste   19.00 

2. s. e. påske 18. apr. Ingen 10.30 

3. s. e. påske 25. apr. 10.30 9.00 

Bededag 30. apr. Ingen 14.00 Jesper Blomgren 

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

5. s. e. påske 9. maj 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Kr. Himmelfart 13. maj 10.30 Ingen 

6. s. e. påske 16. maj Ingen 10.30 

Pinsedag 23. maj 10.30 9.00 

2. pinsedag 24. maj Ingen Ingen 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

55 99 60 17 

Træffetid: tirsdag-fredag 10.30-11.30 

Lørdag efter aftale 

Organist Elena Stilling 

55 34 66 08  

Kirkesanger Bodil Bennetzen 

55 99 63 75 

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 

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 

Samtlige ansatte i begge kirker holder 

deres ugentlige fridag om mandagen. 

Indvendig istandsættelse af 

Jungshoved Kirke. 
Juleaften kunne mange af sognets ind-

byggere glæde sig over igen at kunne 

komme til gudstjeneste i Jungshoved 

Kirke. 

Det er en fornøjelse at se, hvor fint 

dygtige håndværkere med brug af 

gamle håndværkstraditioner har istand-

sat kirkens indre rum og inventar. 

Istandsættelsen fejres med en festguds-

tjeneste søndag 7. marts kl. 10.30 – 

mere herom på side 24. 

Billederne fra kirkens istandsættelse her og på 

side 26 er taget af Max Olsen 
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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, forældrenes dåbs- 

eller navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis forældrene ønsker fæl-

les forældremyndighed uden at være gift – en omsorgs- og ansvarserklæring. 

DÅB 
Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb 

eller ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sognepræsten. 

Præsten skal bruge begge forældres dåbs eller navneattester samt vielsesattest, 

hvis den foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og adresse på mindst 

tre faddere. En gudmor eller gudfar er også fadder. Man skal være døbt for at 

være fadder og skal være over konfirmationsalderen (men behøver ikke at være 

konfirmeret). 

VIELSE 
Vielsesdato og kirke skal aftales med præsten, hvor der også oplyses om papi-

rer og aftales tid for samtale. 

DØDSFALD 
Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i afdødes bopælssogn, der i 

forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte. 

SOGNEBÅNDSLØSNING 
I Danmark behøver man ikke at være ”medlem” af det sogn, man bor i. Man 

kan løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjemme. I praksis 

er det præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sognebåndsløsning. 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den sognepræst, man gerne 

vil løse sognebånd til. 

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

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

af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere oplysninger kan fås ved 

henvendelse til graveren. 

Kirkenyt 
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Rejser og oplevelser i Bangladesh 

Rejsestalden ved Jungshoved Kirke, 2. marts, kl. 19.30 

Lis Kirsten og Niels Anton Dam 

Aftenens foredragsholdere, Lis Kirsten og 

Niels Anton Dam, kommer og fortæller om 

deres mangeårige arbejde i Bangladesh. I 

perioden 1966–1985 har de som ansatte i 

Santalmissionen deltaget i udviklingsarbej-

det i Bangladesh i samarbejde med Folke-

kirkens Nødhjælp. 

De fortæller om mødet med alt det fremme-

de, herunder sprog, om den kolossale fattig-

dom, om krig og fred, elendige trafikfor-

hold, men også om den rige kultur, der mødte dem. Det har været et inspireren-

de og givende arbejde, som man hører meget mere om denne aften. 

I forbindelse med foredraget, hvor Lis Kirsten og Niels Anton Dam ikke tager 

honorar, opfordres deltagerne til at give et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp. 

 

Festgudstjeneste, Jungshoved Kirke, 7. marts, kl. 10.30 

Thorvaldsen og ”Badet og Brødet”  

Siden 1840 har Jungshoved Kirkes alter været prydet af Bertel Thorvaldsens 

relief af Kristus og de to disciple. De er samlet om velsignelsen og brødet, ste-

det er landsbyen Emmaus og tidspunktet Påskedag.  

Første gang Thorvaldsen, der i en menneskealder boede i Rom, fortolkede dette 

centrale motiv i Evangeliets beretning om Opstandelsen, var til en kirke i Firen-

ze i 1818. I de mellemliggende år var Thorvaldsen optaget af de monumentale 

statuer og relieffer til Vor Frue Kirke i Køben-

havn og af et monument til Peterskirken. Den 

første udgave af døbefonten, som vi også ser 

og bruger i Jungshoved Kirke, går helt tilbage 

til 1805. 

Med særlig vægt på ”Kristus i Emmaus” for-

tæller museumsinspektør Margrethe Floryan 

fra Thorvaldsens Museum om Thorvaldsens 

kristne værker – i ord og billeder fra nær og 

fjern. 
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Biskop Peter Fischer-Møller 

Rejsestalden ved Jungshoved Kirke,  

20. april, kl. 19.30 

Biskop Peter Fischer-Møller vil den-

ne aften fortælle om, hvad der har 

været en glæde for ham at studere i 

forbindelse med sit arbejde som 

præst. Peter Fischer-Møller vil kom-

me ind på de personer og begivenhe-

der i kirkens lange historie, der har 

været en inspiration og stadigvæk er 

det for ham. 

Kalvehavekoret, Jungshoved Kirke, 27. april, kl. 19.30 

Kalvehavekoret er et blandet kor bestående af sangere fra Møn og Sydsjælland. 

Koret har i indeværende sæson 25-års jubilæum, og Gutte Kraneled, der er ko-

rets dirigent, har været med fra den spæde begyndelse.  

Koret har mange sangtraditioner og et bredt repertoire af danske viser, klassiske 

værker og nyere musik i spændende arrangementer. I gennemsnit giver man 2-

3 koncerter om året, og sangerne er også altid med ved den store majkoncert i 

Stege Kirke, hvor de fleste 

af omegnens sangkor sætter 

hinanden stævne.  

I jubilæumsåret vil Kalve-

havekoret blandt andet syn-

ge nogle af de allerførste 

sange, der kom med på 

repertoiret. Koret vil også 

opføre Hvis sten kunne tale 

– et originalt værk skrevet 

til koret af dets dirigent 

Gutte Kraneled i anledning 

af Dronning Margrethes 

indvielse af GeoCenter 

Møns Klint i maj, 2007. 
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Konfirmandernes gudstjeneste 

Nu er sæsonen ved at slutte for de unge mennesker, der skal konfirmeres her i 

foråret. 

Derfor er gudstjenesten i Jungshoved Kirke palmesøndag lagt i hænderne på 

konfirmanderne. De har valgt salmerne, musikken, de vil læse gudstjenestens 

forskellige tekster og være med til at tilrettelægge prædikenen. 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement. 

I øvrigt finder konfirmationen sted i 

Jungshoved Kirke d. 2. maj, kl. 10.30 

Årets konfirmander i Jungshoved Kirke er: 

Jannick Bech Mortensen 

Elias Trolle Bonne Wesche 

Sara Sofie Vind Eriksen 

Caroline Preuss Kristoffersen 
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Mine barneår her på Jungshoved hu-

sker jeg som gode og trygge. Som 

enebarn gik meget af min tid med at 

lege med dyrene. Jeg kørte rundt med 

både min dværghane og min hund i 

dukkevognen. Sommerferierne var 

altid mere livlige, da mine forældre 

havde feriebørn, ofte fra København. 

I 1955 startede jeg i 1. klasse i Stavre-

by Forskole, vi var kun 3 piger i klas-

sen, derfor kom vi til Roneklint For-

skole i 2. klasse, derefter gik jeg i 

Jungshoved Skole fra 3.-5. klasse. 

Mine forældre besluttede herefter, at 

jeg skulle fortsætte min skolegang i 

Præstø. De første 2 år cyklede jeg til 

Præstø uanset vejret, det var somme-

tider hårdt, men der var ikke andre 

muligheder. Herefter kom der en sko-

lebus, det var luksus. Fritiden gik 

med at hjælpe med malkning, roehak-

ning m.m. Om aftenen legede vi tit i 

Stavreby, hvor vi også dengang var 

en del børn. 

Mine forældre var meget udadvendte 

og havde mange venner og en stor 

familie, som ofte besøgte os. En dag, 

da jeg var ca. 6 år, fik vi besøg af no-

get familie fra Skallerup, som havde 

en feriedreng fra København med. 

Det var en flot sommerdag, og ferie-

drengen har siden fortalt mig, at han 

blev meget betaget af dette sted, han 

husker især det flotte syn, da de kørte 

hjem om aftenen, hvor der var mange 

blus ude på vandet. Han tænkte, at her 

ville han godt tilbage til en gang. I 

1964 blev mine forældre og jeg invi-

teret til sølvbryllup hos familien fra 

Skallerup, hvor jeg fik den før omtal-

te feriedreng fra København til bords. 

Vi blev meget glade for hinanden, og 

Hans og jeg har holdt sammen siden. 

Skoleårene i Præstø var ikke altid så 

spændende, jeg kunne ikke deltage i 

så mange ting sammen med mine 

kammerater efter skoletid, vi havde 

ingen bil på det tidspunkt, og bussen 

kørte ikke så sent. Det var nok med-

virkende til, at jeg forlod skolen tid-

ligt og kom i lære hos Herluf Hansen 

i Præstø; desværre ophørte forretnin-

gen, før min læretid var udløbet. Da 

jeg havde lært Hans at kende, beslut-

tede jeg at flytte til København, hvor 

jeg var så heldig at kunne fortsætte 

min læretid i en stofforretning i Lyng-

by og kunne bo hos Hans’s forældre. 

Vi blev gift i 1967 og bosatte os i 

København, men har altid følt os me-

get knyttet til Stavreby og Jungsho-

ved. Vi kom her ofte i ferier og week-

ender og havde også dengang en lille 

båd ved Jungshoved Kirke.  

Vi har boet i Vallensbæk i 32 år, i et 

villakvarter med udsigt til høje hæk-

ke. Da vi elsker naturen og de frie 

omgivelser, var det ikke en svær be-

slutning at overtage huset, da mine 

forældre blev gamle og var nødt til at 

Pensionist på Jungshoved 
2 perioder af mit liv på Jungshoved 

(1948-1964 og 2002-) 
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flytte i en ældrebolig. Det betyder 

også meget for os, at vi kender husets 

historie, da vi er 3. generation. Det 

blev bygget af min morfar i 1924. 

Det er også et plus, at vi kender så 

mange her på Jungshoved, og vi ny-

der at have vores båd liggende ved 

den smukke Jungshoved Kirkehavn. 

Det er et skønt farvand at sejle i, og vi 

hygger os med det gode sociale liv, 

der er omkring havnen. De første 2 år, 

vi boede her, hvor vi pendlede til Kø-

benhavn på arbejde og samtidig var i 

gang med at renovere huset, havde vi 

ikke meget overskud til andet end 

dagligdagen. Da vi nu har sluppet 

arbejdsmarkedet og er færdige med 

vores ombygning, begynder vi at del-

tage i flere lokale aktiviteter. Vi nyder 

bl.a. at være med på cykelholdet om 

sommeren, hvor vi kommer rundt og 

ser alle de smukke steder, der findes 

på Jungshoved. Det er også et stort 

plus, at vi har Jungshoved Skole 

med flere forskellige aktiviteter, man 

kan deltage i. 

Jeg har været glad for mine år i Kø-

benhavn, men vi er begge to enige 

om, at det er det rigtige valg, vi har 

truffet ved at flytte tilbage til Stavre-

by. 

Else Jensen, Stavreby 
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En af de fugle, man kan se i vinter-

landskabet og også ind i foråret, er 

den store tornskade. Den er rimelig 

nem at få øje på, da den ofte sidder 

frit fremme i et lavt træ eller en busk i 

det åbne land. Der sidder den og spej-

der efter et bytte, det kan være en mus 

eller en småfugl. Om sommeren tager 

den også større insekter, men om vin-

teren er den udelukkende en lille rov-

fugl, selvom den ikke tilhører rovfug-

lefamilien. Tornskaden kan sidde i 

levende hegn mellem markerne, men 

det er oftest ved enge og moser den 

ses, da muse- og småfuglebestanden 

her er mest talrig. Et sted på Jungsho-

ved, hvor jeg flere gange har mødt 

den store tornskade, er i Ræveholm 

mose. Her står en tjørn frit ude på 

engen, og den fungerer som udkigs-

post for tornskaden. Her er der godt 

udsyn til jagtmarkerne, og hvis der 

skulle komme en større rovfugl forbi, 

kan den hurtigt dykke ned i beskyttel-

se blandt tjørnens tornede krat, så den 

ikke selv bliver et bytte. Navnet torn-

skade har den fået, fordi den af og til 

spidder sit bytte på torne. Det funge-

rer som et forråd, hvis føden i en peri-

ode er i overskud. Den store tornska-

de er ikke som sin slægtning rødryg-

get tornskade ynglende i Danmark. 

Der yngler dog nogle få par i Jylland. 

Så i løbet af foråret trækker tornska-

den nordpå igen og siger tak for kost 

og logi. Den store tornskade er på 

størrelse med en stær. 

Ræveholm moses historie er mig 

ukendt, men der har formentligt før i 

tiden gået mange kreaturer og græsset 

her. Samtidig har der sandsynligvis 

Fugle på Jungshoved 

Stor tornskade Foto: Axel Mortensen 
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været mere åbent. Jeg kan dog huske, 

at der for få år siden gik nogle kreatu-

rer og græssede på engen. Jeg kan 

også huske, at vadefuglen rødben 

ynglede her. Nu gror området des-

værre til i højt græs, buske og træer. 

Afgræsningen med kvæg er vigtig for 

sådanne lokaliteter, fordi den holder 

vegetationen af buske, træer og do-

minerende planter nede. Tilgroningen 

har tvunget en af de sidste tilstedevæ-

rende ynglende vadefugle, rødben, til 

at forlade området. Dobbeltbekkasi-

nen, som er den anden og sidste re-

præsentant for vadefuglene, plejer at 

holde stand, så længe krattet ikke helt 

har taget over. Det har det dog efter-

hånden gjort i store dele af moseom-

rådet. At der også pumpes vand ud 

fra området gør kun, at problemet 

med tilgroning accelererer. Vildnis-

set, som tager over, består især af pil, 

el og birk. Dette kan dog også være 

interessant natur, den ferske våde eng 

er bare en klart artsrigere naturtype, 

og den oprindelige. Det kan godt 

være, at afgræsning med husdyr ikke 

lyder så naturlig, men kvæget er en 

fin erstatning for de vilde græsnings-

dyr, som ikke længere findes. Den 

ferske eng er i øvrigt rig på meget 

andet end fugle, f.eks. er mange som-

merfugle og planter som orkideer helt 

afhængige af sådanne steder. Den 

ferske, fugtige eng er en stærkt truet 

biotop i den danske natur. Kvæget er 

stort set forsvundet fra det åbne land 

på Jungshoved, og det er savnet, både 

æstetisk og – ikke mindst – for evnen 

til at pleje vores natur. En del af om-

rådet i Ræveholm mose er i efteråret 

glædeligt nok blevet slået, så det ikke 

helt gror til, men afgræsning med 

kreaturer er afgørende for, at engens 

oprindelige dyre- og planteliv beva-

res. 

Området omkring Roneklint søerne 

har tilsyneladende lidt noget af den 

samme skæbne, og i en mere frem-

skreden tilstand. Det kommer f.eks. 

tydeligt til udtryk i grågæssenes ad-

færd. Da gæs kræver kort græs for at 

kunne græsse, er de begyndt at bruge 

de nærliggende marker til formålet. 

Det skyldes, at engene omkring søer-

ne er ved at gro til. Landmandens 

afgrøder tager formentligt skade af 

det. Men så længe vi har en pæn be-

stand af ynglende grågæs, vil de gå 

på markerne, hvis engene gror til 

eller ligefrem bliver pløjet op. Heste 

og får har desværre ikke helt den 

samme gavnlige effekt på engen ved 

deres afgræsning, da de har tendens 

til at græsse ned til golfbane højde. 

De ferske enge har også stor betyd-

ning for de vadefugle, som udruger 

deres æg på marken (vibe og strand-

skade). De leder deres unger herhen, 

efter at de er klækket, da her er rige-

ligt med føde i form af insekter. 

Det skal nævnes, at omtalte områder 

er privat ejede, og at der så vidt vides 

ikke er offentligt adgang. 

Sune Madsen 
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Firmaet Tømrermester Madsen starte-

de jeg for 9 år siden, kort tid efter at 

min familie og jeg var flyttet tilbage 

til Jungshoved. Jeg er født og opvok-

set i Stenstrup her på Jungshoved, og 

efter ca. 10 år i bl.a. Næstved, Køben-

havn og det store udland fik vi mulig-

heden for at vende ”hjem” – denne 

gang til Strandgården i Roneklint, 

hvorfra min drøm om at starte egen 

virksomhed kunne realiseres. 

Det første, firmaet udarbejdede, var 

en målsætning for mit arbejdsliv, som 

bl.a. indeholdt ønsket om at arbejde 

så lokalt som muligt. Dette var der 

flere årsager til, dels at oparbejde et 

tæt kundeforhold her i lokalsamfun-

det, og dels at være tæt på familien og 

undgå de store afstande og dermed de 

mere uforpligtende relationer til kun-

derne. 

Opstarten var i en gammel, hvid Opel 

Kadet med tilhørende trailer. Efter et 

stykke tid blev der dog råd til en kas-

sevogn, og jeg fik ansat min første 

medarbejder. Som tiden er gået, er vi 

landet på et niveau med ca. 5 ansatte 

(tømrere og lærling) og deltids kon-

En arbejdsplads på Jungshoved (16) 
Tømrermester Madsen Aps, Tømrer- og Snedkerfirma 
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torhjælp, ligesom bilparken er udvi-

det, og jeg har fået etableret et mindre 

værksted. 

Vi udfører almindelige og forefalden-

de tømrer- og snedkeropgaver; tilbyg-

ninger og nybyggeri i totalentreprise, 

udnyttelse af 1. sal, vinduesudskift-

ninger, køkkenrenoveringer, tagarbej-

de m.m. – kort sagt alt inden for vores 

branche. Vi er ofte den entreprenør, 

der koordinerer arbejdet mellem de 

forskellige håndværkere (el, vvs, mu-

rer, maler osv.). 

Det er dejligt, at der er så mange som-

merhuse på Jungshoved. Det har be-

tydet, at vi i de forgange år har total-

renoveret, lavet til- og ombygning 

m.m., hvilket har dannet en god, sta-

bil basis for vores virksomhed. Det er 

min erfaring, at jeg som lokal hånd-

værksmester altid er konkurrencedyg-

tig, bl.a. har jeg jo ikke de store trans-

portomkostninger. 

Vi har gennem tiden udført utrolig 

mange spændende opgaver og mødt 

mange søde og interessante menne-

sker. Vi har udført en del renoverin-

ger på gamle, bevaringsværdige og 

fredede ejendomme og opnået en 

masse erfaring med dette spændende 

håndværk. I foråret 2007 opførte vi fx 

en lade i skoven ved siden af Hus-

flidsskolen i Kragevig for Oremands-

gaard Gods. Den blev opført af tøm-

mer i gran. Beklædnings- og tagbræd-

der var i tuja fra skoven omkring Kra-

gevig. Lokalt tømmer, lokalt hånd-

værk og lokal historie – det var en 

rigtig god oplevelse! 

Derudover byggede vi i 2008 en stor 

staklade på 900 m2 på Rosendal 

Gods ved Fakse opført efter gamle 

håndværkstraditioner. Vi er i skriven-

de stund ved at afslutte en stor opgave 

på Stavreby Præstegård, hvor vi har 

genopført en sidebygning i egetræs-

bindingsværk. 

Det er alsidigheden, der præger vores 

arbejdsplads. De mange spændende 

og moderne byggeopgaver med fokus 

på isolering og øvrige energibespa-

rende foranstaltninger kommer til at 

stå i en spændende kontrast til de op-

gaver, vi også udfører med at restau-

rere ældre ejendomme, hvor de flotte 

gamle tømrer- og snedkertraditioner 

tilsammen skaber arbejdsglæde hos 

mig og mine medarbejdere. 

Netop medarbejderne er en helt afgø-

rende forudsætning for, at virksomhe-

den kan nå sine mål. Med de nuvæ-

rende dygtige, stabile og servicemin-

dede medarbejdere er det ikke svært 

at leve op til firmaets motto og filoso-

fi: Tilfredse kunder kommer igen. 

Jeg håber på mange gode år fremover 

her på Jungshoved – både for min 

virksomhed og privat, hvor min hu-

stru Solveig og jeg med vores 2 børn 

tilstræber at være en del af lokalsam-

fundet. 

Venlig hilsen 

Anders Madsen 
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Kære Jungshovedborgere. Jeg blev 

mødt med tillid, dengang jeg flyttede 

hertil. Og tak for tilliden. Her starter 

beretningen. 

Gulvet er lysebrunt og 

måske også støvet – grå-

ligt og lerfarvet. De væ-

vede gulvtæpper ligger 

farverige og rene på det 

stampede gulv. Hvordan 

det holdes så umådeligt 

indtagende, trods silende 

regn og fugtige vægge, 

det er mig stadig en gåde.   

Vinduerne er små glug-

huller, de sidder højt i 

forhold til sofaerne – dis-

se hårde sofaer, som 

egentlig er senge. Igen 

smukke farver, der blan-

der sig med fornemmel-

sen af fugt og en forun-

drethed, som er begrundet i, at der 

ikke er én eneste lille smug klat 

snavs, der ligger og klukker i et hjør-

ne. Alt det hvide i tæpperne er meget 

Stafetten (11) 
Jeg har modtaget ”Stafetten” fra Birgitte, som bor på Nakkegården. Tak Bir-

gitte, fordi du mener, jeg har noget på hjertet. Jeg har brudt mit hoved om-

kring, hvad jeg kunne bidrage med. Og har fundet frem til at give en lille beret-

ning om en rejse, jeg foretog for mange år siden. Jeg var ikke så gammel, skønt 

jeg syntes, jeg var gammel nok, men set i det spejl, der peger bagud, var jeg 

ikke særligt gammel. Men tilliden til verden og tilliden til, at det nok skulle gå 

os godt, den havde jeg i hjertet. Og jeg har gudskelov stadig denne tillid til an-

dre mennesker. Uden tilliden er vi forfærdeligt fattige. Og netop fordi Birgitte 

og jeg har diskuteret dette begreb, kom jeg i tanke om denne lille beretning  
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hvidt, og farverne er klare. På senge-

ne ligger vævede tæpper med farver, 

som ville gøre en regnbue misunde-

lig. De håndbroderede puder med 

kniplede kantbånd slænger sig på 

farvehavet. På en hylde ligger bede-

tæpper rullet sammen som kæmpe-

store cigarer. 

Indsnusningen af luften i hytten giver 

ikke min forventning tilfredsstillelse. 

Forventningen er, at der lugter af en 

smule salmiak. Der blandes i stedet 

noget støv med den rene bjergluft. 

Dette rammer mine fimrehår i næsen, 

og jeg har fornemmelsen af, at der 

protesteres inderligt fra mine lunger. 

Uden for åbningen, der fungerer som 

dør, står et væsen. Nysgerrigt bevæ-

ger væsenet sig frem og tilbage. Sky 

og nysgerrigt. Det skubber og taler 

med sig selv. Efterhånden opløser 

væsnet sig og bliver til en flok leven-

de børn. Børn i alle størrelser. Her 

menes der størrelser i højden. Leende, 

larmende og legende.  

En stok kommer gående sammen 

med en ældre, foroverbøjet mand. 

Stokken og manden ligner hinanden. 

Krogede begge to og furer fyldt med 

rynkefloder. Der pågår en samtale 

mellem stokken og manden. Stokken 

lytter, manden taler. 

Min krop er placeret i dette scenarie. 

Mine øjne prøver forundret at spise 

alle indtrykkene. Min hjerne prøver at 

tatovere det ind i hukommelsens hud-

folder. Jeg kom hertil for en lille 

stund siden. Vi er tre piger. 17, 17 og 

18 år. Vores bus er parkeret mange 

dages oplevelser herfra. Vi startede i 

Izmir. Det er ikke svært at blaffe i 

Tyrkiet. Det er let at komme op at 

køre. Til tider kan det føles lidt for 

spændende, men vi ejer selvtilliden. 

Og vi mener at mærke, at vores tillid 

til dem, vi møder, virker som en slags 

skjold mod ubehageligheder. Og vi 

har krydset Tyrkiet fra Izmir til Yoz-

gat. 

Vi har fulgt en lille bæk, der sneg sig 

gennem små og store pukler i land-

skabet. Vi fandt en vandpost ved si-

den af en skole, tørsten havde guidet 

os et stykke tid. Og dette var derfor et 

godt sted at slippe tørsten. Vi mødte 

her nogle kvinder, den ene, Fatma, 

inviterede os hjem til en slags brunch. 

Overdådigt er et ringe ord i beskrivel-

sen af maden. Fladbrød bagt på jern-

pladen i hjørnet af huset. Hytteost, 

smør, persille/olie marinade, spejlæg, 

varm mælk, cay, sorte oliven. En far-

verig modsætning til ”1001 måder at 

koge havregrød på”. 

Og her står vi så i huset med det lere-

de gulv, de fine farver, de kniplede 

puder. Tillid! 

Sidse Friis Laursen 
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40 cm sne, frost og stille vejr. På med 

skiene og af sted. Det første, der mø-

der én, er den klare luft og stilheden. 

Hurtigt op på bakken for at se ud over 

landskabet. Alt er hvidt. Huse og går-

de synes mindre end ellers, som de 

ligger og putter sig bag snedriverne. 

Også afstanden i mellem dem synes 

på forunderlig vis mindre, og biler på 

vejene i det fjerne ligner små legetøjs-

biler helt uden lyd. 

Føret er superfint, blinkende sne, som 

skiene bare glider igennem. I de le-

vende hegn lyser vilde æbler gult og 

rødt på de nøgne træers grene, der er 

masser af sorte bær på slåenbuskene, 

og i luften over os svæver en musvå-

ge. Der kan ikke være mange mus at 

få øje på i dag. På sneen ses kun spor 

af rådyr og harer, og måske en enkelt 

ræv. Snart går turen ind i skoven ved 

Dyremarken. Her går tre heste i en 

fold og ser ud til at nyde sneen. De 

har frakker på, løber kåde rundt og 

kommer hen til hegnet for at hilse på 

med damp om mulen. Inde i skoven 

ligger sneen tungt på grantræerne og 

får skoven til at ligne et julekort. Sko-

ven ser helt anderledes ud i dag end i 

efteråret, hvor turen foregik på cykel. 

Vi må lige orientere os, for alle veje 

“Ud vil jeg! Ud!” (2) 

Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: 

Rundt på Jungshoved – på ski 21. 12.09 
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er dækket af sne. Også her er der helt 

stille, kun svagt høres et fly på vej til 

de varme lande. Ude af skoven ved 

Roneklint går en flok rådyr. Vi når at 

tælle 17, inden de elegant springer af 

sted over markerne. 

Flere flokke af gæs 

trækker over os, må-

ske har de været ude 

at pudse deres fjer og 

er på vej tilbage for at 

finde lidt grønt under 

sneen. På turen tilbage 

møder vi turens første 

og eneste bil, vi har 

ikke mødt ét eneste 

menneske. 

Nu er vi tilbage med 

røde kinder og trætte 

ben efter 3½ time på 

ski, og det skal gøre godt med en 

ostemad og en kop kaffe ved brænde-

ovnen. Også i dag er det godt at bo på 

Jungshoved. 

Lise Jacobsen, Stenstrup 

Fotos: Knud Jacobsen 
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Vi har modtaget 

Svar til Ilse Hein på indlæg i 

sidste nr. af JUNGSHOVED 
Kære Ilse Hein, 

Dit indlæg i sidste nr. af JUNGSHO-

VED glæder mig meget, idet det er 

helt nyt for mig, at du synes, det er en 

god idé at afgasse gyllen fra mine 

svineproduktioner. Jeg har nemlig 

oplevet det modsatte, siden du i dec. 

2005 politianmeldte mig for at afgas-

se al min gylle. Efterfølgende har jeg 

gentagende gange oplevet, at du har 

stillet spørgsmål til mig og især Kom-

munen for at sikre, at jeg ikke udnyt-

tede mit biogasanlæg til hele min 

gylleproduktion. Jeg, og formentlig 

også Vordingborg Kommune, vil 

glæde os til, at den byge af spørgsmål 

som du, og dit advokatfirma, 

Foldschack og Forchhammer, retter 

til Kommunen og dermed til mig, 

hermed vil ophøre! 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til 

at rette den misforståelse, som du ofte 

gentager, nemlig at mit biogasanlæg 

benytter ikke godkendte produkter. 

Hertil kan jeg klart sige, at der ude-

lukkende tilsættes materiale til bio-

gasanlægget, der er kendt af Vording-

borg Kommune og godkendt af mil-

jømyndighederne. 

Med hensyn til at få mit biogasmate-

riale undersøgt for ”stoffer” har du, 

Ilse Hein, lovet mig, at når du får tid, 

vil du fortælle, hvilke stoffer du øn-

sker, der skal undersøges for. Jeg ven-

ter stadig på, at du får tid! 

Hvis du, Ilse Hein, og andre har lyst 

til at sætte jer mere ind i, hvordan et 

biogasanlæg fungerer, er der flere 

biogasanlæg, der har fyldige og læse-

værdige hjemmesider. Her kan jeg 

bl.a. nævne Lemvig Biogas med 

hjemmesiden www.lemvigbiogas.com, 

hvor man på siden OM BIOGAS 

under ”Grundlæggende viden” ne-

derst på siden finder adgang til et 

skrift af Peter Jacob Jørgensen fra 

Århus universitet. Her beskriver han 

på siderne 26 til 28 biogassens CO2-

reduktion og på side 31 reduktionen 

af miljøfremmede stoffer. 

Hermed ønsker jeg for mit vedkom-

mende at slutte debatten i bladet og i 

stedet invitere alle, der ønsker større 

viden om Lynggårds biogasanlæg, til 

at komme på besøg og ved selvsyn 

se, hvad og hvordan tingene håndte-

res. 

Venlig hilsen, 

Peder Andersen 

 

 

Svar til Peder Andersen fra 

Ilse Hein 
Jeg vil sætte stor pris på, at dialogen 

beskriver sandheden, ellers er det jo 

spild af tid. Jeg har ikke politianmeldt 

dig for at afgasse din gylle. Vi an-

meldte dig for brud på Miljøloven, da 

du, trods henstilling fra kommunen, 

år efter år fortsatte med at forøge 

overskridelsen – ikke kun gylle, men 

biomasse. I 2005 en ulovlig overskri-
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delse på 12.000.000 liter biomasse – 

hvilket betyder kemi/slam/gylle. 

Du skriver, at ”en ikke uvæsentlig del 

af gyllen ikke køres igennem anlæg-

get”. Det skyldes vel, at der er flere 

penge i at køre affald igennem, ellers 

ville du vel køre det meste af din gyl-

le igennem! Jeg ville være glad, hvis 

du afgassede hele din tilladte mængde 

gylle og bare brugte biomassen som 

hjælpestof til afgasningsprocessen. 

Men nu er forholdet vendt om, såle-

des at gyllen nu bare er hjælpestof til 

afgasningen. Anlægget er jo ikke læn-

gere et ”gårdbiogasanlæg”, men ”et 

anlæg til bortskaffelse af affald”. Der-

for vil vi fortsat stille spørgsmål til, 

hvad der kommer i anlægget og i vo-

res natur. 

Jeg anfægter ikke, at de stoffer, der 

tilføres anlægget, hver for sig er god-

kendte, men vi ønsker at gøre op-

mærksom på, at der ikke tages højde 

for cocktaileffekten af så mange gift-

stoffer på én gang. 

Det er ikke pænt af dig at sige, at du 

stadig venter på mig. Jeg har jo meldt 

tilbage til dig, at min kompetence 

inden for området ikke er tilstrække-

lig til, at jeg kan gå ind i det. En pro-

blemstilling er jo, at affaldstypen skif-

ter, hvorved der burde tages flere for-

skellige prøver årligt. Men du kunne 

jo begynde med en VVM af alle dine 

samlede selskaber. Som Rika skriver, 

ejes ”hele menagen” af dig. Det, at du 

deler din virksomhed op i så mange 

forskellige selskaber, gør det jo meget 

lettere at forurene, da hvert enkelt lille 

selskab kun belaster miljøet lidt. Der 

er jo en grund til, at du ulejliger dig 

med at oprette alle disse selskaber …

måske fordi du ellers ville møde et 

krav om en samlet vurdering af din 

naturbelastning! Vil du passe på vores 

natur, kunne du jo starte med at un-

dersøge din samlede udledning af 

miljøfremmede stoffer, tungmetaller 

og medicinrester. 

Skulle nogle læsere ønske at tale med 

mig om mine synspunkter, vil jeg 

med glæde lave en kop kaffe. 

Hilsen Ilse  
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JIF’s historie 1954-1960 

Generalforsamling tirsdag 19.2.1954 i 

forsamlingshuset. Omlægning af 

regnskabet fra 1. oktober til 31. sep-

tember blev flerstemmigt vedtaget. 

Det blev endvidere vedtaget at indfø-

re halvårskontingent. Aktive medlem-

mer 6 kr. halvår-

ligt, passive 2 kr. 

og juniorer 3 kr. 

Bestyrelsesmøde 

lørdag 30.1.54 

hos Hans Hansen, 

”Nybo”. Det blev 

vedtaget, at vi fra 

dags dato har 

meldt os ind i 

Orkesterforenin-

gen. 

Bestyrelsesmøde 

tirsdag 11.5.54 

hos Ellen Nielsen, 

Hovmarken. Vi 

besluttede, at der skulle 3 repræsen-

tanter til PAG´s generalforsamling på 

hotel ”Klostergården”, Rønnede lør-

dag den 22. maj. 

Sportsugen i juli 1954 blev gennem-

ført trods dårligt vejr. Gymnasterne 

klarede sig godt, selvom det var dårli-

ge forhold. Krogshede takkede ved 

kaffebordet, fordi vi ville have hans 

hold herned og for god behandling. 

Politihundeopvisningen var lige ved 

at blive aflyst, men det kostede 70 kr., 

selvom de ikke skulle komme. Så vi 

mente, at vi kunne redde pengene. De 

gik en tur hen ad vejen med hundene 

og fik dem til at gø, så kunne det må-

ske trække nogle mennesker til, og 

det hjalp også en del. Hundene var 

meget kloge, selv de som kun var 

hvalpe. Solgte to amerikanske lotteri-

er på banen for at hjælpe på kassen. 

Bestyrelsesmøde i januar 1955. Da 

Christian Jensen, Stavreby, ikke øn-

skede at være i bestyrelsen, er suppl. 

Knud Jensen, Stenstrup indvalgt i 

hans sted. Dilettanten blev opført 14. 

januar, der spilledes ”Kampen om 

møllen” med Laurits Olsen, Mern 

som instruktør, der sluttes med et 

livligt bal til Henry Nielsens Orkester. 

Bestyrelsesmøde afh. hos Knud Jen-

sen, Stenstrup, en snelørdagaften i 

februar. Det vedtoget at begynde fod-

boldtræning snarest muligt. Aftenen 

sluttede med livligt kortspil til ud på 

1955. Leder: Andreas fra Bøged. Pianist: fru Nørskov. Billede udlånt af 

Mona Nielsen. 
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de små timer. Erik og Jens (Erik Kal-

legaard og Jens Vagner Yde) var så 

medtagne af sult, at de måtte i bageri-

et på hjemvejen – om det var basser-

ne eller bagerjomfruen, der trak mest, 

skal være usagt. 

Den 9. marts havde vi opvisning af 

foreningens 6 hold: 2 småpigehold 

med Margit Hansen som leder, 2 

drengehold, et pige- og et karlehold 

med Andreas Hansen som leder. For 

første gang i foreningens historie hav-

de både drenge og karle musik til 

øvelserne. Alle hold deltog i amtsop-

visningen i Præstø og fik fin ros. 

Bestyrelsesmøde 6. april hos Andreas 

Hansen. Håndboldstævne 17. juni 

med deltagelse af mindst 37 klubber. 

Generalforsamling 6.10.56 i forsam-

lingshuset. Under 

eventuelt oplyste 

formanden (den  

afgående: Jens 

Yde), at der var 

søgt om tilskud til 

et nyt klubhus, 

hvilket vi håber 

bliver bevilliget. 

Ny formand blev 

Ole Hansen, 

Bønsvig. 

Bestyrelsesmøde 

9.10.56 hos Ole 

Hansen, Bønsvig. 

Da der skal spilles 

dilettant til fordel 

for Ungarn, er det 

blevet fastsat til 

den 21.11, hvor vi er blevet enige om, 

at der skal ikke være bal bagefter. Nu 

slutter bestyrelsesmødet på grund af 

at Ida (Nielsen) skal flytte sit sytøj, og 

nu skal vi have kaffe. 

Bestyrelsesmøde 3.9.57 hos forman-

den Ole Hansen, Bønsvig. Da Gerda 

(Rasmussen) er blevet forlovet, kan 

hun ikke samle sig til at fortsætte med 

at skrive, så der må træde andre kræf-

ter til. Det drøftes stærkt at spille di-

lettant, hvis man kan finde et passen-

de stykke. Udvalget består af Hans 

Erik Nielsen, Elle Petersen og Andre-

as Hansen. Trods distraktion valgtes 

Gerda Rasmussen til sekretær. Børge 

(Jørgensen) har mod sædvane været 

meget tavs. 

Drengegymnastik 1957: 

Bagerst fra v: Flemming, Allan Hansen, Palle Hansen, Hans Kurt Han-

sen, Peder Gundersen, Mogens Hansen og Arthur Rasmussen. Midten: 

Erland Larsen, Henning Larsen, Erik Rasmussen, Villy Sørensen, Ejgil 

Petersen, Hans Erik Pedersen, Kurt Jakobsen, Birger Larsen og leder 

Andreas Hansen. Forrest: Torben Hansen, Poul Mikkelsen, Ulrik Mat-

zen, Hans Jørgen Matzen, Erik Søndergaard, Hans Rasmussen, Erik 

Jensen og Gert Hansen. 
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Bestyrelsesmøde 10.10.57 hos Ejner 

Hansen, Smidstrup. Det blev vedtaget 

at holde dilettant den 7. december, 

hvor der skal opføres ”Sofus skal 

giftes”. Bagefter skal der være bal til 

Henry Nielsens Orkester. Flæskespil-

let 12. oktober var godt besøgt, 130 

deltagere, der sluttedes med et herligt 

bal til Verner Christoffersens Orke-

ster. Vi har besluttet at ansøge kom-

munalbestyrelsen, 

om piger og karle 

må have gymna-

stik samme aften. 

Nu har vi fået kaf-

fe, og Elly 

(Petersen) og Ger-

da (Rasmussen) er 

søvnige, så vi slut-

ter med en aften-

sang. 

Bestyrelsesmøde 

21.3.1958 hos 

Børge Jørgensen, 

Tågeholdt. For-

mand Ole Hansen 

er afgået på grund 

af sygdom. Næst-

formanden Erik 

Kallegård er ind-

trådt som formand. 

Bestyrelsesmøde 

15.1.59 hos for-

manden Hans Erik 

Nielsen, Bøget. I 

dag er der kommet 

indbydelse fra Al-

lerslev Gymnastik-

forening til 50-års 

jubilæum på skolen den 21. januar, 

der underholdes med sketch, sang 

osv. Derefter er der dans til Andreas-

sens Orkester. Jungshoved Gymna-

stikforening vil forære A.G.F. en ga-

ve. Vi har modtaget brev fra Næstelsø 

Gymnastikforening om en film, som 

hedder ”Slægt skal følge”. Vi har 

snakket om at få den her ned i nær 

fremtid, der skulle jo ikke så gerne gå 

1960 Leder: Jytte Jørgensen. Billede udlånt af Mona Nielsen 

1960 Leder: John Christensen, Fjeldebrogård. Billede: Mona Nielsen 
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et alt for godt stykke i Præstø Bio. 

Formanden har ringet og spurgt, hvor 

meget filmen koster, mindst 75 kr. 

Bestyrelsesmøde 6.1.1960 hos for-

manden Ole Hansen, Bønsvig. Der 

skal syes nye hjørne- og linieflag, og 

dette har Birgitte (Gundersen) lovet at 

tage sig af. 

30.1.1960 blev der afholdt revy i for-

samlingshuset. Revyen var dårligt 

besøgt på grund af snevejr, så det blev 

et lille under-

skud. Aktørerne 

på scenen gjor-

de et fint stykke 

arbejde. Med-

virkende: Birthe 

Knudsen, Bir-

gitte Gundersen, 

Jytte Petersen, 

Mogens L. Pe-

tersen, Keld 

Larsen, Knud 

Nielsen, Hans 

Chr i s tensen , 

Erland Knud-

sen, programle-

der Hans E. 

Nielsen. 

Eghammers Tri-

o fra Ulse spille-

de. 

Bestyrelsesmø-

de 22.2.1960 

hos Jens Erik 

C a s p e r s e n , 

Jungshoved. Vi 

drøftede: Gave 

til Landboung-

dommens jubilæum – en buket blom-

ster á 10 kr. Køb af klaver sammen 

med Landboungdommen, aktionærer-

ne i Jungshoved Forsamlingshus og 

Husmandsforeningen. 

Erland Larsen  

1960. Leder Olaf Jensen. Billede udlånt af Mona Nielsen 

1960. Leder Ida Nerup. Billede udlånt af Mona Nielsen 
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December stod selvfølgelig i julens 

tegn, og bestyrelsen havde da også 

pyntet facaden smukt med såvel jule-

træ som granguirlande med lys. I bu-

tikken var der også pyntet op med 

mange børns julesokker, som blev 

fyldt med diverse julegodter og lør-

dag før jul tilbageleveret til børnene 

af selveste julemanden. Bestyrelsen 

troppede trofast op samme dag og 

serverede som sædvanlig gløgg og 

æbleskiver. 

I december oplevede vi desværre end-

nu et indbrud, hvor man prøvede at 

opbryde pengeskabet i kontoret, hvil-

ket heldigvis mislykkedes – ja, politi-

et mente ligefrem, at det måtte have 

været nogle amatører, som var på 

spil. Dog krævede ”besøget” en grun-

dig oprydning af kontoret. 

Som omtalt i sidste nummer startede 

Magnus som uddeler i Nyråd allerede 

sidst i november, hvorfor vi har haft 

nogle afløsere fra andre butikker til at 

hjælpe os, indtil Niels Poulsen blev 

ansat som ny uddeler pr. 1. januar 

2010. 

Ny uddeler: 

Jeg, Niels Poulsen, er jo nærmest 

vokset op her i Jungshoved, men af 

hensyn til dem, som ikke kender mig 

endnu, vil jeg hermed benytte lejlig-

heden til at præsentere mig: Jeg er 46 

år og bor i Præstø med min kone, 

Mette, og vores datter, Josefine på 11. 

Jeg er ikke født i Jungshoved, men 

har boet her i lejligheden over Brug-

sen siden mit 7. år, indtil jeg flyttede 

hjemmefra, idet min far, Jørgen Poul-

sen, var uddeler her fra 1971 til ca. 

1985. Så jeg føler mig virkelig på 

hjemmebane her, og har da også spil-

let en del fodbold i JIF – det er lutter 

gode minder. 

Jeg startede min karriere i FDB/

COOP i Brugsen i Fakse i 1981 og 

har senest været uddeler i Bårse fra 

1990 til 1997. Derefter har jeg været i 

ejendomsmæglerbranchen i 12 år, de 

seneste 2 år som selvstændig med 

firmaet PræstøMægleren. Uheldigvis 

kom der en bolig- og finanskrise i 

vejen for de planer, så nu er jeg bare 

glad for, at jeg har en solid baggrund 

inden for brugsbevægelsen at falde 

tilbage på. Jeg vil samtidig takke alle 

for den hjertelige og varme velkomst, 

jeg har fået, og jeg glæder mig meget 

til fremtiden her i butikken. 

Endelig vil vi minde om årsmødet, 

hvor datoen endnu ikke er fastlagt. 

Mødet vil ligge i marts/april som 

sædvanligt og bliver annonceret i 

butikken, så snart vi kan. Vi håber 

selvfølgelig på et stort fremmøde! 

Uddeler 

Niels Poul-

sen 

Dagli’Brugsen Jungshoved 
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Onsdag 24. feb. 19.30 Generalforsamling i JIF 

Tirsdag 2. mar. 19.30 Rejsestalden: Foredrag om oplevelser i Bangladesh 

Søndag 7. mar. 10.30 Kirkens istandsættelse markeres med festgudstjeneste 

Tirsdag 9. mar. 19.00 Møde i stiudvalget. Jungshoved Skole 

Tirsdag 16. mar. 15.00-17.00 Bowling. Pensionistforeningen 

Torsdag 18. mar. 18.00 Spiseklub i Jungshoved Skole 

Lørdag 20. mar. 19.30 Dilettant i Forsamlingshuset 

Onsdag 24. mar. 19.30 Dilettant i Forsamlingshuset 

Torsdag 29. mar. 19.00 Borgermøde på Jungshoved Skole 

Søndag 28. mar. 10.00-14.00 Åbent hus i Jungshoved Skole 

Mandag 12. apr. 16.00 Pensionistforeningen. Generalforsamling i forsamlingshuset 

Tirsdag 20. apr. 19.30 Biskop Peter Fischer-Møller i Rejsestalden 

Mandag 26. apr. JIF  ́s svømmesæson på Bosei slutter 

Tirsdag 27. apr. 19.30 Kalvehavekoret i Jungshoved Kirke 

JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 21. feb. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 28. feb. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 7. mar. Jungshoved: 10.30 Festgudstjeneste Allerslev: Ingen 

Søndag 14. mar. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 21. mar. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Tirsdag 23. mar. Jungshoved:   Allerslev: 19.00 

Søndag 28. mar. Jungshoved: 10.30. Allerslev: Ingen 

Torsdag 1. apr. Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 JB 

Fredag 2. apr. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 4. apr. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Mandag 5. apr. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 11. apr. Jungshoved: 9.00 JB Allerslev: Ingen 

Tirsdag 13. apr. Jungshoved: 19.00 Allerslev:   

Søndag 18. apr. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 25. apr. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Fredag 30. apr. Jungshoved: 14.00 JB Allerslev: Ingen 

Søndag 2. maj Jungshoved: 10.30 Konfirmation Allerslev: Ingen 

Søndag 9. maj Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 JB 

Torsdag 13. maj Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 16. maj Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 23. maj Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Mandag 24. maj Jungshoved: Ingen Allerslev: Ingen 

GUDSTJENESTER 


