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Kære læsere 

I efteråret 2007 holdt Vordingborg 

kommune i samarbejde med Jungsho-

ved Lokalråd en aften, hvor alle bebo-

ere på halvøen var inviteret til et dia-

logmøde. Der var mødt 40 borgere 

op, som i forskellige workshops nåe-

de frem til en prioritering af unikke 

og bevaringsværdige forhold på 

Jungshoved. 

Ikke overraskende var svarene på de 

første pladser: Brugsen, natur/miljø, 

skolen og forsamlingshuset. Vi er 

derfor glade for, at vi i dette nummer 

kan bringe en lang række indlæg fra 

bladets læsere, som vidner om, at de 

er optaget af disse emner. 

Vordingborg kommune har lavet en 

befolkningsprognose for de forskelli-

ge områder i kommunen. Prognosen 

viser, at Jungshoved fra at have 970 

indbyggere i 2007 kun vil have 783 

indbyggere i 2021. Det er en tilbage-

gang i indbyggertallet på 19,1 % – 

den absolut største tilbagegang i hele 

Vordingborg kommune. 

Men heldigvis har der indsneget sig 

en ikke ubetydelig fejl, da man udar-

bejdede prognosen. Jungshoved har 

ikke 970 indbyggere i dag, men 787 – 

og så er tilbagegangen jo kun på 4 

indbyggere frem til 2021 – altså nær-

mest status quo. 

Men ønsker vi at fastholde indbygger-

tallet på Jungshoved, ja, måske endda 

få endnu flere til at flytte hertil, så 

skal der hele tiden arbejdes for det. 

Måske er en del af løsningen beskre-

vet i dette nummer af bladet Jungsho-

ved. 

Vi skal værne om vores natur og bru-

ge den fornuftigt, og vi skal støtte 

endnu mere op om vores skole, brugs, 

forsamlingshus og foreningsliv. 

Vi skal mødes til fælles oplevelser, 

tage vare på hinanden, tage de debat-

ter, der er nødvendige, og vise udadtil 

og indadtil, at Jungshoved er et rigtigt 

godt sted at bo nu og i fremtiden. 

Godt forår til alle. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

KONTAKT: 

Jungshoved Lokalråd Chr. Bjørn Andersen 44 94 01 19  

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 Birgit Jørgensen  55 99 90 56 

Brugsen Magnus G. Rasmussen 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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I sidste nummer af Stafet-

ten omtalte Giesela Gille et 

stednavn i Roneklint kaldet 

Højbøj. Det syntes Frede 

Jørgensen fra redaktionen 

lød underligt og for ham 

ukendt, men en søgning på 

Google hjalp ham. Højbøj 

kommer fra fransk ”haut-

bois” = højt træ, engelsk: 

hautboy, tysk: hoboe, itali-

ensk: oboe, og det betyder 

bare obo. Og som Frede 

skriver: Det kunne man jo 

egentligt have sagt sig selv, 

hvis man tænkte sig lidt 

om! (Google længe leve!!!) 

Sjovt er det, at et stednavn i 

Roneklint har sproglige 

rødder rundt i Europa. 

*** 

Ida Nerup, Bønsvig har 

undret sig over, at vi i 

”Holger på farten” skri-

ver, at skolen på Over 

Lyngen er fra 1925. Ida 

har et billede fra skolen, 

som hendes far er med på, 

og det er fra 1921. Så det 

kan jo ikke passe, siger 

Ida. Vi bad Erland Larsen 

om hjælp, og han fandt 

svaret i bladet Jungshoved 

nr. 1 årg. 2006! Sådan kan 

det gå. Men kilden er god, 

for i bladet skriver Per Ons-

berg, Stavreby, at skolen på 

Over Lyngen er fra 1915, 

og det er Roneklint Skole 

på Dyremarken også.  

Tak for hjælpen. 

*** 

Inger Nielsen, Jungsho-

ved gav os et fint tip. 

Inger sagde, at vi kunne 

spørge Bent Henriksen, 

Stavreby, om han ville for-

tælle os om de oplevelser, 

han havde haft som ung 

tømrerlærling under restau-

reringen af Jungshoved kir-

ke i 1960-61. Det ville Bent 

gerne. Det er der blevet en 

spændende artikel ud af. 

Læs den i dette nummer. 

*** 

Vi skulle denne vinter helt 

hen til d. 15.2., før vi fik 

noget, der lignede rigtigt 

snevejr på Jungshoved. I 

dag d. 17.2. skinner solen 

i den glitrende frostsne og 

lokker både unge og gam-

le ud på kælke og ski. 

*** 

Uden for mit vindue har jeg 

dagligt kunnet glæde mig 

over de mange fugle, som 

slår sig ned på foderbrættet. 

Forleden dag talte vi op, 

hvor mange forskellige 

fugle, der havde besøgt 

havens foderbræt i denne 

vinter. Vi kom op på 19 

forskellige arter. Dagligt 

har skovspurven, gråspur-

ven, solsorten, musvitten, 

blåmejsen, sortmejsen og 

fyrremejsen været der. 

Mange dage har også flag-

spætten, bogfinken, grøniri-

sken, fasanerne, rødkælken, 

kvækerfinken, jernspurven 

og spætmejsen været her. 

Enkelte dage har et par 

tyrkerduer, et par dompap-

per, en husskade og en 

gærdesmutte også besøgt 

foderbrættet. 

*** 

Tirsdag d. 16. december 

2008 kl. 6.20 blev det øst-

lige Danmark ramt af det 

kraftigste jordskælv i 100 

år. Også folk på Jungsho-

ved oplevede dette sjældne 

naturfænomen. Vi har bedt 

Mogens Jacobsen, Sten-

strup, om at give os sin 

beretning om, hvordan han 

oplevede jordskælvet den-

ne tidlige decembermorgen.  

Mogens skriver til os under 

overskriften: 

”En rystende oplevelse” 

Mus i skabet eller skud 

fra et stort gevær eller 

fugl mod ruden??? 

Tidligt om morgenen. Står 

i køkkenet og nyder stilhe-

den. Er ved at sætte vand 

over til en dejlig kop mor-

genkaffe. I løbet af de næ-

ste sekunder når jeg at 
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tænke mange tanker om 

det samme forløb, tanker, 

som jeg ikke kunne finde 

den rigtige forklaring på 

før senere på dagen: 

”Fandens også. Nu er der 

igen mus i køkkenskabet. 

Vi er ellers lige sluppet af 

med dem…” 

”Nej, den rumlen må da 

være fra et meget stort 

gevær. Næ, det er for 

tidligt om morgenen…” 

En endnu voldsommere 

rysten får ler-julehjerterne, 

der hænger så fint i vindu-

et, til at klirre så voldsomt, 

at de rammer glasset, hvor-

ved lyden forstærkes: 

”Stakkels fugl. Den må 

have haft fart på, da den 

forsøgte at deltage i min 

morgenseance. Det må 

jeg se på, når det bliver 

lyst…” 

*** 

D. 18. januar 2009 kl. 

20.10 kunne man opleve 

endnu et sjældent naturfæ-

nomen. Denne gang var 

det en meteor, der bevæ-

gede sig hen over Jungs-

hoveds nattehimmel. 

Hanne Rasmussen, Stavre-

by, fortæller her, hvordan 

hun oplevede det: 

Jeg sad og så tv. Pludselig 

blev det meste af vores gård 

oplyst af et stort lysskær, 

noget kraftigere end et lyn. 

Kort efter kom der et stort 

brag, så var alt helt stille 

igen. Det var en underlig 

oplevelse. Jeg vidste ikke 

på det tidspunkt, hvad det 

var. Først dagen efter kunne 

man se i tv, at det var en 

meteor. Den var set både i 

Skåne, på Lolland/ Falster, 

ja helt i Rostock. 

*** 

I sidste nummer lovede jeg 

bær fra min mistelten til de 

læsere, der havde lyst til at 

prøve at så mistelten på et 

æbletræ el. lign. Bærrerne 

vil blive delt ud i marts 

måned til de, der har meldt 

sig. 

*** 

I dette nummer bringer vi 

ikke noget bidrag til 

”Stafetten”. Glæd jer til 

næste nummer, hvor seri-

en fortsætter. 

*** 

Glæd jer til at se 6.000 

blomsterløg folde sig ud i 

Stavreby, Roneklint, Jungs-

hoved, Stenstrup, Bøged, 

Smidstrup, v. forsamlings-

huset og v. kirken i dette 

forår. 

I Smidstrup fik de et lille 

vers – forfattet af Randi 

Poulsen – med på vejen. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Den næstsidste dag i det gamle år 

vi tænkte frem –  det bli’r snart vår. 

Fra kommunen var blomsterløg 

blevet leveret. 

Jane, Gitte, Peder og Jørgen fik 

dem godt ”parkeret”. 

Nu går vi alle spændte og venter: 

gi’r foråret mon lysegule renter? 
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Vi kører forbi Nakkegården på vej 

tilbage til Stavreby. Charles husker, at 

gården engang var ejet af Margrethe 

og Hans Hansen. De havde 10 børn, 

fem piger og fem drenge. Gården var 

kendt som et sted, hvor man altid tog 

sig godt af de vagabonder, der søgte 

husly for natten eller et måltid mad. 

Gården har for nyligt fået nye ejere, 

som er ved at bygge stuehuset om. 

Nakkegården lå indtil 1915 inde i 

selve Stavreby. Ved et lynnedslag i 

1915 brændte gården ned. Husene på 

Stavreby Strandvej 24C og D er byg-

get på Nakkegårdens brandtomt. Og-

så naboejendommen i nr. 26, hvor der 

var købmandsforretning, nedbrændte 

ved branden. Charles´s mor og far, 

Sofie og Jens Peter Rasmussen købte 

brandtomten og byggede deres hus 

her af de afrensede sten fra den ned-

brændte gård. De fik 8 børn, 5 piger 

og 3 drenge. Jens Peter Rasmussen 

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

Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i am-

tets vejvæsen i 25 år. 

Med på farten har vi også denne gang Charles Rasmussen fra Over Lyn-

gen. Charles har boet alle sine 86 år på Jungshoved. Han har det meste af 

sit liv arbejdet som fisker og i mange år også som minkavler. 

Charles og Holger er begge blændende fortællere med en fantastisk hu-

kommelse. 

Med Holger på farten (8) 

Stavreby Strandvej 24C 
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var fisker, prambygger og herrefrisør. 

Charles glæder sig over, at der nu er 

flyttet en ung familie ind i hans barn-

domshjem, og at de har sat huset i  så 

fin stand. 

Mens vi holder og betragter Char-

les´s, barndomshjem, stopper en yng-

re mand op i sin flower power malede 

Citroën2CV. Fuld af beundring ser 

han på Holgers grønne Mercedes år-

gang 1956. ”Det er vel nok en flot bil, 

du har”, siger han. ”Jeg har set bille-

der af den i bladet”. ”Ja”, siger Hol-

ger, ”den er gammel lige som jeg”. 

”Ja, men I kører da begge to”, siger 

manden i Citroënen. ”Ja, såmænd”, 

siger Holger, og vi vinker til farvel. 

Da Charles var barn, hed sognets 

præst Knud Møller. Charles blev kon-

firmeret i 1936 på pastor Møllers sid-

ste konfirmationshold. Sognets næste 

præst var pastor Norderø, som stam-

mede fra Færøerne. Oprindelig hed 

han Georg Juhl Knudsen, men da 

mange børn i Stavreby havde talebe-

svær og ikke kunne sige Knudsen 

(det blev nemt til noget helt andet!!), 

valgte han navnet Norderø. Den før-

ste præstegård lå nede ved kirken. 

Den skulle have været en gammel og 

ubeboelig rønne fuld af rotter og utøj. 

Den brændte eller blev brændt af d. 8. 

juli 1718. Præsten, magister Fallen-

kamp, flyttede efter branden med sin 

familie ind i kirkens sakristi. Magister 

Fallenkamp døde i 1719, og Jungsho-

ved kirke blev anneks til Præstø kirke 

i tiden 1727-1762. Den næste præste-

gård blev bygget bag ved gadekæret i 

Stavreby med udsigt til Bøgestrøm-

men og kirken. På gavlen af en af 

længerne står der 1781 og A.C.F – 

Augustinus Christian Faber. Det var 

sognets præst på denne tid. Bygnin-

gerne rummede foruden præstebolig 

og stald- og avlsbygninger på et tids-

punkt også en skole for byens børn. I 

1896 blev der opført et helt nyt stue-

hus i røde mursten ved præstegården. 

Oprindelig havde den stråtag, som 

Charles´s barndomshjem – Stavreby 

Strandvej 26  

Stavreby Præstegård  
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blev erstattet med et tegltag i 1958. 

Da taget blev skiftet, købte Holger de 

runde tagvinduer fra præstegården af 

pastor Norderø. De sidder nu i Hol-

gers stuehus. Ved præstegården fin-

des en kilde, som har fungeret som 

bybrønd for byen. Hans Pedersen, 

Stavreby kan huske, at brønden altid 

stod med friskt og klart vand til 

brøndkanten. Vandet var af den aller-

bedste kvalitet og i mange år efter, at 

de enkelte huse i byen havde fået de-

res egne brønde, hentede man stadig 

vand fra kilden, når man skulle have 

noget særligt godt vand f. eks. til gule 

ærter eller grønkålsuppe. Per Ons-

berg, Stavreby, fortæller, at vandet fra 

kilden også blev brugt til dåbshand-

lingerne i kirken. Nu er det meste af 

brønden fyldt op med jord. Stien mel-

lem præstegården og naboejendom-

men  kaldes stadig ”Kildestien”. 

Stavreby har gennem tiderne bestået 

af en lang række gårde og huse. Op-

tegnelser fra 1761 tæller 24 gårde, 15 

huse og en degnebolig ved kirken. 

Omkring år 1800 blev jorden til går-

dene udskiftet og flere af gårdene 

udflyttet. 

I Charles’s barndom bestod Stavreby 

af 5 gårde, 6 husmandsbrug, 2 køb-

mandsforretninger, et brødudsalg, en 

slagter, en smedje, to systuer og 27 

huse, som var beboet af fiskere og 

arbejdere. Købmandsforretningerne 

var i nr. 19 og nr. 23. I nr. 19 var der 

også kødudsalg. På et skilt stod der: 

”KØD og FLÆSK tlf. JUNGSHO-

VED 6”. I nr. 14 boede slagtermester 

Rasmus Andersen, kaldet Køjer-

rasmus. Brødudsalget var i nr. 29. 

Familien, som drev brødudsalget, 

Stavreby Strandvej 19 

Stavreby Strandvej 23 

Merle og Sabrina viser brønden frem 
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havde 12 børn, som under et blev 

kaldt ”basserne”. Charles husker, at 

man ofte har brugt øgenavne el. til-

lægsnavne blandt folk i Stavreby. 

Byen rummede på et tidspunkt en 

lang række ”Prinser”. Det var ofte 

praktisk at bruge et tillægsnavn, da 

mange i byen bar det samme fornavn, 

f.eks. var der på et tidspunkt 27, der 

hed Peter, i Stavrebys skoledistrikt. 

Inden vi forlader Stavreby, gør vi et 

kort ophold ved byens gadekær. Her 

på pladsen lå oprindeligt et hus, som 

nedbrændte. Et nyt hus blev genop-

ført på den modsatte side af vejen. 

Det er det gule hus på Duevangen nr. 

9. Her boede Bodil og Anders Jensen. 

De havde 7 børn. Anders Jensen var 

fiskehandler. Han kørte rundt på 

Jungshoved og solgte fisk fra sin he-

stevogn. Han blev derfor kaldt Sil-

dans, hvad han ikke brød sig om. 

På vej mod kirken kører vi forbi de 4 

statshusmandsbrug. Fire andre er på 

Duevangen. De er alle opført i 1924 

på jord, som staten havde opkøbt fra 

Jungshovedgården. Ved hjælp af bil-

lige lån blev det muligt for familier at 

få så stort et udkomme af jorden, at 

en familie kunne leve af det. Enkelte 

af ejendommene fik såkaldt tillægs-

jord for at eksistere. ”Jo mere man 

arbejdede og hængte i, jo bedre havde 

man det”, siger Holger. 

Mens vi kører mod kirken, taler vi 

om Jungshovedgårdens bygninger, 

som vi kan se mod nordvest. Det er 

tydeligt, at både stuehuset og avls-

Stavreby Strandvej 29   

Stavreby Strandvej 5 – tidligere statshus-

mandsbrug  

Stavreby Strandvej 3 – tidligere statshus-

mandsbrug  

Stavreby Strandvej 1 – tidligere arbejder-

bolig under  Nysø  
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bygningerne ikke er de oprindelige 

fra 1806. Den første gård på stedet 

her var en firlænget gård opført af 

bindingsværk med stuehuset mod 

nord. Det nuværende hovedhus er 

opført efter en brand i 1909, og en del 

af avlsbygningerne er bygget efter 

branden i 1947.  

På vores højre side kører vi forbi en 

pumpestation, som sørger for at holde 

vandet væk fra de lavtliggende mar-

ker. Det sidste hus på Stavreby 

Strandvej inden kirken, er en arbej-

derbolig under Nysø bygget i 1942.  

Oprindelig lå her et hus kaldet ”Bro-

huset”. Man ser stadig tydeligt i land-

skabet, at havet tidligere må have 

stukket en tunge ind her. Et vadested 

og senere en bro på stedet har sørget 

for, at folk fra Staureby kunne kom-

me tørskoet til og fra kirke. 

Holger drejer raskt til venstre ned 

mod kirken. Det lille vandhul til ven-

stre hedder ”Degnemosen”, siger 

Holger. I optegnelser fra 1761 omta-

les da også en degnebolig ved kirken, 

så heraf kommer navnet vel? 

Vi finder en bænk og sætter os ned og 

nyder det dejlige sensommervejr. På 

den ene side har vi slotsbanken og på 

den anden side kirken. Foran os lig-

ger en række sejlbåde fortøjet. Vi 

sidder ved den gamle roehavn. Hol-

ger og Charles husker, hvordan eg-

nens bønder kørte roerne i fjælvogne 

til havnen. De jernbeslåede træhjul 

lavede en mægtig støj, når de kørte på 

de ujævne skærvestensveje. Det 

Første Jungshovedgård 

Nuværende Jungshovedgård 

Degnemosen 
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gjaldt om at komme så tidligt til hav-

nen som muligt, ellers kom man let til 

at vente i de lange rækker, der hurtigt 

dannede sig på vej ned mod kirken. 

Charles husker, at man kunne kende 

de enkelte vogne på lyden, når de 

kørte gennem byen på vej til roehav-

nen. Der var ingen vogne, der lød ens. 

Roerne blev læsset i store pramme og 

slæbt til Stege af en dampdrevet slæ-

bebåd. Vejen til Stege gik gennem en 

fem meter dyb rende kaldet ”Sukker-

renden”. Slæbebåden havde to roe-

fyldte pramme med på slæb til Stege. 

Når den kom retur, var den ene pram 

lastet med roeaffald. Roeaffaldet var 

et vigtigt foder til køerne om vinteren. 

Andre gange kunne den være lastet 

med teglsten fra teglværket i Hegnin-

gen på Ulvshale. Sejladsen med roer 

fra Jungshoved ophørte i 1937. Heref-

ter begyndte man at køre områdets 

roer med lastbil til saftstationen i 

Mern. 

Kirkehavnen nord for roehavnen blev 

brugt til fiskeri og jagt. Det hændte, at 

en andejæger kom hjem med et par 

harer!, siger Charles. Der har altid 

været fri adgang ad vejen til kirkehav-

nen, men nu er der sat en kæde for 

med skiltet PRIVAT. 

Charles har haft jagttegn, fra han var 

16 år. Han har lige fået det fornyet, 

men har nu ikke planer om at gå på 

jagt lige med det første. Da Charles 

fik sit første jagttegn, spurgte hans 

husbond ham om, hvor han dog måtte 

skyde. Til det svarede Charles kækt, 

at han måtte skyde herfra og til Born-

holm. 

Holger er udover at være en blænden-

de fortæller, også rigtig god til at stille 

Charles spørgsmål. Det er tydeligt, at 

de to har en fælles historie at fortælle 

os. Holger spørger, om Charles har 

fundet noget rav på Jungshoved. Og 

det har Charles, meget endda. Charles 

har gennem årene givet pigerne i sin 

familie et ravsmykke i konfirmations-

gave. Smykker, som han selv har la-

vet af det rav, han har fundet på sine 

mange ture langs kysten. Charles har 

også fundet mange flinteredskaber på 

Jungshoved og i havet omkring halv-

øen. 

Her syd for Slotsbanken har der også 

været en stenalderboplads, som havet 

nu dækker. 

”Hvordan kom du i gang med mink-

avlen”, spørger Holger. Charles for-

tæller, at det kom sig af, at han en dag 

havde læst en artikel om minkavl i 

FISKERITIDENDE. ”De lever jo af 

skidtfisk, og så tænkte jeg, at det må-

ske kunne kombineres med mit fiske-

ri”, siger Charles. ”Jeg vidste intet om 
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mink, havde aldrig set en mink, men 

købte så to parrede tæver ude i Køng 

for 500 kr.”, siger Charles. Charles’s 

far syntes ikke, at Charles var rigtig 

klog, da han hørte om den handel. 

Det gik nu meget godt. Det første år 

solgte Charles for 8.200 kr. mink-

skind. I gode år kunne han sælge 700- 

800 skind. Den skidtfisk, han skulle 

brug som foder, købte han i frossen 

tilstand og opbevarede i det gamle 

frysehus i Rekkende. ”Minkavl var 

godt i mange år, men det var også et 

slid”, siger Charles. ”Ja, folk har det 

godt i dag”, siger Holger. ”Man er 

ikke klar over, hvor godt man har det, 

hvis man ikke har prøvet at have det 

dårligt”, slutter Holger. 

En bil stopper op ud for roehavnen. 

Tre piger stiger ud. Det viser sig at 

være tre generationer. Den ældste, 

mormoren, har lige mistet sin mand, 

og nu har hun været nede at se på 

mandens gravsted sammen med dat-

teren og barnebarnet. Holger forkla-

rer, at vi er på farten med bladet 

JUNGSHOVED. Mormoren siger, at 

det blad kender hun godt. Hun og 

manden har boet i deres sommerhus 

på Jungshoved i flere år. Hendes mand 

havde været med på Galathea 2 eks-

peditionen. 

Vi siger farvel og kører tilbage mod 

Stavreby. Vi er på vej østpå, der hvor 

Bøgestrømmen smyger sig op ad 

Jungshoved, og hvor Nyord og Møn 

rejser sig af havet mod øst. 

Jeg siger tak til Charles og Holger 

for en rigtig dejlig tur og glæder mig 

til at fortælle videre om turen i næste 

nummer af bladet. 

Ud over Charles´s og Holgers mundt-

lige fortællinger har jeg i denne arti-

kel fået lov til at bruge Charles Ras-

mussens skriftlige optegnelser om 

hans barndom og om befolkningen i 

Stavreby. 

Jeg har også brugt oplysninger fra 

Carl Olsens bøger fra 1985: 

”Jungshoved Slot” og ”Öeen Jungs-

hoved” og fra Ernst Jensens slægts-

bog. 

Billedet af det gamle stuehus på 

Jungshovedgården er venligst udlånt 

af Kirsten Nielsen, Præstø, som også 

har bidraget med oplysninger om 

gården. 

Filip Rasmussen, Stavreby, har bi-

draget med oplysninger om præste-

gården. 

I sidste nummer af serien bragte jeg 

et forkert navn. Det var ikke Alvin 

Jensen, men Alving Hansen, der blev 

omtalt. Tak for hjælpen. 

Flere af billederne, der optræder i 

artiklen, er optaget efter turen.  

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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Planter på Jungshoved (2) 

Kun få blomster fra den vilde dan-

ske flora er så kendt og elsket som 

den blå anemone. Kaj Munks digt 

fra 1943 lader denne tidlige forårs-

bebuder ”tale til vore hjerter”. 

Den er som den hvide og gule ane-

mone ud af ranunkelfamilien. Den 

blå anemone er normalt den første af 

de tre arter til at springe ud. I mod-

sætning til de to andre danner den 

ikke et sammenhængende blomster-

tæppe i skovbunden, men lyser op 

med sine klare blå blomster hist og 

pist. Det skyldes, at den ikke for-

merer sig ved jordstængler, men 

ved frøspredning. Frøene spredes 

af myrerne, når de slæber af sted 

med plantens olieholdige frø. Blå 

anemones latinske navn, Hepatica 

nobilis hentyder til bladenes lighed 

med den menneskelige lever, trefli-

gede og med brunrødlig underside. 

I gamle dage mente man, at den i 

øvrigt giftige plante kunne helbre-

de leversygdomme. Den blå ane-

mone er en sjælden plante. Den 

vokser i den fede, kalkholdige ler-

jord, især på skrænter. Vi kan glæ-

de os over, at den også vokser på 

Jungshoved, bl.a. i Store Hestehave 

Skov. Den må ikke graves op, men 

planteskolerne har flere gode have-

udgaver af den. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

”Den blå anemone” 
Melodi: Egil Harder, 1945 

Tekst: Kaj Munk, 1943 

 

Hvad var det dog der skete? 

Mit vinterfrosne hjertes kvarts 

må smeltes ved at se det, 

den første dag i marts. 

Hvad gennembrød den sorte jord  

og gav den med sit sølvblå flor 

et stænk af himlens tone? 

Den lille anemone, 

jeg planted der i fjor. 
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Ved kommunesammenlægningen i 

2007 besluttede kommunalbesty-

relsen at styrke det lokale demo-

krati. Idet man skævede til initiati-

verne ”De 7 sogne”, Landsbyforum 

og de lokale initiativer, der var sat i 

gang i daværende Præstø kommu-

ne, delte man Vordingborgs nye 

kommune op i 17 områder, der 

hver skulle skabe rammen om et 

lokalråd. For nærværende er de 16 

lokalråd dannet – kun Skibinge-

Allerslev mangler. 

Etableringen af lokalråd bygger på 

et notat fra Vordingborg Kommu-

nes Udviklingsafdeling dateret 20. 

april 2007. 

Kommunen nedsatte et dialogud-

valg med ansvar for kontakten til 

lokalrådene. Udvalget er sammen-

sat af medlemmer fra de i kommu-

nalbestyrelsen siddende partier. 

Udvalgets medlemmer er opdelt i 5 

grupper med hver sit ansvar for 

kontakten til et antal lokalråd. 

Gode kræfter på Jungshoved ind-

kaldte til stiftende møde på skolen 

den 5. juni 2007. Mødet var velbe-

søgt og Jungshoved Lokalråd var 

en realitet. 

Bestyrelsen konstituerede sig med 

formand, næstformand, sekretær og 

kasserer, og der blev udarbejdet ved-

tægter og forretningsorden, hvorefter 

koordineringsarbejdet gik i gang. 

Hvert år afholdes der 4 til 5 møder, 

hvor borgerne på Jungshoved er 

velkomne. Ved henvendelse til 

formanden senest 3 uger før et 

planlagt møde har borgerne endvi-

dere mulighed for at få optaget et 

punkt på dagsordenen. To af årets 

møder er formelle dialogmøder, 

hvor kommunalbestyrelsens med-

lemmer deltager. Disse møder ar-

rangeres af kommunen, som også 

er værter for møderne. 

Mødet i juni er årsmøde (general-

forsamling), hvor der efter vedtæg-

terne vælges ny bestyrelse. 

Siden etableringen har et gennem-

gående tema været den kommende 

lokalplan for Vordingborg Kom-

mune. Lokalrådet har ageret spar-

ringspartner – og vi er blevet taget 

alvorligt. Vi har kunnet udtale os 

frit – og vi er blevet hørt. 

Vi har også taget lokale emner op 

med kommunen, men må erkende, 

at vi nok har bredt os lidt for me-

get. Bestyrelsen arbejder nu på at 

få kogt emnerne ned til nogle få, 

realistiske ønsker, som vi så med 

initiativ og energi vil kæmpe for at 

få gennemført. Alle kan komme 

med ønsker eller være med til at 

påvirke de forslag, der foreligger, 

men det kræver altså, at man mø-

der op! 

Lokalrådet er også høringspartner, 

og vi får til stadighed oplæg til ud-

Jungshoved Lokalråd 
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talelse fra kommunen. Som eksem-

pler kan nævnes ”offentlig trans-

port” eller ”bestemmelser for par-

kering i kommunen”. Et af de mere 

interessante emner er behandlingen 

af den kommende kloakeringsplan 

for kommunen, hvor lokalrådet har 

deltaget i et par spændende møder 

med forvaltningen og det konsu-

lentfirma, der arbejder for kommu-

nen. 

En gang om året afholder kommu-

nen stormøde (der har lige været et 

den 5. januar), hvor bestyrelserne 

fra alle lokalråd samles til oriente-

ring. Kommunen har indtil nu væ-

ret rimelig seriøs i arbejdet med 

lokalrådene. Selvfølgelig har der 

været lidt startvanskeligheder, men 

alt i alt er det gået godt, og vi har 

fået etableret et tillidsfuldt samar-

bejde med de tilknyttede politikere. 

En gang imellem kan det knibe lidt 

med forvaltningen, men vi arbejder 

på det. 

Lige nu træder vi vande. Kommu-

nen vil i foråret, i samarbejde med 

lokalrådene, evaluere dialogarbej-

det indtil nu, for at konstatere, om 

det fungerer tilfredsstillende, eller 

om der skal justeres. 

Vi i bestyrelsen er glade for den 

etablerede kontakt, der foregår i en 

god tone. Vi skal bare hele tiden 

huske på, at vi er i dialog og er hø-

ringspartner. Vi kan ikke forlange 

noget – kun komme med gode, 

velargumenterede forslag. 

Jeg har ovenstående beskrevet (i 

hvert fald har jeg forsøgt) etable-

ringen af og arbejdet med Jungsho-

ved Lokalråd. I bestyrelsen synes 

vi, det går godt, men vi vil nu ger-

ne se lidt flere ansigter ved vore 

møder. Vi annoncerer møderne i 

god tid – så mød op! Det er vigtigt, 

at vi alle er med til at påvirke ud-

viklingen af vor dejlige halvø. Så 

kan vi også bedre tillade os at gøre 

vrøvl, hvis det ikke går i den ret-

ning, vi gerne vil. 

Det næste dialogmøde, hvor med-

lemmer af kommunalbestyrelsen 

deltager, er den 29. april kl. 19.00 

på Jungshoved Skole. Det er en 

god anledning til at møde op. Så 

hjertelig velkommen. 

Chr. Bjørn Andersen 

Formand for Jungshoved Lokalråd 



  

16 

Referat fra lokalrådsmøde den 

20. november 2008, er ikke bragt i 

bladet, men her kommer nogle ud-

drag:  

Kristian Knudsen, Roneklint, har 

trukket sig fra bestyrelsen (næst-

formand). Peder Andersen bliver 

derved medlem af bestyrelsen, og 

får posten som næstformand. Lo-

kalrådet har deltaget i seminar om 

spildevand afholdt af Vordingborg 

Kommune, og i et møde om detail-

handel i kommunen. 

Lokalrådet har modtaget brev om 

parkeringsforhold generelt i kom-

munen. Det vurderes ikke at berøre 

Jungshoved. 

Peder Andersen orienterede: An-

søgning om forøgelse af gylle 

gennem biogasanlæg for-

ventes færdigbehandlet 

her i 2008. Der var 

også en del debat om 

”Anlæg til bort-

skaffelse af affald” 

eller gylleanlæg.  

Møde vedrørende 

Kulturdag den 5. sep-

tember 2009 med ca. 25 

deltagere – en masse kre-

ative forslag er kommet til 

emnet ”Jorden”. Næste mø-

de er den 24. februar. Det 

blev besluttet, at lokalrådet 

giver en underskudsgaranti til 

dette arrangement – beløbet bliver 

fastsat på et senere tidspunkt.  

Det er besluttet at give kr. 5000,- 

til bladet ”Jungshoved” nu, samt i 

øvrigt 5000.- om året (fra og med 

2009) fra lokalrådets kasse.  

Lokalrådet arbejder stadig med 

borde/bænke på Jungshoved. Der 

kom ønske om genetablering af 

bænk ved ”Larsens Plads”. 

Forkortet referat fra lokalråds-

møde den 5. februar 2009.  

Formanden orienterede: Oriente-

ringsmøde med Vordingborg Kom-

mune om omlægninger i bustrafik-

ken, men disse ændringer påvirker 

ikke busdriften på selve Jungsho-

ved. 

Jungshoved Lokalråd – mødereferater 
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Møde om forslag til kommuneplan 

– generelt for hele kommunen. 

Borgermøde om detailhandels ud-

vikling i de større byer (ingen tiltag 

på Jungshoved). 

LAG-møde i Viemose – om vejled-

ning i at søge midler fra LAG 

(Lokal Aktions Gruppe). 

Seminar om spildevand samt Dia-

logmøde med kommunen. 

Hjemmesidens (www.jungshoved.net) 

kapacitet undersøges i forhold til at 

lægge diverse bilag og dokumenter 

fra lokalråd og kommune ud. Indtil 

nu har der været 22.108 besøg på 

hjemmesiden. 

Funktionen til udskiftning af bille-

der på forsiden er p.t. ikke aktiv, 

men dette kan gøres mod betaling. 

Konkurrence med præmier er un-

der forberedelse. Richard Aagaard 

gav tilsagn om donation af 12 fla-

sker rødvin til præmier. 

Miljøgodkendelse af udvidelsen af 

Lynggårdens biogasanlæg, og kom-

munens manglende dialog med Lo-

kalrådet emnet vedrørende, (ind-

sendt v. Jørgen Hein) 

Jørgen Hein berettede om sagen 

vedr. biogasanlæg i forbindelse 

med svineproduktionen, om opfø-

relsen af dette anlæg (gårdbiogas-

anlæg omkring 2001), og senere 

om oprettelse af et nyt selskab for 

drift af biogasanlægget. Bekymrin-

gen er ikke selve biogasanlægget, 

men ændret anvendelse af anlæg-

get til bortskaffelse af store mæng-

der affald fra industrien – og den 

efterfølgende belastning af miljø 

og natur på Jungshoved. Jørgen 

Hein beklagede Vordingborg Kom-

munes manglende orientering til 

lokalrådet om sagen, samt kommu-

nens VVM-screening af den ansøg-

te udvidelse af Lynggårdens Bio-

gasanlæg. 

Med baggrund i de anførte klage-

punkter omdelte Jørgen Hein føl-

gende dokumenter: 

A. Forslag til anke til naturklage-

nævnet (med to underpunkter),  

B. Kritik af Vordingborg Kommu-

nes (embedsmænd og politikere) 

behandling af sagen samt manglen-

de orientering. (Begge bilag kan 

læses på hjemmesiden under refe-

rater). 

Efterfølgende var der mange indlæg 

og spørgsmål vedr. udvidelser af 

svineproduktion, miljøbelastning, 

grundvand, transport mv. fra de 

fremmødte borgere. 

Peder Andersen forklarede, at pro-

duktionsforholdene er i orden og 

følger gældende lovgivning (de 

tilførte affaldsstoffer er godkend-

te), og at biogasanlægget bl.a. bi-

drager til væsentlige reduktioner af 

CO2-udslippet (producerer strøm 

og varme til flere bygninger). At 

kørsel med gylle er reduceret grun-

det rørsystemer i jorden, der trans-

portere gyllen. Endvidere at virk-

somheden er et landbrug, der er af-
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hængig af den omliggende jord. 

Peder Andersen har efterfølgende 

beskrevet nogle faktuelle oplysnin-

ger om biogasanlægget. (Kan læses 

på hjemmesiden som BILAG C 

under referater). 

Der var stor og livlig debat om 

grænsen mellem landbrug og indu-

stri med spørgsmål og indlæg fra de 

fremmødte, bl.a. om landbrug, der 

ændrer form til industrianlæg uden 

en lokalplan, der behandler en så-

dan ændring. Jørgen Hein søgte om 

opbakning fra forsamlingen og fore-

slog afstemning om anke til kom-

munen, men lokalrådets formand 

afslog afstemning med begrundelse 

i forretningsorden for bestyrelsen i 

Jungshoved lokalråd. 

Der blev stillet spørgsmål til Peder 

Andersens eventuelle inhabilitet i 

forhold til afstemninger i sagen (dette 

er dog beskrevet i § 13 i forretnings-

ordenen, ref.). 

En af de fremmødte kunne på bag-

grund af tilgængelige oplysninger 

beregne en årlig svineproduktion 

på 200.000 svin. Peder Andersen 

forklarede, at der efter eventuel 

produktionsudvidelse maksimalt 

ville blive produceret 130.000 svin 

pr. år. 

Som afslutning på debatten har 

lokalrådets bestyrelse lovet at for-

berede og afholde et dialogmøde. 

Til dette dialogmøde skal kommu-

nens repræsentanter (Dialogudvalg 

5) samt embedsmænd med kendskab 

til miljøgodkendelser indbydes. Det 

forventes, at kommunens repræsen-

tanter er forberedte og udmelder 

standpunkter i forhold til sagen. 

Tre borgere fra Roneklint har tilsendt 

lokalrådet et forslag om etablering af 

en stiforbindelse (genetablering af 

gammel vej) fra Roneklint by til Ege-

hoved. Lokalrådet, ved formanden, 

svarede, at lokalrådet gerne vil arbej-

de for øget adgang til naturen, og og-

så bistå med løsning af nævnte for-

slag. Forslaget hænger sammen med 

en tidligere ”workshop” i juni 2008, 

hvor flere stier på Jungshoved blev 

prioriteret højt. 

Forbudsskilte på Jungshoved – 

Kirkehavnen, Egehoved m.fl. 

Peter Madelung (Roneklint) har sendt 

et brev, der omtaler begrænsninger af 

adgangen til Bøndernes Egehoved – 

og beklager denne begrænsning. 

Jørn Toft Erichsen, der er en af 

lodsejerne langs vejen til Egeho-

ved, fortalte, at der i sin tid var et 

forslag om, at kommunen skulle 

etablere en alternativ vej. Mængden 

af biler, der bruger den eksisterende 

vej, er steget meget i de senere år 

(oprindelig var der plads til 4-5 biler 

for enden af vejen). Anni Andersen, 

som er medejer af den omtalte mark-

vej, undrede sig over ikke at være 

taget med på råd inden opsætning af 

forbudsskilt, og stillede spørgsmål 

ved om skiltet er lovligt. 

Andre gjorde opmærksom på, at 

Vordingborg Kommune bl.a. hen-
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viser til Bøndernes Egehoved som 

en seværdighed og som en lokalitet 

med lokalhistorisk betydning. 

Et forslag om at begynde med et 

møde, hvor de berørte lodsejerne 

mødes med lokalrådet blev stillet. 

Lokalrådet tager sagen op og er po-

sitive over for at finde en løsning. 

Indestående på lokalrådets konto 

pr. 31/12 2008 er kr. 35.361,00 kr. 

Lokalrådsmøde (lokalrådets bestyrel-

se) vil blive afholdt inden den 29/4. 

Den 29/4 dialogmøde (kommunen 

står for dette møde). Den 25/5 stor-

møde. Den 11/6 2009 afholdes bor-

germøde med valg. 

Under eventuelt var der følgende: 

Falck og ambulancekørsel til og fra 

Jungshoved i forhold til ventetider 

(pkt. på næste møde), åbent hus på 

skolen (pkt. på næste møde), info 

om kulturaften den 17. februar og 

forberedende møde til kulturdagen 

den 24. februar. Der var spørgsmål 

til hastighedskontrol på Jungsho-

vedvej grundet trafik med stor ha-

stighed. 

Punktet med Naturstier og Mo-

tionstier blev udsat til næste gang 

grundet tidsmangel. 

På vegne af Jungshoved lokalråd 

Ann Helen Stangbye 

Hjemmesiden afholder billedkonkurrence 

 

”MIT JUNGSHOVED” 
 

12 flasker rødvin står på højkant i en konkurrence på 

www.jungshoved.net 

Indsend billeder, der viser ” Mit Jungshoved”, som DU ser det.  

Bidrag kan indsendes til og med maj måned på hjemmesiden.  

Vinderen bliver afsløret på borgermødet den 11. juni.  

Vi forbeholder os retten til at benytte 

alle indsendte billeder på hjemmesiden. 

Juryen vil bestå af medlemmer af lokalrådets bestyrelse,  

og familiemedlemmer kan derfor ikke deltage. 

Læs mere på hjemmesiden 
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Jungshoved Idrætsforening 

Formandens årsberetning 2008  

Vi har i år fået ny flagstang og flag. 

Det var en gave fra Max’ far Erik 

Olsen, som simpelt hen donerede os 

de penge, han fik til sin 70 års fød-

selsdag. Imponerende. 

Vi måtte desværre aflyse sommerfe-

sten, da der ikke var nok tilslutning. 

Vi havde valgt at flytte datoen til 

14. juni, og der var fodboldturnerin-

gerne ikke færdige. Vi må finde en 

løsning, så alle kan være med. 

Badminton afholdt et stævne i Præ-

stø, som blev en succes takket være 

P.H. 

Basket har benyttet klubhuset flere 

gange til arrangementer. Godt, vi 

får brugt huset. 

Vores hjemmeside er kommer op at 

stå. Der har været nogle opstartspro-

blemer, men de er blevet rettet hen ad 

vejen. Vi har for første gang sendt 

girokort digitalt, og det håber vi bliver 

en succes. 

I år kunne vi fejre 2 x 50 års jubilæum, 

nemlig Carsten Larsen og Sofus, som 

har været medlem af  JIF i 50 år. De 

fik overrakt diplom på evigt medlem-

skab, og en øllefant, som skal bæres 

ved arrangementer i JIF. Vi fejrede 

dem i klubhuset til den årlige fodbolds 

afslutning. En hyggelig aften. 

Tokai har skiftet navn til Bosei og bli-

ver nu en kampsporthøjskole. Vi satser 

på at få svømmehallen, som vi plejer. 

Indtil videre er der ikke problemer. 

I december var det sidste indsamling 

af aviser og flasker. Aftalen med 

Vordingborg kommune er ophørt. 

Der vil dog stadig kunne afleveres 

flasker ved klubhuset, da vi har 

fået en aftale med Lions Club. 

Igen i år har Claus formået at sam-

le en flok frivillige til at køre med 

telefonbøger. Tusind tak til jer. 

I eftersommeren valgte Marian at 

forlade bestyrelsen, og Max trådte 

ind som bestyrelsesmedlem. 

Traktortrækket løb af stablen i sep-

tember i dejligt vejr og masser af trak-

torer og tilskuere. Et rigtig godt arran-

gement. 

Vores trænere var til julekomsam-

men i klubhuset i december, hvor 

vi serverede glögg og æbleskiver, 

og de fik hver en julegave. 

Sidst i januar afholdt vi svømme-

stævne på Tokai/Bosei. Der var ca. 

100 svømmere repræsenteret fra 5 

klubber. Et godt arrangement, 

Vi prøver igen i år at afholde fa-

stelavn på skolen. Sidste år kom 

der ikke så mange børn, men ud-

valget er jo også stort. En ide er 

måske at slå vores fastelavn sam-

men med kirkens. 

Som vanlig vil jeg gerne takke alle 

vore uundværlige hjælpere, vore 

trænere og bestyrelsesmedlemmerne. 

Majbritt Nielsen 
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Vi plejer at starte en uge før turne-

ringsstarten først i april, så er vi 

ved at være i form til sommerferi-

en. I år samledes 14 spillere (11 på 

banen) søndag den 1. februar kl. 10 

til lidt fodboldleg, selv om det sne-

ede og blæste koldt.  

Efter badet serverede Kurt gul-

lasch, og vi talte om den kommen-

de sæson. Vi blev enige om at mø-

des hver søndag kl. 10 til lidt let 

fodbold. 

Er du interesseret i at lege med, er 

du meget velkommen. Vi spiller i 

en privat veteranturnering, og kam-

pene er onsdag aften.  

Erland Larsen 

Holdleder. 

JIF Veteranfodbold 

Aviser og Flasker 

Som vi alle har set, så er det slut med at indsamle aviser og reklamer til 

fordel for JIF. Det er noget, Vordingborg kommune afgør. Flaskerne var 

også ved at slutte, men Lions klub har lavet aftale med Vordingborg kom-

mune, så de nu står for den del. 

Men det gode er: Alle de flasker og glas, der bliver indleveret ved Jungs-

hoved Idrætsforenings klubhus, vil som tidligerere gå til JIF. Der vil bare 

ikke blive indsamlet ved vejkanten mere. 

Der er åbent ved klubhuset døgnets 24 timer, så vi ser stadig frem til, at 

der bliver indleveret. 

JIF vil gerne benytte lejligheden til at takke for alle de aviser og reklamer, 

I er kommet med, og siger også tak for de flasker og glas, som I vil kom-

me med i fremtiden. 

På vegne af JIF – TAK! Max 

Motionsvolley 
Som jeg har skrevet før er vi nogle stykker, som godt kan lide at hygge os 

med lidt motionsvolley. Vi er mænd og damer, som spiller hver 

onsdag kl. 20.30 på Klosternakkeskolen 

Vi er 8 stk. i aldren 17-65 år, og vi kunne godt bruge et par stk mere at 

lege med. Vi spiller frem til sidst i maj og igen efter sommerferien. Ring 

bare eller mød op. 

Max: 20 98 89 38 
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Mikrostævne på Bosei 

Søndag den 25.1.2009 afholdt 

Jungshoved Idrætsforening i sam-

arbejde med DGI Storstrømmen 

svømmestævne på Bosei (det tidli-

gere Tokai). Mere end 100 svøm-

mere var mødt op. De kom fra klub-

berne Herlufsholm, Haslev, Maribo, 

Rønnede, Frederikssund, Stevns og 

JIF. Fra JIF deltog  30  svømmere. 

Det var et svømmestævne for ikke 

så stævnevante svømmere, så for 

mange var det første gang, de var 

til svømmestævne.  

En del forældre, voksen-svømmere 

og bestyrelsesmedlemmer var mødt 

op og hjalp til med at få gjort klar 

til stævnet og ryddet op bagef-

ter. En del deltog også som tidtage-

re under stævnet. 

Stævnet forløb godt, og der var en 

god opbakning fra tilskuerne, som 

også var mødt talrigt op. 

JIF havde i dagens anledning stab-

let en kiosk på benene og service-

rede svømmere og tilskuere med 

frugt, slik og drikke. 

Stævnet sluttede med en stafet for 

børnene og en gang forældresvøm-

ning, hvorefter der var medaljer til 

alle svømmere. 

Med venlig hilsen 

Connie Dalsgaard 

JIF 

Hjørnehusvej 14 

4720 Præstø 

tlf. 55 99 22 85 

mobil 25 37 85 65 
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Mandag d. 6. april er der gene-

ralforsamling i forsamlingshuset 

kl. 15.00, hvor foreningen er vært 

ved lidt smørrebrød. Der er tilmel-

ding til selve generalforsamlingen 

på tlf.: 

55 99 90 57 eller 55 99 82 80 

Husk at forslag skal være bestyrel-

sen i hænde senest 14 dage før ge-

neralforsamlingen. 

Borgmester Henrik Holmer vil 

komme og fortælle om kommunen. 

Kl. 19.00 holder vi vores sidste 

bankospil i denne sæson. 

Vi håber at se rigtig mange både til 

generalforsamling og bankospil. 

Tirsdag den 16. juni 
har vi sommertur. I skrivende stund 

er det ikke afgjort, hvor turen går hen, 

men vil man være sikker på en plads, 

kan man godt tilmelde sig på tlf.: 

55 99 90 57 eller 55 99 82 80 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Så er alle forhåbentlig kommet 

godt ind i det nye år, ligesom vores 

forsamlingshus. Bestyrelsen slutte-

de det gamle år af med en arbejds-

dag, hvor vi fjernede blade m.v., 

rensede tagrender og satte nye 

dækbrædder på vindskederne. En 

god dag, fyldt med arbejdsivrige 

folk. Senere blev der sat tapet op 

på toiletterne og monteret udendørs 

belysning, så det er muligt at orien-

tere sig, når det er mørkt – rigtig 

dejligt. 

Her i det nye år lavede vi så en 

maledag. Og hold da op – der mød-

te en masse folk op fra pensionist-

foreningen og hjalp os med at male 

garderoben, toiletterne og de to 

små sale. Vi var 17 mennesker, der 

vaskede træværk og lofter, sleb og 

malede – utrolig flot! Der skal her-

fra lyde en stor tak til alle, som var 

med til at frembringe det smukke 

resultat, som jeg synes, det er ble-

vet. Så må vi se, hvornår vi kan 

gøre noget ved den store sal. 

Og så har vi modtaget 200 blom-

sterløg, som er plantet omkring 

forsamlingshuset. Mange tak til 

lokalrådet, fordi de tænkte på os!  

Igen i år har vi dilettant. Stykket, 

der hedder TIPSKLUBBEN, bli-

ver opført  

lørdag den 14. marts kl. 14.00 og 

kl. 19.30 samt onsdag den 18. 

marts kl. 19.30. 

I år er det Anna Lise Nielsen, der 

står i spidsen for aktørerne, hvor 

der i år er nye ansigter på scenen 

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 
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plus nogle garvede folk. Det tegner 

lovende, så sæt kryds i kalenderen, 

og kom og få en hyggelig aften og 

en svingom med konen. 

Årets loppemarked er fastsat til 

den 11. juli. Vi har noget at leve 

op til fra de sidste to års resultater, 

så hvis I har noget, som I mener, vi 

kan bruge, så kontakt os på tlf. 55 

99 91 62 (Mona) eller 55 99 93 06 

(Maja). De penge, vi får ind, er jo 

med til, at vi kan foretage forbed-

ringer i vores hus, som er over 

hundrede år, og derfor hele tiden 

kræver vedligeholdelse. 

Vi har sagt farvel til to bestyrelses-

medlemmer og velkommen til to 

nye. Hanne Hansen sagde tak efter 

17 års tjeneste – de fleste som kas-

serer – det er imponerende. Hen-

ning Hansen (Sofus) ønskede hel-

ler ikke at fortsætte. Begge skal 

have tak for deres indsats. Gurli 

Torstensson har herefter overtaget 

kasserer posten, og Morten Larsen 

er den anden nyvalgte. Velkommen 

til jer begge! 

Husk, hvis I skal holde en fest, at 

tænke på vores (jeres) forsamlings-

hus og lade det være rammen om 

festen. I får et hus med det hele – 

køkken, service, borde, stole og 

toiletter for næsten ingen penge. Så 

ring på tlf. 55 99 90 56 og book jer 

ind. 

På bestyrelsens vegne 

Tonny Vang 

Da vi hørte om spiseklubben første 

gang i starten af 2008, tænkte vi 

straks, at det var noget for os. Her 

var muligheden for at møde nogle 

mennesker fra vores lokalområde, 

og som bonus – slippe for selv at 

tænke på madlavning en gang i 

mellem. Vi har boet på Jungshoved 

i 4 år, og selv om vi er faldet godt 

til, er det alligevel svært at blive 

”rigtige” jungshoved-borgere. Og 

et netværk kommer som bekendt 

ikke af sig selv – det gælder om at 

være med, hvor det sker. Vi har en 

søn på 2 ½, og synes også det ville 

være dejligt at møde andre børne-

familier og eventuelle kommende 

legekammerater. Derudover synes 

vi, det er vigtigt at bakke op om 

gode lokale initiativer. 

Vi har i det forgange år besøgt spi-

seklubben næsten hver gang og har 

helt sikkert tænkt os at fortsætte. 

Der er en dejlig stemning i det gamle 

skolekøkken, og efterhånden får vi sat 

ansigt og navne på mange af de delta-

gende. Vi kunne dog ønske os, at 

flere børnefamilier, eller blot de yngre 

borgere på Jungshoved, havde lyst at 

være med, så hermed en lille opfor-

dring! 

Spiseklubben på Jungshoved Skole 
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Ind imellem medbringer Mogens sin 

guitar eller harmonika, og der bliver 

sunget fællessang. Et hyggeligt ind-

slag, som de første gange gjorde 

stort indtryk på vores søn – og det er 

da også ofte sange i børnenes favør. 

Ellers går snakken om løst og fast, 

både med kendte og mindre kendte 

ansigter. Nogle nyder medbragt øl 

eller vin til maden, og ellers er der 

vand i hanen. 

Kurt og Knud gør et dejligt stykke 

arbejde, og vi kan altid glæde os til 

god og velsmagende mad, typisk 

fra det traditionelle danske køkken. 

Vores kræsne søn plejer dog at 

medbringe sin egen madkasse, da 

spiseklubben endnu ikke (og hel-

digvis for det) har budt på leverpo-

stejsmadder! 

Så alt i alt er spiseklubben, efter 

deltagerantallet at dømme, en stor 

succes, som vi glæder os til fortsat 

at være en del af. 

Susanne Hansen, Jungshoved 
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Til august er det 20 år siden styre-

gruppen overtog administrationen 

af skolen.  

Jeg tror, at Jungshoved skole er 

blevet en succes og et meget brugt 

sted, fordi alting har fået lov til at 

gro lige så stille fra græsrødderne. 

Vi var heldige i 1989 at have en 

kulturchef, Nils Stahlschmidt, som 

troede på ideen om et aktivitetshus, 

og som turde give ansvaret til en 

styregruppe med repræsentanter fra 

JIF, Pensionistforeningen, Hus-

holdningsforeningen og den kom-

munale dagpleje. Senere er styre-

gruppen vokset i takt med, at flere 

og flere brugergrupper er flyttet ind 

i skolen. Sammenholdet og samar-

bejdet mellem de meget forskellige 

foreninger er unikt, de mange akti-

ve folk uden tilknytning til en for-

ening er også noget unikt, samar-

bejdet med Daghjemmet, menig-

hedsrådet og lokalrådet ligeså. Net-

op dette unikke sammenhold giver 

inspiration til nye projekter og akti-

viteter, bl.a. bladet ”Jungshoved”. 

Undervejs i de mange år har vi haft 

flere projekter tilknyttet. F.eks. 

flere aktiveringsprojekter, som 

istandsatte skolen indvendigt og en 

projektgruppe fra RUC, som fulgte 

starten af kommunens første lokal-

råd på Jungshoved for mere end 10 

år siden. Dengang var lokalrådet en 

udvidelse af styregruppen. Det er 

anderledes i dag, men skolen har 

stadig en fast kontaktperson i lo-

kalrådet. De to lærerboliger anven-

des nu til Daghjem for demente fra 

hele kommunen og som bolig for 

skolens vicevært. Det første år pas-

sede den tidligere pedel skolen. Da 

han gik på pension, måtte styre-

gruppen hver aften ud at lukke og 

slukke i skolen, så det var en stor 

gave, da vi i begyndelsen af 1991 

fik en vicevært med bopæl i den 

østlige lærerbolig. Det var Niels 

Holger, som påtog sig denne side-

beskæftigelse, og vi er glade for, at 

han også holder ved. Han sørger 

for rengøring, for at åbne og lukke 

samt for, at fyret m.m. fungerer. 

Meget hurtigt begyndte vi at leje 

skolen ud i sommerhalvåret til 

”lejrskoleophold”, og denne aktivitet 

giver penge til indvendig vedligehol-

delse og indkøb af nyt og samtidig et 

frisk pust udefra. Det giver også 

kendskab til vores dejlige halvø og 

handel til Brugsen. Vi har hvert år 15-

20 udlejninger. Vores gæster kommer 

fra hele Sjælland, Lolland, Falster, 

Møn og en sjælden gang Fyn og Jyl-

land. Det er skoler, sfo´er, børneha-

Jungshoved Skole 
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ver, spejdere, gymnasier, universite-

ter, idrætsforeninger, familietræf og 

lignende. Mange vender tilbage, og 

det er vi da glade for. Vi lejer ikke ud 

til fester. Det har vi et forsamlingshus 

til, men vi hjælper hinanden efter 

behov. 

På Jungshoved er skolen samlings-

stedet og en absolut nødvendighed 

for halvøens beboere. Men også 

mange folk udefra kommer hver uge 

til aktiviteter i skolen. Til gymnastik, 

yoga, knipling, rusesyning, hyggeef-

termiddage osv. Efterfølgende har 

jeg skrevet lidt fakta om skolen net-

op nu, tallene er vejledende. 

Med venlig hilsen og på gensyn i 

skolen. 

Lise Jacobsen  

Oprindelig Folkeskole fra 1923 til 1989 

Administration Styregruppen for Jungshoved skole med repræsentanter fra de 

foreninger, der bruger skolen. 

Anvendelse Aktivitetshus 1.10. til 1.4. Udlejning til lejrskoler m.m. 1.4. til 

1.10. samt skoleferier. 

Vedligeholdelse Udvendig og nagelfaste ting: Vordingborg kommune. Lys, vand 

og varme i skolen undt. viceværtens lejlighed: Vordingborg kom-

mune 

Indvendig: Mindre vedligeholdelsesopgaver: Frivillig arbejds-

kraft, brugerne. 

Daglig rengøring, 

varme og tilsyn 

Viceværten. 

Rengøring efter le-

jere 

Rengøringsselskab betalt af indtægten fra lejerne. 

Arbejdsdag En lørdag i september, hvor alle brugere rengør og vedligeholder 

skolen. 

Åbent hus En søndag i marts, hvor alle brugere viser, hvad de bruger huset 

til. 

Aktiviteter:  

FAKTA OM JUNGSHOVED SKOLE NETOP NU 

Gymnastiksal Badminton 24 Hver uge 

  Pensionistgymnastik 15-20 Hver uge 

 Petanque 12-15 Hver uge 

 Småbørnsleg Nystartet aktivitet Hver uge 
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 Dialogmøder 30-50 3 gange om året 

  Borgermøder 50-75 Efter behov 

 Julemarked 300 1. weekend i dec. 

 Den kommunale dagpleje 4-20 Lejlighedsvis 

 Bøgestrøm Skole 10 ca. Hver uge 

 Foreningen Norden 40 ca. 1-2 pr. år 
Østlokale Daghjemmet 8-9 Alle hverdage 

 Daghjemmet arr. med gæster 20 2-4 pr. år 

 Amatørfiskerne 6-10 Hver uge 

 Pensionistforening, hygge 20-24 Hver uge 

 Yoga FOF ca. 12 Hver uge 

 Lokalrådsmøder 15-30 Hver anden måned 

 Kulturaftener 20-40 4-5 pr. vinter 

Vestlokale Syning 6 Hver uge 

 Knipling 10 Hver uge 

 Pensionistforening, hygge 20-24 (se ovenf.) Hver uge 

 Styregruppemøder 10 3 pr. år 

 Kulturdagsmøder i dette år 20-30 2-4 pr. år 

Tegnestue Afspænding LOF 12-16 Hver uge 

 Tegneholdet 8-15 Hver måned 

 Elitehold, madlavning 7 Hver uge 

 Madhold 1 5 Hver uge 

 Spiseklubben 30-35 Hver måned 

 Amatørfiskere, særlige arr. ca. 20 2-3 pr. år 

 Strandjægere, særlige arr. ca. 20 2-3 pr. år 

Strand-

jagtlokale 

Strandjægere, billard, film 8-10 Hver uge 

 Strandjagtsforeningen, møder 6-20 2-3 pr. år 

 Amatørfiskerforeningen, møder 6-20 2-3 pr. år 

Lederrum  Anvendes mest til åbent hus og møder  

Spiseklubben på Jungshoved Skole 

holder efter d. 19. marts en forårs- og sommerpause. Vi siger tak for den 

fine opbakning og glæder os til at vende tilbage til efteråret. 

Venlig hilsen 

Kurt og Knud 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Marts-juni 2009 

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

(eller te) og en snak efter højmessen. 

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

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

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

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

nytte kirkebilen, der kører fra begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig 

dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg Taxa, telefon 55 37 06 45 

Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  

 Allerslev Jungshoved 

Torsdag d. 19. marts  19.00 Aftengudstjeneste 

Midfaste 22. marts  10.30 Ingen 

Maria Bebudelse 29. marts 9.00 10.30 

Palmesøndag 5. april 10.30 Ungdomsgudstj. 9.00 

Skærtorsdag 9. april 10.30 Jesper Blomgren Ingen 

Langfredag 10. april 9.00 10.30 

Påskedag 12. april 10.30 9.00 

2. påskedag 13. april 9.00 10.30 Ungdomsgudstj. 

1. s. e. påske 19. april  9.00 Jesper Blomgren 

2. s. e. påske 26. april Ingen Ingen 

3. s. e. påske 3. maj Ingen 10.30 Konfirmation 

Bededag 8. maj 10.30 9.00 

4. s. e. påske 10. maj 10.30 Konfirmation Ingen 

5. s. e. påske 17. maj 9.00 10.30 

Kr. Himmelfart 21. maj 9.00 Jesper Blomgren  

6. s. e. påske 24. maj  9.00 Jesper Blomgren 

Pinsedag 31. maj 9.00 10.30 

2. pinsedag 1. juni Ingen 10.30 Friluftsgudstj. 

Trinitatis 7. juni 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

1. s. e. trinitatis 14. juni 10.30 Friluftsgudstj. 9.00 

2. s. e. trinitatis 21. juni Ingen 10.30 
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Kirkenyt 

Menighedsråd 

Efter valget i efteråret har menig-

hedsrådet konstitueret sig: 

Bente Wermuth, formand 

Merete Siegumfeldt, næstformand 

og kontaktperson 

Grith Brygger, kasserer 

Ole Torstensson, bygningssagkyn-

dig, præstegårdsudvalg 

Linnet Dinesen, præstegårdsud-

valg 

Aase Petersen indvilligede i at fort-

sætte som kirkeværge (uden for me-

nighedsrådet). 

Næste menighedsrådsmøde er fastsat 

til: 

Torsdag den 16. april 2009, 

kl. 19.30 

Menighedsrådsmøderne er åbne, og 

alle er velkomne. 

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. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

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

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

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

drene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift – en omsorgs- 

og ansvarserklæring. 

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

dåb eller ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sogne-

præsten. Præsten skal bruge begge forældres dåbs eller navneattester samt 

vielsesattest, hvis den foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og 

adresse på mindst tre faddere. En gudmor eller gudfar er også fadder. Man 

skal være døbt for at være fadder og skal være over konfirmationsalderen 

(men behøver ikke at være konfirmeret). 

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

papirer og aftales tid for samtale. 

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

i forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte. 

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

Man kan løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjem-

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

nebåndsløsning. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den 

sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til. 

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

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

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

lysninger kan fås ved henvendelse til graveren. 

Kirkenyt 
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I 1960-61 var Bent Henriksen i lære 

hos tømrermester Ove Suhr Henrik-

sen i Præstø og deltog selv i en om-

fattende  restaurering af kirken. Af 

øvrige deltagere i arbejdet husker 

Bent murermester Poul Poulsen, mu-

rerne Kaj Hansen og Marius Pedersen 

samt tømrerne Holger Andersen, Jo-

han Christensen og Ove Brons. 

Det var et rigtig stort projekt: Kirken 

skulle naturligvis kalkes, og da den 

løse kalk blev skrabet af væggene, 

dukkede de kalkmalerier frem, som 

vi kan se i kirken i dag. Også dørene 

blev fornyet, både yderdøren og dø-

ren fra våbenhuset til kirken. 

Gulvet – sten og fyrreplanker – 

blev taget op og blev i det omfang, 

det var muligt, brugt igen. Fyr-

replankerne var skåret direkte ud af 

store stammer og var derfor skæve, 

så de måtte nummereres, for at 

man kunne finde den rigtige plads, 

når de efter den nødvendige be-

handling skulle lægges tilbage 

igen. Under plankerne lå et fyld af 

alskens mærkværdigheder – for-

trinsvis glas- og potteskår men og-

så lidt uhyggeligere levn, bl.a. kun-

ne man identificere nogle skinne-

ben og et par underkæber. Man 

kunne se – bl.a. af den måde, glas-

set var skåret/brækket på – at der 

var tale om rigtig gammelt materia-

le. Der var gisninger om, at det var 

hentet fra tomten af det gamle 

Jungshoved slot. Det blev dog blot 

ekspederet ud i vandet ved den 

gamle roehavn for at blive erstattet 

af nyere og bedre materiale. 

Bent husker, at der gik rygter om 

en underjordisk gang, der fra gam-

mel tid skulle føre fra slottet over 

til kirken – men desværre blev den 

ikke fundet ved den lejlighed. 

Også inventaret blev der taget hånd 

om. Altertavlen blev taget ned, og 

det var ikke så let, for den er tung, 

og da den midterste del er af gips, er 

den tillige skrøbelig. For at få tavlen 

ned fra alterbordet blev der opfun-

det et sindrigt system med at sætte 

den over på stabler af klodser og 

derefter fjerne et sæt klodser ad 

gangen. Alle holdt vejret, og da tav-

len endelig stod på jorden, gav me-

ster en omgang. Bag altertavlen kom 

et egetræsskab til syne. Der blev 

gættet ivrigt på indholdet, men da 

det endelig blev åbnet, viste det sig 

at være tomt. Prædikestolen blev 

også malet – af Nationalmuseet. 

Og så til kirkebænkene – de blev også 

taget ud og skulle erstattes af nye, 

som ligeledes blev fremstillet på 

værkstedet i Præstø. Det var i sig selv 

et større projekt, som især Holger 

Andersen var beskæftiget med. I før-

ste omgang blev der fremstillet en 

prøvebænk. Materialet var egetræ, 

Kirkebænken der endte på Torvecafeen 
Nyheden om den forestående kalkning af Jungshoved kirke 

har bragt minderne frem hos tømrer Bent Henriksen i Stavreby 
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og for at opnå lige præcis den farve, 

som arkitekten ønskede, skulle hver 

bænk stå i en glaskasse i 3 uger og 

indsuge salmiakdampe. Antallet af 

bænke taget i betragtning blev det 

dog for broget, og det blev besluttet 

at lakere bænkene i stedet. Efter at 

prøvebænken var godkendt (udseen-

de, funktion osv.), kunne produktio-

nen gå i gang, og prøvebænken endte 

af én eller anden grund, som Bent 

ikke husker længere, på Torvecafeen 

(måske fordi mester godt kunne lide 

at komme der). Og der står den end-

nu. 

Hele projektet tog omkring 6 måne-

der. Bent Henriksen husker arbejdet 

med istandsættelsen af kirken som 

en god tid –  det var hyggeligt at gå i 

kirken, og der var tid til at gøre ar-

bejdet grundigt, tid til at undersøge 

ting og sager. Som lærling blev man 

af og til sendt efter øl hos købman-

den i Stavreby, og hver eftermiddag 

serverede graverens kone, Karen, ef-

termiddagskaffe til alle. Da projektet 

var færdigt, og kirken skulle genåb-

nes, blev alle, der havde deltaget i 

arbejdet, naturligvis inviteret. Davæ-

rende kirkeminister Bodil Koch kom 

ned og deltog, og der var middag på 

Frederiksminde. Jo, det var tider! 

Bent Henriksen og Merete Siegum-

feldt  



  

34 

Høresansen sørger det 15-årige 

trompettalent Mads Sørensen og 

organist Carl Jørgen Nielsen for, når 

de spiller en perlerække af kendte 

stykker for trompet og orgel. 

Synssansen tilgodeses af en række 

stemningsfulde billeder, der vises på 

storskærm. Billederne ledsager musik 

og fællessang.  Carl Jørgen, der er en 

ivrig fotograf, har taget billederne. 

Smagssansen tilgodeses af et glas 

vin eller sodavand, som arrangører-

ne serverer i pausen, hvor der end-

videre er lejlighed til en snak med 

de andre deltagere. 

Og endelig deltager 

de fremmødte i kon-

certen ved, at de 

synger med på nog-

le salmer og sange, 

som Carl Jørgen 

kort introducerer. 

Mads har i 6 år spil-

let i Prins Jørgens 

Garde i Vording-

borg, men nu er han 

på dispensation op-

taget på det musi-

kalske grundkursus 

i Nykøbing F, hvor 

han modtager un-

dervisning af Gorm 

Hovaldt. Han har 

været praktikant i 

såvel Sjællands som Sønderjyllands 

Symfoniorkestre og er fast trompetist 

i Storstrøms Symfoniorkester, lige-

som han assisterer, hvor der ellers er 

brug for en vaks og dygtig trompetist. 

Carl Jørgen bor i Haslev, hvor han 

har været organistassistent i 25 år, 

inden han i 2006 blev organistassi-

stent ved Vor Frue kirke i Vording-

borg. Desuden har han i 2 år sidelø-

bende været organist ved Fakse kirke, 

ligesom han også får tid til at vikarie-

re i en række kirker på Midt- og Syd-

sjælland. Han står endvidere for seni-

orsangen i Holsted kirke i Næstved 

og i sangcafeen i Nyråd præstegård. 

Koncert for alle sanser  
23. april, kl. 19.00 i Allerslev Kirke. 

Trompet- og orgelspil, fællessang. 

Mads og Carl Jørgen ved Sct. Bendts kirkes orgel 
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Nu er sæsonen ved at slutte for de unge mennesker, der skal konfirmeres 

her i foråret. 

Derfor er to gudstjenester lagt i hænderne på de, der skal konfirmeres i 

henholdsvis Allerslev og Jungshoved kirker. De har valgt salmerne, mu-

sikken, de vil læse gudstjenestens forskellige tekster og være med til at 

tilrettelægge prædikenen. 

Ved den første gudstjeneste medvirker de, der skal konfirmeres i Jungsho-

ved Kirke, og ved den anden gudstjeneste de, der skal konfirmeres i Al-

lerslev Kirke. 

De to ungdomgudstjenester er for børn og unge og andre interesserede 

først 

i Allerslev Kirke palmesøndag, d. 5. april, kl. 10.30 

og i Jungshoved Kirke 2. påskedag, d. 13. april 10.30 

I øvrigt finder konfirmationerne sted i 

Jungshoved Kirke d. 3. maj, kl. 10.30 

og i Allerslev Kirke d. 10. maj, kl. 10.30 

Årets konfirmander i Jungshoved Kirke: 

Gustav Høeg Andersen Nicklas Hauschildt Blindbæk 

Daniel Bjerregaard Duddles Cecilie Holland Frimann 

Peter Christian Jensen Josephine Jørgensen 

Sebastian Falck Pedersen 

Ungdomsgudstjenester i Allerslev og Jungshoved Kirker 

Vi har hermed den store fornøjelse 

af endnu engang at kunne høre 

sangkvartetten Kor X fra Nykøbing 

F. Sidste gang de kom og sang for 

os var i forbindelse med advent og 

jul i 2007, og denne gang er det i 

forbindelse med påsken. 

De har skrevet flg. om programmet: 

’Vi – Kor X – er en lille sanggruppe 

fra Nykøbing Falster: to organister, 

en kirkesanger og en sognemed-

hjælper – som har det tilfælles, at vi 

holder meget af sang og musik, og 

ikke mindst også det hyggelige 

samvær der følger med, når man 

synger sammen! 

Vi vil synge for jer og med jer, en 

række sange og salmer der knytter 

sig til den forestående højtid på-

sken, og til det spirende forår i det 

”Vi synger påsken ind” i Allerslev præstegård 

tirsdag den 24. marts kl. 19.30 

med Kor X fra Nykøbing Falster 
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Friluftsgudstjenester 

Flere kirkegængere i de to sogne har spurgt om ikke, der kunne arrange-

res en friluftsgudstjeneste. Det vil vi derfor prøve to gange her i foråret. 

Første gang på slotsbanken ved Jungshoved Kirke 

2. pinsedag, 1. juni, kl.  10.30. 

Anden gang vil blive ved grusgraven overfor søen i Ugledige 

d. 14. juni, kl. 10.30. 

Vi vil begge steder sætte et mindre telt op, som fungerer som kirkens kor, 

hvorfra bønner, læsning, prædiken vil lyde, og herfra vil vi også gøre klar 

til altergang. 

Alle interesserede er som ved alle andre gudstjenester velkomne. 

hele taget. Man må gerne medbrin-

ge det gode humør, og ellers regner 

vi med, at det indfinder sig i løbet af 

aftenen! 

Onsdag d. 13.5.09, kl. 19.00 

afholdes i Jungshoved Kirke en koncert med 

Vordingborg-orkestret New Or'Nielsens Jazzband. Det bliver en 

koncert, hvor vægten lægges på den "sorte", amerikanske kirkemusik i 

form af spirituals og gospels. Orkestret, som for nylig fyldte Vor Frue Kir-

ke i Vordingborg med denne form for koncert, har følgende besætning: 

Per Østergaard, klarinet, alt saxofon, vocal 

Jørgen Tarnow, trækbasun, tenor saxofon, vocal 

Leif Bjerborg, guitar, vocal 

Henrik Rosenvinge, bas, vocal 

Ole Nielsen, banjo, sousafon, kapelmester. 

New Or'Nielsens Jazzband består 

af særdeles erfarne jazzmusikere, 

der i mange år har spillet i forskel-

lige kendte jazzsammenhænge, og 

de spiller i en livsglad, swingende 

New Orleans-jazzstil, så der er lagt 

op til en særdeles god og spænden-

de aften i Jungshoved Kirke. 

New Or'Nielsens Jazzband 



  

37 

I januar fik vi fornemt besøg af 

den største og vel mest ædle re-

præsentant inden for falkefamilien. 

Tirsdag d. 6. gæstede en jagtfalk 

os en dags tid formentlig. Den blev 

set på den østligste del af Jungsho-

ved i området omkring Dyremar-

ken/Fuglsangsvej. Dagen i forve-

jen var en jagtfalk meldt fra Stevns 

Klint sydvesttrækkende. Så det 

passede godt med, at det kunne 

være samme fugl, der dukkede op 

på Jungshoved. Ved hjælp af 

dragtkendetegn kunne man også 

konstatere, at falken lignede den 

fra Stevns. Der var sandsynligvis 

tale om en yngre fugl fra sidste 

sommer, en såkaldt 2k’er, som det 

hedder i fuglesproget, det betyder 

andet kalenderår. 

Falken lod sig beskue og impone-

rede med sin kraftfulde flugt og 

jagtteknik over markerne i områ-

det, og en ringdue måtte lade livet. 

Resterne af duen kunne krager og 

musvåger så tage sig af. De større 

falke som jagtfalk og vandrefalk 

æder ofte fortrinsvis de bedste og 

mest næringsrige dele af byttet 

som bryst og hoved. De har nemlig 

svært ved at flyve væk med de for-

holdsvis store byttedyr, så det er 

om at få det bedste indenbords, 

inden man eventuelt får stjålet byt-

tet af andre rovfugle, mobbende 

krager eller måger, der bliver for 

Fugle på Jungshoved 

Foto: © Espen Lie  
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nærgående. Jagtfalken blev også 

set rastende i et højt grantræ en 

halv times tid. 

Undertegnede kom desværre for 

sent til stedet, da falken 10 minut-

ter forinden var trukket nordvest 

mod Maderne/Feddet området, må-

ske for at finde en overnatnings-

plads. Sandsynligvis samme fugl er 

senere i flere dage set ved Glænø 

området på Sydvestsjælland. 

Jagtfalken er en sjælden gæst fra 

Nord- og Nordøsteuropa, hvor den 

yngler på tundraen og i fjeldene. I 

Danmark opholder den sig oftest i 

åbne områder som strandenge og 

åbne vidder, hvor den jager fugle i 

størrelsen kragefugle/duer op til 

andestørrelse. 

På tundraen og højfjeldet, hvor den 

yngler, er ryper klart dominerende 

bytte og en klar forudsætning. Dis-

se ryper (fjeld og dal) svinger me-

get i antal, alt efter ynglesuccesen 

blandt disse, og ikke mindst det 

menneskelige jagttryk, der kan væ-

re et problem. Den forventede kli-

maudvikling de kommende år vil 

muligvis have en negativ påvirk-

ning af den rypebestand, som jagt-

falken er så afhængig af. 

Da jagtfalken har været, og måske 

stadigvæk er, en af de mest efter-

spurgte falke til falkonersporten, 

har det tidligere været en trussel 

mod bestanden. Æg og unger blev 

taget fra rederne og videresolgt til 

fjerne egne for store beløb. Det har 

man prøvet at få stoppet ved overvåg-

ning og hemmeligholdelse af yngle-

stederne. Jagtfalkebestanden skulle 

dog på nuværende tidspunkt være ri-

meligt stabil i Nordeuropa. 

I november og december var flere 

tusinde fugle samlet på den hø-

stede roemark ca. en km vest for 

Jungshoved by. Flokkene bestod 

især af bram-, grå-, blis- og ca-

nadagæs. Derudover var der ca. 

50 sangsvaner, nogle få sædgæs 

og en enkelt mindre vibeflok. 

Selvom det ikke er nogen sjæl-

denhed med disse store samlinger 

af fouragerende vandfugle på mar-

kerne, var det et flot syn og fasci-

nerende lydbillede, man kunne få 

af de mange fugle. De nød godt af 

roerester, græs og de mange vand-

pytter, der gav bad og drikke. En 

havørn kom forbi en dag og nød 

godt af et ådsel. 

Vandrefalken blev også set som 

gæst, måske på udkig efter en 

svækket eller uforsigtig vibe. Men 

en dag skulle marken pløjes, og det 

var slut. I alt ca. 5.000 fugle var 

samlet på de dage, hvor der var 

flest. 

Gæs bliver i disse år beskyldt for at 

skade afgrøder med deres afgræs-

ning forår og efterår. Flere gåsear-

ter har i de seneste årtier haft succes, 

og er gået pænt frem pga. forbedrin-

ger i fredninger. Når det ses sammen 

med, at der er færre og færre græs-

marker og kreaturgræssede enge, de 
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kan fouragere på, er det ikke så over-

raskende, at de kan gøre skade på 

vintersæden. Men her på roemarken 

må de da gøre gavn med at få omsat 

roeresterne i ekspresfart til gødning. 

Nu, når vi så småt kan ane forårets 

komme, er det desværre ikke læn-

gere en selvfølgelighed, at det også 

bringer os stær, vibe og lærke. De 

har været karakterfugle i vores åb-

ne land, siden jorden blev opdyr-

ket, altså i flere tusinde år. Nu har 

mange års optællinger bekræftet 

mistanken om, at de har det skidt 

og er på retur i det åbne land. Stær, 

sanglærke, vibe og agerhøne er 

således gået tilbage med mere en 

40% de sidste 30 år. Det kræver 

hensyn, hvis de forsat skal være et 

almindeligt syn i det åbne land. 

Ændrede og mere effektive land-

brugsformer er uomtvisteligt årsa-

gen, men nogle små hensyn i land-

brugsdriften kan muligvis være 

med til at bevare de bestande, der 

er tilbage. Her er to eksempler: 

Undlad at sprøjte og gøde even-

tuelle bare pletter på marken. 

Hold afstand til grøftekanter og 

markskel med sprøjtning og gød-

ning. 

Undersøgelser har vist, at sådanne 

små tiltag kan gøre en væsentlig for-

skel for især lærke og vibe. 

Sune Madsen 
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Jungshoved Skole 

ÅBENT HUS I JUNGSHOVED SKOLE 

SØNDAG D. 29. MARTS KL. 10-14.00 
Igen i år inviteres alle interesserede inden for i skolen søndag d. 29.3. Her 

bliver der gymnastikopvisning ved pensionisterne, børneloppemarked, 

udstilling af billeder, strikkecafé, knipling, skydesimulator, påskemarked, 

kreativt værksted for børn, skattejagt for børn, fuglekassebygning, café 

m.m. Se plakater i Brugsen, skolen m.m. Alle er velkomne! 

BØRNELOPPEMARKED 
På åbent-hus-dagen i Jungshoved Skole søndag d. 29. marts  arrangeres 

børneloppemarked i gymnastiksalen fra kl.11.00 til kl.14.00. Alle børn er 

velkomne. Se her, hvordan, du kommer med: 

 Du skal være under 18 år 

 Du skal tilmelde dig til Lise Jacobsen tlf. 55 99 92 56  eller på mail: 

lisejacobsen@nypost.dk senest d. 22.3.09. Der tildeles pladser efter 

”først til mølle” princippet. 

 Du skal medbringe et tæppe 

max. 2x2 meter, som skal være 

din ”bod” 

 Du må sælge legetøj, spil, bø-

ger, cd´er, dvd´er, tegneserier 

og lignende. Alle tingene skal 

kunne være på dit tæppe. 

 Det er gratis at medvirke. 

 Du kan først arrangere din 

”bod” kl. ca. 11, da der først er 

gymnastikopvisning. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen. Styregruppen for Jungshoved Skole, Lise. 

KULTURAFTEN 

Jungshoved skole glæder sig over det pæne fremmøde til sidste kulturaf-

ten med Tenna Capion, som fortalte om sit arbejde med gadebørn i Co-

lombia. Tenna er en lige så god fortæller som skribent, og de fremmødte 

fik en masse viden om landet og de meget anderledes levevilkår. Vi så 

mange flotte og tankevækkende billeder. Tak til Tenna for en rigtig god 

aften. 
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Traditionen tro havde JIF arrangeret fastelavn. I år var ca. 30 børn, festligt 

udklædte, mødt op sammen med deres forældre. 

Alle havde en god og hyggelig dag. Max 

Fastelavn 2009. JIF 

Store: Konge Frederik Laurberg, 9 år, Stavreby. Dronning Mads Bastholm Ma-

thisen, 9 år, Jungshovedvej, Togeholt 

Små: Konge Kasper Nerup, 6 år, Bønsvig. Dronning Emma Nielsen, 2 år, Skovhu-

sevej 

Fastelavn 2009. Pensionistforeningen. 

Vi har afholdt fastelavnsfest tirsdag d. 17. februar i Idrætshuset med med-

bragt mad. Der var flere, der var festligt klædt ud. Efter vi havde spist, 

slog vi katten af tønden. Der var en lille tønde til damerne og en stor tøn-

de til herrerne. Det gik festligt for sig med megen latter. Derefter fik vi 

kaffe, og så kom sangbø-

gerne frem, så der var god 

stemning. 

Vi kan fortælle, at nu er 

Pensionistforeningen kom-

met på Jungshoved.net. 

Der kan man læse lidt om 

foreningen. 

Karen Carlsson 
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Indlæg af Peter Madelung: 

Her i Roneklint har vi en af Jungs-

hoveds få seværdigheder, nemlig 

Bøndernes Egehoved, med et rigt 

fugleliv, nattergale i forsommeren, 

to vandhuller med løvfrøer og med 

sjældne planter, bl.a. orkideer. 

Det er et gammelt overdrevsland-

skab med hvidtjørn og enkeltståen-

de store bøge- og egetræer, men nu 

er området ved at gro til i krat og 

vilde roser, da det bliver græsset af 

alt for få kreaturer. For nogle år 

siden græssede der altid ca. 100 

kreaturer, nu går der kun 20-30 

køer, som slet ikke kan holde om-

rådet åbent. 

Da Vordingborg kommune har 

overtaget tilsynet med området 

efter amtet, burde det være en op-

gave for kommunen at rydde noget 

af krattet, og da samtidig Toft-

Erichsen, Roneklintvej 5, og Gun-

nar Wulf på Skippergården prøver 

at forringe adgangsforholdene til 

området, kunne kommunen også 

etablere parkeringsplads ved ind-

gangslågen, så folk ikke kører fast 

der, og eventuelt sætte skilt ved 

Roneklintvej, der viser til Bønder-

nes Egehoved, så mange flere kan 

finde ud for at nyde det dejlige om-

råde med fugleliv og udsigt over 

vandet til Maderne. 

Med venlig hilsen, 

Peter Madelung, Roneklint 

Indlæg af Jørn Toft Erichsen: 

Jeg bor ad den grusvej, ad hvilken 

man bl.a. kan komme til ”Bøndernes 

Egehoved”, og jeg er enig med Peter 

Madelung i, at den landskabspleje, 

som græssende kreaturer i årevis har 

stået for, ikke længere er tilstrække-

lig, og det skyldes, som det anføres, at 

der nu er for få kreaturer. 

Jeg deler Peter Madelungs ønske om, 

at alle kan opleve naturtilbudene på 

”Bøndernes Egehoved”. 

Det er imidlertid ikke en naturgi-

ven forudsætning, at dette skal fo-

regå motoriseret – tværtimod. 

Jeg har ganske vist i adskillige år – 

jeg har boet på stedet i 24 år – stillet 

et lille jordstykke til rådighed svaren-

de til 4 reelle parkeringspladser, og i 

rigtig mange år var det fuldt tilstræk-

keligt og gav ingen slidtage på under-

laget af betydning. Modstykket var, at 

kommunen skulle vedligeholde vejen. 

Det blev imidlertid aldrig rigtig til 

noget. 

På det seneste er presset på de 4 små 

parkeringspladser blevet så voldsomt, 

så underlaget er ødelagt, og biler kø-

rer fast forår og efterår. Antallet af 

biler har også betydet, at mit hegn 

påkøres og ødelægges, og der er dem, 

der ikke tager i betænkning at rive et 

bræt af hegnet til at stikke under et 

fastkørt hjul. Mange af bilisterne har 

ikke engang ”Bøndernes Egehoved” 

JUNGSHOVED har modtaget følgende indlæg, 

som også er sendt til Jungshoved lokalråd: 
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som mål, men bliver siddende i bilen 

og indtager dåseøl og lign., som så 

kastes på pladsen. Skraldebøtte og 

afhentning kan ikke bevilges; det er 

jo privat område, så jeg kan bringe 

affaldet til min egen skraldebøtte. 

Det forlyder, at det i en turistbrochure 

er anført, at der for enden af omhand-

lede grusvej er en kommunal parke-

ringsplads, og det kan være derfor at 

jeg har set, at også turistbusser forsø-

ger at klemme sig ind nederst på grus-

vejen. Der er ikke nogen kommunal 

parkeringsplads. 

Jeg har nu inddraget det stykke jeg 

tidligere stillede til rådighed for 

parkering fordi der simpelthen nu 

ikke længere er plads nok til den 

motoriserede søgning, og parkering 

på og ved privat fællesvej er ikke 

tilladt og ville også blot vanskelig-

gøre adgangen i almindelighed til 

”Bøndernes Egehoved”. 

Afstanden fra kommunevejen ad 

grusvejen til ”Bøndernes Egehoved” 

er ca. 500 m, og det er en smuk 

spadsere- og cykeltur, og grusvejen 

vil indgå naturligt i det stisystem, der 

i øvrigt arbejdes på. Naturen – nat-

tergale, løvfrøer og orkideer – og 

dermed os alle, vinder ved en sådan 

fredning af grusvejen. 

Eventuelle dårligt gående skal un-

der alle omstændigheder have 

hjælp på selve ”Bøndernes Egeho-

ved”; en hjælp, som vel kan ud-

strækkes til de 500 m grusvej. 

Jeg ser aldrig mine naboer, heller ikke 

Peter Madelung, i bil. De cykler eller 

går. 

Med venlig hilsen 

Jørn Toft Erichsen, Roneklint 

Bøndernes Egehoved. Foto: Frede Jørgensen 
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I år er det 30 år siden, vi havde de sto-

re snestorme i 78/79, hvor store dele 

af Sydsjælland var begravet i sne. 

Den første storm kom mellem jul og 

nytår, hvor mange sneede inde i deres 

biler, især mange københavnere, der 

skulle se al sneen med deres egne 

øjne. Der var totalt kaos på vejene, 

selv om man i radio og tv blev ved 

med at forbyde al udkørsel på grund 

af lukkede veje. Mange mennesker 

måtte åbne  deres hjem for vildt frem-

mede mennesker, de aldrig havde set 

før. Selv på Jungshoved  var der nog-

le, der fik overnattende gæster. 

Jeg oplevede selv begge snestorme, 

men vil fortælle lidt om den første 

som kom mellem jul og nytår: 

Jeg havde været på Næstved syge-

hus og se til min nyfødte datter. På 

vej hjem fra Næstved skulle jeg til 

Hammer og hente min søn, der blev 

passet af sin mormor og morfar, jeg 

kunne næsten ikke finde vejen, men 

helt slemt blev det, 

da jeg nåede 

Blangslev og skul-

le køre ad Hjorte-

højvej mod Ham-

mer. Her kørte jeg 

efter trætoppene – 

det var det eneste, 

jeg kunne se, men 

jeg kom da til 

Hammer og fik 

min søn i bilen. 

Nu gik det så mod 

Præstø. Jeg nåede lige hjem, inden alle 

veje lukkede. Min mand var ikke så 

heldig, han nåede kun til Blangslev 

senere på dagen og måtte overnatte på 

en gård sammen med en kollega fra 

Jungshoved. Den 31. dec. om formid-

dagen gik min mand til Præstø, så vi 

kunne holde Nytårsaften sammen. 

Den sidste snestorm kom den 14. feb. 

Her blev hovedvej 2 totalt spærret af 

store lastvognstog, der ikke kunne 

køre på grund af kulde og sne. Deres 

bremser og dieselolie frøs, chauffø-

rerne tømte butikken ved Bårse rund-

del for alt spiseligt og drikkevarer, 

mange måtte overnatte i deres biler, 

andre overnattede på Tappernøje kro 

og forsamlingshus, og hvor man el-

lers kunne overnatte. 

Ja, jeg kunne fortælle meget mere om 

snestormene i 78/79, men et sted skal 

man jo slutte. 

Hilsen Hanne Rasmussen 

Snestorme vinteren 1978/79 
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JAC Teknik ApS er grundlagt i 1967 

og var oprindeligt beliggende i Adel-

gade i Præstø. 

Jeg købte og overtog virksomhe-

den af min far i 1999, og flyttede 

fra hovedgaden til Lundegårdsvej 

18. Fabriksbygningerne i Lunde-

gård var ikke just fremmede, da 

min farfar S.V. Clausen drev virk-

somheden Prela på adressen fra 

1962 indtil sidst i 70’erne. 

I 1999 stod denne velkendte byg-

ning tom og ubenyttet hen, og val-

get om at købe bygningerne var 

derfor let. Desværre nåede min 

farfar ikke at opleve, at jeg rykkede 

ind i samme bygninger, hvor han 

havde en stor del af sit virke. 

JAC Teknik ApS har ingen salgsor-

ganisation. Virksomheden har det 

som andre virksomheder drømmer 

om: Kunderne kommer af sig selv. 

75% af virksomhedens produktion 

eksporteres. Heraf aftager Europa 

langt størsteparten af produkterne. Vi 

er ved at komme ind på det amerikan-

ske marked, ligesom vi har kontakter 

i både New Zealand og Australien. 

Produkterne består hovedsageligt af 

mekaniske kabelstyringer og spor-

koblinger og anvendes inden for flere 

brancher med landbruget som det 

største, men også hospitalsvæsenet og 

handicapområdet er blandt aftagerne. 

Virksomheden rådede i 1999 over 

ca. 400 m², og igennem årene har vi 

En arbejdsplads på Jungshoved (12) 
JAC Teknik ApS, Lundegård 
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ombygget, forbedret og udvidet til et 

produktionsareal på 900 m² og et 

lager på ca. 600 m². En løbende pro-

ces, der sikkert ikke er gået ubemær-

ket hen for de omkringboende nabo-

er, der har måttet leve med eventuel-

le gener. Resultatet af alt dette har 

givet en optimeret produktionsproces, 

så vi, med disse ombygninger, i dag 

råder over egen elektronikafdeling i 

umiddelbar sammenhæng med mon-

tage og testafdeling. 

I seneste omgang gjaldt det vores 

spåntagende afdeling, der stod for 

udvidelse og omlægning samt imple-

mentering af ny bearbejdningsmaski-

ne for en mere rentabel proces og en 

nødvendig større kapacitet for at imø-

dekomme den stigende efterspørgsel. 

Desværre betød det, at vi var nødt til 

at inddrage de lokaler, som vi havde 

udlejet til Ann Interieur, ejet af Fred-

dy Nørregren, men heldigvis viste 

det sig hurtigt, at han faktisk så det 

som en kærkommen lejlighed til at 

gå på efterløn. 

Efter endt renovering fik vi i slut-

ningen af året 2008, som det sidste 

led i ombygningerne, kabelproduktio-

nen på plads i de nye lokaler. 

I november 2008 fik vi tildelt prisen 

”Kloge m²” fra Realkredit Danmark 

for Næstved 

region. 

Prisen blev 

givet for at 

mindske CO2 

udslippet og 

vi havde via 

indkøb og 

renovering 

sparet, hvad 

der svarer til 

ca. 90.000 kWh og 7.000 liter olie. 

Prisen var på 30.000,00 kroner, 

hvilket vi jo selvfølgelig er rigtig 

glade for, men den fremskrevne 

besparelse på ca. 250.000,00 årligt 

var jo incitamentet til at gennemføre 

investeringerne. 

Virksomheden beskæftiger i dag 

ca. 9½ medarbejdere. I skrivende 

stund kradser krisen jo som be-

kendt rundt omkring i verden, men 

indtil nu har vi været forskånet for 

påvirkninger af den. 

Vi er i samme båd som alle andre 

virksomheder, der ikke kan spå om 

fremtiden og har derfor nedjusteret 

vores forventning med 15%. 

Så må tiden vise, om det rækker… 

Søren Clausen, Lundegård  
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Jungshoved er der, jeg har levet det 

meste af mit liv, derfor betyder ste-

det også enormt meget for mig. Jeg 

er tryg her og har en masse minder 

knyttet til det. Jungshoved er et 

fantastisk sted at vokse op. Naturen 

og dyrene har betydet enormt me-

get for mig. Men nu, da jeg er ble-

vet ung og er begyndt i 1.g på Vor-

dingborg Gymnasium, skaber det 

lidt problemer at bo så langt ude. 

Når jeg skal i skole, bliver jeg hen-

tet af en kommunal taxa 20 minut-

ter i 7 og kørt til Mern. Hvorefter 

jeg tager bussen til gymnasiet. Det 

er en lang tur hver morgen, og en 

gang imellem tager jeg også mig 

selv i, at jeg brokker mig en del 

over, om det overhovedet kan beta-

le sig. Men jeg er glad for vores 

gård og glad for menneskene om-

kring mig. Det er bare noget, man 

Mit liv på Jungshoved 
Af Silke Prehn Martinussen 

Først og fremmest vil jeg sige tak, fordi jeg må bidrage med mit til bladet. 

Jeg er glad for, at jeg må give mit syn på Jungshoved, selvom jeg jo ikke 

er den med flest leveår på stedet. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan det er 

at være ung så langt ude på landet, og hvordan jeg får det hele til at hæn-

ge sammen. 
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glemmer tit. For når man står op me-

get tidligt og først er hjemme 1½ time 

efter sine venner, må man lige bide 

det i sig. Et andet problem er, når 

man skal have venner på besøg 

eller selv på besøg – alting er langt 

væk. Så er det jo godt, jeg har nog-

le dejlige forældre, der gider hjæl-

pe mig med transport. Det, at der er 

langt til alt, er da også en fordel. 

For der er ingen larm, og man kan 

gå i fred. Men det tætteste ung-

domsliv er som sagt i Vordingborg, 

og det er ikke altid lige let. Jeg fyl-

der 18 til sommer og har da op til 

flere gange overvejet at flytte til 

Vordingborg, men pengene kniber, 

og så ville jeg ikke kunne undvære 

min familie og Jungshoved.  Jeg 

elsker at bo der, hvor jeg gør, tæt 

på vandet og skoven. Det er lidt et 

fristed. Og mange mennesker ville 

give deres højre hånd væk for at 

være så tæt på de ting. Men jeg tror 

også, det har noget med alder at 

gøre. For når jeg bliver voksen, vil 

jeg også søge hen til steder som 

dette. Søge livets fred. Nu, når jeg 

er ung, vil jeg 

bare have, der 

skal ske noget 

hele tiden, og 

der er Jungs-

hoved måske 

ikke lige top-

pen af poppen. 

Hvis jeg skal 

besøge venner 

eller bare i 

byen, er det svært at komme hjem 

igen. Der er ingen busser, så det er 

noget, der skal planlægges forud. 

Det er en af ulemperne ved at bo så 

langt ud. 

Det er vildt, at da jeg flyttede fra 

København havde jeg ingen anelse 

om, hvor glad jeg ville blive for at 

bo her. Det første, jeg kan huske, 

fra da vi flyttede hertil, var, da min 

far og jeg hængte en gynge op. Jeg 

har efterhånden vænnet mig til tan-

ken om lang tids transport, og det 

har jeg da også bare at gøre, for der 

er ingen anden udvej. Man kan 

ikke både få i pose og sæk. En 

gang imellem kunne det bare også 

være dejligt at kunne sove til klok-

ken 7 og så bare gå til skole. Men 

jeg savner hverken København 

eller støjen – men bare det, at man 

var tæt på alt. Hvis jeg tænker mig 

om, vil jeg heller ikke bytte Jungs-

hoved for et andet sted. Men alt i 

alt er det det hele værd! For Jungs-

hoved er et vidunderligt sted, og 

intet vil kunne erstatte det.  
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Vordingborg Kommune har offent-

liggjort to ansøgninger fra vores 

lokale landmand Peder Andersen, 

om en massiv udvidelse af den nu-

værende svineproduktion på Over 

Lyngen 4 samt 14. 

Den nuværende produktion består af 

14.970 slagtesvin og søges udvidet til 

114.251 smågrise. Endvidere består 

den nuværende produktion af 1.770 

årssøer med 41.420 smågrise, som 

søges udvidet til 4.080 årssøer. Endvi-

dere søges der om opførelse af kæmpe 

staldbyggeri på 9.200 m2 samt 18.380 

m2 mv. 

Dertil kommer, at Vordingborg 

Kommune allerede har godkendt 

samme lokale landmands ansøgning 

om en 100 % udvidelse af det nuvæ-

rende biogasanlæg fra 19.000 tons til 

38.000 tons. 

Foruden forringet livskvalitet, i form 

af voldsomt øget transport-, støj- og 

lugtgener samt faldende ejendomspri-

ser, mener jeg, at ovennævnte giver 

anledning til følgende spørgsmål: 

SPØRGSMÅL: 

Hvad kommer der til at ske med 

vores drikkevand på Jungshoved, 

hvis Jungshoved skal omdannes til 

én stor svineindustri? Kan vi være 

sikre på rent drikkevand også om 

5, 10, 20 år? 

Vores lokale landmand Peder An-

dersen får i dag sit vand leveret fra 

Bønsvig-Stavreby Vandværk, men 

spørgsmålet er, om der er nok vand 

til at slukke tørsten til så mange 

grise?? 

Et andet spørgsmål er da også om 

brugerne af Bønsvig-Stavreby 

Vandværk vil acceptere, at én en-

kelt bruger skal aftage så stor en 

mængde vand, når vi i tørre perio-

der er blevet bedt om ikke at vande 

vores haver, da vandstanden var 

lav!? 

Jeg mener derfor, at vi ALLE skal 

være DYBT BEKYMREDE for 

den ansøgte udvidelse om SVINE-

INDUSTRI samt godkendte udvi-

delse af biogasanlægget på Jungs-

hoved. 

Maria Garde Hansen 

Jungshoved 

Læserindlæg: 

Bekymring for Jungshoved og Bønsvig Stavreby Vandværk 
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Som det ses i dagspressen, har vi 

søgt om udvidelse og forandring af 

svineproduktionerne på Lynggård 

og Nygård samt fået behandlet en 

ansøgning om at køre mere materi-

ale gennem vores biogasanlæg. 

Biogasanlægget blev etableret efter 

en grundig myndighedsbehandling. 

Storstrøms Amt meddelte i maj 

2000 landzonetilladelse til at opfø-

re biogasanlægget. Efter behand-

ling i Naturklagenævnet blev land-

zonetilladelsen stadfæstet i januar 

2001, hvorefter Præstø Kommune 

kunne udfærdige miljøgodkendel-

sen til anlægget efter en ansøgning, 

der blev udfærdiget af firmaet 

Dansk Biogas A/S, der skulle stå 

for opførelsen. Ved en beklagelig 

fejl, blev der ansøgt om at anvende 

anlægget til en betydelig mindre 

mængde gylle, end vi  har fra vores 

svineproduktion, så den yderligere 

mængde gylle har vi hidtil kørt 

direkte på marken. 

Vi søgte derfor i april 2004 om at 

køre mere gennem biogasanlægget, 

hvilket kan lade sig gøre uden no-

gen form for ud- eller ombygning. 

Denne ansøgning er nu behandlet i 

Vordingborg Kommune og er p.t. i 

offentlighedsfasen. Vores formål 

med biogasanlægget er at nyttiggø-

re rest- og spildprodukter fra vores 

landbrug og industrien til fremstil-

ling af CO2-neutral energi. Ved 

behandling af gylle og andre rest-

produkter fremkommer et gød-

ningsprodukt, som er hurtigere op-

tageligt for planterne, lugter min-

dre og er pumpbart over længere 

afstande, således at vi kan undgå 

en del vejtransport. På den bag-

grund har vi nedgravet over otte 

kilometer rør, som i dag bruges til 

at pumpe den afgassede biomasse 

ud til markerne. 

Ved lokalrådsmødet d. 5. februar 

blev der udtrykt bekymring for, 

hvordan de produkter, som vi får 

tilført udefra, arter sig i naturen. 

Hertil kan jeg sige, at alle produk-

ter er deklareret for tungmetaller 

og miljøfremmede stoffer, og alle 

analyser ligger langt under de officiel-

le grænseværdier. Inden jeg modtager 

produkterne, har de været bedømt ved 

Vordingborg Kommune, og jeg har 

fået tilladelse til at anvende dem. In-

dustriprodukterne kommer hovedsa-

gelig fra bioethanolfremstilling på 

basis af korn, raps eller fiskeolie. 

Der vil ikke fremover blive kørt 

større mængder gylle/afgasset bio-

masse ud på vores marker, idet vi 

allerede i dag anvender den maksi-

male mængde på vores landbrugs-

arealer. Vi har derfor truffet aftale 

med andre landbrug om, at de ud-

skifter deres kunstgødning med 

afgasset biomasse. 

Lynggård  blev i 1979, som et af de 

første landbrug på Sydsjælland, 

miljøgodkendt i henhold til kap. 5 i 

Lidt om fremtidsplanerne for Lynggård og Nygård 
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Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 

kan gøre det ved at indsætte et beløb på vores konto i 

Møns Bank i Præstø,  

konto nr. 6140-0004064737  

eller ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i  

Dagli´Brugsen i Jungshoved, når man tager et blad. 

På forhånd tak 

Lov om miljøbeskyttelse. Godken-

delsen var dengang på 515 dyreen-

heder svarende til 600 søer med 

smågrise og  slagtesvin. Godken-

delsen trådte i kraft i 1980 efter 

behandling i Miljøankenævnet. 

I 1991 blev Lynggård godkendt 

efter Lov om miljøbeskyttelse til 

en produktion på 726 dyreenheder. 

I august 1992 blev tilladelsen god-

kendt af Miljøklagenævnet. Lyng-

gård er imidlertid aldrig blevet ud-

bygget til mere end ca. 600 dyreen-

heder. Da en del af Lynggårds byg-

ninger er forældede og opslidte, 

har vi et ønske om at opbygge en 

soproduktion i nye bygninger og 

fjerne de bestående svinestalde. 

Formålet er at få bedre vilkår for 

grisene, bedre forhold for persona-

let og via ny og forbedret teknik få 

en mindre belastning for omgivel-

serne med hensyn til lugt og kvæl-

stofudledninger. Herudover vil vi 

bygge, så det passer bedre ind i 

omgivelserne. Der er tale om en 

udvidelse til  ca. 950 dyreenheder. 

Nygård blev første gang godkendt 

efter Lov om miljøbeskyttelse i 

maj 1988 til godt 40.000 æglæg-

gende høns og 60.000 stk. opdræt. 

I oktober 1994 gav Storstrøms Amt 

landzonetilladelse til at ombygge 

fjerkræstalden til svineproduktion, 

og i august 1995 blev Nygård god-

kendt til 499 dyreenheder slagte-

svin efter Lov om miljøbeskyttelse 

(kap. 5-godkendelse). 

Vi har ansøgt om at ændre anven-

delsen af slagtesvinestaldene 

længst mod syd til fremover at hu-

se vores sopolte (der i dag opdræt-

tes ved Ringsted), tage de resteren-

de slagtesvinestalde ud af produkti-

on og bygge til smågrise på vestsi-

den af Nygård, altså længst væk fra 

beboelser og sommerhusområdet. I 

dette projekt vil vi naturligvis også 

lægge vægt på de ting, der kan for-

bedre forholdene for personale, 

grise og omgivelser. Ændringerne 

af produktionen vil medføre, at der 

i fremtiden vil være knap 740 dyre-

enheder på Nygård. 

Nu er ansøgningerne sendt, og jeg 

håber, at de får en hurtigere be-

handling end min ansøgning til 

biogasanlægget har fået. 

Peder Andersen 
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Fantastisk tilslutning – når det 

handler om vores dejlige natur/ 

miljø på Jungshoved! 

 Peder Andersen (PA) tilbageviste 

mine oplysninger om: 

1. Hans ulovligt tilførte mæng-

der til affaldsanlægget (han har 

tilladelse til 19.000 t). 

2. Hans manglende indberet-

ning om, hvor meget han har 

tilført anlægget. 

Peder Andersen ville gerne se doku-

mentation, selv om det er oplysnin-

ger, han selv har givet kommunen. 

Det er hermed lagt ind på 

www.jungshoved.net og på  www. 

jungshovedmiljogruppe.org. 

I filen ”Påbud juli 2007” kan man se, 

at a: betyder at PA ikke har indberet-

tet. Derfor har kommunen bare selv 

skrevet gennemsnit af det, han har 

tilladelse til! Lægger man tallene 

sammen, kan man se, at PA fra aug. 

04 til aug. 05 var oppe på 30.996 t! 

PA fortæller på mødet, at Ore-

mandsgård (Økologisk) modtager 

hans gyllekemi. Det er heller ikke 

sandt. Oremandsgård har modtaget 

gylle fra PA, men det må de ikke 

mere pga. affaldsindholdet. 

For de, der ikke ved det, har PA 

egenkontrol, hvilket betyder, at kom-

munen har tillid til, at PA selv indbe-

retter, hvad og hvor meget han kom-

mer i anlægget. Kommunen fører kun 

et tilsyn hver 3 år. 

Det er meget svært at få øje på, at 

en fordobling af tilført mængde til 

anlægget og senere en kæmpe udvi-

delse af svineproduktionen ikke vil 

betyde langt mere transport, lugt, og 

kemiforurening. Kommunen har 

kun vurderet udspredningsarealerne 

i forhold til påvirkning af nærings-

stofferne nitrat, fosfor og ammoni-

ak. Det er bare ikke nok! Jeg mener 

ikke, at PA bare kan unddrage sig, 

at han SELV har et ansvar over for 

naturen og os, der lever i den. 

Peder Andersen har fået lov til – i 

mødereferatet – at få sine betragtnin-

ger om sin virksomhed med som bi-

lag C. Det hører ikke til under refera-

tet. Jeg oplever en tendens til at forde-

le ”sol og vind lige”, men man glem-

mer bare, at PA er én mand, der på-

virker mange menneskers liv på 

Jungshoved. 

På dialogmødet 8.11.2007, hvor vi 

skulle lave en liste over ”de 11 

højst prioriterede forslag til forbed-

ring”, var det punkt, der fik næst-

flest stemmer, ”Varetagelse af Na-

tura 2000”. Når man kigger på Lo-

kalrådets prioriteringsliste fra lo-

kalrådsmødet 20.11.2008, undrer 

det mig, hvor dette punkt er for-

svundet hen? Med den store tilslut-

ning til dette lokalrådsmøde, må 

det da være klart, at varetagelse af 

Natura 2000 er det emne, som inte-

Refleksioner over Lokalrådsmødet den 5. februar 
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resserer borgerne på Jungshoved 

mest. 

Bestyrelsen sidder i lokalrådet for at 

varetage borgernes interesser. For at 

være bindeled mellem kommune og 

borgere. Det må være en demokra-

tisk beslutning, om lokalrådet vil 

sende en anke til kommunen. 

I bestyrelsens forretningsorden frem-

går det, at det kun er bestyrelsen der 

har stemmeret, og det er jo rimeligt 

nok (hvis de fx inviterer gæster mm.). 

MEN – der står ikke i Lokalrådets 

vedtægter, at det kun er bestyrelsen 

der har stemmeret, hvilket også ville 

være stik imod nærdemokrati og 

borgerindflydelse! Måske vil et em-

ne som lokalrådets vedtægter, struk-

tur og magtbeføjelser være et emne 

til et lokalrådsmøde? 

I største håb om, at mange fortsat 

vil kæmpe for vor dejlige natur. 

Ilse Hein, Bønsvig 

Et lille suk … 

og en undren er det, der kommer til 

mig, når jeg går ture i området her-

ude. Det nærmest flyder med alt – 

cigaretpakker, plastflasker, klude, 

masser af dåser, juice- og kakao-

kartoner og meget, meget andet. 

Ikke mindst de smadrede ølflasker, 

som der er en hel del af. Tænk på 

dyrene i naturen – de har ikke en 

chance over for en skåret flaske-

bund med skårene opad. Eller tænk 

på dem, der løber en tur. Eller 

børn, ja os alle – det er så farligt! 

Så derfor en lille bøn til alle. Hold 

vores dejlige område rent og pænt 

ved at tage jeres skrald med hjem i 

stedet for at kaste det i naturen. Det 

kan da ikke være så svært, hvis vi 

alle hjælpes ad. 

Indtil vi lærer det, kære venner – så 

tag en plastpose med i hånden, når 

I alligevel går en tur. Det hjælper. 

Lad os få et pænt, rent område. Vi 

har så dejlig en natur omkring os. 

En lille hilsen fra 

Kirsten Hansen, Jungshoved 
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Viggo Larsen, Svendborg fortæl-

ler: I begyndelsen af tyverne kom 

den store fornyelse af gymnastik-

ken fra Niels Bukh i Ollerup. Hans 

uddannede delingsførere kom rundt 

i foreningerne og delagtiggjorde os 

i den nye herlige gymnastiske ar-

bejdsmetode med alsidige legems-

bevægelser, bøjninger, stræknin-

ger, sving og vridninger i et effek-

tivt tempo og helt ud til yderste 

grænser. Det satte fart i blodomlø-

bet og gav varme og velvære, så vi 

kunne nøjes med de små sorte ben-

klæder og alligevel svede i den 

kolde sal. 

14/3 1923 afholdtes Amtsop-

visning i Næstved, hvor vi mødt 

emed et Karlehold paa 20 Mand. 

Iblandt disse var 9 1. Aars Gymna-

ster. Holdet kom til at staa 3die 

sidst i Amtet. 

Ved Generalforsamlingen 13/4 

1923 vedtoges at fortsætte Gymna-

stikken i Sommer med et Karlehold 

og et Drengehold og Viggo Larsen 

som Leder. 

Ved Generalforsamlingen 15/4 

1924 vedtoges at holde stille med 

Gymnastikken i Sommer og så tage 

kraftigt fat når vi skal begynde til 

Vinter i Skolens Gymnastiksal. 

Ved Generalforsamlingen 24/4 

1926 vedtoges at sætte Pengene i 

Banken, dog har Formanden Ret til 

at holde 50 Kr. til disponibel Kapi-

tal. 

Viggo Larsen, Svendborg fortæl-

ler: Efter en krise i trediverne fik 

handlekraftig opposition vækket 

foreningen af dvale. Den blev til 

Jungshoved Idrætsforening, og der 

blev igen gymnastik, nu i Central-

skolens gymnastiksal, samt bold-

spil og andre aktiviteter på sports-

pladsen. 

Generalforsamling 30/10 1935. 

Dagsorden: Sammenslutning af 

Ungdomsforeningen og Gymna-

stikforeningen. Vedtaget med: 16 

Ja 8 Nej 3 Nitter. 

3 I Foreningens Navn er: Jungsho-

ved Ungdom og Idrætsforening. 3 

II Formålet er at fremme Idræt og 

Ungdomsarbejdet i Jungshoved 

Sogn. Ny Bestyrelse Valgt. For-

mand Viggo Larsen, Kohaven. 

Næstformand Ejner Rasmussen, 

Bøget. Kasserer Hans Madsen, 

Mejeriet. Protokolfører Thorkild 

Caspersen, Brugsen. Øvrige Besty-

relse Ejner Frimann, Ernfred Sa-

muelsen, Roneklint og Aage Jen-

sen, Roneklint Skov. Til Revisor 

Valgtes Hans Petersen, Roneklint 

og Albert Johansen, Stavreby. Det 

vedtoges at afholde Foredrag og 

Lysbilleder af Viggo Larsen, Tors-

dag 7/11. 

Bestyrelsesmøde 12/11 1935. Ved-

toges at Lørdag 30-11 Fremvisning 

JIF’s historie 1920-1940 
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af Film, Derefter Bal. Billetpriser 

Kr. 1,50 for Unge 0,50 Ældre. Ørs-

lev Orkester. Ballet skal holde 

Klokken 2. 

Vedtoges at holde Juletræ 2. Jule-

dag. Aftenen gaar med forskellige 

morsomme Underholdninger. Bil-

letprisen for Unge 1,00 Kr. Ældre 

1,50 pr. Par. 

Bestyrelsesmøde 12/12 1935. 

Pastor Hansen taler, Billetprisen 

rettes til Familier inklusiv Børn 

1,50 Voksne 1,00. Det vedtoges at 

paabegynde at spille Dilettant, Ej-

ner Rasmussen, Bøget og Ernfred 

Samuelsen, Roneklint er valgt til at 

arbejde videre for Sagen. 

Bestyrelsesmøde 27/1 1936 i For-

samlingshuset. Det vedtoges at 

holde Dilettant d. 16/2 med et par 

Timer Dans. Der forelaa en Skri-

velse fra Sogneraadet med tilladel-

se til at bygge et Idrætshus paa 

Boldbanen, Hvor Tømrer L. Lar-

sen, Smidstrup skal lave Tegnin-

ger. 

Bestyrelsesmøde 30/3 1936. Der 

blev vedtaget at Foreningen vil 

købe nogle Trøjer. Foreningen be-

taler Bilen til Turnerings Kampe. 

Foreningen indbyder Baarse anden 

Paaskedag til Træningskamp og 

Bal om Aftenen. Valgt til Spiller-

udvalg Hans Petersen, Roneklint, 

Ejner Frimann og Thorkild Casper-

1938. Frederiksminde, piger. Leder Dora Andreasen, Ambæk. Billedet er udlånt af Aga-

the Molter, Jungshoved 
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sen. Thorkild Caspersen er valgt til 

at arrangere Turneringskampene. 

Bestyrelsesmøde 14/9 1936 hos 

Ernfred Samuelsen, Roneklint. 

Vedtaget at holde Drenge Stævne, 

Søndag 20/9. Vedtaget at holde 

Andespil i Foreningen, der bort-

spilles 10 Ænder 2 Gæs med efter-

følgende Bal. 

Generalforsamling 6/11 1936. 

Vedtaget udmeldelse af D.d.U. 

Blive i SBU og PAG. Prøver med 

Gymnastik igen. 

Bestyrelsesmøde 24/11 1937 hos 

Lærer Pedersen. Det blev vedtaget 

at Bestyrelsen skal gaa med Liste 

til Indsamling til en Fane i Januar 

38. Samtidig blev det vedtaget at 

købe ny Rulle madras. 

Generalforsamling 8/1 1937. Mødt 

ca. 35 Deltagere, det blev vedtaget 

med 33 stemmer fremtidigt at kal-

de Foreningen ”Jungshoved Gym-

nastikforening”. 

Bestyrelsesmøde 9/3 1938 i For-

samlingshuset. Vedtaget at Damer-

ne og Pigerne skal spille Haand-

bold til Sommer. Der købes 100 

Emblemer for Aktive Medlemmer 

samt nogle Flidspræmier. Ved 

sportskampe skal betales 35 øre for 

Voksne 25 øre for Børn. 

Bestyrelsesmøde 23/5 1938 hos 

Poul Jensen, Roneklint Skov. Ved-

taget at arrangere en Sct. Hans Fest 

paa Boldbanen, den fornødne Tilla-

delse kan fremskaffes. 

Bestyrelsesmøde 21/9 1938 hos 

Formanden (Knud Knudsen, Smid-

strup). Vedtaget at lade P.Larsen, 

Bøget forestaa Billetsalg ved Fod-

boldkampene. 

Generalforsamling 29/10 1938 var 

averteret i ”Præstø Venstreblad” og 

”Præstø Avis” tre Dage før Gene-

ralforsamlingen. 

Bestyrelsesmøde 23/1 1938 hos 

Dora Andreasen, Ambæk. Vedta-

get at arrangere en Fest i Forsam-

lingsbygningen d. 2. December i 

anledning at Foreningen havde be-

staaet i 25 Aar. Bestyrelsen i Jubi-

læumsåret: Formand Knud Knud-

sen, Jens Caspersen, Martin Han-

sen, Emil Hansen, Carl Pedersen, 

Poul Jensen og Dora Andreasen. 

Supl. Ester Olsen og Svend Jensen. 

Revisor Gunner Olsen. Fanebærer 

Knud Pedersen. 

Bestyrelsesmøde 10/10 1939. Til 

Gymnastikleder valgtes Andreas 

Hansen, Bøget med 1,00 pr. Hold 

for Drenge, Piger og Karle. 

Bestyrelsesmøde 19/11 1939 hos 

Andreas Hansen, Bøget. Vedtaget 

Pakkefest og Amerikansk Lotteri 

med efterfølgende Bal til Tage 

Christoffersens Orkester Lørdag 

2/12. 

 

Erland Larsen 

(fortsættes i næste nummer) 
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Hej Jungshoved og omegn. 

Jeg vil skrive om en lille fritidssys-

sel, som vi er nogle, der synes er 

smaddersjov. Vi er på nuværende 

tidspunkt 12-17 stykker, der har en 

motorcykel. Der er en del gamle 

motorcykler som f. eks. Nimbus, 

AJS, BSA og BMW’er af ældre 

dato samt nyere BMW’er og et par 

asiater: en Suzuki og en kineser. 

Vi kører en tur i landskabet hver an-

den torsdag i sommertiden – såfremt 

vejret er tåleligt. Vi mødes hos Erik 

Vognmand og aftaler dagens rute – 

og eventuelt, hvor aftensmaden skal 

indtages. Da der er en del gamle mo-

torcykler, lægges ruten så tæt på 

Jungshoved, at distancen sjældent 

overstiger 80 km fra start til slut. 

Der stoppes ofte for at nyde landska-

bet, skrue på en cykel eller strække 

ben. I år har vi været i bl.a. Rødvig, 

med frokoststop ved traktørstedet i 

Vemmetofte, samt afstikkere til 

Lund og Fakse Ladeplads. Vi har 

også været et par gange på Møn. 

Der har været kørsel til Bårse Nakke 

Kirke gennem Ugledige, Udby, Grum-

løse, Gl. Lundby – og hjem igen gen-

nem Broskov, Even og Nysø. 

Vi har grillet pølser ved Langø, efter at 

have været på inspektion ved flådeege-

ne ved Petersværft. Vi har spist pølser 

og hjemmebagte pandekager ved det 

lille garnskur ”Larsen’s plads” ved 

Bønsvig Strand. 

Der har været mange gode oplevel-

ser. En af dem, man ikke lige glem-

mer, er besøget hos vores lokale 

Holger Andersen, Bønsvig. Sådan en 

sommeraften med historier fra gamle 

dage, omgivet af – ja nærmest et 

museum. En anden stor oplevelse 

var en dagstur til Bogø-smeden, som 

har en fantastisk samling af gamle 

ting, lige fra synåle til dampmaskiner 

– sågar en combicamp fra 20’erne! 

Jungshoved Motorcykelklub. Sommeren 2008 
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Det er ikke altid problemfrit at køre 

med de gamle maskiner, der kan være 

meget galt. Der har været tilfælde af 

møg i tanken, så studserne stopper til, 

og maskinen går i stå. Vi har dog al-

drig skullet bugsere nogen hjem. De 

fleste har lidt værktøj med, så midler-

tidige fejl kan udbedres – og man kan 

humpe hjem. 

Det er ikke kun de gamle motorcyk-

ler, der stopper utilsigtet – nogle af 

de nyere har bøvl med batterierne – 

eller de kan ikke lade – så man må 

køre uden lys… Og så er det jo godt, 

at det er sommer og lyse nætter! 

Vi vil gerne med dette gøre opmærk-

som på, at man ikke behøver køre til 

Nordpolen eller Sahara for at få nogle 

gode oplevelser på motorcykel. Så 

hvis du har en motorcykel, ny eller 

gammel, vil vi opfordre dig til at 

komme med ud at køre til sommer – 

jo flere des sjovere. 

Vi kører ikke stærkt, og ikke langt, 

men vi har det hyggeligt og sjovt – og 

nyder landskabet i omegnen. 

Ring til Morten Larsen på 24 83 97 

76 efter 1. maj – vi kører nemlig hel-

ler ikke når det er koldt. 

Morten Larsen, Bønsvig Strand  

Redaktionen takker… 
de mange, der har givet bidrag til bladet. Siden vi bad om jeres støtte i juni 

sidste år, har vi fået 1.731,25 kr. i den røde pengekasse i Brugsen, og på 

vores konto i banken har vi fået 950,00 kr. Samtidig har lokalrådet bidraget 

med ekstra 5.000,00 kr., og fra Styregruppen for Jungshoved Skole har vi 

modtaget 5.000,00 kr. Tak til alle, som har bakket op om bladet og givet os 

støtte til at kunne fortsætte i samme omfang som hidtil. Som noget nyt vil 

der også blive sat en bøsse op i våbenhuset i Jungshoved Kirke, hvor de, der 

ønsker at støtte bladet, kan lægge et bidrag. 
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2008 blev et godt år for vores 

brugs i Jungshoved – driftsmæssigt 

bedre end forventet, og vi håber og 

tror på et lige så godt år i 2009. 

Året i Brugsen bød på mange for-

skellige aktiviteter. For eksempel 

en cykeltur Grundlovsdag. I foråret 

arrangerede vi et stort blomster-

marked med masser af duftende 

blomster, som tiltrak mange men-

nesker. Julemåneden blev fejret 

med et stort julearrangement med 

gløgg og æbleskiver. Her blev der 

uddelt julesokker til Jungshoveds 

børn, ligesom julemanden også 

lagde sin vej forbi. 

Lignende aktiviteter vil også blive 

planlagt i 2009, eventuelt flere, 

hvis opbakningen er til det. 

2009 står i økologiens tegn, så der 

planlægger jeg at udvide vores øko-

logiske afde-

ling, så den vil 

rumme tre fag i 

stedet for to. 

Skulle du have 

ideer til sorti-

ment og speci-

elle varer, så 

mød op i brug-

sen, og få en 

snak med mig. 

Det samme gør 

sig gældende, 

hvis du vil have 

et godt tilbud 

på vin til fami-

liefesten eller en anden festlig lejlig-

hed, hvor der er brug for en større 

mængde. 

Er du under 18, og kunne du have 

lyst til at arbejde i vores brugs, et 

arbejde, hvor du blandt andet vil 

komme til at sidde ved kassen samt 

lave forefaldende arbejde, så kom 

forbi brugsen til en snak og hør 

nærmere. 

Vi siger tak for 2008, og håber på 

fortsat lokal opbakning i 2009. 

Og håber, at I vil nyde godt af vo-

res stærke lokale udvalg og tilbud i 

2009. 

Med venlig hilsen 

Uddeler 

Magnus G. Rasmussen 

Dagli’Brugsen Jungshoved 
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Lørdag 14. mar. Kl. 14 og 19.30. Dilettant i Forsamlingshuset  

Onsdag 18. mar. Kl. 19.30. Dilettant i Forsamlingshuset  

Torsdag 19. mar. Kl. 17. Spiseklub i Jungshoved Skole 

Tirsdag 24. mar. Kl. 19.30. Kor X i Allerslev Præstegård 

Søndag 29. mar. KL. 10-14. Åbent Hus i Jungshoved skole 

Søndag 29. mar. Kl. 11-14. Børneloppemarked i  Jungshoved Skole 

Mandag 6. apr. Kl. 15. Generalfors. i Pensionistfore. Forsamlingshuset 

Tirsdag 14. apr. Kl. 19. Kulturdagsmøde. Jungshoved skole  

Torsdag 16. apr. Kl. 19.30. Menighedsrådsmøde i Rejsestalden 

Torsdag 23. apr. Kl. 19. Koncert for alle sanser, Allerslev kirke 

Onsdag 29. apr. Kl. 19. Lokalrådet – Dialogmøde i Jungshoved  

Onsdag 13. maj Kl. 19. New Or’Nielsens Jazzband, Jungshoved kirke 

Mandag 25. maj Lokalrådet – Stormøde 

Torsdag 11. jun. Lokalrådet – Borgermøde 

Tirsdag 16. jun. Pensionistforeningens sommertur  

JUNGSHOVEDKALENDER 

Torsdag 19. mar. Jungshoved: 19.00 Allerslev:  

Søndag 22. mar. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 29. mar. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 5. apr. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Torsdag 9. apr. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 JB 

Fredag 10. apr. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 12. apr. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Mandag 13. apr. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 19. apr. Jungshoved: 9.00 JB Allerslev:  

Søndag 26. apr. Jungshoved: Ingen Allerslev: Ingen 

Søndag 3. maj Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Fredag 8. maj Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 10. maj Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Mandag 17. maj Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Torsdag 21. maj Jungshoved:  Allerslev: 9.00 JB 

Søndag 24. maj Jungshoved: 9.00 JB Allerslev:  

Søndag 31. maj Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Mandag 1. jun. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 7. jun. Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 JB 

Søndag 14. jun. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 21. jun. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

GUDSTJENESTER 


