
  

 

Jungshoved 

Nr. 1 Marts 2012 Årgang 8 

Billedet er Henrik Hansens bidrag til Præstø julekalenderen anno 2011. 

Motivet er udsigt over Jungshoved Nor. 



2 

 

Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af 

redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. 

Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivema-

skine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. 

Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. 

Løst og fast ............................................................. 4 

“Ud vil jeg! Ud!” (9) ............................................. 7 

Planter på Jungshoved (14)................................... 8 

Et sted på Jungshoved (4) ................................... 10 

Bladets økonomi .................................................. 15 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening ............ 15 

Jungshoved Idrætsforening ................................. 16 

Jungshoved Lokalråd .......................................... 17 

Jungshoved Skole ................................................ 18 

Vandretur Roneklint ............................................ 22 

Fuglekasser ........................................................... 24 

Gamle nytteplanter på Jungshoved .................... 26 

Jungshoved rundt på cykel ................................. 28 

Kirkenyt. Gudstjenester ...................................... 29 

Kirkenyt. Adresser og telefonnumre ................. 30 

Kirkenyt. Praktiske oplysninger ......................... 31 

Kirkenyt. Konfirmation forår 2012 ................... 32 

Kirkenyt. Arrangementer .................................... 32 

Barndommens land (4)........................................ 36 

Fugle set fra Hannes vindue ............................... 42 

Fugle på Jungshoved ........................................... 43 

Med Holger på farten (12) .................................. 45 

Påskefrokost ......................................................... 50 

JIF’s historie. ........................................................ 51 

Stenstrup Skole 1949/50 ..................................... 55 

Spiseklubben ........................................................ 56 

Strikkeruten .......................................................... 57 

Juletræsfest ........................................................... 59 

Jungshovedkalender ............................................ 60 

Knud Jacobsen, ansvarshavende 

Tlf.: 55 99 92 56 

Mob.:  22 21 55 25 

E-mail: 

knudjacobsen@privat.dk 

Hanne Rasmussen 

Tlf.: 25 11 40 87 

E-mail: hakir@c.dk 

Merete Siegumfeldt 

Tlf.: 55 99 88 11 

E-mail: 

siegumfeldt@mail.tele.dk 

Jette Lind Martinsen 

Tlf.: 55 99 86 56 

E-mail: jensom@mail.dk  

Deadline for indlæg til næste 

nummer: 15. april 2012 

Forside: Henrik Hansen 

Tegninger: 

Lise Jacobsen 

Opsætning: 
Frede Jørgensen 

Støt bladet 

Kontonummer: 

6140-0004064737 

Årsabonnement: 100 kr. 

Henvendelse til Knud Jacob-

sen 

INDHOLD REDAKTION 

Bladet udkommer i ca. 700 eksemplarer og omdeles medio marts, juni, september og 

december. 

Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Lokalråd og Styregruppen 

for Jungshoved Skole. 

Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri 

mailto:knudjacobsen@privat.dk
mailto:hakir@c.dk
mailto:siegumfeldt@mail.tele.dk


3 

 

Kære læsere 

I december fejrede vi en slags sølv-

bryllup med blad nr. 25. Dette blad 

indeholder en lang række artikler skre-

vet af folk på og uden for Jungshoved. 

Det er altid dejligt at mærke den lyst 

og vilje, der møder os, når vi henven-

der os om et indlæg eller en artikel til 

bladet. Vi spurgte, om en af de fire 

søskende Hein fra Bønsvig måske ville 

skrive en artikel til ”Barndommens 

land”, og ja – det ville ikke kun én, 

men alle fire da gerne. Vi spurgte de to 

museumsfolk fra Vordingborg, om de 

ville skrive en artikel, og ja – det ville 

de da gerne, men det kunne ikke gøres 

med én artikel. Det måtte blive til to. 

Tusind tak til alle, som bidrager til 

dette nummer af bladet. 

Inde i bladet kan man også læse om 

spændende arrangementer og foredrag, 

der venter i præstegården i Allerslev, 

Rejsestalden og i Jungshoved Skole. 

Emnerne spænder fra islam over Mel-

lemøsten til en ny bog om Jungsho-

veds udvikling fra første halvdel af 

1700-tallet til nu. Bogen er skrevet af 

Niels Østergaard, Roneklint og har 

titlen ”Fra fæste til fritid”. 

Det er jo ret tankevækkende, men også 

glædeligt, at et lille sogn som Jungsho-

ved, med knap 800 indbyggere, kan 

skabe så mange aktiviteter dag efter 

dag, år efter år. Inde i bladet kan man 

også læse om, hvordan bladets økono-

mi ser ud. Det ser godt ud, men udgif-

terne er store. Det sidste nummer ko-

stede alene i trykning 17 kr. pr. num-

mer. Derfor er det også dejligt igen at 

kunne vise, at vi får stadig flere frivil-

lige bidrag. Disse bidrag er medvir-

kende til, at vi kan fortsætte med at 

udkomme i samme omfang og kvalitet 

som hidtil. 

Kalenderen siger forår, og hvad er så 

mere på sin plads end at bringe en 

spændende artikel til det hungrende 

havefolk om frø og planter, om åbent 

hus og påskemarked i skolen, om lo-

kalrådets årlige affaldsindsamling, og 

om en ny friluftsdisciplin – ”gå mens 

du strikker” eller omvendt. Læs mere 

om dette og meget andet inde i bladet. 

God fornøjelse!  

Redaktionen 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05 

Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth 55 99 90 06 

Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 

Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 

Jungshoved Idrætsforening Kim Weinreich 20 16 85 02 

Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05 

Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 

Amatørfiskerforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24 

Forsamlingshuset Sussie Nissen 55 99 90 56/20 30 26 10 

Westergaard Landhandel Jungshovedvej 82 28 86 92 02 

JIF’s hjemmeside www.jungshoved-if.dk 

Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

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

http://www.jungshovedkirke.dk/
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I denne vinter er der blevet opsat skil-

te ved vejen til Jungshoved, som viser 

gæster vej til Jungshoved Kro og 

Jungshoved Præstegård. 

*** 

Det er altid en opmuntring, når bla-

dets læsere tilbyder os deres hjælp. 

Denne gang er det Erik Søndergaard, 

Præstø, der har tilbudt os at dele blade 

ud til alle abonnenterne i Præstø by. 

Det sparer os for en stor portoudgift. 

Tak til Erik.  

*** 

Bladets udsendte har været en tur i 

Stockholm. Der mødte han denne 

enorme statue af kong Karl d. X Gu-

stav til hest foran Nordiska Museet. 

Statuen kaldes ”Erobrerstatuen”. Det 

var Karl d. X Gustavs tropper, der 

hærgede på Sydsjælland i årene 1658-

60, og det var også dem, der plyndre-

de og ødelagde Jungshoved Slot. De 

banditter!! 

*** 

Sognets juletræskomite havde indryk-

ket en annonce i Ugebladet 13.12. 

2011. Foruden, traditionen tro, at in-

vitere til juletræsfest i Jungshoved 

Forsamlingshus 3. juledag, havde de 

også følgende budskab: ”Vigtigt – 

Mød nye eller nuværende legekam-

merater – netværk er vigtigt på landet 

så mød op!”.  

*** 

Jeg var lige ved at tro, at vi denne 

gang kunne melde om en vinter helt 

uden sne. Men 25. januar faldt vinte-

rens allerførste sne. De næste dage 

kom der mere. Næsten nok til at dan-
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ne driver og få sneploven og saltspre-

deren ud at køre. 

Nattetemperaturen sneg sig flere næt-

ter ned omkring -15° C på Jungsho-

ved. I Odense Lufthavn blev der 4. 

februar sat kulderekord for februar 

måned på -23,1° C. Det var den kol-

deste februarnat i 27  år.   

*** 

Efter flere dages kraftig vestenvind – 

nogen vil sige storm – i starten af ja-

nuar trak Østersøen sig igen tilbage 

vestpå. Det gik lige stærkt nok – bl.a. 

i Stavreby Havn, hvor vandstanden 

steg til noget uvante højder. Det gav 

nogle helt nye vinkler på broer og 

huse i havnen. Lene Gurskov fangede 

situationen på en ellers smuk dag 6. 

januar. 

*** 

På Hovmarken så jeg dette dejlige 

syn af stynede (dejligt ord!) popler. 

Det pynter og forlænger træernes le-

vetid, når de får skåret toppen ned.      

*** 

Det er rart, at så mange vil abonnere 

på bladet. En af vores trofaste abon-

nenter er flyttet til Beijing, men vil 

ikke undvære bladet. 

Så nu (ud)kommer bladet også i Ki-

na! 

*** 

Den grønne vinter har givet land-

mændene tid og mulighed for at få 

repareret drænene på markerne, så de 
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ikke, som sidste år, skal stå under 

vand. 

*** 

Fra Anne-Lise Saxmose og Vagn Bo-

berg Nielsen, Vordingborg, har vi 

modtaget dette fine foto af et maleri 

af Jungshoved Kirke. Billedet er ma-

let af Aage Jacobsen i 1915  

*** 

Fra Per Sellebjerg har vi modtaget 

dette link: 

http://www.jagareforbundet.se/

svenskjakt/Nyheter/Lockjakt/Sa-har-

lockar-du-pa-gragass/ Følger man 

linket, kan man læse en artikel fra 

Svensk Jagt nr. 6. 2010, hvor Eric 

Paulsen fortæller om gåsekald fra en 

jagt på Jungshoved. Et par kendte 

lokale ansigter ses på artiklens foto 

bl.a. Niels Holger Wermuth og Per 

Sellebjerg. 

Knud Jacobsen, Stenstrup  

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 

kan gøre det på følgende måde: 

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

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

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

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

På forhånd tak 
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På opfordring vil jeg skrive lidt om 

vores gåture omkring Stavreby. De 

udgår alle fra ”Duevang”. 

Skal turen ikke være så lang, går den 

”jorden” rundt, ca. 4,3 km. Det er 

altid dejligt at gå den tur, og flot at se 

over vandet og op mod kirken, for-

skelligt hver gang. Vi kan så samtidig 

tage et smut til Jungshoved kirkehavn 

for at se til vores båd. Om foråret er 

det på Jungshovedgårdens marker, 

den første vibe ses, og de første lær-

ker høres. Det er en lise for sjælen. 

Vi kan også gå over Lyngen, hvor vi 

får læ af de levende hegn, hvis det 

blæser. Det er en tur på ca. 5,5 km. 

Dejlig fredelig. 

Skal turen være lang, går den igen-

nem Stavreby og ud langs Bøge-

strømmen, som vi holder meget af – 

det er en frihed at se, så langt øjet 

rækker. Om vinteren skal vi også 

gerne den vej for at se, om der er 

kommet is på vandet, og måske is-

skruninger. Derefter kommer vi til 

Bøgeskoven, hvor vi engang så et 

egern ha’ travlt med at samle mad 

ind, da stoppede vi op. Desværre er 

rododendronen for længst afblom-

stret, men vi kan da nyde de store 

flotte planter og skoven. Nogle få 

gange har vi set skovskaden, det er en 

hurtig fugl, med en flot blå fjer. Rådy-

rene er ikke nogen seværdighed mere, 

dem ser vi alle vegne, men alligevel 

er det lige fascinerende hver gang. De 

er næsten altid i en have i sommer-

husområdet, når vi går forbi. Land-

bruget bliver selvfølgelig fulgt samti-

digt. Vi går videre og kommer så til 

”pileskovene”. De tager jo udsigten, 

men giver også læ. Vi nærmer os nu 

“Ud vil jeg! Ud!” (8) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: 

Om at gå tur på Jungshoved 
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Planter på Jungshoved (14) 
Følfod, Tussilágo fárfara.  

udgangspunktet og kommer dejlig 

friske hjem efter ca. 7,7 km. 

Vi har en lille tur på 3,4 km til Stavre-

by Havn. Der tror jeg ikke, vi har 

været, uden at vi har snakket med 

nogen. Det er altid hyggeligt at få en 

lille sludder om verdenssituationen. 

Nogle gange kan vi gå turene uden at 

møde hverken biler eller mennesker, 

andre gange er der en masse trafik og 

folk at hilse på, det er meget forskel-

ligt. Vi kan kun anbefale at komme 

ud i vejret, også når det er gråt. 

Vi har næsten altid en pose i lommen, 

for desværre er der stadigvæk meget 

skrald i rabatterne, og det pynter ikke 

på vores smukke natur. 

Hilsen, 

Elise Rasmussen, ”Duevang” 

Det latinske navn hentyder til, at 

planten er blevet brugt mod hoste 

(tússis = hoste), og det danske navn 

sigter på bladenes facon, som med 

lidt fantasi godt kan ligne et føls 

”fod”. Man kan godt forveksle følfod 

med den nærtstående Rød Hestehov. 

Denne har dog meget større blade og 

rødlige blomster og tilhører slægten 

Petasites.  

Med sine klare, gule kurveblomster er 

følfod en rigtig forårsbebuder. Straks 

sneen og frosten har forladt jorden, og 

solen har fået magt, blomstrer den. 

Den har så travlt med at blomstre, at 

den slet ikke når at blive klædt på 

med blade fra starten. De må vente 

med at vokse frem til senere på for-
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året. Blomsten vender sig under 

blomstringen mod solen og følger 

solens gang over himlen. Når det bli-

ver aften, lukker blomsterne sig for 

igen at åbne sig den næste dag. 

Følfod er en kalkkrævende plante, og 

den var tidligere plagsom ukrudt på 

markerne. Den spredte sig ofte med 

den mergel (kalkholdigt ler), som 

landmændene gravede op og kørte ud 

på markerne for at forbedre jordens 

kalkindhold. Følfod har vandrette 

jordstængler, som nemt spredes, når 

de bliver revet over af en harve eller 

en plov. Plantens frø spredes med 

vinden. På Jungshoved er følfod en 

hyppig plante langs grøfter og diger. 

Planten indeholder stoffer, som er 

slimløsende, og den bruges derfor i 

tørret tilstand som urtete, men man 

kan nu fint nøjes med at nyde synet af 

dens blomster. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Digtet ”Følfod”:  
Alle disse gule Blomster 

i den Skaal i Vinduskarmen 

stod i Formiddags paa Marken, 

sprungne ud i Middagsvarmen, 

rundt omkring dem havde Græsset 

vaarligt kastet Vinterkjolen, 

alle vugged de i Vinden, 

alle vendte de mod Solen. 

Viggo Stuckenberg (1863-1905) 

Fra ”Samlede Værker” (Flyvende 

Sommer) 1910-11 Bd.2, s. 88-89 

Foto fra Wikipedia. 
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Et sted på Jungshoved (4) 
Jungshoved Kirke – noget ganske særligt! 

Jungshoved Kirke er på mange måder 

en ganske usædvanlig sognekirke. 

Det er den først og fremmest i kraft af 

sin fantastisk smukke beliggenhed og 

sin historie som kongeligt kapel for 

Jungshoved Slot, men også inden for 

sine mure bærer kirken tydeligt præg 

af at have haft tætte relationer til ind-

flydelsesrige kredse igennem største-

delen af sin 800-årige historie.  

Dansen med Fanden selv 
Vordingborg Kommune udmærker 

sig ved at have en række kirker, som 

er udstyret med helt udsædvanligt 

velbevarede kalkmalerier. Det gælder 

først og fremmest de tre mønske kir-

ker Elmelunde, Fanefjord og Keldby, 

som er blevet udsmykket af Elmelun-

demesterens værksted, men også syd-

sjællandske kirker som Vordingborg, 

Sværdborg og Skibinge har meget 

fine og velbevarede kalkmalerier. I 

det selskab kan Jungshoved Kirke 

ikke rigtig være med – i hvert fald 

ikke, hvis man skal gå efter mængden 

og bevaringstilstanden. Til gengæld 

er kirkens kalkmalerier interessante, 

fordi de bl.a. viser noget så usædvan-

ligt som en dansescene! I middelalde-

ren, hvor kalkmalerierne blev til, var 

kirkens nabo Jungshoved Slot, og her 

er der uden tvivl blevet danset kæde-

Jungshoved Kirke set fra voldstedet syd for kirken. Herfra ses det tydeligt, at kirkens tårn er 

placeret mod nord og ikke mod vest som almindeligt. 
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dans, præcis som på kalkmaleriets 

fremstilling. Velklædte mænd og 

kvinder fra samfundets top har kastet 

sig ud i dansen og for en stund glemt 

hverdagslivets trængsler. For den 

historisk interesserede er der her mu-

lighed for at få et glimt af hoflivet, 

som det blev levet i den sidste del af 

middelalderen. Men hvorfor valgte 

man at male en dansescene i en kirke 

– og hvorfor blander en djævel sig 

pludselig i dansen?  

Folkevise eller dødedans 
Fra et par andre danske kirker kendes 

tilsvarende kalkmalerier med danse-

scener, men her er det skeletter eller 

”dødninge”, som blander sig med de 

levende i dansen. Den type fremstil-

linger kaldes dødedanse, hvor høj 

som lav, ung som gammel danser ind 

i døden sammen med dødningene 

som et ”memento mori” for kirke-

gængerne: Husk – alle skal dø – livet 

er hårdt og kort, så hold jer det evige 

liv for øje! Sådanne dødedanse var 

yndede motiver i hele Europa i sen-

middelalderen, og den dag i dag an-

vender vi stadig udtrykket, at nogen 

ligner ”Døden fra Lübeck”, som hen-

tyder til den berømteste dødedans af 

dem alle. Det var dødedansen i Maria-

kirken i Lübeck, som blev malet i 

1463 og almindeligvis tilskrives 

Bernt Notke. Her trådte ikke mindre 

end 24 personer fra alle dele af sam-

fundet dansen med døden på et 30 

meter langt vægmaleri. Desværre gik 

dette pragtfulde maleri endegyldigt til 

grunde under 2. verdenskrig, men så 

fantastisk har det været, at det altså 

stadig ”lever” i vores sprog. 

Men tilbage til dansen i Jungshoved – 

for er der så også tale om en døde-

dans her? I modsætning til de andre 

dødedanse er der i Jungshoved tilsy-

neladende ikke repræsentanter fra 

Djævelen selv med horn og hale griber fat i de festklædte jomfruer og blander sig i kædedansen. 
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forskellige dele af samfundet – de tre 

dansende er alle unge og velklædte 

mennesker, og derudover er det en 

afgørende forskel, at det ikke er død-

ninge, som træder dansen med de 

levende, men en djævel. Der er derfor 

ikke tale om en traditionel dødedans, 

og den teori har været fremført, at det 

her i stedet er en folkevise, som illu-

streres: En ung kvinde er til fest men 

lokkes bort fra selskabet af en smuk 

bejler, som lover hende en krone og 

”guld og grønne skove”, hvis hun 

giver efter for ham. Men da hun er 

løbet bort med ham, åbenbarer han 

sig i sin sande skikkelse – som djæve-

len selv – som har ledt den unge kvin-

de i fordærv! En af kvinderne på 

kalkmaleriet bærer rent faktisk en 

krone på hovedet, så det kunne måske 

tyde på, at der kunne være noget i 

denne tolkning. En traditionel døde-

dans er der i hvert fald ikke tale om – 

snarere en djævledans – og i stedet 

for en påmindelse om dødens nærvær 

har der her nok snarere været tale om 

en advarsel mod den utugt og løsslup-

penhed, som festerne kunne føre med 

sig.  

En i de groveste laster indhyl-

let sjæl 
Da Jungshoved Slot blev nedrevet, 

var det slut med de funklende fester. 

Kirken stod alene tilbage, men den 

forblev tæt knyttet til indflydelsesrige 

kredse i landet, og det afspejler sig 

tydeligt i kirkerummet. Kirken blev 

efter slottets nedrivning underlagt 

Jungshovedgård, som siden blev lagt 

sammen med Nysø Gods. 

I slutningen af 1700-tallet var stift-

amtmand Henrik Brockenhuus ejer af 

Nysø og Jungshovedgård såvel som 

af Jungshoved Kirke, og han lod 

tårnrummet adskille fra resten af 

kirken og indrette til gravkapel for 

sig og sin hustru. Henrik Brocken-

huus var langtfra en ”hr.-hvem-som-

helst”. Han var en nær ven af kongen, 

som på dette tidspunkt var Frederik 5., 

men ifølge den samtidige forfatterinde 

Charlotte Dorothea Biehl skal Brock-

enhuus have været en rigtig skidt karl. 

Hun lagde ikke fingre imellem i sine 

erindringer, men beskrev ham som 

”denne nedrige og i de groveste laster 

indhyllede sjæl…”! Omvendt var han 

sikkert en fin ven for den dybt alko-

holiserede konge, som excellerede i 

udskejelser, og som er blevet kaldt 

den mest uduelige af samtlige danske 

konger! Brockenhuus levede hele sit 

liv tæt på hoffet og endte med at sidde 

i høje embeder som amtmand for 

Vordingborg Amt og stiftamtmand 

for Sjælland. Til en så betydningsfuld 

mand var naturligvis kun det bedste 

godt nok, så Brockenhuus bestilte 

marmorsarkofager til sig selv og hu-

struen hos tidens største billedhugger, 

Johannes Wiedewelt – samt en døbe-

font til kirken, nu han var i gang. 

Wiedewelt var uhyre produktiv og 

udførte udover en række private grav-

monumenter også Frederik 5.’s pragt-

fulde gravmonument i Roskilde. Men 

også i Jungshoved Kirke kom der 



13 

 

altså til at stå et par af billedhugge-

rens arbejder i form af Henrik Brock-

enhuus’ og hans hustrus, Elisabeth 

Holstein-Ledreborgs, imponerende 

sarkofager.  

En verdensstjerne på Jungs-

hoved 
Hvor berømt Wiedewelt end var, så 

blev han i forbindelse med Jungsho-

ved Kirke dog siden helt overtrumfet 

som kunstner, da Henrik og Christine 

Stampe blev ejere af Nysø. Henrik 

Stampe havde psykiske problemer, 

og Christine Stampe stod derfor, som 

noget helt usædvanligt for en kvinde i 

den periode, for driften af godset. 

Først og fremmest er hun dog i dag 

kendt for at have gjort Nysø til et 

kunstnercentrum. Da Bertel Thor-

valdsen i 1838 – efter 40 år i Rom – 

vendte hjem til Danmark som Euro-

pas mest feterede billedhugger, åbne-

de hun sit hjem op for ham, og her 

kom Thorvaldsen til at tilbringe en 

stor del af de resterende 6 år af sit liv. 

I den periode, hvor Thorvaldsen boe-

de på Nysø, arbejdede han der også, 

ligesom hans tilstedeværelse tiltrak 

mange af tidens mest betydningsfulde 

kunstnere som gæster. 

Mange af Thorvaldsens arbejder fra 

”Nysø-perioden” hænger stadig på 

godset, men relationen mellem ham 

og familien Stampe kom også til ud-

tryk i Jungshoved Kirke. Christine 

Stampes erindringer om Thorvaldsen 

er udgivet af hendes barnebarn, Rig-

mor Stampe Bendix, og her omtales 

det, hvordan hun en dag kørte en tur i 

omegnen sammen med Thorvaldsen. 

På turen kom de til Jungshoved Kir-

ke, som dog gjorde et noget trist ind-

tryk – bl.a. var den oprindelige alter-

tavle taget ned for at skaffe præsten 

mere lys til at læse sine ”dårlige præ-

dikener”, som Christine Stampe ud-

trykte det. 

For at rette op på tingenes bedrøveli-

ge tilstand, blev det ved den lejlighed 

besluttet, at kirken skulle have en ny 

altertavle udført af Thorvaldsen. Re-

sultatet blev den altertavle, som stadig 

står i kirken, og som har Jesus i Em-

maus som motiv. Emmaus er en by 

nord for Jerusalem, hvor Jesus skal 

have vist sig for to af sine tilhængere 

Indgangen til Henrik Brockenhuus’ kapel. 

Over porten ses hans og hustruens våben.  
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efter genopstandelsen. Thorvaldsen 

skabte også en ny døbefont til kirken. 

Det er en meget smuk, firesidet font i 

brændt ler med motiverne: Jomfru 

Maria med Jesusbarnet og Johannes 

Døberen, Jesu dåb, ”Lader de små 

børn komme til mig” samt tre svæ-

vende engle. Så takket være Christine 

Stampes venskab med Thorvaldsen 

blev Jungshoved Kirke udstyret med 

interiør i verdensklasse, som også 

yder sit bidrag til at gøre kirken til en 

af landets mest interessante sognekir-

ker. 

Berit M. Christensen 

Museumsinspektør for nyere tid 

Museerne Vordingborg 

 

 

 

 

 

Artiklen er en ”fortsættelse” af den 

tidligere bragte artikel ”Magten og 

Æren i evighed” skrevet af museums-

inspektør Dorthe Danner Lund. 

Thorvaldsens altertavle.  

Nærbillede fra døbefonten. Jesu dåb i Jordan-

floden, hvor Johannes Døberen lader vandet 

strømme med over Jesu hoved fra en muslin-

geskal.  



15 

 

Udgifter 2011: 

Trykning af 4 numre af bladet JUNGSHOVED: 39.450,00 kr. 

Udbringning af Februar 2011 med Post Danmark: 1.699,60 kr. 

Porto: 3.249,75 kr. 

Bladkasse på Jungshoved Skole: 2.181,25 kr. 

Kuverter: 16,00 kr. 

Netbank: 350,00 kr. 

Bankgebyr: 26,00 kr. 

Udgifter i alt: 46.972,60 kr. 

Indtægter 2011: 
Jungshoved Menighedsråd: 16.000,00 kr. 

Jungshoved Lokalråd: 10.000,00 kr. 

Jungshoved Skole: 5.000,00 kr. 

Renter: 37,36 kr. 

Abonnenter: 5.000,00 kr. 

Frivillige bidrag: 5.822,00 kr. 

Indtægter i alt: 41.859,36 kr. 

Saldoen på bladets konto 30.12.2011 27.906,24 kr. 

Status over bladets økonomi 30.12.2011 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Jungshoved Pensionistforening holdt 

i december måned julefrokost. Det 

foregik i gymnastiksalen på skolen. 

Vi var 81, der rigtig hyggede, og 

snakken gik. Bestyrelsen i foreningen 

var enige om at invitere medlemmer-

ne til gratis frokost. Man skulle bare 

komme med en lille pakke til ca. 

25,00 kr., som vi så solgte på auktion. 

Det gik livligt til. Drikkevarer skulle 

man også købe hos os, så vi høstede 

lidt penge hjem på det. Pigekoret fra 

Præstø kom og sang julen ind. Det 

var et rigtig hyggeligt indslag. Vi har 

fået god respons på dagen, tak for 

det! 

Gymnastikken kører også godt, vi er 

mellem 25 og 28 hver gang. Tirsdag 
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eftermiddagene er også godt besøgt, 

der kommer ca. 26 hver gang. Vi har 

modtaget penge fra Nordea Fonden 

til indkøb af nye tæpper til at spille 

petanque på i gymnastiksalen, så nu 

er vores problem løst, ingen behøver 

at gå fra. Vi kan spille alle 18 perso-

ner nu, og det har vi også været – til 

stor glæde for alle. De gamle tæpper 

fra petanque ligger til afbenyttelse, 

hvis der skal afdækkes gulv i gymna-

stiksalen. 

Bankospillene løber lige rundt, men 

vi så gerne flere til banko. 

Vi har vores 5-dages sommertur 

færdig nu. Den starter 20. august, 

hjem igen 24. august, og går til Allen-

dorf ved Kassel. Pris 4.180 kr. Pro-

grammer ligger på skolen, eller hen-

vend jer til bestyrelsen. Tilmeldinger-

ne er begyndt. 

Vi har bowling 15. marts kl. 15.00-

17.00, derefter spisning. 

Generalforsamling 2. april kl. 16.00 

i forsamlingshuset. 

Venlig hilsen, 

Karen 

Nyt fra Jungshoved Idrætsforening 

Volleyball 
Vi spiller stadig på Klosternakke-

skolen, så længe kommunen ikke 

har lukket den. 

Vi spiller om onsdagen kl. 20.30-

22.00 frem til maj måned. Vi er 

både damer og herrer, i alderen 17-

67 år, men det kniber med, at alle 

kan komme hver gang, så vi kunne 

godt bruge nogle flere at lege med. 

Det foregår på motionsplan, så der 

stilles ikke de store krav til færdig-

heder, men der er mange, som har 

spillet det på et tidspunkt. 

Vel mødt! 

Max 

Tlf. 20 98 89 38 

Flaskeplads JIF 
Containerne på flaskepladsen ved 

JIF’s klubhus bliver tømt hver 14. 

dag, så der kommer ca. 600 kr. til 

klubben en gang om måned. Og I er 

flinke til at efterlade pladsen pæn. 

TAK! 

Vi takker mange gange, fordi I kom-

mer forbi med jeres flasker, da det 

hjælper i vores lille klub. 

JIF’s bestyrelse, Max 
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Vi har siden sidst ar-

bejdet med emner til 

dialogmødet 19. 

marts, hvor vi regner 

med, at Asger Diness 

Andersen, Birthe Helth, Thomas 

Christfort, Kurt Johansen, Bo Mande-

rup og Lena Schroll fra DIALOG-

UDVALG 3 vil deltage. På nuværen-

de tidspunkt vil mange fra Lokalrå-

dets bestyrelse have været til et admi-

nistrativt stormøde, hvor vi har kun-

net stille spørgsmål til alle de store 

beslutninger, der træffes i kommunen 

i øjeblikket. Jeg nævner lige i flæng:  

 Vordingborg Kommunes 

2021-plan 

 Cykelstiplan for Vordingborg 

Kommune 

 Skolestruktur (bl.a. lukning 

af Klosternakken, hvor man-

ge af Jungshoveds børn går i 

skole) 

 Udarbejdelse af lokalplan for 

Roneklint 

 Pilerensningsanlæg i Rone-

klint – og meget mere. 

Ud over at vi på dialogmødet skal tale 

om disse emner, vil Lokalrådet også 

gerne tale om, hvad vi (kommunen 

og borgerne på Jungshoved i fælles-

skab) kan gøre for at tiltrække børne-

familier, for at der kan etableres flere 

hjemmearbejdspladser, og hvilke 

planer vi har for fritidslivet både for 

børn og voksne. 

Vi håber meget på et rigtig stort frem-

møde. 

Gerda Silke Holm 

AFFALDSINDSAMLING PÅ  

JUNGSHOVED 

LØRDAG 21. APRIL KL. 10.00-12.00 

Mødested: Jungshoved Skole 

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer lokalrådet igen 

i år affaldsindsamling på halvøen Jungshoved. Vi mødes i skolegården, hvor 

der uddeles ruter, sække og handsker. Tilbage i skolegården sorteres og vejes 

affaldet, og der bydes på kaffe/te og kage. Sidste år indsamlede vi i alt 175 kg 

heraf 306 dåser. Det er dejligt at få ryddet op, og vi kan kun håbe, at mængden 

af affald bliver mindre, fordi vi alle bliver bedre til at lægge affald i skralde-

spanden i stedet for at smide det i grøfterne. Affald forurener og kan give akutte 

skader på vores dyr, så vi håber, at rigtig mange vil medvirke lørdag 21. april 

og resten af året. Vi samler i år ind om lørdagen, da der er arrangeret en spæn-

dende cykeltur på Jungshoved om søndagen. Se mere andetsteds i bladet. Kom 

i bil, til hest, på cykel, til fods, i klapvogn osv. Tag børnene, bedsteforældrene, 

naboerne og vennerne med. Alle er velkomne.  
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Jungshoved Skole 

NYT FRA JUNGSHOVED 

SKOLE 
Den halve vinter er gået, og snart 

slutter sæsonen med ”Åbent hus” i 

skolen. En tradition gennem alle de 

år, vi har brugt skolen som forenings-

hus/aktivitetshus om vinteren. 

Igen i år meldes om stor søgning og 

aktivitet, nye brugere er kommet til, 

og skolen bruges flittigt alle hverdage 

og ind i mellem i weekenderne. 

Mandag bruges gymnastiksalen fra 

kl. 8.00 til 22.00 med blot en ledig 

time fra 17.00 til 18.00. Her kommer 

Bøgestrøm Skole, PUT, Bo og Nabo-

skab Præstø samt badmintonspillere.  

De andre dage fyldes salen af pensio-

nister til petanque eller gymnastik 

samt endnu flere badmintonspillere.  

Køkkenet er i brug hver mandag og 

onsdag samt den torsdag hver måned, 

hvor spiseklubben kommer. 

I tegnestuen dyrkes afspænding, i 

vestlokalet bliver der syet, strikket, 

bundet blomster og kniplet samt holdt 

møder. I østlokalet bliver der syet 

ruser, malet og afholdt kultur-

aftener, fuglekassebyggeri 

m.m. 

Hos strandjægerne på første sal 

spilles billard og snakkes jagt 

hver torsdag. 

Årets julemarked var rigtig 

hyggeligt med mange besøgen-

de – samme antal som sidste 

år, flot når man tænker på, hvor man-

ge andre julemarkeder, der er dukket 

op de seneste par år. 

Sæsonens sidste kulturaften bliver en 

foredragsaften 12. april med Niels 

Østergård, Roneklint – læs mere an-

detsteds i bladet. Dejligt med liv i det 

gamle hus, endnu en vinter. 

Vi har fået 6 nye vinduer i hovedbyg-

ningen ud mod gården. Tak til kom-

munen for dem. Vi glæder os til næ-

ste etape. 

For skolens eget budget har vi i 2011 

også fået mange forbedringer, dels 

fordi vi var heldige at modtage et 

legat fra Lions Club og dels for ind-

tægter fra udlejning til lejrskoler m.m. 

Vi har bl.a. fået to nye komfurer, fire 

kontorstole, 12 blå skalstole, glas og 

krus til køkkenet, maling til alverdens 

steder, og endelig har vi istandsat og 

møbleret lejligheden til overnatnings-

sted. 

Det sidste arbejde i lejligheden trak 

lidt ud, men nu er den klar. Desværre 

fik vi ingen af de ansøgte midler til 

markedsføring, så nu må vi selv for-
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søge at finansiere det. Udlejning af 

lejligheden skulle gerne give os de 

indtægter, kommunen forventer, vi 

bidrager med til besparelser i det of-

fentlige. 

ÅBENT HUS 

Søndag 25. marts kl. 10.00-14.00 

slår alle brugere af skolen dørene op 

for, hvad huset bruges til om vinteren. 

Der bliver gymnastik, påskemarked, 

aktiviteter for børn, salg af mad og 

drikke, udstillinger, arbejdende værk-

steder m.m. Kik indenfor til en hyg-

gelig dag i den gam-

le skole. Se nærmere 

i opslagsskabene i 

landsbyerne og på 

hjemmesiden. 

LEJLIGHEDEN 
Udlejes til enkeltper-

soner, grupper og 

familier på max. 8 

personer. Man kan 

overnatte fra et til 14 

døgn i lejligheden.  

Her er køkken, spisestue, dagligstue, 

køjerum med otte køjer med puder og 

dyner, badeværelse med toilet og 

brusebad, entre og have. Man kan 

selv gøre rent efter opholdet eller be-

tale sig fra det. Sengetøj, håndklæder, 

klude og viskestykker skal medbrin-

ges. 

Priser fra 350 kr. pr. døgn. Henven-

delse om booking til 

Lise Jacobsen 55 99 92 56 

eller lisejacobsen1@gmail.com. 

Læs mere på hjemmesiden 

www.jungshoved.net 

Lise Jacobsen  
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Fra fæste til fritid 
Foredrag på Jungshoved Skole 

Landinspektør Niels Østergård 

Før var næsten alle, senere mange og nu næsten ingen på Jungshoved, beskæftiget med landbrug 

som hovederhverv. Maskiner klarer nu markarbejdet i lyntempo. Høstbilledet med selvbinder er 

fra Præstø Lokalhistoriske Arkiv 

Torsdag 12. april kl. 19.00 indbyder 

Jungshoved Skole til endnu en fore-

dragsaften på skolen. Anledningen er, 

at landinspektør Niels Østergård i 

slutningen af marts udgiver sin bog 

med titlen ”Fra fæste til fritid”. Han 

og hans familie har gennem en læn-

gere årrække haft Fyrpasserhuset i 

Roneklint som fritidsbolig  

I foredraget vil han fortælle om bo-

gens indhold, og om hvad man kan 

læse ud af forskellige historiske kil-

der. Eksempler er etableringen af 

Batteriet og slaget ved Roneklint 

1812.  

Bogen beskriver udviklingen, fra den-

gang Jungshoved i første halvdel af 

1700-taller var en del af Vordingborg 

Rytterdistrikt til i dag. Et hovedemne 

er den store landboreform i 1790’er-

ne, hvor alle seks landsbyer blev ud-

skiftet. Nu skulle gårdmændene drive 

hver sin fæstegård alene frem for at 

være en del af det gamle landsbyfæl-

lesskab, hvor alt markarbejde foregik 

i fællesskab, sådan som Bystævnet 

med oldermanden i spidsen havde 

besluttet. Det ændrede dagligdagen 

og livet for alle. 

Der gives eksempler på skifteproto-

koller og fæsteaftaler med Nysø 

Gods. De mere detaljerede fortællin-

ger handler om Roneklint, men be-

byggelsen i alle sognets seks landsby-

er før og efter udskiftningen og ud-

flytningen af nogle af gårdene omta-

les. Udviklingen af Jungshoved By er 

en anden del af beretningen. 

Efter 2. verdenskrig ændrede vilkåre-

ne sig hurtigt. Der kom sommerhus-

bebyggelser, og mange tog arbejde på 

fabrik eller på byens øvrige arbejds-

pladser i takt med den voksende efter-

spørgsel efter arbejdskraft. Arbejds-

hestene forlod landbruget og blev 

erstattet af traktorer. Snart var det 
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også slut med husdyr rundt om på 

gårdene. Storbønderne købte op. 

Jungshoved er ikke længere et land-

brugssamfund, men et samfund af 

pensionister og funktionærer samt 

fritidsbeboere. Det fører til en diskus-

sion om sognets fremtid. 

Bogen, som er baggrund for Niels 

Østergårds foredrag, vil kunne købes 

til en rabatpris i forbindelse med sko-

lens foredragsaften. 

Pris for foredrag, inkl. kaffe og kage, 

40 kr. Alle er velkomne.  

Børneteater på Jungshoved Skole 

På forrige borgermøde diskuterede vi, 

hvilke aktiviteter man kunne ønske 

sig iværksat for børnene på Jungsho-

ved. Blandt forskellige fremsatte for-

slag indgik ønsket om at etablere et 

teater, hvor børn spillede for børn, og 

det er i den forbindelse, jeg nu vil 

henvende mig til alle børnefamilier 

på Jungshoved. 

Hvis dit barn har lyst til at SPILLE 

TEATER for andre børn, kan I 

sende en mail til: 

jopie@gmail.com. 

Så aftaler vi en dag, hvor vi mødes på 

skolen, og hvor jeg vil fortælle jer 

om, hvordan, hvornår og hvor tit vi 

afholder prøver og ender med at spille 

en forestilling for andre børn og deres 

forældre. 

TIL DIG, DER MÅSKE HAR 

LYST TIL AT VÆRE MED: 

Du skal ikke kunne en masse – bare 

være dig selv, have idéer, være krea-

tiv. Og hvis du samtidig oveni enten 

kan spille et instrument – synge en 

sang, slå baglæns kolbøtter eller må-

ske noget helt, helt andet, som du 

specielt er god til, vil det jo bare være 

sjovt.  

MEN først og fremmest skal du kun-

ne samarbejde med de andre og have 

lyst til at spille teater. 

Håber at høre fra jer. 

Jopie 

Fortællinger for børn 
Hvis der er interesse for det, vil jeg gerne køre nogle oplæsnings- og fortælleef-

termiddage – evt. weekender, især med henblik på de mindre børn. 

Hvis det er noget, I kunne tænke jer, ville være en god idé, må I meget gerne 

melde tilbage til: jopie@gmail.com og skrive, hvor mange børn I har, og hvor 

gamle de er. 

Senere får I så besked om, hvilken dato det starter. 

Jopie 
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VANDRETUR RONEKLINT – 3 KM 

Start turen ved parkeringspladsen for 

enden af Batterivej. Gå til højre langs 

stranden med de stejle skrænter på 

højre hånd. 

Her er gode muligheder for at se fugle 

på vandet. Blandt andre knopsvaner. 

Om vinteren ses ofte flotte isskrunin-

ger. 

Sommetider 

svømmer 

sæler forbi 

tæt ved stran-

den. 

De store gamle ege- og  bøgetræer på 

skrænten er i evig fare for nedstyrt-

ning, når vandet under storm når langt 

op på stranden og æder af kysten. 

Efter en storm kan man være heldig 

at finde rav på stranden. Muslinger 

kan man altid finde. Her findes blå-

musling, sandmusling og hjertemus-

ling. Og masser af flintesten. 

Her er lavt vand og godt for børn at 

soppe og fiske med fi-

skenet. Måske er 

man heldig at 

fange en reje. 

Ved badebroen er der mulighed for 

en dukkert.  

Fortsæt langs stranden forbi flere 

sommerhuse til trappen, der fører op 

til Kohavevej.  

Turen kan forlænges med en tur ind i 

skoven Store Hestehave. Følg 1. vej 

til venstre efter trappen.   

Gå tilbage ad Kohavevej, og nyd den 

flotte udsigt over marker og Præstø 

Fjord med Feddet på den anden side 

af vandet.  

Har man lyst til en afstikker, kan man 

efter svinget dreje til venstre ad grus-

vejen op forbi Dyrehavegård. 

Vejen fører ud til Fuglsangvej, drej til 

højre, og gå forbi det unikke sø- og 

moseområde med et rigt fugleliv, bl.a. 

gæs, blishøns, rørhøns og gråand.  

I landsbyen Roneklint kan man se et 

ægte landsbymiljø med mange gamle 

huse og gårde fra før udskiftningen.  

Gå det sid- ste stykke tilba-

ge ad Bat- terivej. Nyd ud-

sigten til venstre 

over mod Bøn-

dernes Egehoved 

og til øen 

Ma- derne.  

Om batteriet på Rone- klint kan 

man læse på oplys- nings-

tavler på stedet. 

Fyret på Roneklint 

fungerede tidligere 

sammen med fyret 

længere inde på land 

som pejlemærke ved 

indsejlingen til Præstø 

Fjord. 

 God tur. 

Tekst og tegninger Lise Jacobsen 
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VANDRETUR RONEKLINT 
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Flotte fuglekasser blev bygget på Jungshoved Skole 

Med stort engagement blev der bygget fuglekasser på Jungshoved Gl. Skole, da 

Natursekretariatet, DOF Storstrøm og Jungshoved Lokalråd inviterede til store 

byggedag af fuglekasser søndag 22. januar. Omkring 15 børn og voksne i alle 

aldre mødte op for at bygge en bolig til både blåmejser, musvitter og stære og 

hermed hjælpe fuglene med et godt redested.  

Børn og voksne hjalp hinanden med 

at save og bore, så der til slut var byg-

get en fuglekasse. Der blev også lavet 

små huller i bunden af kassen, for at 

vandet kan løbe. Det var en udfor-

dring at lave et aftageligt låg til mej-

sekassen, men det lykkedes fint for 

deltagerne. Herved kan kassen åbnes 

og renses én gang om året – hvilket er 

nødvendigt, for at mejserne vil flytte 

ind igen. Indflyvningshullet blev bo-

ret med forskellig diameter, alt af-

hængig af om det var en fuglekasse til 

blåmejsen, musvitten eller stæren. 

Snart var de første fuglekasser færdi-

ge og blev stolt vist frem. Det endte 

med i alt 15 fuglekasser, hvor flere af 

deltagerne fik bygget både en mejse-

kasse og en stærekasse. Det er en god 

idé at hænge kasserne op i haven alle-

rede nu, så fuglene kan nå at vænne 

sig til den nye bolig, inden yngletiden 

starter i april/maj. 

Bjarne Hemmingsen fra DOF Stor-

strøm gav deltagerne kyndig vejled-

ning i, hvordan en fuglekasse bygges. 

Han har gennem tiden bygget mange 

fuglekasser i sin fritid til forskellige 

fuglearter og har derfor stor erfaring i, 

hvordan en god og solid fuglekasse 

bygges. På bordene lå der tegninger 

med målene på hhv. mejsekasser og 

stærekasser, som deltagerne kunne 

følge undervejs. Træet havde også en 

særlig historie: ”Træet er lærk og 

douglasgran fra skove ejet af Peters-

gaard Gods, og begge træarter er me-

get holdbare og brugbare til fuglekas-

ser, der skal kunne tåle regn og blæst. 

Disse fuglekasser har nok en holdbar-

hed på ca. 20-30 år”, fortalte Bjarne 

og nævnte, at det i øvrigt er bæredyg-

tige fuglekasser, da træet er produce-

ret lokalt.  Så er en stærekasse og mejsekasse bygget 

færdig. 
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Naturvejleder Elise Hvelplund fortalte 

om de mange fordele ved at sætte en 

fuglekasse op i haven: ”Det giver bå-

de liv og fuglesang til haven, og så 

kan fuglene hjælpe med at holde lar-

verne væk fra grøntsagerne. For ek-

sempel fanger et musvitpar omkring 

7.000 larver til ungerne. En fuglekas-

se i haven er en god måde at hjælpe 

fuglene med at finde en bolig, da der 

mange steder mangler velegnede re-

desteder såsom gamle, hule træer”, 

fortalte Elise og tilføjede, at det er 

vigtigt, at mejsekasserne ikke hænger 

for tæt, med minimum 10 meter til 

nærmeste kasse, mens stærekasserne 

kan hænge tættere, med en meters 

mellemrum. 

Hold øje med fuglene! 
Både mejserne, musvitterne og stære-

ne får det første kuld i starten af maj. 

Stæren får som regel kun et kuld. De 

andre kan få to eller endda tre kuld i 

løbet af et år. Der er en række andre 

sjældne arter, der sagtens kan bruge 

disse kasser, så hold godt øje med, 

hvem der flyver ud og ind. 

Jungshoved Lokalråd og naturvejleder 

Elise Hvelplund følger spændt med i, 

om der flytter fugle ind i de nybygge-

de fuglekasser. Kontakt Knud Jacob-

sen på mail knudjacobsen@privat.dk, 

og fortæl om livet i din/jeres fuglekas-

se. Så kan historien komme med i 

næste nummer af Jungshovedbladet. 

Elise Steen Hvelplund, 

Naturvejleder 

Natursekretariatet, 

Vordingborg Kommune 

Børn og voksne var fuldt optaget af at bygge fuglekasser. 
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er alle sammen navne på gamle og 

(måske) glemte køkkenhaveplanter 

fra vores oldeforældres tid.  

De er også navne på nogle af de sor-

ter, som den lille landsdækkende for-

ening ”FRØSAMLERNE” arbejder 

på at udbrede kendskabet til og be-

vare for eftertiden. 

Og hvorfor er det 

vigtigt? Jo, de gam-

le sorter har noget 

genetisk mate-

riale, som 

kunne få be-

tydning i frem-

tiden. De er også 

en del af vores kulturhistorie, som er 

vigtig at bevare. Planterne er gen-

nemtestet og afprøvet af vores for-

fædre og tilpasset vores klima. Og så 

smager de tilmed godt – og er sunde! 

Det var ved et tilfælde, at jeg stødte 

på ”Frøsamlerne”. En lille forening 

med små 350 medlemmer og masser 

af gåpåmod. Hele foråret og somme-

ren har de informationsboder rundt 

omkring på markeder. Ikke for at 

reklamere for foreningen, men for at 

fortælle om, hvor vigtigt det er, at vi 

bevarer de gamle sorter. Foreningen 

har også samarbejde med lignende 

foreninger i udlandet og med den 

nordiske genbank. 

Jeg er selv medlem. For de 130 kr., 

det koster om året, får jeg jævnligt 

tilsendt tilbud om frøsamlerkurser, 

seminarer og andet materiale. Jeg har 

også mulighed for at deltage i for-

eningens landsmøde og generalfor-

samling, som i år finder sted 21.-23. 

september i Maribo. Derud-

over bliver der to gange 

om året udsendt bytte-

lister, hvor der medlem-

merne imellem tilbydes frø, 

stiklinger, knolde etc. 

fra gamle og 

interessante 

sorter. Sam-

tidig og vig-

tigst for mig er, 

at jeg er med til at støtte op 

omkring arbejdet.  

Der er mange gode og sjove initiativer 

i foreningen. Bl.a. har ”Frøsamlerne” 

en adoptionsordning, hvor man skal 

passe på nogle af de mere sjældne 

planter. Man forpligter sig til at dyrke 

planten og gerne avle sådan, at man 

kan give avlsmateriale videre til an-

dre. Jeg er selv blevet ”plejemor” til 

en pelargonie og tre andre gamle stue-

planter og to ærtesorter – og der kom-

mer sikkert flere til! Man må selvføle-

lig gerne spise sine adoptivbørn! 

Det sidste nye er, at foreningen har 

fået et økonomisk tilskud til et pro-

jekt, der hedder "Genopdagelse af 

gamle bælgfrugter – dyrkningsmæs-

sigt og kulinarisk". Det er 28 gamle 

Gamle nytteplanter på Jungshoved? 
Lollandske rosiner, knoldgaltetand, kørvelroe, rodcikorie, jord-

kastanie, knoldfladbælg 
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ærte- og bønnesorter, der skal opfor-

meres og afprøves, både hos medlem-

mer og på frilandsmuseer rundt om-

kring i landet. Jeg har stillet en stump 

have til rådighed for dette projekt – 

det måtte afprøves! 

”Frøsamlerne” er ikke et frøfirma, så 

man skal ikke blive medlem udeluk-

kende for at købe frø, men man skal 

blive medlem, fordi man gerne vil 

støtte op omkring foreningens arbejde 

og måske selv yde en indsats for at 

bevare og udbrede. Og jeg kan sige af 

egen erfaring, at det er stærkt vane-

dannende!! 

OG SÅ ET OPRÅB! Uanset om man 

er medlem eller ej, så vil 

”Frøsamlerne” meget gerne høre fra 

folk, der har gamle planter af interes-

se. Foreningen er interesseret i frø, 

stiklinger, knolde etc. af gamle køk-

kenurter, frugttræer og buske. Gamle 

sorter fra landbruget. Kålroer, som-

merblomster, stauder, stueplanter 

o.lign. Hvis det drejer sig om blom-

ster, så skal de helst have en kendt 

oprindelse eller slægtshistorie, men 

lad os tage en snak om det.  

Hvis du har planter af interesse eller 

spørgsmål, så er du hjertelig velkom-

men til at henvende dig til mig eller 

til en anden i ”Frøsamlerne”. Kon-

taktpersonen for Sydsjælland og Møn 

hedder Merete Juul og har mailadres-

sen juulchang@mail.dk. 

”Frøsamlerne” har en hjemmeside: 

http://www.froesamlerne.dk, hvor 

interesserede kan læse meget mere. 

Foreningen har ligeledes en mail-

adresse: info@froesamlerne.dk, hvis 

du ønsker at spørge om noget 

(foreningens formand Lila Towle er 

meget hurtig og sød til at svare). 

De venligste hilsner,  

Marianne Malmos 

Stavreby Strandvej 21 

Telefon: 5594 5017 / mobiltelefon: 

2972 5018 

Mail: ml@malmos.dk 

 

PS: Alle er velkomne til at afhente 

lidt frø af "Harres Mælde" hos mig 

(så længe lager haves), så man kan 

afprøve nogle af de "herligheder", 

man kan blive udsat for hos 

“Frøsamlerne”. Mælde er en spinatty-

pe, som er god i salaten og som stuv-

ning. Denne sort er rigtig god, meget 

frodig og saftig, vokser villigt, kan 

både sås forår og efterår og sætter 

gerne frø. Mælder krydser med andre 

mældetyper (og også spinater), så 

hvis man skal bruge rendyrket frø af 

"Harres mælde", skal man altså ikke 

dyrke andre typer. Historien bag 

"Harres mælde" (og sådanne havehi-

storier er altid hyggelige) er: at Anne 

Albrechtsen, født 1884 og smedekone 

i Harres ved Bredebro, har dyrket 

denne "spinat" i sin have. Annes dat-

terdatter, også kaldet Anne, har done-

ret frø af denne sort til “Frøsamlerne”. 

Jeg kan ikke selv dyrke denne sort i 

haven i år, da jeg har adopteret "Nis 

Nørregaard" (en anden type mælde 

altså). 
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Tag med på en cykeltur rundt på halvøen Jungshoved, som byder på smuk na-

tur i skov og langs vand, idylliske landsbyer og spændende kulturhistorie. 

Vi starter turen ved Jungshoved Kirke og besøger det fine voldsted, hvor der 

har været en kongeborg med rødder helt tilbage fra 1100-tallet. Og så er borgen 

et af de steder, hvor Gøngehøvdingen holdt til. Herfra går turen videre til lands-

byen Stavreby med landets mindste fiskerihavn. Vi fortsætter gennem Bønsvig-

hoved Skov forbi Lodshuset og ”Svend Gønges Hule” – som er navnet på en 

velbevaret jættestue. Herfra kører vi til Roneklint Fyr og Skanse, som emmer af 

historie og med udsigt til øen, Maderne. Vi kører herfra tilbage over Ambæk 

Mark til Jungshoved Kirke. En cykeltur på i alt ca. 20 km. 

Tidspunkt: Søndag 22. april, start kl. 11 og slut ca. kl.15.  

Mødested: P-plads ved Jungshoved Kirke, Hovmarken, 4720 Præstø. Følg 

Hovmarken frem til kirken, og fortsæt øst om kirken ad lille grusvej til lille 

havn nedenfor kirken, hvor du kan parkere.  

Turledere: Naturvejleder Elise Hvelplund, amatørarkæolog Anne Okholm og 

Holger Andersen, som er født og opvokset på Jungshoved.  

Bemærk: Medbring madpakke til en hel dags cykeltur og evt. te/kaffe. Husk 

cykel, cykelpumpe og evt. lappegrej.  

Arrangør: Natursekretariatet, Vordingborg Kommune og Jungshoved Lokal-

råd.  

Jungshoved rundt på cykel 

– på sporet af halvøens historie 

Søndag 22. april 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Marts - juni 2012 

  Jungshoved Allerslev 

3. s. i fasten 11. mar. 14.00 Konfirmandernes  Gudstj. 10.30 

Midfaste 18. mar. 10.30 Ingen 

Maria Bebudelse 25. mar. Ingen 10.30 

Palmesøndag 1. apr. 9.00 Morgenmad kl. 8.15 10.30 

Skærtorsdag 5. apr. 10.30 9.00 

Langfredag 6. apr. Ingen 10.30 

Påskedag 8. apr. 10.30 9.00 

2. påskedag 9. apr. Ingen 10.30 

1. s. e. påske 15. apr. Ingen Ingen 

2. s. e. påske 22. apr. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

3. s. e. påske 29. apr. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

Bededag 4. maj 10.30 Ingen 

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

5. s. e. påske 13. maj Ingen 10.30 Konfirmation 

Kr. Himmelfart 17. maj 10.30 9.00 

6. s. e. påske 20. maj 10.30 Friluftsgudstjeneste Ingen 

Pinsedag 27. maj 9.00 10.30 

2. pinsedag 28. maj Provstidag Provstidag 

Trinitatis 3. jun. 10.30 9.00 

1. s. e. trin. 10. jun. Ingen 10.30 

2. s. e. trin. 17. jun. 10.30 Ingen 

Sankthans 23. jun. 20.00 Ingen 

3. s. e. trin. 24. jun. 9.00 10.30 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: 

55 99 60 17 og på mail: tom@km.dk. 

Mandag er fridag. 

Organist Elena Stilling 

21 26 66 08 

Kirkesanger Bodil Agerbo 

25 14 07 94  

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 

55 99 12 09 

ALLERSLEV 

Graver Leo De Jong 

55 99 61 68 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Tove Grundtvig 

55 99 60 92 

Kirkeværge 

Knud Skovbæk 

55 99 61 42 

JUNGSHOVED 

Graver Poul Hansen 

55 99 90 99 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Bente Wermuth 

55 99 90 06 

Kirkeværge Aase Petersen 

55 99 37 39 

http://www.jungshovedkirke.dk 

Samtlige ansatte i begge kirker holder fri 

om mandagen. 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der 

altid er mulighed for at få en kop kaffe 

(eller te) og en snak efter højmessen. 

Kirkebilen kører til alle højmesser, 

dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun 

én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev 

og Jungshoved sogne), kører kirkebi-

len til denne uanset tidspunkt. Kirkebi-

len kan også bestilles til alle kirkelige 

arrangementer i Allerslev Præstegård 

og Jungshoved Rejsestald.  Det koster 

5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra 

begge sogne og fra Præstø. Man skal 

tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos 

Vordingborg Taxa, tlf. 55 37 06 45. 

Med venlig hilsen, 

Jungshoved Menighedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  

 

Næste menighedsrådsmøde: 
Næste menighedsrådsmøde er 8. 

marts kl. 19.00 i Rejsestalden. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst 

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

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

ten (se herunder).  

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

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

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

præsten (se herunder). 

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

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

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

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

forældrene dør, før barnet bliver myndigt. 

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

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

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

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

dåbsattest og evt. skilsmissepapirer med. Prøvelsesattesten kan man tidligst 

bestille 4 måneder før og senest 14 dage før vielsen.  

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

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

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

over havet. 

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

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

vendelse til sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, 

Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø. 

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

Kirkenyt 
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Årets konfirmander 
Sædvanen tro er der konfirmationsgudstjeneste i Jungshoved Kirke 1. søndag i 

maj og i Allerslev Kirke søndagen efter. Begge gange begynder gudstjenesten 

kl. 10.30. 

Konfirmander i Jungshoved Kirke 6. maj, kl. 10.30 (billedet): 

Fra venstre: Andy Woodham, Frederik Scholkmann Laurberg, Jeppe Højriis 

Willemoes Madsen, Sally Qvist Feilberg og Clare Bukh 

Konfirmanderne i Allerslev Kirke 13. maj, kl. 10.30: 
Ida Vejsgaard Isaksen, Julius Kragh Jørgensen. Michella Nadia Kurlink, 

Aske Høien Suhr, Katrine Trolle 

Morgenmad og gudstjeneste for de morgenduelige 

– og andre interesserede 
Alle har vi vores vaner, og nogen kan godt lide at begynde tidligt. Som fx med 

morgenmad tidligt søndag med efterfølgende gudstjeneste. 

Søndag 1. april, kl. 8.15 er der morgenmad i Rejsestalden ved Jungshoved 

Kirke. Derefter holder vi en kort gudstjeneste. Under gudstjenesten læser en af 

deltagerne en af dagens tekster. Har man lyst til at deltage som oplæser, er man 

velkommen til at henvende sig til Torben Møllenbach. 

Torben Møllenbach kan træffes på tlf. 55996017 og på mail: tom@km.dk 
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Ny foredragsrække om islam og den arabiske verden 
Det arabiske forår, islam, terrorister og fundamentalister, burka – ja, emnerne er 

mange, når det gælder den arabiske verden. Nyhederne er mange, konflikterne 

er voldsomme, og alligevel har mange en fornemmelse af, at den arabiske ver-

den er fremmed for os. 

I Jungshoved og Allerslev menighedsråd syntes vi, at det ville være spændende, 

om vi kunne få to mennesker med et indgående kendskab til islam og den arabi-

ske verden til at komme og gøre os klogere på disse emner. 

De to foredrag er desuden en optakt til forårets teatertur til Folketeaterets opfø-

relse af ”Mogens og Mahmoud”. 

Pernille Bramming er til daglig ansat 

ved Weekendavisen og er ofte brugt 

som Mellemøsten-ekspert i radio og 

tv. Pernille Bramming har været gift 

med en egypter og boet i Kairo i peri-

oden 1991-1996, taler arabisk og har 

rejst i og skrevet om de arabiske lan-

de, Iran og Afghanistan siden 1989.  

Foredraget denne aften er en historisk 

redegørelse for islams opståen. Man 

vil her kunne høre om: I hvilken form 

for samfund opstod islam, hvem var 

profeten, og hvorledes blev det isla-

miske imperium til, og hvorfor faldt 

det sammen. 

I foredraget kommer vi tilbage i tiden 

til 500-tallet, hvor Den Arabiske 

Halvø var beboet af kristne, jøder og 

animistiske beduinstammer. Vi kigger 

ind i samfund, hvor kvinderne deltog i 

krig, var digtere og sandsigersker og 

kunne være gift med flere mænd. Og 

Friluftsgudstjeneste på slotsbanken ved Jungshoved 

Kirke 

Søndag 20. maj, kl. 10.30 
Vi har efterhånden en del gange holdt friluftsgudstjeneste på slotsbanken 

ved Jungshoved Kirke som en kombination af gudstjeneste og naturople-

velse. 

Og det vil vi altså gøre igen. Til glæde for forhåbentlig mange. Vi håber 

på godt vejr, og i tilfælde af regn flytter vi gudstjenesten ind i kirken. 

Da araberne gik på ”razzia” 
Tirsdag 28. februar, kl. 19.30 i Rejsestalden 

ved Jungshoved Kirke 

Foredragsholder: Pernille Bramming 
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Islam i hverdagen 
Onsdag 21. marts, kl. 19.30 i Allerslev Præstegård 

Foredragsholder: Naser Khader 

vi går på ”razzia” med de første mus-

limer og følger deres færd fra Mekka 

til Bagdad og videre ud i verden. 

Under foredraget vil Pernille Bram-

ming også fortælle om kvindernes 

forhold i de muslimske samfund op til 

i dag. 

Deltagelse er gratis. Kaffe/te koster 

20,00 kr. 

Naser Khader fortæller om sit fore-

drag: Der er mange myter om, hvor-

dan muslimer lever. Hvor mange reg-

ler og love de skal overholde, hvor man-

ge der overholder dem, og hvorfor kora-

nen ”forbyder så mange ting”. Hvad er 

generelt tilladt, forbudt, obligatorisk, 

anbefalet i forhold til livets store 

spørgsmål? Hvordan kan koranen 

forstås i dag, og er det muligt at være 

en god og pligtopfyldende muslim i 

et moderne samfund? Debatten er 

ofte fyldt med mere fup end fakta. 

Under foredraget vil Naser Khader 

endvidere give sin vurdering af ud-

viklingen frem imod reformer i det 

Arabiske Mellemøsten. 

Deltagelse er gratis. Kaffe/te koster 

20,00 kr. 
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Gospelgudstjeneste 
Torsdag 24. maj, kl. 19.30 i Allerslev Kirke 

Denne aften kommer gospelkoret, Hold On, under ledelse af organist Charlotte 

Hjerrild-Andersen. 

Koret kommer fra St. Heddinge og har igennem en række år sunget i mange 

kirker. Denne aften vil koret synge en blandet buket af ældre kendte gospelsan-

ge samt give prøver på nyere rytmisk musik. 

Deltagelse er gratis. Efter koncerten vil menighedsrådet byde på en forfriskning 

i kirkens lokaler.  

Forårskoncert med Rokogo-koret 
Onsdag 18. april, kl. 19.30 i Jungshoved Kirke 

Rokogo-koret under ledelse af Bente Schultz er efterhånden kendt for sine fine 

koncerter i Jungshoved Kirke. Denne gang vil koret ”synge foråret ind”, og 

koncerten vil derfor afspejle årstiden i kirke og natur. 

Deltagelse er gratis. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et lille trakte-

ment i Rejsestalden.  
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Mine venner her fra Præstø, som 

jeg stadig har kontakt til, fortæller 

stadig historien om min families 

ankomst til Jungshoved. Grøn, 

gammel Lada med ”Nej til atom-

kraft” på kølerhjelmen, en trailer 

med alverdens ting og sager – jo, 

det var sørme ”et kollektiv der flyt-

tede ind på Jungshoved”. Far-Hein 

havde ørering i øret, så det måtte 

da være et kollektiv. Jeg selv havde 

også en ørering, endda med en fjer 

i, så jeg var jo nok ikke til piger…, 

hvilket senere skulle vise sig ikke 

helt at passe! Den økologiske tan-

kegang var heller ikke helt ”in” på 

Jungshoved, og da vi havde et æsel 

og købte en kane på Jungshoved 

loppemarked, kom vi da også i avi-

sen og blev lidt kendte på Jungsho-

ved (hvilket vist mest var min fars 

behov, hi-hi). 

Jeg startede på Jungshoved Skole, 

hvor der kun var to lærere, fru Lar-

sen og hr. Hemmingsen. Det var en 

stor omvæltning for mig, der havde 

gået på Virum Skole i børnehave-

klasse og 1. klasse. Jeg var mest 

glad for de kreative fag og de dejli-

ge fodboldbaner, hvor vi tit mødtes 

og havde det dejligt. På ”gården” 

havde mor og far travlt med at byg-

ge om, da der hverken var toilet 

eller varmt vand i huset. Jeg nød, at 

der var så meget udendørs plads. 

Vi havde skøjtebane om vinteren, 

jeg kørte traktor, vi lavede vores 

egen fodboldbane og en cykelbane 

med flyvehop. 

I Præstø var der en rigtig god ung-

domsklub, hvor jeg og vennerne 

ofte kom. De voksne lavede en 

masse gode arrangementer, bl.a. 

maratondans hele natten. Jeg var 

meget glad for at stå på skateboard 

og søgte penge af kommunen til at 

lave en rampe. Vi fik penge og fik 

bygget en rampe, der blev meget 

populær. På sommereftermiddage 

var vi unge tit på Præstø strand, 

hvor vi mødtes med andre 7.-8. 

klasser. Det var ”super cool” – især 

var pigerne fra Klosternakken inte-

ressante! Vi hyggede, spillede fod-

bold og badede. Jeg var også tit i 

Præstøhallen, hvor jeg gik til in-

dendørs fodbold hver vinter, det 

var fantastisk. 

Jeg oplevede i min opvækst på 

Jungshoved, at der ingen begræns-

ninger var. Jeg synes måske, at der 

i dag er en tendens til, at det hele 

bare skal være der, men jeg tænker 

også, at det, at vi selv måtte få øje 

på og udvikle muligheder, var med 

til at udvikle kreativitet og fantasti-

Barndommens land (4) 
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ske fællesskaber. Jeg bor nu i Berlin 

med min kone og to skønne piger, 

men turen går ofte til Jungshoved, 

og julefrokosten med Præstøvenner-

ne springer jeg nødigt over! 

Jeppe Hein 

Vi sidder godt nok tætpakket på 

bagsædet af den røde 2CV, raslende 

af sted over ”bumpevejen” – den 

hullede grusvej, som var smutvejen 

til Stavreby. Her henter vi vores 2 

bedste venner, som også går i skov-

børnehaven i Kragevig. Først da vi 

er nået de 3 kilometer gennem sko-

ven og langs vandet, er bilen ved at 

have en smule varme, og vi kan 

tage overtøjet af, hvilket jo er pas-

sende nok, når der skal være plads 

til 2 eller 3 mere i den lille bil. Tu-

ren til børnehaven gik godt – altid 

med musik og spejden efter fiske-

hejren, der så tit hilste os godmor-

gen ved åen. Jelis, der var nogle år 

yngre end os andre, kunne ikke sige 

fiskehejre – han sagde fissehejre – 

til stor morskab for os ”store”. Mas-

ser af frisk luft og leg i særklasse 

var hverdag i det lille hus i udkan-

ten af Kragevigskoven.  

Skolebussen farer forbi huset uden-

for – klokken er 7.05, og den lokale 

buschauffør må have en sygedag, 

for hun plejer da ellers lige at holde 

og dytte en gang, hvis hun er lidt for 

tidligt på den. Busturen var ellers 

altid en god stund, selvom man lige 

Luni og Nadia har høstet korn 
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fik set hele sin hjemegn på 45 mi-

nutters skøn rundfart (en tur jeg i 

dag ville nyde umådeligt). 

Når hverken børnehaven eller sko-

len tog tiden, var der altid tid til 

leg. På den lille gård var altid liv 

og en masse dyr. Der var lidt på-

fugle, hunden Felix, katte, gæs, 

høns, lidt køer, et par heste og i 

perioder lidt grise. Det var herligt 

at gå en tur rundt på gården med 

far i hånden og se, hvordan alle 

dyrene havde det – måske give 

dem lidt korn eller sætte et nyt 

hegn op, så køerne kunne få mere 

plads og friskt, grønt græs. Jeg var 

sikker på, at jeg skulle være 

”traktorkøremand-Hein”, når jeg 

blev stor! Jeg husker, at jeg 3 dage 

i træk gik med mit lille fiskenet 

ned til stranden og fiskede 3-4 re-

jer, som jeg kogte og lagde i køle-

skabet. Efter de 3 dage havde jeg 

til ¼ stykke rugbrød med rejer og 

citron. Bedre bliver en mad ikke! 

Knap så sjovt var det, da far gav 

køerne lov at græsse på ”fodbold-

banen”, og vi efterfølgende kunne 

glide i en skjult kokasse og være 

smurt ind i græs, der lige havde 

været en tur igennem 8 maver på 

en ko. Et godt grin kunne vi også 

få af de hvæsende gæs, som søster 

var bange for, men så kunne 

”lillebrorsupermand” jo lige hjælpe 

søster over gårdspladsen i sikker-

hed. 

Sommeren på landet var altid 

spændende. Der skulle både høstes 

og laves hø, som dyrene kunne 

spise, når der ikke var græs på 

markerne længere. At hoppe rundt 

i en kæmpe bunke korn var altid et 

hit, selvom det kløede en smule. Et 

par edderkopper, som den meget 

fascinerende mejetærsker havde 

samlet op med kornet, blev grun-

digt studeret. 

Ture i skoven og til stranden var 

skøn luksus. Og efter mange år 

med ture i skoven hver dag var 

man jo på hjemmebane med træer, 

blade, springbalsaminer, svampe, 

biller, snegle, rådyr – og ræve, hvis 

man var mere heldig. 

Kun svagt husker jeg, at vi selv har 

malket køerne for at få mælk der-

hjemme. Vi havde jo ikke så man-

ge dyr, så når vi skulle bruge 

mælk, hentede vi den hos den loka-

le landmand, Poul Henning, der 

havde malkekøer. Varm mælk med 

honning var for mig en af livets 

unikke goder.  

Som for mine andre søskende var 

arbejde i Brugsen et must. Det var 

jo godt at tjene lidt ekstra lomme-

penge. Efter Klosternakkeskolen, 
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Abildhøjskolen, Oure Efterskole og 

gymnasiet i Vordingborg flyttede 

jeg til København, hvor jeg i dag 

går på Danmarks Medie- og Jour-

nalisthøjskole og arbejder ved si-

den af på søster Lærkes Karriere-

bar. Men vejen går ofte til mit fø-

dested på Jungshoved.  

Luni Hein 

I 1982 kørte Ladaen og en læsset 

Combi-Camp sydover ad E45 mod 

Bønsvigvej 39, hvor jeg blev født 

½ år senere. Åges lille gård i nr. 33 

bliver kort efter til salg, og der flyt-

ter mor, far, storebror Jeppe og jeg 

så ned. Her var der mere jord til 

stedet, og vi var næsten nabo til 

Sven Gønges hule!  

Noget af det første, jeg kan huske, 

er juleaften. Jeg er 3 år, og min 

farfar kommer ind i stuen med Ro-

sine – min første hest!!! En af glæ-

derne ved at bo på landet er dyrene 

– tænk lige at få en lille fin, sød og 

stædig hest som 3-årig, det var en 

drøm!! En tur til Bønsvig strand, 

en tur i skoven eller gennem som-

merhusområdet og kigge på andre 

børn …. måske er der nogen, der 

vil lege. 

Ikke mange år efter kom min lille-

bror Luni og min lillesøster Nadia 

også til, så var vi 6 i den lille Hein-

familie. Jeg gik i Nøddebo Børne-

have i Præstø, og de to små kom i 

Kragevig Skovbørnehave, som mor 

og far var med til at starte op. Se-

nere kom jeg på Klosternakkesko-

len med mine venner fra børneha-

ven, Emil, Mikkel og Renea. 

Noget at det mest fantastiske ved at 

vokse op på landet er nærheden – 

mærkeligt nok, når nu den nærme-

ste nabo bor næsten 1 km væk. 

Men der er et sammenhold og en 

nærhed mellem folk på landet. Vi 

kender hinanden, og det er ikke 

bare et ”hej, hej” og videre, næh 

nej … man stopper op og får lige 

en lille snak. Jeg kommer pludselig 

i tanke om engang, da Emil og jeg 

Lærke og far smager på kornhøsten 
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var på tur. Vi kommer cyklende fra 

Bønsvig på vej hjem. Oppe på bak-

ketoppen holder Elly og Kurt og 

nyder solnedgangen (det gjorde de 

meget tit, når Kurt havde hentet 

Elly i Brugsen). Emil, den lille rod 

(vi var vel 6-7 år), rækker ”fuck-

finger” til Elly .... og racer videre 

ned mod gården og gemmer sig i 

laden. Elly kører efter os, finder 

min mor Ilse og fortæller, at en 

lille, fræk, lyshåret dreng havde 

rakt fuck-finger ad dem – og det 

var altså ikke på sin plads. Da Elly 

var kørt, kom Emil frem og lærte, 

at det altså ikke er ok at opføre sig 

sådan! 

Skoletiden i Præstø var en dejlig 

og skøn tid. Engang da vi var til 

forældrekonsultation, kan jeg hu-

ske, at mine forældre spurgte til 

mål for historieundervisningen. 

Min historielærer Aksel svarede: 

”Lærkes mål handler vist mere om 

de mål, hun er god til at score i 

fodbold!” Han var en lun fyr, ham 

Aksel. Han var jo også min fod-

boldtræner, og jeg var ganske rig-

tigt ikke særlig interesseret i årstal 

og kongerækker. Og ja, fodbold 

var en stor del af min barndom. 

Det startede på Jungshoved stadion 

med alle drengene – Kenneth på 

mål – og så var det bare derudaf. 

Britt Hansen lavede senere et da-

mehold. Jeg var dog stadig kun 9-

10 år, men hold da op, hvor vi spil-

lede… Line, Tanja, Bonde… he-

he, det var fantastisk! 

Det var lidt af en krise for mig at 

komme hjem til Bønsvig efter et år 

på Oure Efterskole – hjem til lan-

det og i gang med gymnasiet, 

hmm…. Skolebussen gik ikke så 

tidligt, og da jeg var den eneste, 

der skulle til Næstved så tidligt, 

blev jeg hentet kl. 6.10 af taxaen. 

Ankom 06.30 til Præstø Rutebilsta-

tion (så kunne taxaen nå morge-

nens anden kørsel). Afgang 07.05 

med 79eren til Næstved og an-

Lærke og Luni fjerner sne fra 2CVén 
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komst til gymnasiet kl. 07.45, klar 

til skole. Uhh... det var altså en lidt 

hård tid, næsten 4 timers transport 

dagligt – og alt for meget skolear-

bejde. 

Jeg flyttede hjemmefra efter 3.g. 

Jeg arbejdede nogle år i Tyskland 

og Østrig. Nu er jeg tilbage i DK, 

og startede for 4 år siden en kunst-

bar og restaurant i Kødbyen i Kø-

benhavn, men der er stadig ikke 

noget bedre end at dreje ud ad 

Jungshovedvej mod Bønsvig og 

hjem til mor og far på landet! Jeg 

kommer ikke selv til at bo på lan-

det full-time igen, men gården, den 

bliver i familien! Nu når jeg ikke at 

skrive mere, for i morgen skal jeg 

på skitur til Østrig med alle 

Præstøvennerne!  

Lærke Hein 

Der er ikke noget sjovere, end når 

snakken blandt os barndomsvenin-

der falder på erindringer om vores 

barndom på landet. Mange af mine 

veninder fra folkeskolen, Kloster-

nakken, og fra Jungshoved er nem-

lig stadig mine veninder i dag, og 

når først snakken om gamle minder 

og ideer er gået i gang, kan vi sidde 

og grine længe. 

Nogle af de ting, jeg husker bedst, 

er, hvor let det var at finde på ting 

at lave udenfor. Vi har bygget 

mange huler i løbet af årene, både 

nede i skoven, i træerne, i høballer-

ne, og så husker jeg, at jeg engang 

fandt min bror Lunis og fars hem-

melige hule inde i en brændestak, 

hvor de kunne sidde og drikke so-

davand sammen. 

Vi bor tæt på vandet, og det meste 

af sommeren gik med at bade. 

Hver dag gik Liv og jeg, vi var 

næsten naboer, ned og badede. At 

bunden var mudret og vandet lavt 

helt ud til sejlrenden, generede os 

ikke. Men det var ikke kun om 

sommeren, vi badede. Det var lidt 

sejt at se, hvor tidligt på året man 

kunne komme i vandet.  Husker et 

år, hvor mig og Liv var i vandet 1. 

marts, hvilket vores forældre selv-

følgelig ikke måtte vide. For at 

skjule det gik vi ind om Livs nabo 

og fik tørret vores hår med hårtør-

rer. Så var alle spor skjult, og vi 

følte os rigtig seje – og måske også 

lidt frække. 

Jeg husker også tydeligt familietu-

re til Svend Gønges hule nede i 

skoven, hvor der altid var begravet 

en skat, oftest guldmønter 

(chokolade), i bunden af hulen. Det 

var vildt sjovt og spændende, at en 

mand for mange år siden havde 

gravet skatte ned, husker jeg.  

Et år gik sommeren med at snitte 
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Fuglene set fra Hannes vindue 
Her er, hvad Hanne fra sit vindue på 

Duevangen 2 har set siden sidst: 

GRÅSPURV – BOGFINKE – BLÅMEJSE 

– MUSVIT- SUMPMEJSE – RØDKÆLK – 

GRØNSISKEN – HUSSKADE – SKOV-

DUE – SPURVEHØG – FASANER – SOL-

SORT – SJAGGER – ALLIKE og mange 

GÆS og SVANER lige uden for min 

have. 

Hanne Rasmussen 

træmænd, ligesom Emil gjorde i 

Emil fra Lønneberg. Liv og jeg fik 

lov til at holde en stor fest, når vi 

havde snittet 10 mænd hver. Så 

langt nåede vi dog aldrig! 

Nogle gange lykkedes vores fanta-

sifulde ideer mindre godt. Ofte 

lavede vi butik ude ved vejen, hvor 

vi solgte påfuglefjer, saftevand og 

blomster. Det var da hyggeligt, 

men meget begrænset, hvor meget 

vi fik solgt – det ville være synd at 

sige, at der kom mange mennesker 

forbi i løbet af en dag. Min mor var 

nok vores største kunde. 

Om vinteren kælkede vi en masse, 

og stod på skøjter. Nogle år lokke-

de vi far til at spænde kælke bag på 

traktoren, og så gik det ellers 

stærkt på kælk rundt i Bønsvig. 

Når man tænker tilbage, var det 

rigtig smukt med sne hernede. Lan-

det som legeplads for os børn var 

helt fantastisk, og i dag er det så 

hyggeligt at sidde i København, 

hvor vi nu alle bor, og huske tilba-

ge og dele minder. 

Hilsen Nadia Hein 

Alle 4 børn 
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Hvis vinteren har sluppet sit tag, kan 

man i denne tid se de første trækfugle 

på vej mod nord. 

Hvis man har lyst til at opleve sådan 

et fænomen, kan man på vores halvø 

Jungshoved tage til Roneklint. Dog 

ikke landsbyen, men ude ved kysten 

dvs. selve klinten og batteriet. 

Her fra midt i marts og helt hen til 

først i juni kan man under gunstige 

vejrforhold opleve et varieret fugle-

træk af mange forskellige arter. Vin-

den, der er en vigtig faktor, skal kom-

me fra vestlige retninger, dog aller-

bedst fra SV, og skal desuden helst 

være mindst frisk i styrke. Under så-

danne vejrforhold kan man opleve 

gæs, rovfugle og småfugle i større 

mængder. 

Mange fugle, og især dem som træk-

ker om dagen, er ledelinjetrækkere. 

Det vil sige, at de følger landskabet, 

fx langs med kystlinjer. Landfugle 

benytter ledelinjer for at undgå barrie-

rer, som for dem er hav, og omvendt 

undgår vandfugle landområder. De 

bryder sig simpelthen ikke om at væ-

re i fremmede elementer længere end 

nødvendigt. Landfugle kan ofte ikke 

flyve længere afstande uden et hvil, 

og det kan man ikke få på havet. Jeg 

har på et træksted oplevet en fugl som 

bogfinke komme udmattet ind mod 

land og set, hvorledes den prøver at 

Fugle på Jungshoved 
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lægge sig på vandet. Bogfinkens fjer-

dragt er ikke særlig  vandskyende, og 

fuglen bliver derfor for tung til at lette 

igen og drukner. Hvorfor den lægger 

sig på vandet så tæt ved land, er ufor-

ståeligt, men det viser, hvor kritisk 

det er at krydse havområder. Vand-

fugle er ikke lige så prisgivet på land, 

men undgår det helst under trækket, 

da de er mere truet under en evt. rast 

på landjorden. Når man som sagt 

sidder ved et træksted ved kysten, 

hvor fuglene skal ind over land,  kan 

man også se forskellen og respekten 

for fremmed landskab. Landfugle går 

ned i højde, og vandfugle stiger. 

Om foråret kan man ved Roneklint se 

følgende fuglearter (kun de mest al-

mindeligt forekommende nævnt) på 

træk i følgende tidsrum. 

Marts: grågås, musvåge, trane, sang-

lærke. 

April: sangsvane, bramgås, ederfugl, 

spidsand, pibeand, rørhøg, fiskeørn, 

havørn, spurvehøg, dværgfalk, stor-

spove, trane, svale, vindrossel, jern-

spurv, engpiber, hvid vipstjert, bog-

finke, kvækerfinke, grønsisken, 

rørspurv. 

Maj: bramgås (hovedtrækket), knor-

tegås, hvepsevåge, fjeldvåge, lærke-

falk, spurvehøg, gul vipstjert, skovpi-

ber. 

Sune Madsen 
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Ida Hansen, Mern, f. Nielsen (Fugl-

sangvej 1) fortæller, at hun var ung 

pige hos familien Hagedorn 1957-63. 

De var to piger, hun og Kathe, som 

sammen med fru Hagedorn passede 

villaerne i Gentofte og i Stavreby. Det 

var rengøring, madlavning, selskaber 

osv. Selvom familien Hagedorn ikke 

selv havde børn, genlød villaen ofte 

af barnestemmer. Det var familien 

Hagedorns mange niecer og nevøer, 

der skabte liv i villaen ved Niels 

Steensens hospital i Gentofte og i den 

i Stavreby. Der var ofte selskaber i 

villaen i Gentofte, og Ida husker, at 

der var travlhed i køkkenet og i spise-

stuen, hvor der kunne dækkes op til 

50 gæster. Når der var selskab, kom 

der en kokkepige fra hospitalet og 

hjalp til. Menuerne rummede mange 

Med Holger på farten (12) 
Hagedorns villa (2. og sidste del) 

Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har 

altid boet på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungsho-

ved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er 

en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse.  

Hans Christian Hagedorn, 1888-

1971, dansk læge. 

I sin disputats fra 1921 om regulati-

onen af blodsukkeret angav han en 

metode til blodsukkerbestemmelse, 

som indtil 1950'erne blev brugt 

over hele verden. Sammen med 

August Krogh introducerede Hage-

dorn i 1922 insulinbehandling i 

Danmark; de påbegyndte desuden 

en insulinproduktion og grundlagde 

i 1927 Nordisk Insulinlaboratorium 

(1989 lagt sammen med Novo til 

Novo Nordisk), der har givet Dan-

mark en førende position inden for 

dette område. I 1932 grundlagde 

han Niels Steensens Hospital (fra 

1991 benævnt Steno Diabetes Cen-

ter), som han ledede til 1963. 

Kilde: www.denstoredanske.dk 

Foto: Susanne Øhrgaard  
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spændende retter, og bl.a. blev der 

serveret østers, hvilket ikke var én, 

Ida kendte hjemmefra. 

Ida var meget glad for at tjene i huset 

hos familien Hagedorn. Hun og 

Kathe kom ofte i teateret med famili-

en, og når nevøerne og niecerne var 

på besøg, drog de to med familien i 

Zoologisk Have og i Tivoli. Den trav-

leste tid havde man, når familien flyt-

tede på landet omkring 1. maj. Så 

skulle køkkenhaven i Stavreby til-

plantes og tilsås. Der skulle høstes fra 

det tidlige forår og hen gennem som-

meren. Det var asparges, rabarber, 

mange slags grøntsager og naturligvis 

også kartofler. Når frugtsæsonen star-

tede, skulle der plukkes og syltes. Der 

var altid travlhed. Af dyr havde man 

får og høns. 

Familien Hagedorn havde også en 

robåd, en motorbåd og en sejl-

båd  liggende i havnen i Stavreby. 

Richard Petersen, Stenstrup, fortæller, 

at hans far, Arne Petersen, passede og 

vedligeholdt disse både i mange år. 

Det var også ham, 

der passede vind-

møllen ved frugtla-

geret. Arne Peter-

sen var gammel 

sømand, og han 

havde i sine unge 

dage sejlet på lang-

fart med sejlskibe, 

så han var vant til 

at klatre i højden. 

Ida fortæller, at fru 

Hagedorn roede ud 

til sejlbåden ”Ril” 

med proviant, når 

hun og hr. Hage-

dorn skulle på sejltur. Fru Hagedorn 

Middag hos Hagedorns 

Afsted på ”Ril” til Smålandsfarvandet 
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var en rigtig arbejdsom dame, husker 

Ida. Lille af vækst, og med alderen 

satte gigten sig i hendes hænder, som 

blev krogede. Det var fru Hagedorn, 

man som ung pige i huset skulle hen-

vende sig til. Hr. Hagedorn var en for 

pigerne utilnærmelig person, venlig, 

men bestemt. Det var ham, der traf de 

store afgørelser i familien. Når høsten 

i køkkenhaven var slut, pakkede man 

huset ned og drog til Gentofte med 

syltetøj og henkogte grøntsager. 

Hagedorn var, som tidligere nævnt, 

meget glad for biler. Richard Petersen 

husker, at Hagedorn på et tidspunkt 

havde en Humber med indbygget 

barskab. Det var ikke noget, man 

tidligere havde set på Jungshoved. 

Under krigen 1940-45 boede fru Ha-

gedorn hele året i Stavreby. Ida har 

fået fortalt, at det skyldtes, at Hage-

dorn skjulte jøder i kælderen i villaen 

i Gentofte, og at det derfor var bedst 

ikke at skabe alt for meget opmærk-

somhed om villaen. Han tog dog sta-

dig turen til Stavreby i weekenderne. 

Der var også en del selskabelig-

hed i villaen i Stavreby. Det var 

familie og venner, der kom på 

besøg. Familien Hagedorn hav-

de ingen selskabelig kontakt 

med folk på Jungshoved ud 

over med præstefamilien, Nor-

derø, i Stavreby præstegård. 

Pastor Norderø og dr. Hage-

dorn kom godt ud af det med 

hinanden. I de første år var for-

holdet dog en smule anstrengt, 

fordi det generede pastor Nor-

derø voldsomt, at Hagedorn absolut 

skulle støje med sin traktor i kirketi-

den. I skibet i Jungshoved Kirke hæn-

ger to lysekroner, som H.C. Hage-

dorn i 1951 skænkede kirken. De er 

fornemme kopier af den smukke 12-

armede  renæssance lysekrone, der 

hænger i skibets kor. 

H. C. Hagedorn var i sine sidste leve-

år meget plaget af Parkinsons syg-

dom. Langsomt blev han dårligere og 

dårligere. Han opholdt sig nu mere i 

Stavreby end tidligere. Han døde i 

1971, og Mitte Hagedorn døde 5 år 

efter. Villaen i Stavreby overgik her-

efter til Nordisk Insulinlaboratorium 

og blev senere købt af firmaets adm. 

direktør, Henry Brennum, der benyt-

tede villaen som feriehus. Stedets 

nuværende ejer, Anders Møller, er-

hvervede villaen med tilhørende have 

i 1991. Gården, Stavreby Strandvej 

16, blev i 1973 solgt fra sammen med 

æbleplantagen. Gården bærer stadig 

navnet, Eghus, et navn Hagedorn gav 

den. Gårdens røde stuehus er senere 

blevet nedrevet . 

Eghus Frugtplantage 1974 
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Både Holger og jeg er lidt spændte og 

også lidt betuttede, da vi på denne 

junidag i 2011 står uden for villaen. 

Ingen af os har været her før. Det 

nærmeste Holger har været er på trap-

pen ind til huset, eller var det ved 

bagdøren? Efter at Filip har låst døren 

op, lister vi ind. Alle tager vi skoene 

af, for ikke at svine gulvet til, og går 

ind i det første rum. Med mindre æn-

dringer står huset, næsten som da det 

blev bygget. Facaden har fået en ny 

farve, og nogle vinduer er blevet ud-

skiftet. Det hele er stadig funktionelt 

og i gedigne materialer. Taget er af 

kobber, og træværket er både udven-

digt og inde af bedste kva-

litet. Og udsigten ud over 

Bøgestrømmen  er den 

samme, som da Hage-

dorns boede her. H.C. Ha-

gedorns arbejdsværelse i 

stueetagen står, som han 

lige har forladt det med 

skrivebord, nips og fyldte 

bogreoler. På en væg i 

gangen hænger en tavle, 

som stedets gartner Ander-

sen har lavet til familien 

som julegave i 1956. Tav-

len viser med tekst og tegninger 

samtlige frugttræer i plantagen. 

Selv om villaen har fået nye ejere, 

står den stadig som et monument 

H.C. Hagedorns arbejdsværelse i stueetage står, som han lige har forladt det med skrivebord, 

nips og fyldte bogreoler.  
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over en mand, som med dygtighed og 

flid fik sat Danmark på verdenskortet 

inden for udvikling og fremstilling af 

insulin. I 1989 gik Nordisk Insulinla-

boratorium og Novo sammen under 

navnet Novo Nordisk. Et firma, som i 

dag er førende på verdensplan i ud-

vikling og fremstilling af en lang ræk-

ke produkter inden for medicin og 

enzymer, og som i 2008 hav-

de en omsætning på 45,6 mia. 

kr. med 26.575 ansatte i 79 

lande (kilde: Den Store Dan-

ske). 

Hvordan gik det så til, at det 

netop blev Stavreby, familien 

Hagedorn valgte, da de skulle 

finde sig et sted på landet? 

Richard Petersen mener, at de 

faldt for stedet under en sejltur 

gennem Bøgestrømmen. Ida 

Hansen har hørt, at Hagedorn 

faldt for stedet en dag, han i sit 

sportsfly fløj hen over Jungs-

hoved. Begge dele kan jo godt passe.  

Tak for oplysninger fra: Ida Hansen, 

Richard Petersen, Filip Rasmussen 

og Max Olsen. 

Kilde: ”Dr. Med. H.C. Hagedorn og 

det danske insulin-eventyr” af Tor-

sten Deckert (Poul Kristensens For-

lag 1998). 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Tavle, som stedets gartner Andersen har lavet til familien 

som julegave i 1956. 

Udsigten ud over Bøgestrømmen  er den samme, som da Hagedorns boede her.  
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Om lidt er det påskefrokosttid, og 

sådan skal det være. 

Men der er ikke nogen der siger, at vi 

behøver ligge helt brak efter en fro-

kost med store mængder kalorier og 

fedt og alt for lidt fuldkorn og grønt-

sager. Husk, at det er en belønning og 

ikke en straf at lave mad, der BÅDE 

smager guddommeligt, og som også 

er godt for din krop – også kaldet 

sundhed. De to verdner kombineret i 

én – det er fantastisk! Her er derfor 

opskrifter, hvor der er tunet op for 

grøntsagerne i karrysilden og ned for 

fedtet i en fantastisk kage.  

Sæsonmæssigt er der et par måneder i 

foråret, hvor vi venter med længsel på 

de spæde nye sommergrøntsager. 

Imens må vi spise op af æble-, løg- og 

kartoffel-lageret.  

Hjemmelavet karry-

sild med æble, rødløg 

og bladselleri 
4 pers. 

Fyld: 

2 hele marinerede sildefileter i mund-

rette stykker – evt. Ruths Christiansø-

sild 

1 stort, sødt æble – gerne med rød 

skræl for farvens skyld – i bittesmå 

tern 

½  meget finthakket rødløg 

2 bladselleristænger i tynde skiver  

1 bundt frisk finthakket dild eller 2 

tsk. tørret dild – gem lidt til pynt 

Karrycreme: 

½  dl skyr eller fromage frais 

1 spsk. god mayonnaise 

1 spsk. revet løg 

½ spsk. god karry – eller efter smag 

½  spsk. rørsukker eller almindeligt 

sukker 

Havsalt  

1 spsk. æbleeddike  

½ tsk. gurkemeje (for farvens skyld) 

Pynt: 

Frisk dild  

Bladselleritoppe 

Sild, løg, æble, bladselleri og dild 

vendes sammen. Cremen røres sam-

men, smag til, og vend det hele sam-

men. Pynt med dild og bladselleritop-

pe. Serveres på tykke skiver hjemme-

bagt fuldkorns-

rugbrød. 

Citronmåne med citroncreme 
Ca. 12 stykker 

3 små æg 

150 g flormelis 

200 g skrællede kartofler 

300 g marcipan 

Saft fra 2 økologiske citroner 

Skal fra 2 økologiske citroner 

1 dl kartoffelmel 

1 dl hvedemel 

2 tsk. bagepulver 

Påskefrokost med god mavefornemmelse 
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Glasur: 

150 g Philadelphia light 

Saft fra 1 lille økologisk citron 

Skal fra 1 lille  økologisk citron 

Skær kartoflerne ud i grove tern, og 

kog dem i lidt vand uden salt. Når 

kartoflerne er møre, afkøles de og 

moses med en gaffel. Pisk æg og flor-

melis skummende. Ælt kartoffelmos, 

citronsaft, citronskal og marcipan sam-

men til en jævn masse. Vend kartoffel

-marcipan-massen sammen med æg-

sukker og pisk mel, bagepulver og 

maizena i. Hæld dejen i en bagepapir-

foret form, og bag ved 180°C i ca. 35 

min. Imens røres friskost med saft og 

skal fra citron. Når kagen er bagt og 

afkølet, smøres friskosten på. 

Rigtig god smag og behag fra 

Birgitte Escherich  

JIF’s historie 1981-83  

Bestyrelsesmøde hos Ole Basland 

19.1.81. Brev fra miljøkontoret om 

vores kiosk i klubhuset, den må bru-

ges til salg af øl og sodavand + ind-

pakkede madvarer. Der er startet en 

ungdomsklub i klubhuset – det er på 

prøve – de skal være 14-18 år. Ung-

domsklubben står for det, vi skal bare 

lægge lokale til. Vi er blevet enige 

om, at formand og kasserer ikke kan 

gå ud af bestyrelsen samme år. 

Generalforsamling i klubhuset 27.1. 

81. Valg til dirigent: Carsten Larsen. 

Generalforsamlingen er indvarslet for 

sent, men ingen havde noget at ind-

vende. Uddrag af formandens (Tonny 

Vangs) beretning: Et stort øjeblik, at 

vi kan holde generalforsamling i eget 

klubhus. Serie 5 er rykket op i serie 4. 

Afholdte stævner – som hovedsagligt 

er blevet afholdt af ungdomsudvalget 

– de har grebet det rigtigt an. Jog-

gingtur, ca. 60 mennesker deltog. 

Kasserer Ole Basland orienterede om 

økonomien: 531 kr. i overskud. På 

byggelånet i banken skylder vi 

200.142,82 kr. Klubhusbyggeri i alt: 

345.004,43 kr. Vi har selv ydet 

29.861,61 kr. Opgørelse af klubhus til 

materialepris 315.142 kr. På valg: 

Maja og Tonny Vang, Mogens Prip, 

Yvonne Ellegård – ingen ønsker gen-

valg. Følgende blev valgt: Mogens 

Andersen, Ole Petersen, Hanne Mad-

sen, Kjeld Petersen. Mogens Prip går 

ud af bestyrelsen, han og Ole Basland 

står som tilforordnede til det bygge-

lån i banken, og de fortsætter med 

det, til byggelånet er hjemtaget. Mo-

gens kan deltage i bestyrelsesmøder-

ne uden stemmeret. Bruserne er sendt 

ind til ombytning, Poul Ingemann vil 

gerne hjælpe med at sætte dem op. 

Der er skrevet kontrakt på facadebe-

handling, vi får det for 7.000 kr. + 

moms. Der er bevilliget 22.500 kr. til 

at lægge underlag på parkeringsplad-

sen. 38 var mødt op. 

Bestyrelsesmøde 4.2.81 hos Mogens 

Andersen. Bestyrelsen konstituerede 
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sig: Formand Kjeld Petersen, kasserer 

Ole Basland, næstformand Ole Peter-

sen, sekretær Hanne Madsen. Dilet-

tanten var en vellykket aften, bortset 

fra at maden ikke var så god – og at 

politiet kom ved 4-tiden. 

Generalforsamling i klubhuset 

19.1.82. Det blev vedtaget at udvide 

bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer. 

Den nye bestyrelse blev: Formand 

Mogens Andersen, næstformand Ma-

rianne Jensen, kasserer Ole Basland, 

sekretær Hanne Madsen og menige 

Knud Rasmussen, Bjarne Pedersen, 

Kjeld Pedersen, Ole Petersen og Hen-

ning ”Sofus” Hansen. Der blev nedsat 

følgende udvalg: Bold-, hus-, gymna-

stik- og festudvalg. 

Bestyrelsesmøde 24.3.82 hos Ole 

Petersen. Præstø Ungdomsklub må 

ikke trykke vores klubblad, der må 

ikke være annoncer i bladet, så vi må 

desværre sige nej tak til buddet. Da-

mesenior mangler varmt vand til bad 

efter træningen. Grunden er drengeju-

nior, som bader for længe. Løsningen 

på problemet vil Sofus tage sig af – 

lukke for vandet efter 10 min. brug. 

Bestyrelsesmøde 27.9.82 hos Kjeld 

Pedersen. Joggingtur starter søndag 

3.10. Distancerne er 5, 10 og 20 km. 

Man kan gå, løbe eller cykle. 10 kr. 

pr. deltager. Årets idrætsudøver bliver 

Ole Petersen for sin store interesse 

som spiller, bestyrelsesmedlem og 

fodboldtræner.  

Bestyrelsesmøde 16.12.82 hos Bjarne 

Pedersen. Mern Idrætsforening har 

bedt om lov til at låne tegningerne 

over vores klubhus, hvad vi har sagt 

ja til. 

Bestyrelsesmøde 18.1.83 hos Kjeld 

Pedersen. Den 

"gamle" besty-

relse står for 

dilettanten 26.2. 

Titlen på styk-

ket er "En pind 

til min ligkiste", 

og Erland Lar-

sen er instruk-

tør. Forestilling 

kl. 14 og kl. 19. 

Spisning for de 

to bestyrelser er 

kl. 16.30 i for-

samlingshuset. 

Evt. udgifter til 

tapetsering af 

scenen deler de Drengehold. Træner Arne Hansen 82-83  
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to foreninger. Bloktilskuddet fra 

kommunen ændres fra en gang om 

året til kvartalsvis bagud. Formanden 

for haludvalget har sendt et brev til 

foreningen angående bordtennis i 

hallen. Flere drenge laver mere balla-

de, end de spiller bordtennis. Den nye 

kasserer, Marianne Jensen, har gjort 

regnskabet op, 

og der viser sig 

et stort driftsun-

derskud. For 

øjeblikket aner 

vi ikke, hvad vi 

skal gøre for at 

skabe en større 

indtægt til for-

eningen. En an-

nonce i Politik-

ken angående 

Superland-Cup 

beløber sig til 

1.094,34 kr., og 

ingen vil vedkende sig annoncerin-

gen. Marianne kontakter Politikken. 

Generalforsamling 26.1.83 i klubhu-

set. Elly og Kurt Poulsen har overta-

get kiosken. Marianne oplæste regn-

skabet, der viste et underskud på 

47.419,83 kr. Hvis vi trækker udgif-

terne til P-pladsen fra, slutter vi med 

et underskud på 34.000 kr., og udgif-

terne til klubhuset er vedvarende på 

ca. 82.000 kr. Hvis det fortsætter, 

slutter vi med et underskud på om-

kring 25.000 kr. i 1983. Det kan JIF 

ikke leve med, der MÅ gøres noget 

STRAKS, hvis klubben skal overleve 

endnu nogle år. 

Bestyrelsesmøde 12.2.83 i klubhuset. 

Fodboldtrænere: Herrer: Claus Geert-

sen og Ivan Petersen, damer: Finn 

Rasmussen og Henning "Sofus" Wer-

muth. Serie 6 har fået ny sponsor, det 

er "Center 6" i Præstø, som består af 

Intersport, TV Huset, El-Service, Ve-

sterbro Farvehandel, AG Textil og 

Din Butik. Oldboys: Kurt Poulsen. 

Jan Andersen vil dømme alle oldboys 

hjemmekampe for 60 kr. pr. kamp. 

Miniputter: Ole Petersen, drenge: 

Jesper Struntze. Pigehåndbold, små: 

Dorthe Poulsen og store: Inge Kjær. 

Damer mangler endnu træner. Strand-

jagtforeningen ber' om lov til at låne 

klubhuset til generalforsamling. Vi 

ser os nødsaget til at sige nej p.g.a. 

vores forsamlingshus, som jo også 

skal leve. 

Bestyrelsesmøde 16.2.83. Drengehol-

det skal til Landsmesterskaber i inde-

fodbold. Vi betaler – men vil først se 

noget kontingent. Hanne har snakket 

Håndbolddamer 82-83 



54 

 

med Hans Just om flaskeindsamling. 

Der vil blive sat container op ved 

klubhuset, og vi vil køre rundt i sog-

net og samle ind. Pottemageren har 

lavet gaver til gymnastiklederne 

(gratis). 

Bestyrelsesmøde 14.5.83. Vedr. 

abonnement med Falck, blev vi enige 

om at sige det op. Bårse IF har 50 års 

jubilæum 26.5., der er truffet foran-

staltninger vedrørende fremmøde. 

Tilskud fra Præstø Håndværker- og 

Borgerforening på 4.500 kr. til ind-

køb af 11 stole og 1 bord til klubhu-

set. 

Bestyrelsesmøde 15.10.83. Pensio-

nistforeningen har skriftligt fore-

spurgt om at låne klubhuset til vinter-

aktiviteter. Bestyrelsen besluttede at 

give tilladelse til en gang månedlig. 

Orientering om ovenstående er skrift-

ligt afsendt til Jungshoved Forsam-

lingshus. Årets idrætsudøver: Finn 

Rasmussen, Stavre-

by. Der bliver ikke 

holdt noget i anled-

ning af 70 års dagen. 

Bestyrelsesmøde 

8.11. 83. Kurt og 

Vigga Hansen skal 

inviteres til fodbold-

afslutningen, da Kurt 

altid er flink til at 

køre for hold, der 

står og mangler bi-

ler. Vi skal have nyt 

telefonnummer i 

klubhuset fra 1.1., 

det bliver 798003. 

Hanne har været til møde angående 

filmugen i februar måned. Vi har fået 

en kontaktperson, det er Knud Jacob-

sen, Stenstrup. Benni vil gerne træne 

fodbolddamer i 1984. Ivan Petersen 

og Claus Geertsen deltager i mødet, 

fordi vi skal melde hold til i næste 

sæson, og bestyrelsen er i tvivl om, 

hvorvidt der skal meldes 1 eller 2 

hold til. Vi melder 2 hold til, og Claus 

ønsker ikke at træne mere. Ivan vil 

gerne træne begge hold, så vi finder 

en holdleder. Mogens har været til 

PKI-møde, der må ikke længere gives 

gratis kontingent til trænere, alt over 

50 kr. skal beskattes. 

Bestyrelsesmøde 14.12.83 hos Hanne 

Madsen. Vi har modtaget 2.000 kr. 

fra SDS. Vi havde samlet Faxe-

kapsler for 556 kr. 

Erland Larsen 

Gymnastikafslutning. Træner Lilla og Mette Madsen 82-83 
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Navne på billedet fra Stenstrup Skole. 

Det er taget ved juletid 1949. Det er 

alle tre klasser, der var på skolen. 

Lærerinden er frk. Karen Larsen 

1. Inge Hansen, Smidstrup 

2. Lise Petersen, Hovmarken 

3. Tove Rasmussen, Ambækgård 

4. Birthe Knudsen, Smidstrup 

5. Salme Jokela, Smidstrup 

6. Inge Jensen, Forsamlingshuset 

7. Lillian Jensen, Forsamlingshu-

set 

8. Agnethe Hansen, Smidstrup 

9. Viola  (Jungshovedgården) 

10. Birgitte Thomsen, Ambæk 

Mark 

11. Viggo Hansen, Centralen 

12. Max Wermuth, Jungshoved 

13. Jørgen Jørgensen, Jungshoved 

14. Torben Hansen 

15. Poul Larsen, Smidstrup 

16. Frits Hansen, Solbakken 

17. Palle Jensen, Smidstrup 

18. Erik Samuelsen, Vangsgård, 

Stenstrup 

19. Erland Knudsen, Smidstrup 

20. Mogens Knudsen, Jungshoved-

gården 

21. Poul Hansen, Ambæk Mark  

Stenstrup skole 1949/50 

Vi har modtaget dette skolebillede fra Erik Samuelsen, Frederiksberg 



56 

 

Torsdag 15. marts er årets sidste 

aften i spiseklubben. Det har igen i år 

været hyggeligt at lave et måltid mad 

til glade spisegæster, både nye og 

gamle. Hanne og Mogens har med 

fællessang og guitarspil været med til 

at gøre aftener ekstra hyggelige. 

Vi regner med at vende tilbage med 

spiseklubben i oktober måned. Tak 

for nu. 

Mange hilsener, Kurt og Knud 

Men så ringede telefonen! Det var 

den franske kok, Bernard Chesneau 

fra Roneklint, der tilbød at være gæ-

stekok en aften på Jungshoved Skole. 

Et godt tilbud, som finder sted 

torsdag, 29. marts 

Menuen er denne aften: 

Forret: 

Indbagt gedeost i filodej, hertil 

grøn salat 

Hovedret: 

Kalvefrikassé marengo med risso 

pasta og gulerødder 

Dessert: 

Marineret ananas med eksotisk 

krydderi 

Begge gange kan man komme og 

spise fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Køk-

kenet lukker kl. 20.00. 

Prisen for et måltid mad er 40 kr. 

(dog 50 kr. 29.3.) pr. voksen og 20 

kr. pr. barn (4-12 år). Børn under 4 år 

gratis. Til maden serveres vand. Øl, 

sodavand og vin kan medbringes. 

Deltagerantallet er max. 30 personer 

pr. gang. 

Tilmelding til: 

Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, 

tlf. 55 99 92 56 / 22 215 525 eller e-

mail til:  knudjacobsen@privat.dk 

Husk tilmelding i god tid. 

Tilmelding foregår efter først til 

mølle-princippet. 

Spiseklubben på Jungshoved Skole 

Strikkeruten 
Lørdag 24. marts kl. 14.00 

Kom, og strik med. Vi mødes ved bænken på hjørnet af Roneklintvej og Bat-

terivej. 

Jeg tager hegnstråd med til at forme små strikkekroge af. Derefter går vi strik-

keruten rundt med strikketøjet i hænderne. Det er bedst med et strikketøj, som 

er let. Strik på fire pinde eller rundpind er bedst.  

I tilfælde af regn finder vi en anden dag. 

Frem med strikketøjet, og på med støvlerne! 

Mai-Britt Bille 
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På Jungshoved er der mulighed for 

mange fine vandreture, og i alt muligt 

vejr går jeg gerne af sted. Strikketøjet 

er jeg afhængig af, og det er sjældent, 

at jeg kan nå alle mine strikkeprojek-

ter. Især tiden til at strikke strømper 

mangler. Så var det lige, at jeg kom 

på at kombinere de to ting. At gå og 

strikke strømper samtidig. 

Igennem årene har jeg i strikkebøger 

set mænd og kvinder afbilledet gåen-

de med et strikketøj i hænderne. Nok 

mest kvinder. I bund og grund hand-

lede det om at udnytte tid og ressour-

cer bedst muligt. Strikning af strøm-

per var og er et arbejde, der kunne 

udføres, når der ikke var andet arbej-

de.  

Tidligere var det ned til femårs alde-

ren, at piger og drenge lærte at strik-

ke. Drengene lærte det for at holde 

sig selv med sokker, når de tog på 

langfart med søfarten. 

Når kvinden skulle af sted for fx at 

malke, tog hun malkespanden på 

hovedet og strikketøjet i hænderne – 

tænk at hun gik med en mælkespand 

på hovedet, samtidig med at hun 

strikkede. Sikke en koordination. 

Den med malkespanden på hovedet 

har jeg droppet! 

Strikkegarnet blev via en Gillikrog 

fæstnet på tøjet, så det var muligt at 

gå frit omkring. Jeg har forsøgt i for-

skellige strikkeforretninger at købe 

en Gillikrog. Ekspedienterne har set 

lidt underlige ud, når jeg har spurgte 

Strikkeruten 
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efter en sådan. Efter en søgning på 

nettet droppede jeg indkøbet og gik 

selv i gang med et stykke hegnstråd. 

Krogen blev formet, og så var det om 

at komme i gang.  

Jeg har haft overvejelser om, hvor 

mange masker der skal til på et 

skridt… Nyt for hjernen at koordinere 

gang og strikning. Hver for sig er det 

problemfrit. At stå op og strikke er 

nemt nok, men at gå med strikketøjet 

er noget helt andet. 

Garnet kom i krogen, og så listede jeg 

mig ud af Roneklint. Jeg var ikke klar 

til at møde undrende naboer i første 

omgang. Turen gik ad Kohavevej ned 

til sommerhusområdet. Efter Esters 

hus kom strikketøjet frem, og så var 

det bare af sted. I starten med forsigti-

ge skridt, men forbavsende hurtigt 

faldt jeg ind i en strikkerytme kombi-

neret med mine skridt. Synet drillede 

lidt, hjernen arbejdede på højtryk med 

at koordinere, og jeg fik endelig styr 

på svimmelheden. Det var lidt som at 

lære at cykle. Det gik fint, og solen 

skinnede. PYH! 

På min vej mødte jeg et gående par. 

Jeg var heldigvis meget optaget af 

strikketøjet, og alligevel opfattede jeg 

deres undrende blikke – men de sag-

de ikke noget! Selv kom jeg til at 

småfnise bagefter. 

Turen gik igennem sommerhusområ-

det, via Klintestien og videre ned på 

stranden. Det gik rigtig godt med 

strikketøjet. Selv langs med stranden 

var det muligt at nyde havet, samtidig 

med at strikketøjet voksede. Ret 

smart, tænkte jeg og fik sop. 

På Batterivej mødte jeg en bil, hvor 

passagererne havde travlt med at se, 

hvad jeg havde gang i. På vej tilbage 

fra stranden standsede bilen med 

Agathe Molter og hendes datter i. De 

spruttede af grin. Forståeligt nok. De 

har tidligere været på besøg i min 

vævestue og kender til noget af det, 

jeg arbejder med. Vi fik snakket om 

mit projekt med strikketøjet. Med et 

glad glimt i øjet kørte de hjem for at 

fejre fødselsdag.  

Længere fremme mødte jeg så Karen 

fra Strandgården – og ja, hun grinede 

også. Hun havde da aldrig set noget 

lignende. Det var lige før hun klaske-

de sig på lårene af grin. Godt nok 

kom hun lige fra fest – men allige-

vel...  

Hjemme igen, og jeg havde nu fået 

strikket skaftet færdigt på strømpen. 

Samtidig havde jeg gået og ikke 

mindst fået mig et godt grin sammen 

med dem, jeg mødte på min vej. 

Sjovt. 

Dagen efter ringede Agathe for at 

fortælle mig en historie. Historien var 

dukket op hos hende, efter at hun var 
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kørt hjem. Agathes mormor, Marie 

Jensen, boede i sin tid i Roneklint, i 

det lille bindingsværkshus, hvor Mo-

na og Jørgen bor nu (Roneklintvej 

13). Agathe boede dengang sammen 

med sine forældre i Jungshoved. Når 

mormoren skulle besøge Agathe og 

hendes forældre, gik hun fra Rone-

klint til Jungshoved. En tur på 3 kilo-

meter, og mormor GIK OG STRIK-

KEDE hele vejen frem og tilbage. 

Agathe fortæller, at mormoren altid 

havde et strikketøj i hænderne. 

Agathes historie blev jeg ret glad for. 

Så på Jungshoved gik Marie Jensen 

og strikkede. Måske har andre her på 

halvøen oplevet det samme. Nu er det 

mig, som går og strikker, og måske er 

der andre, som gerne vil gå med. 

Siden da har jeg på mine gåture fået 

strikket tre par sokker. Her i denne 

tid, hvor det er koldt, har jeg vanske-

ligt ved at strikke ude, men det bliver 

bedre, når foråret kommer igen. 

Mai-Britt Bille 

NB. Agathe skal til at lære mig at 

hækle, så det bliver spændende. Må-

ske er det muligt at hækle og gå sam-

tidig. Hvem ved! 

Juletræsfest 
Børnenes juletræsfest på Jungshoved 

blev endnu engang holdt i hyggelige 

rammer 3. juledag i Forsamlingshuset 

med julemand og nisseorkester. Til 

festen kom der 32 børn med deres 

forældre, og det er et tilfredsstillende 

fremmøde. Der blev dan-

set om juletræet, leget 

lege – ikke mindst stole-

legen, som børnene el-

sker. Herefter var der 

lotteri med mange flotte 

gaver fra forretninger i 

Præstø.  

Vi har besluttet i 2012 at 

holde børnenes juletræs-

fest på en anden dato:  

Søndag den 9. december kl. 16.00 

2012 . 

Årsag til flytningen er, at vi vil se, om 

det giver et større fremmøde. Der er 

mange, der er på juleferie 3. juledag. 

Med venlig hilsen, 

Bettina & Henrik Pedersen 
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JUNGSHOVEDKALENDER 

GUDSTJENESTER 
  Jungshoved Allerslev 
Søndag 11. mar. 14.00 Konfirmandernes  Gudstj. 10.30 

Søndag 18. mar. 10.30 Ingen 

Søndag 25. mar. Ingen 10.30 

Søndag 1. apr. 9.00 Morgenmad kl. 8.15 10.30 

Torsdag 5. apr. 10.30 9.00 

Fredag 6. apr. Ingen 10.30 

Søndag 8. apr. 10.30 9.00 

Mandag 9. apr. Ingen 10.30 

Søndag 15. apr. Ingen Ingen 

Søndag 22. apr. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Onsdag 29. apr. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

Fredag 4. maj 10.30 Ingen 

Søndag 6. maj 10.30 Konfirmation Ingen 

Søndag 13. maj Ingen 10.30 Konfirmation 

Torsdag 17. maj 10.30 9.00 

Søndag 20. maj 10.30 Friluftsgudstjeneste Ingen 

Søndag 27. maj 9.00 10.30 

Mandag 28. maj Provstidag Provstidag 

Søndag 3. jun. 10.30 9.00 

Søndag 10. jun. Ingen 10.30 

Søndag 17. jun. 10.30 Ingen 

Lørdag 23. jun. 20.00 Ingen 

Søndag 24. jun. 9.00 10.30 

Torsdag 15. mar. Kl. 15.00-17.00. Pensionistforeningens Bowlingtur 

Torsdag 15. mar. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Mandag 19. mar. Kl.19.00. Dialogmøde. Jungshoved Lokalråd. Jungshoved Skole 

Onsdag 21. mar. Kl. 19.30. Foredrag på Allerslev Præstegård 

Lørdag 24. mar. Kl. 14.00. Strikkeklubben. Hjørnet af Roneklintvej og Batterivej 

Søndag 25. mar. Kl. 10.00-14.00. Åbent hus på Jungshoved  Skole 

Torsdag 29. mar. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Mandag 2. apr. Kl. 16.00. Pensionistforeningens generalforsamling i Forsamlingshuset 

Torsdag 12. apr. Kl. 19.00. Kulturaften. Foredrag på Jungshoved Skole 

Onsdag 18. apr. Kl. 19.30. Rokogokoret i Jungshoved Kirke 

Lørdag 21. apr. Kl. 10 -12.00. Lokalrådets affaldsindsamling. Jungshoved Skole 

Søndag 22. apr. Kl. 11.00- 15.00. Jungshoved rundt på cykel 

23.-27. apr. Afhentning af storskrald over hele Jungshoved 

Torsdag 24. maj Kl. 19.30. Gospelgudstjeneste i Allerslev Kirke 


