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Kære læser.

foreløbig sagt ja til at skrive om planter
på Jungshoved i hele 2013. Det glæder vi
os til.
På kirkesiderne kan man læse om mange
gode tilbud med studiekredse, rockkoncert og korsang foruden gudstjenesterne,
og at der 5. maj i år er 11 unge, der har
valgt at blive konfirmeret i Jungshoved
Kirke. I Jungshoved Skole afholdes det
årlige åbne hus, lørdag 23. marts. Jungshoved Lokalråd indbyder til sit årlige
dialogmøde onsdag 13. marts. Her får
man mulighed for at møde nogle af
kommunes politikere og stille spørgsmål
og få svar. JIF kan allerede nu fortælle, at
foreningens 100 års jubilæum festligholdes lørdag 22. juni. Det glæder vi os til.
Alt dette, og en hel masse andet spændende læsestof findes på de følgende
sider.
Inde i bladet kan man se, at bladets økonomiske situation i år er meget fin –
takket være gavmilde frivillige bidrag fra
læserne, JIF og forsamlingshuset samt de
faste bidrag fra lokalrådet, skolen og
menighedsrådet. Vi ønsker alle et godt
og spirende forår! Redaktionen.

Velkommen til det første blad i det nye
år. I bladet fortælles om en lang række
aktiviteter på Jungshoved, som enten har
fundet sted eller vil finde sted i de kommende måneder. Dette blad rummer
artikler, som spænder over et aldersspekter på hele 87 år! Fra Levi på 0 år fra
Hovmarken – hvis mor fortæller så fint
om en mødregruppe – til Holger Andersen på 87 år, som igen har været på farten rundt i sognet! Vi bringer også en
flot historie fortalt af børn fra Jungshoved med tegninger fra den fortælledag,
som Jopie von Horn havde indbudt til
på Jungshoved Skole 18. november. Succesen gentages søndag 10. marts. En
anden ting, der gentages, er sangaftenen
på Jungshoved Skole, igen med Mogens
Jacobsen ved klaveret, det er tirsdag 5.
marts. I bladet bringer vi denne gang en
fin artikel af fhv. vejmand, Henning Sofus Hansen. Sofus fortæller her om sit liv
på Jungshoved fra barnsben til efterlønner. I artiklen afslører han også, hvordan
han fik navnet Sofus. Vi er også glade
for, at kunne byde velkommen til biolog
Gunvor Asbjerg, Bønsvig. Gunvor har
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Til familiens årlige julefrokost var jeg så
heldig at vinde en pose røde majsfrø.
På det vedhæftede kort stod:
”Økologiske frø fra haven i Bønsvig”.
Nu er det, jeg tænker på, hvilken have i
Bønsvig frøene mon kommer fra. Når
det bliver lidt varmere, sår jeg dem i en
urtepotte i vindueskarmen, og måske er
der nogen, der kan fortælle mere om
frøenes oprindelse, inden det igen bliver sommer.

nøje, men kunne ikke finde noget.
Temmelig misfornøjet var han
nødt til at lade Nasrudin passere
grænsen.
Allerede næste dag dukkede Nasrudin igen op ved grænsen med
æslet belæsset med hø. ”Denne
gang må jeg være mere grundig, så
jeg får ram på ham,” tænkte grænsevagten, og han splittede høet ad,
undersøgte æslets seletøj og kropsvisiterede Nasrudin, men uden at
finde noget. Igen var han nødt til
at lade Nasrudin passere grænsen.
Dette gentog sig dag ud og dag ind
i flere år. Grænsevagten kunne se,
at Nasrudin med tiden var bedre
klædt og bar juveler. Det var åbenlyst, at Nasrudin var blevet en velbeslået mand.
Efter nogle år gik grænsevagten på
pension, men han kunne ikke lade
være med at tænke på manden
med æslet. ”Jeg skulle have undersøgt æslets mund grundigere og
måske også andre kropsåbninger,”
tænkte han. En dag mødte grænsevagten Nasrudin på et marked, og
han skyndte sig hen til ham og
sagde: ”Sig mig, min ven, hvis det
bliver mellem os to, vil du så ikke
nok fortælle mig, hvad det var, du
smuglede over grænsen hver dag i

***
Ilse Hein, Bønsvig har sendt bladet
denne fortælling:
Smugleren Nasrudin kom trækkende med et æsel belæsset med
hø hen mod grænsen. En erfaren
grænsevagt spottede ham straks.
”Holdt,” sagde han, ”hvad ærinde
er du ude i?” ”Jeg er en ærlig
smugler”, svarede Nasrudin. ”Er
du det,” sagde grænsevagten. ”Så
må jeg hellere gennemsøge de dér
bundter hø. Hvis jeg finder noget,
skal du betale told”. ”Gør som du
vil”, svarede Nasrudin, ”men du
finder ikke noget i de bundter.”
Grænsevagten gennemsøgte høet
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alle de år?” Nasrudin svarede
”Æsler”.
Sufi-historie, ca. 13.århundrede. Gengivet efter hukommelsen.
***
Der var en gang, hvor høsttid og sommer hørte sammen. Det holder ikke
helt mere. I januar måned har man
kunnet høre høstmaskinerne arbejde i
energipilemarken omkring Lynggården.
Hanne Rasmussen har taget dette billede af pilehøsten.

blishønejagt og et billede fra en kold
vinterdag i Stavreby havn af en havjæger og hans jagtbytte.

***
Fra Anni Hein, Stavreby, har vi modtaget dette fuglebillede og en lille beretning:
”Det var en tidlig morgenoplevelse, da
jeg åbnede min halvdør ud til haven,
dér sad den lille, smukke fugl med hovedet på skrå og lukkede øjne. Jeg stod
nok 2-3 minutter og troede faktisk, at
den var død, men kunne ikke forstå, at
den så stod op. Hentede mit kamera,
og lige da jeg skulle til at tage billedet,
åbnede den øjnene. Glemte at tage
billedet, fordi jeg tænkte, at den trængte
til vand og fuglefrø, det serverede jeg,
inden jeg tog billederne. Den var i øvrigt ikke interesseret. Efter en stund
hoppede den videre og forsvandt. Det

***
Fra Per Sellebjerg har vi modtaget et
billede fra Strandjagtforeningens årlige
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var en skøn oplevelse, og man griner jo
lidt af sig selv, når man tænker tilbage
på det – jeg talte jo hele tiden til den,
som man taler til en baby, og i min
beundring følte jeg, at den forstod
mig.”
Anni ville gerne vide, hvilken fugl det
var, der havde besøgt hende. Bladets
fugleekspert, Sune Madsen, var ikke i
tvivl. Det var en stillids ungfugl.
***
Siden 1925 har Jungshoved fået leveret
sin strøm fra SEAS (nu SEAS-NVE)
gennem luftledninger. Nu er det slut.
Den store orkan, som ramte store dele
af Danmark 3. december 1999 og væltede mange elmaster, fik sat gang i et
omfattende jordkabelprojekt i hele
SEAS-NVE’s forsyningsområde. Nu
er det afsluttet på Jungshoved, og hele
vores elforsyning sker nu via jordkabler. Tilbage er de tomme transformatortårne og for en kort tid også de nedlagte elmaster. Hvordan stære, svaler
og andre fugle på træk, som gennem
årene har taget sig et lille hvil på elledningerne, nu vil klare sig, kan man jo
godt fundere lidt over.
***

Mange huse på Jungshoved har gennem årene haft skiftende funktioner.
Heldigvis kan man flere steder se, hvad
her var en gang.

***
Vinteren 2012-13 vekslede mellem sne
og kulde og milde dage med grønne
marker. Den første sne faldt allerede i
begyndelsen af december og helt til 23.
december var chancerne for hvid jul til
stede. Et tøvejr 24. december afgjorde
dog sagen!
Knud Jacobsen, Stenstrup
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Planter på Jungshoved (18)
Skælrod
Skælrod, Lathraea squamaria, er en
tidlig forårsplante, der kan ses i april til
maj – hvis den har ”tænkt” sig at blomstre det år. Når man ser planten, er det
blomsterstanden, man ser, og den er
lyserød eller hvidlig.
Skælrod er ikke en voldsomt almindelig
plante, men findes bl.a. i Bønsvighoved
Skov syd for Lodshuset, hvor skoven
er en blanding af hassel og navr. Man
skal være lidt heldig for at se arten, da
den ikke blomstrer hvert år. Den har
en meget langsom vækst og lever det
meste af tiden under jorden. Hvis man
er så heldig at finde den, kan man, hvis
man forsigtigt fjerner løse blade omkring planten, nogle gange se den skællede, hvide jordstængel, der har givet
den navnet. Navnet er faktisk lidt misvisende, da det ikke er rødderne, der er
skællede, men den underjordiske stængel.
Planten har ikke nogen egentlige blade,
og hovedparten af planten befinder sig
under jorden. Det skyldes, at planten er
en snylter – faktisk en helsnylter. Der
findes to typer af snyltende planter –
halvsnyltere og helsnyltere. Halvsnylteren har klorofyl, også kaldet bladgrønt,
der i planterne omdanner sollyset til
energi/næring, men kan ikke uden næring fra en værtsplante udvikle sig helt
færdig, så den kan formere sig. Helsnylteren mangler fuldstændigt klorofyl og
et normalt rodsystem, og den er derfor
totalt afhængig af at få vand og næring
fra sine værtsplanter. Skælrod snylter

En hvidlig udgave af skælrod.
Foto: Gunvor Asbjerg

ved at bore sine rødder ind i værtsplantens rødder og hente næringsstofferne
der. Med snyltestrategien undgår skælrod at skulle konkurrere med de andre
forårsplanter om lyset. Den snylter
oftest på rødderne af hassel, men fin7

des også på andre løvtræer bl.a. el og
bøg.
Blomsten bestøves af humlebier, der er
nogle af de tidligste insekter om foråret.
Når frøene er modne, samles de op af
myrer. Frøene har nemlig et lille vedhæng, der er fyldt med fedtstoffer og
proteiner, som myrer sætter stor pris
på. De samler derfor frøene og spreder
planten på den måde.
Hvis du i foråret går ud og leder efter
skælrod og finder den andre steder på
Jungshoved, end jeg har beskrevet, så
er jeg meget interesseret i at vide, hvor
den står.
Gunvor Asbjerg, Bønsvig

Lidt om Gunvor Asbjerg:
Jeg flyttede til Bønsvig september 2012
sammen med min kæreste Steen Hansen. Vi havde før da boet til leje på Gl.
Oremandsgård mindre end 10 km syd
for Bønsvig. Vi er begge glade for natur og for at cykle, så Jungshoved var
ikke nyt land for os. Jeg arbejder som
botaniker i Naturstyrelsen Storstrøm i
Nykøbing Falster og laver overvågning
af vegetation på overdrev, enge, moser
m.v.. Derudover laver jeg også overvågning af forskellige arter bl.a. fugle,
hasselmus og padder.

En lyserød udgave af skælrod i Busene Have på Møn. Foto: Gunvor Asbjerg

8

Biblioteket på Jungshoved Skole
være åbent, når skolen er åben for øvrige aktiviteter. Der vil senere blive sat
skilt op i biblioteket vedrørende åbning
i sommerhalvåret.
Anne Okholm og Torben Stade Nielsen er ”bibliotekarer”.
Lise Jacobsen

I det nyistandsatte lokale i stueetagen er
der indrettet bibliotek. Her kan du låne
en bog og sætte den i afleveringskassen,
når du har læst den. Du kan også skænke bøger til samlingen ved at lægge
dem i kassen i biblioteket. Tak for de
mange bøger, vi allerede har modtaget.
Du er også velkommen til at sidde i
biblioteket og læse. Her vil foreløbig

FORTÆLLEDAG FOR BØRN OG FORÆLDRE
SØNDAG 10. MARTS KL.11.00
på Jungshoved Skole, 1.sal.
Jopie von Horn har sagt ja til at lave endnu en hyggelig fortælledag. Børnene skaber selv fortællingen ud fra et kort oplæg om, hvor historien foregår, imens Jopie
tegner en illustration på tavlen.
Herefter digter de selv på skift det videre forløb, som bliver til nye tegninger. Ingen ved, hvordan det hele ender.
KOM SELV, OG VÆR MED – HUSK MASSER AF FANTASI!
Læs, og se sidste gangs historie og tegninger her i bladet side 45.
Entré gratis, medbring evt. kaffe/te, drikkelse til børnene, vi sørger for lidt hjemmebag.
På gensyn, venlig hilsen Jungshoved Skole og Jopie
9

De spæde på Jungshoved

Det var en glædelig nyhed, da vores
sundhedsplejerske kort før juletid kunne fortælle, at vi kunne oprette en
mødregruppe herude på Jungshoved.
Min kæreste Mikkel og jeg blev 1. december forældre til en skøn dreng, og
jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg
skulle til Præstø for at være med i en
sådan gruppe. Det forholdt sig imidlertid ikke sådan, for i oktober sidste år
kom en pige og en dreng til verden
med adresse herude. Hermed var der
mulighed for at danne en gruppe for os
tre mødre og børn.
Vi har alle haft den samme sundhedsplejerske, og er alle førstegangsfødende. Vi har en aftale om at besøge hinanden skiftevis én gang om ugen, hvor
vi hygger os med lidt let frokost og har

en masse gode samtaler. Det er en fornøjelse at ses og følge børnenes udvikling. Til møderne giver vi hinanden
gode råd og deler de oplevelser, der er
ved at få et barn. I den første tid kan
der opstå situationer, hvor man som
mor eller far kan blive i tvivl om, hvad
der nu er rigtigt/forkert. I mødregruppen kan vi spørge hinanden til råds og
hjælpe, så vi ikke står alene med tvivlen.
Det er nu ikke kun snakken om børn,
vi får tiden til at gå med. Et emne, som
drøftes jævnligt, er de kære mænd, der
er på arbejde, og som ikke er med i
gruppen. De er bestemt ikke glemt og
får tit et ord med på vejen – hvad vi
her taler om, må vi hellere undlade at
beskrive, men vi har planer om at mø10

des alle, hvor børn, fædre og mødre er
sammen.
Udover mødregruppen tilbyder Vordingborg Kommune et kursus, der
hedder ”En god start sammen”. Her
mødes forældre, der er nogenlunde lige
langt i graviditeten og derfor også har
børn, der er lige gamle. Kurset forløber
over tre år, og det er fagpersoner som
sundhedsplejerske, jordmoder, psykolog og pædagoger, der underviser. Her
er det ikke kun mødre, der deltager,
fædre og børn er også med. Kurset
fungerer rigtig godt, blandt andet fordi
fædrene bliver inddraget og hørt. Det
betyder, at de ting, der nogle gange
fylder i hverdagen, bliver sagt, hørt og
talt igennem. I ”En god start sammen”

er der rum og mulighed for dette. I
forbindelse med kurset udbydes der
gratis arrangementer som stimulastik,
førstehjælp til spædbørn og overgangskost.
Når en ny jungshovedborger kommer
til verden, og det er muligt at danne en
mødregruppe herude, er det ikke kun
glæden ved den lille nye spire, men
også glæden ved at mødes med andre
mødre, børn og fædre og ad denne vej
få nye bekendtskaber, som forhåbentligt vil holde i mange år frem.
Hilsen mødregruppen på Jungshoved
Mille Larsen
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Et sted på Jungshoved (8)
Jungshoved Vindmøllelaug
Af Søren Pedersen, Ambæk Mark

I 1986 blev jeg kontaktet af Rika Ramsey, Over Lyngen. Hun fortalte med
begejstring om vindkraft og mente, at
det var på høje tid, vi lavede et vindmøllelaug på Jungshoved. Ideen med at
producere sin egen rene elkraft var jo
fascinerende. Rika havde allerede gjort
et stort forarbejde, havde kontakt med
flere møllefabrikanter og fundet den
helt rigtige placering til en vindmølle.
Rika er jo ikke en dame af få ord, så
hun overbeviste mig om, at jeg var den

helt rigtige i den arbejdsgruppe, hun var
ved at oprette. Til daglig arbejdede jeg
som flymekaniker og havde erfaring
med vedligeholdelse af helikoptere, og
en vindmølle var jo sådan set bare en
helikopter, hvor rotoren sad lodret, så
Rika mente, jeg var den rette til at stå
for teknikken.
En placering af møllen mellem Bøgestrømskolen og Stavreby Havn, i et skel
mellem to af Nygårds marker, var af
flere eksperter blevet vurderet som
12

optimal, og derfor blev lodsejeren: Jørgen Nielsen, Nygård tilsluttet gruppen.
Allan Capion, Bøged Strandvej, som
var meget vindkraftinteresseret og positiv over for ideen, kom også med i
gruppen. Arbejdsgruppens sidste medlem var Kurt Særslev, Ambæk Mark.
Kurt var rigtig god til alt med tal og
økonomi og var derfor et stort aktiv, at
Kurt også havde en pc og kunne bruge
den, hvilket ikke var så almindeligt i
1986, var en stor gevinst for arbejdsgruppen og siden for møllelauget.
Drevet af ildsjælen Rika tog arbejdsgruppen nu fat på at finde løsninger på
alle de praktiske problemer, der var i
forbindelse med at etablere et vindmøllelaug. Rigtig mange regler, jura, økonomi og tekniske specifikationer skulle
der tages stilling til. Vi meldte os ind i
Danmarks Vindmølleforening og fik
rigtig god hjælp derfra, især deres tekniske konsulent ydede os uvurderlig støtte.
Valget af møllefabrikat var ikke nemt,
på dette tidspunkt var der rigtig mange
møllefabrikker på markedet. En grovsortering bragte os ned på ca. 10 forskellige mølleproducenter, som der
blev holdt møde med. Der blev sammenlignet og diskuteret både teknik og
økonomi, og til sidst stod valget mellem Bonus, Vestas og Danwin. Vestas
var på det tidspunkt i betalingsstandsning, så gruppen var enige om at pege
på Danwin, bl.a. fordi det var et sjællandsk firma, hvilket vi forventede ville
gøre det nemmere og hurtigere at få
lavet service og reparationer på møllen.

På et orienteringsmøde i Jungshoved
Forsamlingshus 24. februar 1987 fremlagde gruppen sit forslag, støttet af
konsulenten fra Danmarks Vindmølleforening, en repræsentanter fra Danwin
vindmøllefabrikken, sparekasse og kreditforening. De næsten 100 fremmødte
på mødet var meget positive over for
arbejdsgruppens projekt, og allerede på
mødet stod det klart, at interessen var
så stor, at der var basis for at rejse to
stk. 180 kWh møller.
Efter det meget positive orienteringsmøde gik gruppen i gang med planlægningen. Der skulle laves aftale med
lodsejeren, elselskabet, driftslederen,
møllefabrikanten, laves ansøgninger til
amt og kommune, udarbejdes forslag
til vedtægter m.m. At få tilladelse til
opstilling af møllerne var et langt større
problem end først antaget. Kommunen var der ikke de store problemer
med, langt værre var det med at få en
tilladelse fra amtet. Kommunens og
amtets regler kolliderede i flere tilfælde,
og vi fik da også afslag på den første
ansøgning. Så var det om igen med en
ny ansøgning til amtet. Samtidig skrev
vi direkte til alle udvalgsmedlemmerne,
med alle vores gode argumenter, og det
gav pote. I januar 1988 opnåede vi
endelig amtets godkendelse. Den 8.
maj var der tilsagn fra anpartshaverne
om køb af alle 808 anparter, så nu kunne Jungshoved Vindmøllelaug blive en
realitet. Møllelauget blev startet på en
stiftende generalforsamling i Jungshoved Forsamlingshus 8. juni 1988. Arbejdsgruppen blev valgt som bestyrelse
og konstituerede sig med undertegnede
13

som formand, sekretær: Rika Ramsey,
kasserer: Kurt Særslev, bestyrelsesmedlemmer: Allan Capion og Jørgen Nielsen.
Papirarbejdet fortsatte for den nyvalgte
bestyrelse, og sidst på sommeren blev
der lavet fundamenter til de to møller
og opstillet transformator. I løbet af
oktober blev møllerne rejst, dette bliver
ret kaotisk, en lang periode med regn
havde gjort jorden våd og meget blød
med det resultat, at de store lastbiler og
kraner kørte fast, og der måtte udlægges et stort antal køreplader. Det tog
tid, og opsætningen blev noget forsinket. Men endelig var alt klart, møllerne
kom i drift og begyndte at producere
ren vedvarende energi til de 77 anpartshavere.
Det var nu spændende at se, om møllerne kunne producere det, der var
lovet af fabrikanten. Sidst i maj 1989
holdt møllelauget ”Åben Mølle” for
alle interesserede. Vi kunne nu konstatere, at produktionen ikke helt levede

op til forventningerne, men vores forsigtige budget gjorde, at økonomien
hang udmærket sammen.
Der havde været enkelte små driftsstop
men ikke noget alvorligt, men så midt
på sommeren får vi et generatorhavari,
som heldigvis dækkes af garantien. Der
er på dette tidspunkt et generelt problem med generatorhavarier på vindmøller, og mange fabrikanter arbejder
på at finde en årsag til problemet. Gennem Dansk Vindmølleforening kommer vi i kontakt med andre Danwin
mølleejere og danner ”Danwin ErfaGruppen”, hvor vi hjælper hinanden
især med tekniske problemer omkring
vores møller, en ordning vi havde meget glæde af de kommende år.
Firmaet Danwin går konkurs i 1990,
men heldigvis starter en af firmaets
mest erfarne teknikere et servicefirma,
så der er ikke noget problem med at få
møllerne vedligeholdt.
Den 11. januar 1990 udbryder der
brand i mølle 2, sandsynligvis pga. et
generatorhavari.
Hele mølletoppen udbrænder,
og kun tårnet kan
genanvendes.
Forsikringen dækker skaden, og servicefirmaet genopbygger møllen, denne gang med en
anden og bedre
generatortype.
Ved generalforsamlingen i 1992
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indskudte kapital forrentet og tilbagebetalt, et meget tilfredsstillende resultat.
Knud Jacobsen trådte ud af bestyrelsen
i 1996 og blev erstattet af Bo Henriksen. Denne bestyrelse fortsatte så til
møllelaugets opløsning i 2002.
Afregningsprisen på vindmølleproduceret el blev væsentligt forringet i efteråret 2001. Bestyrelsen udarbejdede et
nyt budget, men kunne ikke få økonomien til at hænge forsvarligt sammen.
Møllernes alder og de større driftsomkostninger, vi måtte forvente, kunne
nemt resultere i et stort underskud på
driften, som anpartshaverne så skulle
udrede. På en ekstraordinær generalforsamling 12. november 2002 blev det
med stort flertal besluttet at nedlægge
Jungshoved Vindmøllelaug.
For mig var det meget vemodigt at
være med til at nedlægge Jungshoved
Vindmøllelaug, som havde været en
stor del af mit liv de foregående 16 år.
Jeg havde stort set dagligt været i kontakt med møllerne. Men som den øvrige bestyrelse fandt jeg det uforsvarligt
at fortsætte, det ville nærmest være at
spille hasard med andres penge. Den
opbakning og tillid, jeg har mærket i
min tid som formand for Jungshoved
Vindmøllelaug, har været en meget
positiv oplevelse. Som et kuriosum kan
jeg til sidst nævne, at jeg var medlem af
bestyrelsen for den landsdækkende
Danwin erfa-gruppe. Gruppen blev
nedlagt i 2002, men bestyrelsen fungerer stadig med to årlige møder, hvor vi
har ekskursioner til nye anlæg og holder os orienteret om udviklingen indenfor naturlig energi.

afløses Jørgen Nielsen af Knud Jacobsen i bestyrelsen. Møllelauget forbedrer
til stadighed møllerne med bl.a. nye
vinger og bremsesystemer for at optimere driften af møllerne. Da økonomien er god i møllelauget, vælger vi i 1995
at udskifte generatoren i mølle 1 til en
anden og bedre konstruktion, idet forsikringsselskabet ikke længere ville
dække driftstab pga. driftsstop. Møllerne kører nu rimeligt godt, der er stadig
vedligeholdelse og service, der skal
udføres, men ikke mere, end det kan
holdes inden for budgettet.
Møllerne havde i december 1993 produceret i fem år, og vi kunne konstatere, at anpartshaverne havde fået deres
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Jungshoved Pensionistforening var på
tur til Lübeck i november måned. Bestyrelsen var spændt på, om vi kunne
fylde en bus, det gik fint vi var 56 personer af sted.
Vejret var med os, og der blev spist
pølser og drukket gløgg og glühwein.
Efter Lübeck gjorde vi holdt ved en
grænsebutik, hvor vi gjorde en del indkøb. Det var godt, vi ikke havde noget
bagage, for så kunne vi ikke have alle
varerne med hjem. Det var en god tur,
så nu må vi se, om vi evt. skal tage det
op igen til november 2013.

havde med, blev solgt ved aktion, folk
var flinke til at byde på dem.
Jungshoved Pensionistforening kunne
igen i år glæde sig over et stort fremmøde til foreningens fastelavnsarrangement på Jungshoved Skole, tirsdag 5.
februar. Mere end 50 gæster var mødt

Julefrokosten, som vi afholdt i december måned i forsamlingshuset, var
ovenud tilfredsstillende for bestyrelsen.
Der var 86, der deltog. Det
var ca. 50% af vores medlemmer. Kan man så ønske sig
det bedre? Tak for det. Festudvalget havde dækket smukke juleborde og pyntet juletræet, Mogens kom og spillede
for os, så der blev sunget julesange og -salmer, udenfor lå
sneen, så der var rigtig julestemning. Pakkerne, som man
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op til frokost og tøndeslagning i skolens flot pyntede gymnastiksal. Der
blev slået til to tønder – én til damer og
én til herrer. Der var så meget slag i
Margit Stanek, at hun slog sig til titlen
som både kattekonge og kattedronning
i damernes afdeling. Hos mændene var
det Bent Henriksen, der blev kattekon-

ge, og Carsten Gregersen, der blev
kattedronning.
Vi har generalforsamling mandag 8
april, kl. 16.00 i Forsamlingshuset,
hvor vi som sædvanligt byder på 3 stk.
smørrebrød 1 øl eller 1 vand.
På gensyn.
PBV Karen

Onsdag 13. marts kl.
19.00 er der dialogmøde med politikerne
på skolen.
Der vil bl.a. være
punkter som: 1) offentlig transport, 2)
nærdemokrati, 3) grønne planer, 4)
vores gamle transformatorstationer på
dagsordenen. Du kan stille dine spørgsmål direkte til:
Asger Dines Andersen, Birthe Helth,
Thomas Christfort, Kurt Johansen, Bo
Manderup og Lena Schroll. Ifølge
kommunens demokratiaftale med lokalrådet skal vi prioritere de vigtigste
spørgsmål, som politikerne derefter
tager med til viderebehandling i systemet, hvorefter vi får svar i begyndelsen
af juni.
Vi har været til møde med ”Grønne
Planer” afdelingen i Langebæk. Vi fik
samlet nogle ønsker sammen inden
mødet, jeg kan nævne: en masse forårsløg til at grave ned på vores grøftekanter, oprensning, pleje, beskæring m.m.
omkring gadekær, etablering af gadekær i Jungshoved by omkring regn-

vandsbassinet ved sportspladsen, etablering af stisystemer, så man kan gå
rundt om Jungshoved tæt på stranden,
parkeringsplads ved vejen til Bøndernes Egehoved.
Man er også interesseret i, om der er
steder, der er berørt af klimaforandringerne. Der er givet EU midler til at
imødegå eventuelle skader som følge af
disse. Har vi steder i vores region, der
kan komme ind under det?
Vores lille trafikgruppe har været til
møde med kommunen. Der kommer
”noget Flextur” i stedet for telebusser.
Aftalerne er ikke forhandlet på plads
endnu. Vi har gjort indsigelser og synes, vi bliver ladt i stikken; specielt for
pensionister og folk, der kører hver
dag, har vi bedt om, at der bliver lavere
takster end de, der i øjeblikket er i spil.
Men mød op, og spørg politikerne.
HUSK også, at der er generalforsamling den 6. juni 2013, og tænk over,
om ikke DU har lyst til at stille op og
gøre en forskel.
Jungshoved Lokalråd/Gerda Silke Holm
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Jungshoved Lokalråd
Nyt bordfodboldbord
Flaget var hejst, og der var små flag i
indkørslen til Jungshoved IF’s klubhus
fredag 8. februar, da det nye bordfodboldbord blev indviet. Der blev serveret kaffe, champagne, vin og kransekage, bugnende frugtskåle og slik.

derefter velkommen og glædede sig
over de muligheder, det nye bord bringer.
Peter Sveinbjørnsson fra København
fortalte derefter, hvordan han i slut
90’erne havde været med til at stifte
Danmarks Bordfodboldforening – og
gøre en leg på caféerne til en rigtig
sportsgren. De havde i 1998 været i
Paris til deres første Europamesterskab, og de kom hjem uden at have
vundet én eneste kamp; men de havde
lært en masse og haft det rigtig sjovt.
Sidste år deltog de også i Europamesterskabet, og der tog de ALLE medaljer undtagen én guldmedalje i single, de
måtte nøjes med sølv og bronze i den
disciplin. I double, dame, og damedouble vandt de alle medaljer. Den
franske producent af Bonzini borde var
imponeret over, hvad de havde opnået
på de forholdsvis få år.

Gerda Silke Holm, Lokalrådet, bød
først velkommen, takkede Rema 1000
for vin og børnechampagne, Superbest
for to store kasser frugt og nogle store
slikposer. Der var en særlig tak til Nordea fonden, først for
10.000 kr. sidste sæson
til opslagstavler, og
ikke mindst de 20.000
kr. i år til indkøb af et
flot professionelt Bonzini bordfodboldbord,
med ønsket om, at det
vil blive til stor glæde
og fornøjelse for
”børn” i alle aldre,
også de der er langt ud
over teenageårene.
Bjørn Refsgaard,
Jungshoved IF, bød
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shelters op bag ved boldbanen, er det
oplagt at afholde et Sydsjællands Mesterskabsstævne. Skolen kan også lejes
til opholdet.
Bjørn er meget interesseret i at høre fra
nogle, der er interesseret i at spille
bordfodbold på klubbasis, så vi kan få
en klub i gang. Og kunne man tænke
sig en ”familiekamp”-eftermiddag, kan
det måske også lade sig gøre. Bjørn kan
kontaktes på mobil 29315894.
Der blev spillet livligt på bordet i nogle
timer, både af de store (gamle) og de
helt små, der måtte stå på en ølkasse
for at kigge op over kanten. Traktementet var overdådigt, og der var masser af frugt og slik tilbage. Heldigvis
skulle der om søndagen være fastelavn,
så det var oplagt, at det gik ”videre” til
dette arrangement.
En spændende dag, som forhåbentlig
er begyndelsen til, at vi endnu en gang
sætter Jungshoved på landkortet.
Jungshoved Lokalråd
Gerda Silke Holm

De spiller altid i sportstøj, for – som
Peter sagde – det ER en sport, måske
en lidt nørdet én, og man skal træne og
træne og træne, hvis man vil blive god,
lige som i alle andre sportsgrene. I dag
er foreningens klublokale i København
ét af de få internationale træningssteder, hvor folk fra udlandet kommer og
træner, fordi der findes
alle de fire bordtyper, der
er anerkendt til mesterskaber.
Vores nye bord vil blive
markeret på foreningens
hjemmeside som ét af de
steder, hvor der findes et
professionelt bord. Hvis
vi i Jungshoved ville afholde et stævne, kan man
låne borde, så der fx kan
spilles fire kampe ad gangen. Når vi nu (snart?) får
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Nyt fra Jungshoved Skole
Så tag børn og legekammerater med til
en fantasifuld formiddag. Læs mere her
i bladet.

Der står en spion ude på gangen…

Ja, en fin figur klædt ud som spion med
trenchcoat, hat og briller bød velkommen ude på gangen, og inde i østlokalet
stod en helt levende spion! Det blev en
spændende aften i selskab med Henrik
Hagemann, tidligere generalsekretær i
Nordisk Råd, arrangeret af foreningen
Norden. Henrik Hagemann fortalte
levende om årene fra ca. 1980 og frem
til murens fald og tiden herefter.

Der dufter af maling…

Ja, der er blevet malet radiatorer, vindueskarme og døre på alle tre toiletter, og
der er blevet malet lofter, vægge, karme, paneler, døre og radiatorer i det
lille rum til højre for hovedindgangen.
Det pyntede! Nu er lokalet blevet indrettet til et lille bibliotek med reoler
med bøger, lænestol, borde og stole til
både børn og voksne og er nu klar til
brug. Du kan læse mere herom andetsteds i bladet. Stor, stor tak til de frivillige, der har lavet et flot arbejde.

Åbent hus, en lørdag – hvad er
nu det?
Ja, i år holder skolen åbent hus en lørdag, nemlig 23. marts. Det er dagen før
palmesøndag, så måske er sommerhusfolket også kommet til halvøen. Alle er
velkomne til at kikke indenfor i den
gamle skole mellem kl. 10 og kl. 14.
Der kommer plakater op med det endelige program i marts måned.
På gensyn
Lise Jacobsen, Jungshoved Skole

Der lyder børnestemmer…

Ja, sidste torsdag i hver måned kommer legestuen, som ellers holder til i
Allerslev gamle skole de øvrige torsdage. I Allerslev er der bl.a. en dejlig legeplads, hos os er der gymnastiksal, så det
er en god aftale. Hvis du vil vide mere
om legestuen, kan du kontakte Henrik
Pedersen tlf. 22 39 44 78. Velkommen
til børn og forældre.

Fortællelyst…

og børnestemmer var der også, da Jopie havde fortælledag 18. november
med børn og forældre. Se deres fine
historie her i bladet. Det var en hyggelig dag, som gentages søndag 10. marts.
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Status over bladets økonomi 28.12.2012
Udgifter 2012:
Trykning af 4 numre af bladet
Porto:
Julehilsen til de frivillige bladomdelere :
Kuverter:
Webbank:
Bankgebyr:

41.376,50 kr.
2.470,00 kr.
558 ,00 kr.
424,99 kr.
375,00 kr.
42,00 kr.

Udgifter i alt:

45.246,49 kr.

Indtægter 2012:
Menighedsrådet:
Jungshoved Lokalråd:
Jungshoved Skole:
Bidrag fra Jungshoved Idrætsforening :
Bidrag fra Jungshoved Forsamlingshus
Renter:
Abonnenter:
Bidrag fra læserne:

20.000,00 kr.
10.000,00 kr.
3.000,00 kr.
3.000,00 kr.
2.000,00 kr.
46,74 kr.
4.800,00 kr.
8.043,50 kr.

Indtægter i alt:

50.890,24 kr.

Saldoen på bladets konto er:

33.583,26 kr.

KULTURAFTEN PÅ JUNGSHOVED SKOLE

SYNG SAMMEN-AFTEN

TIRSDAG 5. MARTS KL. 19.00 TIL CA. KL. 20.30
PÅ 1. SAL I TEGNESTUEN
Nu synger vi igen lystige viser, højskolesange,
salmer, nye viser, årstidssange m.m.
Kan du lide at synge, så kom og vær med.
Mogens Jacobsen spiller til.
Der bliver mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen.
Alle er velkomne.
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Erindringer fra en vejmand
Mit navn er Henning Wermuth Hansen, kaldet ”Sofus”. Sofus kom af, at
min far kaldte mig Sofus Skiderik, da
jeg var lille. Sofus blev hængende, fordi
der var flere drenge i skolen, der hed
Henning.
Vi boede hele min barndom på Tågeholt, og der var mange unge at lege
med i området. Der var ikke så meget
at slå til side med, så min bror, Niels
Holger, og jeg måtte selv lave de ting,
vi skulle lege med. Vi gik meget i vandet ved Bønsvig om sommeren og
byggede tømmerflåde af bundgarnspæle, og så strøg vi rejer med net. Vi lavede også sæbekassebil af fire barnevognshjul – det var lykken. Så skubbede vi den rundt Bønsvig, og når vi kom
til købmanden, købte vi en sodavand
til deling.

len. På et tidspunkt fik vores mormor
en Velo, så den lånte vi, vist nok uden
at hun vidste det, og det syntes frk.
Andersen heller ikke så godt om. Så
kom vi i hovedskolen i Jungshoved
hos frk. Lund, lærer Nielsen og lærer
Nørskov. Det var dengang, der var wc
i gården og vandkumme midt i gården.
Den kumme er den samme, som nu
står ved rastepladsen oppe ved kirken.
I 6. klasse kom vi til Præstø til en meget stor skole, syntes vi, så vi mødtes
hvert frikvarter ved flagstangen, min
bror og jeg. Efter skoletid tjente jeg lidt
lommepenge hos Peter Holm på Marienlund, hvor der blev kørt roer og top
med heste og vogn. Jeg kan huske, at
da Holm fik traktor, glemte han, at en
traktor ikke standser, ved at man siger
pruh, så han fortsatte ind gennem gavlen på traktorhuset.
Da jeg var 16 år, kom jeg i lære
som gartner hos Kurt og Inge
Larsen i Lundegårde. Der havde jeg mange gode år. Dengang var der 10 drivhuse, så
der var nok at se til. Da oliepriserne steg, blev der lukket ned
om vinteren, så var der ikke så
meget at lave.
I 1985 blev pladsen som vejmand ledig, den fik jeg og startede 2. januar kl. 5 om morgeFra venstre: Niels Holger, Marianne og Henning (Sofus)
nen med at køre med Palle
Da vi begyndte i skolen, var det i for- Neerup i sneplov. Det blev til rigtig
skolen på Dyremarken hos frk. Ander- mange ture i årenes løb. Der kom jeg
sen de første to år. Om sommeren gik også i kontakt med rigtig mange menvi, det var ikke altid, der var luft i cyk- nesker på Jungshoved. Poul Anker,
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som jeg var sammen med i mange år,
og jeg passede Jungshoved som vores
egen have. Det hårdeste var nok, når
der skulle sættes snehegn op. Vi havde
443 stk., der skulle op. I den første
traktor var der kun plads til én, så jeg
stod ude bagpå – det kunne godt være
koldt.
Hver sommer slog vi os sammen med
Bårse og Allerslev om at lappe veje i
hele kommunen. Der lærte man alle de
små veje uden for Jungshoved at kende.
Om vinteren klippede vi grene langs
vejene, hvis vi ikke ryddede sne eller
grusede sammen med Alf Hansen. Det
kunne godt være nogle lange dage fra
kl. 4 til kl. 22, og man skulle starte næste morgen igen. Efter en uges tid med
sneplov var der ikke så meget at tale
om mere, så var det helt rart, hvis en bil
var kørt fast, så vi kunne hjælpe. En
dag, da busserne ikke kørte mere på
grund af sne, var der en ældre dame,
fru Gudmundsen,
som ikke kunne
komme hjem fra
Lundegårde til Bønsvig. Vi tog hende
med ploven, men
måtte løfte hende
hen over førersædet
på Palles bil, da den
anden dør ikke kunne lukkes op. Hun
var ellevild med at
køre med, så vi måtte køre en ekstra tur
med hende, men
hjem kom hun. Næ-

ste dag stod der seks øl hos købmand
Stanek til os fra hende.
Så var den tid forbi, hvor vi skulle køre
med i ploven, vi fik en større og bedre
traktor, så vi selv kunne rydde sne på
vejene og trække biler fri, som vi måtte
dengang (det må man ikke mere). Der
var mange andre småjobs som at bære
brænde ind hos pensionisterne. Jeg
kørte også for Knud Johansen til Brugsen. Det var noget af en oplevelse –
han sad på en skammel på bagskuffen
af traktoren. Jeg kørte også for hjemmehjælperne, når de ikke kunne komme frem, så måtte de med i traktoren.
Det var gode og spændende tider.
Så nåede vi at blive slået sammen med
Vordingborg, og samtidig var det slut
med at hjælpe lokalbefolkningen. Vi
blev kastet rundt både på Møn og i
Langebæk.
Nu er jeg gået på efterløn, og det nyder
jeg!
”Sofus”
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Nyt fra Jungshoved Idrætsforening
Fastelavn

Der kom 22 børn og deres forældre, mange flotte udklædninger, bl.a. heks, svampebob firkant, guldbarre, ninja og mange andre flotte udklædninger.
Masser af slik, frugt og juice til børnene.
Merete havde bagt fastelavsboller, men
der blev desværre ikke solgt så meget.
Det er desværre et problem, når fastelavn
ligger i vinterferien. Så er der ikke så mange deltagere.
Men en stor tak til de fremmødte.
Vi ses til næste år på fastelavns søndag,
som i 2014 først er 2. marts.
Anna Danielsen blev kattedronning og
Steen Refsgaard blev kattekonge ved
den lille tønde.
Benjamin Sørensen slog rekord. Han
blev både kattedronning og kattekonge
ved den store tønde. Stort tillykke til jer.
Hilsen Majbritt
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Svømning
Søndag 27.1.2013 afholdt JIF mikrosvømmestævne på Bosei i samarbejde
med DGI. Der var deltagelse fra svømmeklubberne i Vordingborg, Haslev,
Rødby og så os fra JIF. Det var et stort
stævne med 100 tilmeldte svømmere,
og på trods af en VM-finale i håndbold
med dansk deltagelse mødte folk talstærkt op. Der var også en masse tilskuere, så vi har nok været ca. 250
mennesker i svømmehallen.
Der var arrangeret kiosk med masser af
Meretes hjemmebag – fastelavnsboller
og chokoladekage m.v. – og det forsvandt som dug for solen
Der var svømmere i alderen 6-17 år, de
flest i alderen 10-12 år. Der var dog
også en del nye, små svømmere med,

hvor det var første gang, de prøvede et
svømmestævne, så der var nogle der
havde sommerfugle i maven.
Da resultatlisten blev aldersinddelt, var
der en masse 1. pladser til alle aldersgrupper, og de enkelte løb var også
rimeligt inddelt efter alder og hastighed. Der blev svømmet på livet løs,
og alle havde en god eftermiddag, som
sluttede med medaljer til alle.
Der skal hermed lyde en stor tak til alle,
som stillede op og gav en hånd med.
Uden jeres hjælp var det ikke muligt at
afvikle sådan et stævne med sådan et
godt forløb.
Connie Dalsgaard. JIF

1913-2013

Jungshoved Idrætsforening kan i år fejre 100 års fødselsdag.
Det glæder vi os til at fejre

lørdag 22. juni 2013.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Der vil være arrangementer ved klubhuset hele dagen og fest om aftenen.
Kom og vær med til at gøre dagen til noget helt specielt!
Læs mere i næste nummer af Jungshoved bladet.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Jungshoved Idrætsforening
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AFFALDSINDSAMLING PÅ JUNGSHOVED
SØNDAG 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 mindre end forrige år, og det er jo
den vej, det skal gå. 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 skraldespanden 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 søndag 21. april – og resten af året.
Kom i bil, til hest, på cykel, til fods, i klapvogn osv.
Tag børnene, bedsteforældrene, naboerne og vennerne
med.

PAS PÅ
MIG

Alle er velkomne!
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GUDSTJENESTER
marts-maj 2013
Jungshoved
Allerslev
3. s. i fasten, 3. mar.
10.30
9.00
Midfaste, 10. mar.
9.00
10.30
Mariæ Bebudelsesdag, 17. 14.00 Gudstjeneste med konfirIngen
mar.
mander
Palmesøndag, 24. mar.
9.00, Jesper Blomgren
Ingen
Skærtorsdag, 28. mar.
10.30
9.00
Langfredag, 29. mar.
10.30
Ingen
Påskedag, 31. mar.
9.00
10.30
2. påskedag, 1. apr.
10.30
9.00
1. s. e. påske, 7. apr.
Ingen
Ingen
2. s. e. påske, 14. apr.
9.00
10.30
3. s. e. påske, 21. apr.
Ingen
9.00 Jesper Blomgren
Bededag, 26. apr.
Ingen
10.30
4. s. e. påske, 28. apr.
10.30
9.00
5. s. e. påske, 5. maj
2 gudstjenester: 9.00 og 11.00
Ingen
Konfirmation
Kr. Himmelfartsdag, 9. maj
9.00
10.30
6. s. e. påske, 12. maj
Ingen
10.30 Konfirmation
Pinsedag, 19. maj
10.30
9.00
2. pinsedag, 20. maj
Ingen
14.00
Trinitatis, 26. maj
10.30
9.00
1. s. e. trin., 2. jun.
9.00
10.30
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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
Rita Larsen
55 99 60 30
JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Mai-Britt Bille
22 41 92 17
e-mail: mai_britt_bille@hotmail.com
Kirkeværge Eli Frandsen
55 99 91 99
http://www.jungshovedkirke.dk

Kirkebil

I begge kirker har vi det sådan, at der
altid er mulighed for at få en kop kaffe
(eller te) og en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs.
gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og
Jungshoved sogne), kører kirkebilen til
denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan
også bestilles til alle kirkelige 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
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller
88 70 06 40
Med venlig hilsen,
Jungshoved Menighedsråd
Kommende menighedsrådsmøder:
onsdag 10. april kl. 18.00
tirsdag 4. juni kl. 19.00
I Rejsestalden

Samtlige ansatte i begge kirker holder fri om
mandagen.
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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 blanketten (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 konfirmeret.
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 kordegnekontorer, 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 sognepræsten.
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 henvendelse
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
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Studiekreds i Allerslev Præstegård

Som tidligere omtalt fortsætter vi rækken med film af den polske instruktør Kieslowski baseret på de ti bud.
Onsdag 13. februar
Onsdag 20. marts
Hver gang kl. 19.30.
Alle er velkomne – også selvom man ikke har deltaget i
efterårets filmaftner.
Der er gratis adgang. Kaffe/te og kage koster 20,00 kr.

Henrik Ibsen
– kvinderne, oprør i hjemmet, det nye, det moderne liv og samliv

Allerslev Præstegård, tirsdag 2. april, kl. 19.30
Aftenens tema er ment som en optakt til forårets teatertur, men selvom man ikke
skal med på turen, er man velkommen til at deltage.
Undertegnede (Torben Møllenbach) er
oplægsholder, men
ikke ekspert i Ibsen.
Jeg vil ved hjælp af
billeder fra den tid,
der var Henrik Ibsens, fra hans steder,
af hans venner prøve
at tegne et portræt af
manden og hans tid
og det, der for ham,
var vigtigt at forholde sig til og debattere.
Karikaturtegning af Henrik Ibsen:
”Henrik Ibsen holder Revy over sin Digtnings Personer”

Der er gratis adgang. Kaffe/te og kage koster 20,00 kr.
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Rockmusik og video i kirken
Konfirmandernes gudstjeneste
Jungshoved Kirke, søndag 17. marts, kl. 14.00
Kom med til en anderledes gudstjeneste, som er tilrettelagt sammen med årets
konfirmander. De har valgt musikken og videoerne og styrer den tekniske side af
gudstjenesten. Gudstjenesten er således tilrettelagt for og med kammerater, venner,
familie og alle andre.
Billedet er af det konfirmandhold, som skal konfirmeres i foråret 2013. Holdet
består af unge fra både Allerslev, Jungshoved og Præstø, som konfirmeres i hver
deres kirke.

Forårskoncert i Allerslev Kirke
onsdag 17. april, kl. 19.30
Vor Frue Kirkes Pigekor består af 20 velsyngende og musikalske
piger. Grundstammen i
koret er til daglig Vordingborg Kirkes faste
kirkekor. Det udvidede
kor, koncertkoret, giver
flere koncerter hvert år
– dels i deres egen kirke, dels i forskellige
kirker på Sjælland. Koret er kendt for sine
meget alsidige og af31

vekslende programmer, der favner
kirkemusikalsk bredt – nyt og gammelt,
rytmisk og klassisk.
Koncerten i Allerslev vil tage udgangspunkt i passions- og påsketiden, idet
koret vil synge en række satser fra Lisbeth Smedegaard Andersens "Kranse
af torne og blomster", der er sat i musik af Jens Ramsing. Herefter synges en
afdeling med nogle af vores elskede
forårssange, og til sidst står der Leonard Bernstein på programmet – dels

nogle satser fra hans messe, dels nogle
satser fra West Side Story.
Deltagelse er gratis. Efter koncerten vil
menighedsrådet byde på en forfriskning i kirkens lokaler.

Årets konfirmander 2013
Jungshoved Kirke, 5. maj:

Allerslev Kirke, 12. maj, kl. 10.30:

Andreas Andersen
Oliver Birger Andersen
Gustav Lunow Bournonville
Anna Kloster Bøgh
Line Thestrup Clausen
Julie Sattrup Hessøe
Frederikke Preuss Kristoffersen
Alberte Hedegaard Larsen
Jonas Madelung Madsen
Mads Bastholm Mathiesen
Patrick Friis Sørensen
NB: Der er to konfirmationstjenester
denne dag. Det vil senere blive oplyst,
hvem der skal konfirmeres hvornår.

Eva Marie Elslo
Oliver Qvist Feilberg
Kasper Harritz
Jonas Tjørneskov Jensen
Emil Egelund Petersen
Eske Knud Rasmussen
Mathias Skovbæk
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Fugle på Jungshoved
Vi skriver marts i kalenderen, og nu
varer det ikke længe, før foråret for
alvor gør sit indtog. Og med det mange
fuglearter, som igen er iblandt os. Det
er især om vinteren, at mange mennesker har glæde af at kikke på fugle.
På trods af det er antallet af fuglearter
om vinteren kun en lille del af de arter,
der kan ses i sommerhalvåret. I maj
måned ankommer mange trækfugle fra

sektliv, og tilstedeværelse af dens værtsfugl. Værtsfugle er småfugle i spurvestørrelse, blandt andet engpiber, rørsanger, jernspurv og gul vipstjert. Ræveholms Mose, Roneklint søerne,
strandenge og rørskov langs med kysten er steder, hvor jeg har hørt og set
gøgen. Men den kan findes i de fleste
større naturområder på Jungshoved,
også åben skov.

Foto: Helge Sørensen

Hungøgen siges at være specialist på
specifikke arter. Den søger til en bestemt biotop, hvor værtsfuglen yngler,
og hvor gøgen ligeledes selv formentligt er opvokset. Måske kan den ligefrem kende værtsfuglens sang og blive
tiltrukket af den. Det er interessant at
se, hvordan værtsfuglene udmærket
godt kender gøgen. Det er, som om de
ved, at der er et eller andet forkert med

bl.a. Afrika og deriblandt gøgen. Den
ankommer først på måneden, da det
som regel er her, udbuddet af insekter
begynder at være tilstrækkeligt. Gøgen
er, ligesom de fleste andre langtrækkere, udelukkende insektspiser. Gøgen
yngler flere steder på Jungshoved, men
har mindst to betingelser til lokaliteten:
tilgængelig føde, det vil sige et rigt in33

dens tilstedeværelse. Det, selv om de
nok næppe har set det korte øjeblik,
hvor hungøgen lægger ægget, eller at de
forstår, hvad det betyder. Når gøgen i
foråret flyver rundt i nærheden af
værtsfuglens rede, kan man ofte se,
hvordan den bliver mobbet af de langt
mindre værtsfugle, og det til trods for
at gøgen er langt større og faktisk ligner
en lille spurvehøg.
Ja, fuglene er helt klart eksperter i at
kende hinanden. Det er imponerende,
at de fx kan se forskel på en spurvehøg
og en tårnfalk, der ligger og kredser
flere hundrede meter oppe. Det har jeg
ofte oplevet over min have. Ved en
tårnfalk er der godt nok opmærksomhed, men ved spurvehøgen er der kraftigt advarselsskrig og hurtig flugt til
skjul.
Det virker ubarmhjertigt at lade andre
opfostre sit afkom. Man kan godt få
medfølelse, når man som menneske ser

en stor gøgeunge blive fodret af små
stressede sangfugle. Men jeg tror, at
ligesom i dilemmaet med de udskældte
skarver, kragefugle og måger har naturens orden som regel styr på situationen. Når det gælder gøgen og sangfuglen, har begge arter levet i harmoni i
måske millioner af år. Dyrene finpudser hinandens overlevelsesstrategier, og
det er ofte til gavn for de enkelte arter,
selv om det for os kan se voldsomt ud.
Skarven er ikke ude på at udrydde fisk,
husskaden er ikke ude på at udrydde
solsorten, selvom den er en dygtig æggerøver, kragen er ikke ude på at rydde
alle agerhønsereder osv., osv. Gøgen er
et godt eksempel på den gensidige afhængighed, som dyrene har af hinanden. Jeg er ikke sikker på, at vi som
mennesker længere passer ind i dette
puslespil.
Sune Madsen

Foto: Helge Sørensen
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Barndommens land (8)
Af Mariane Kristensen, Stevns

Forskolen, Overlyngen 3

med brødrene Jens Åge og Hans Ole,
når de gad os. I svinget boede Lilly og
Karl Andreasen, de havde 6 tdl. + 5-6
køer, det levede de af dengang. Hos
dem kunne man få lov til at jage køerne ind til malkning, belønningen var
sigtebrødsmadder. På Søgård boede
Jenny og Niels Peder Gundersen, børnene Peder og Birgitte var voksne.
Niels Peder var sognerådsformand.
Vi børn legede meget sammen, om
sommeren ude, næsten altid far, mor
og børn, i telte som var vores huse.
Købmand var også en yndet leg, på det
uudnyttede loft på Lynggården havde
vi en større, velassorteret købmands-

Jeg er født i efteråret 1957 i Stavreby
Forskole (Over Lyngen 3), hvor min
mor Anna stadig bor. Her havde vi en
skøn barndom. Vores far, Hans, var
vognmand og forretningsmand, vores
mor var hjemmegående.
Vi havde gode naboer, som vi så en del
til. På Lynggården, Meta og Reichardt
Pedersen med fem børn, hvoraf jeg
legede med Inger og Bodil. I fodermesterhuset boede Karen og Ejvind Nielsen med tre hjemmeboende børn. Ejvind var fodermester på gården, meget
hjælpsomme mennesker. Jeg legede
med datteren Margit, og nogle gange
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handel. Dukker og påklædningsdukker
blev meget slidte, tøjet lavede vi selv.
Alle disse lege kunne vi lege i dagevis.
Vi gik til gymnastik i skolen og til dans
i forsamlingshuset, begge dele sluttede
med opvisning. Vi kedede os aldrig!
Om sommeren kom min kusine Lissi
og jeg på ferie hos hinanden. Vi skulle
tit passe min søster Margrethe, hende
travede vi med i barnevognen. På Tågeholt legede vi med Monas Jette. Hun
var gerne på ferie hos sin mormor,
Marie. Om aftenen fik vi lov til at løbe
hen og lege med Sofus og Niller, der
var altid mange unge, vi legede oftest
”Gemmer”. Skulle vi i vandet, tog vi til
Bøget eller Slotsbanken. Familiens
sommerferier gik altid til Sønderjylland,
hvorfra min mor kommer.
Om vinteren legede vi meget i sne, tit
hos Margit. Der lavede drengene ruter,
hvor vi kælkede. Der var snetårne, vi
skulle igennem, og hop, som vi skulle
over, tit var hoppet lavet, hvor toiletspanden blev tømt, men det fortalte de
ikke, før vi faldt i. Senere fik Margrethe
og jeg ski, dem stod vi på ud over Niels
Peders marker. Vi syntes, at der var
meget bakket oppe fra Bøget og nedad,
her tilbragt jeg mange vintereftermiddage i mit eget selskab. I snestormene
om vinteren spillede mændene ofte
kort i flere dage, rundt om hos hinanden, når de ikke kunne foretage sig
andet.
Fra helt lille af hang jeg altid i min fars
lastbil og senere i hans grøntbil. Vi
kom i næsten samtlige hjem, kendte
alle menneske og hver en krog på

Jungshoved. Det var senere en fordel
for mig, da jeg for år tilbage var ansat
på Lægeambulancen, hvor jeg jævnligt
var i stand til at ”snyde” gps’en og
komme hurtigere frem.
Når man blev stor nok, kunne man
luge roer hos Gundersens og på Lynggård. Var man ihærdig, kunne man få
arbejde begge steder, det var dog bedst
på Lynggård, for Reichardt gav ca. 10
øre mere pr. række, måske var de også
længere, men for os børn var en række
en række.
Jeg startede i Roneklint Forskole i
1964, på det tidspunkt den eneste forskole på Jungshoved. Den var i øvrigt
lavet efter samme tegning som mit
barndomshjem. Her gik vi de to første
år også om lørdagen.
Vi var ni i klassen, fire piger og fem
drenge, som fulgtes ad, indtil vi kom
ind på Abildhøjskolen i Præstø, hvor vi
kom i klasse med Allerslev børnene.
Vores lærer det første år hed frk. Madsen, hun var ung og nyuddannet. I 2.
klasse kom frk. Trier, hun flyttede med
til Centralskolen i Jungshoved i 3. kl.,
hvor vi fik frk. Lund, hun gik med
hvide handsker for ikke at røre ved os
elever. Til Roneklint blev vi kørt i min
fars skolebus, til Jungshoved måtte vi
cykle. Kammeratkredsen blev nu udvidet til de andre børn i skolen.
På Nygård boede Margit fra min klasse, vi fulgtes til skole hver eneste dag.
Hendes far Knud var fodermester. De
havde også minkfarm og hønseri. Vi
måtte lege overalt, dog måtte man ikke
gå ind til minkene, når de skulle have
36

Fra venstre: Inger (Lynggård), Mariane, Margit (fodermesterhuset) og Bodil (Lynggård).

unger, men dem var vi også bange for.
Ella og Hans Olsen på Lyngen havde
også mink og hønseri. Her lærte jeg,
hvordan man tjekkede rugeæg og pelsede mink, tydelig husker jeg den frygtelige lugt fra minkskindene.
Slik fik vi sjældent, men det kunne forekomme, at far købt en pose til os i
weekenden. Engang kom han hjem og
sagde til Margrethe og mig, at han havde noget til os i bilen, som vi selv skulle
hente, vi var overbevist om at det var
slik. Imod os kom dog en lille hundehvalp springende, og tænk vi måtte
beholde den! Hvor var vi lykkelige!
Hvalpen kom fra Holger Andersen,
han avlede fine pekingesere. En tæve
havde været på besøg hos Julius Jen-

sens foxterrier, og derudaf kom vores
Tina, som hvalpen blev døbt. Vi var
meget stolte og glade for, at vi var de
udvalgte, som blev tilkendt Tina, en
lille lavstammet, glathåret, brun hund
med kommodeben og krølle på halen.
Vi havde hende i 16 år.
Mit første officielle job fik jeg som 13årig på Jungshoved Bageri hos BagerAnna, jeg arbejdede hver dag efter skoletid, alle lørdage og hver anden søndag. Jeg skulle passe butikken, pakke
brød, indkøbe varer, ordne regnskab,
vaske gulve og anrette aftensmaden.
De, der har kendt Bager-Anna, vil nok
forstå, at man lærte tingene på den
hårde måde, men så var det lært, og
man blev respekteret og fik ansvar.
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Jungshoved Bageri var meget moderne
og næsten nybygget, da det havde været brændt og var blevet genopbygget
få år forinden. Bageriet var ejet af de tre
brødre Andreas, Konrad og Arnold
Jørgensen. Arnold var gift med Anna.
I 1974 kostede et rugbrød 2,75 kr.
Noget af det uhyggeligste, jeg mindes
fra barndommen, er, da møllen brænder i 1962. Vi vågnede om natten, ved
at Marius råbte uden for soveværelset:
”Hans! Hans! Skynd dig at komme,
møllen brænder.” Det var meget uhyggeligt. Min far skulle
hjælpe med at køre det
reddede korn væk.
Som 13-årig besluttede
jeg, at jeg ville være sygeplejerske. Ved henvendelse til sygeplejeskolen
fik jeg besked på at tage
den med ro! Da jeg nogle år senere opfyldte kriterierne, tog jeg uddannelsen og videreuddannede mig hurtig derefter
til anæstesisygeplejerske
(narkose). I dag er jeg
godt 30 år og tusinder af
bedøvelser rigere på erfaringer. Siden sygehusfusionen har jeg arbejdet
på Nykøbing F. sygehus.
Efter endt uddannelse
mødte jeg en stevnsbo.
Jeg flyttede og bor stadig
på Stevns. Jeg har to
dejlige voksne sønner.
Trods det at jeg desværre

mistede min mand alt for tidlig, har jeg
ligesom i barneårene haft et meget rigt
liv her på Stevns.
Jeg bruger tit Jungshoved som mellemstation mellem job og bopæl. Når jeg
kommer kørende ned ad den ”nye
vej”, har noret og kirken til højre og
skuer ud over halvøen med dens flotte
natur, så sænker der sig en vis tryghed
og ro over mig, Jungshoved Visen strejfer mine tanker – jeg er på vej til Barndommens Land.

Mariane Kristensen
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Fårets dag
Åben stald
påskelørdag den 30. marts
kl. 10.00-17.00
Påskelam hører foråret til, og traditionen tro åbner fåreavlere landet over dørene
for publikum.
Kom, se og klap de legende lam. Se uldprodukter såsom garn, strik, lammeskind,
karteflor, tællelys, hatte, tasker, tørklæder og meget mere.
Butik Spælsau i Stavreby byder alle nysgerrige sjæle velkommen til en hyggelig dag
i fårets tegn. Få en snak om uld og fåreavl, og se de smukke naturplejefår af racen
Spælsau.
Spælsau fåret er et rigtigt vikingefår og er i særklasse, hvad angår naturpleje.

Butik Spælsau

Stavreby Strandvej 6
4720 Præstø
Yderligere oplysninger:
www.spelsau.dk
eller ring på tlf. 31208040





Vidste du?
At uld har en rigtig god gødningsværdi.
Ulden består af protein, der indeholder 13 % kvælstof, 1,9 % fosfor,
0,4 % natrium, 0,1 % kalium og 0,005 % magnesium.
Læg dine kartofler i uld, så er de både gødet og rene, når du tager dem op.
Ulden kan bruges som ukrudtsmåtte og isolering for sarte planter om vinteren.
At uld kan bruges som isolering.
Når der isoleres med uld, kræver det ikke et dampspærre, men en dampmembran, så kan huset ånde.
Med forårshilsner,

Butik Spælsau
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Spiseklubben på Jungshoved Skole
Velkommen i spiseklubben. Vi glæder
os til at se nye som gamle gæster.

Til maden serveres vand. Øl, sodavand
og vin kan medbringes. Deltagerantallet er max. 30 personer pr. gang.
Formålet med spiseklubben er forsat at
give alle aldersgrupper mulighed for at
mødes på skolen til en hyggelig snak,
ofte til lidt musik og sang, mens man
får aftensmaden serveret. Et evt. overskud i spiseklubben tilfalder Jungshoved Skole.
På gensyn. Venlig hilsen Kurt og Knud
Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk
Mark 10, tlf. 55 99 92 56/ 22 21 55 25
eller pr. e-mail til:
knudjacobsen@privat.dk
Husk tilmelding i god tid. Tilmelding
foregår igen efter først til mølleprincippet fra gang til gang.

Den 21. marts er det
sæsonens sidste aften i
spiseklubben. Menuen
er hakkebøf, med bløde
løg, sovs, kartofler og en
salat.
Vi siger tak for en hyggelig sæson. Særlig tak til
de to gæstekokke: Pia
Prehn og Per Sellebjerg.
Prisen for et måltid mad
er uændret 40 kr. pr.
voksen og 20 kr. pr.
barn (4-12 år). Børn
under 4 år gratis.
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Med Holger på farten (16)
Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse.
Foto: Susanne Øhrgaard

Holger og jeg havde aftalt, at vi skulle
køre endnu en tur, inden vi gik ind i
det nye år. Holger mente dog, at der
snart ikke kunne være ret meget tilbage, som vi ikke havde beskæftiget os
med og vel heller ikke mange steder på
Jungshoved, som vi nu ikke havde
besøgt. Jeg havde tænkt, at vi kunne
besøge halvøens gadekær, det gamle
Frysehus i Jungshoved og måske også
få snakket lidt om, hvordan forholdene
havde været på Jungshoved under 2.
Verdenskrig. Vi aftalte, at Holger ville
komme til Stenstrup og hente mig i sin
Mercedes årgang 56, tirsdag 23. no-

på en af vores ture, og han kunne med
sit store lokalkendskab bidrage til fortællingen om Jungshoved i lyst og nød.
Erik stammer fra Fyn. Han kom til
Jungshoved i 1956. Da han havde boet
her i seks år, kendte han alle på Jungshoved, siger han. Han kom mange
steder på Jungshoved i kraft af sit arbejde som last- og rutebilschauffør og
senere som selvstændig vognmand.
Dengang var det hele mere overskueligt. Skolen, foreningslivet og Brugsen
bragte folk tættere sammen.

vember kl. 10.00.
Dagen inden ringede Holger og spurgte, om det var i orden, at vognmand
Erik Nielsen, Jungshoved, også tog
med på turen. Det var jo alle tiders idé.
Erik Nielsen havde tidligere været med
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Alle Jungshoveds landsbyer har et gadekær. Måske er byernes gadekær det
ældste anlæg i byen og udgangspunktet
for landsbyens oprindelige placering.
De fleste gadekær ligger på gadejord,
landsbyens fællesjord. Gadekæret har i
århundreder været en vigtig del af
landsbyens liv. Her vandede bønderne
deres husdyr, og her rengjorde man
gårdenes redskaber efter endt arbejdsdag i marken. Her blev tønder og kar
lagt i vand for at tætne dem, og her
kølede landsbysmeden det gloende
jern, når han var færdig med at bearbejde det.
Gennem tiderne har landsbyens børn
leget ved gadekæret sommer som vinter. Og endelig, men ikke mindst, har
gadekæret været landsbyens branddam
og mødested.
Med tiden mistede gadekærene deres
oprindelige funktion, og til sidst blev
de kun brugt som branddam. For at
lette tilkørslen for brandsprøjterne fik
nogle af dem støbt en betonkant, og af
sikkerhedsmæssige grunde blev der
enkelte steder opsat et trådhegn.
I dag er man helt ophørt med at anvende gadekærene som branddam.
Kommunens brandvæsen medbringer
selv slukningsvand i tankvogn i tilfælde
af brand.
Landsbyens gadekær har dog flere steder bevaret dets betydning som landsbyens samlingspunkt. Nogle steder er
der ved Jungshoveds gadekær opsat et
bord- og bænkesæt og blomsterkummer, som både landsbyens beboere og
byernes gæster har glæde af.

Ved gadekæret i Smidstrup står et skilt
hele året, som advarer om, at færdsel
på isen er forbudt.
I Bønsvig har man opsat en redningskrans, hvis uheldet skulle være ude, og i
Stenstrup er der en opslagstavle, som
fortæller om dyre- og plantelivet i byens gadekær.

Et gadekær på over 100 m2 er beskyttet
efter naturbeskyttelseslovens paragraf 3
(det overordnede formål med naturbeskyttelseslovens paragraf 3 er at beskytte naturtyperne hede, eng, overdrev,
mose og søer mod ændringer i deres
naturtilstand).
På www.vordingborg.dk kan man, når
man søger på gadekær, se, at kommunen har 89 gadekær, og at de syv findes
på Jungshoved. På siden kan man læse
om de enkelte gadekær, og hvad de
rummer.
Holger, Erik og jeg startede turen med
at køre til Smidstrup gadekær. Holger
fortæller, at byens smedje ofte lå tæt
ved landsbyens gadekær, og sådan er
det også her.
Smidstrup smedje er lukket for flere år
siden. Den sidste smed var Erland
Knudsen. Han drev smedjen 1965-80.
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Knuds far hed Christian Knudsen.
Han købte smedjen i Smidstrup i 1892.
Den havde indtil da været en andelssmedje ejet af tre bøndergårde i Kragevig.
Det var Erlands oldefar, Peter Chr.
Knudsen, der var smedemester i
Smidstrup, dengang den blev drevet
som andelssmedje. Han havde tidligere
været smed i smedjen i Ambæk.
Landsbysmedens arbejde foregik tidligere i tæt samarbejde med landsbyens
karetmager. Karetmageren i Smidstrup
hed Valdemar Jensen, fortæller Holger.
Han boede i Smidstrup Hovgård. Karetmageren lavede vognhjulet i træ, og
smeden satte en jernring på fælgen.
Det var et præcisionsarbejde, når den
rødglødende ring skulle smedes og
sættes på et vognhjul. Var ringen for
stor, ville den ikke sidde fast på fælgen,
og var den for lille, ville den knuse
vognhjulet, når det glødende jern trak
sig sammen under afkølingen.
Når store emner af glødende jern skulle afkøles, var det godt at have gadekæret lige i nærheden.
Vores næste stop er ud for Smidstrupvej nr. 27. Her svinger vejen, og inde
bag noget krat ligger det gamle gadekær. Vejen er lagt om og rettet ud, siger
Erik. Gadekæret blev nedlagt i

En stor del af smedearbejdet var på
den tid vvs-arbejde. Mange huse på
Jungshoved fik i de år indrettet badeværelser med bad og toilet samt indlagt
centralvarme.

Erlands far hed Knud Knudsen. Han
var smed i Smidstrup 1952-65. Han
var oprindelig uddannet mekaniker.
Knud var kendt som en ren mester i at
reparere datidens selvbindere, siger
Holger – han græd og bandede, til de
virkede! Knud Knudsen var også dygtig til at ombygge motorer fra gamle
biler, særlig dem af mærket Ford, til
drivkraft af tærskeværker. Han var
landsbysmed i den periode, hvor trækkraften i dansk landbrug gik fra hest til
traktor. Han magtede opgaven perfekt,
siger Holger.
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1930erne, men når det regner, dukker
det op igen, og så står vejen under
vand.
Vi kører videre mod Lundegård. Jeg er
på tur med to vognmænd. Den ene er
87 år, og den anden er 77 år. Hele deres voksenliv har de nydt at køre bil, og
det gør de stadig. Op ad bakken mod
Lundegård tager Holger bakken i det
høje gear. ”Du piner den”, siger Erik.
”Nej”, siger Holger og kører videre,
som han altid har gjort.
Næste stop er i Ambæk. Vejret er nu
lidt snusket og gråt, så vi tager oplevelsen inde fra bilen. Ved siden af gadekæret ligger et hus, som har set bedre
tider.

tede smedjen fra Ambæk til Fuglsangvej 15.
Mens vi holder og taler om smedjen i
Ambæk, kommer en stor traktor med
plov imod os. Det er Ejnar Geertsen
fra Fuglsangvej. Han stopper op og
spørger Holger, om vi er gået i stå.
”Nej”, siger Holger. ”Vi er ude at køre
med redaktøren”. Så er det på plads!
Artiklen er blevet til med oplysninger fra Erland Knudsen, Præstø og folderen “Skøn på
gadekæret” (Storstrøms Amt). Særlig tak til
Holger Andersen, Bønsvig og Erik Nielsen,
Jungshoved.
(Fortsætter i næste nummer)
Knud Jacobsen, Stenstrup

Her har også engang været en smedje.
Smeden hed Kristensen. I 30erne flytLæsere, der vil støtte bladet økonomisk,
kan gøre det på følgende måde:
- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke, ved
Jungshoved Skole eller i Westergaard Landhandel.
- 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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LASSE OG DRAGEN

fra fortælledag på Jungshoved Skole 18. november

Familien Olsen bor i et stort, hvidt hus
med blåmalede vinduer og en fin, blå
dør. I stueetagen er der en legetøjsbutik
fra BR. Det er far, der passer butikken,
men børnene elsker også at komme
derind – selv om de ikke må lege med
tingene, for de er jo til salg.
Far hedder Ib, og mor hedder Laura.
Hun hjælper også til i butikken, når der
er travlt – især op til jul, når der kommer rigtig mange kunder for at købe
julegaver til deres egne børn.
Børnene, der bor i huset, hedder Lasse
på otte år, Corinna på seks og lille Mol-

ly på tre år.
I dag er det søndag, og hele familien
skal på søndagstur i skoven. Det er
dejligt vejr, og Lasse går udenfor og
venter på de andre. ”Øv – hvor er de
bare langsomme”, tænker han. Idet han
vender sig om for at kigge efter dem,
ser han et meget stort og meget mærkeligt dyr, som han aldrig nogensinde har
set før.
”Hvad er du for én?” spørger han. ”Jeg
er en drage”, svarer den og kommer
frem imod ham. ”Hjælp, du må ikke
æde mig!” råber Lasse. ”Nej, jeg spiser
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da ikke mennesker – kun får – dem,
der står ude på jeres nabos mark. Nu er
der kun ét får tilbage. Men det er svært
at spise får, for man får munden fuld af
hår.”
Nu kommer hele familien endelig ud
og går ind i bilen, men Lasse peger på
dragen, og de får et chok. ”Han spiser
ikke mennesker, så I behøver ikke at
være bange. Men lad os nu komme af
sted. Jeg har ventet så længe på jer.”
Far kan ikke rigtig lide, at der ligger en
kæmpestor drage lige uden for deres
hus. Man ved jo aldrig, hvad sådan én
kan finde på, mens man ikke er hjemme.
Så kørte de langt om
længe i fars store bil.
Den var helt ny og flot
med en lille løve bagpå.
Det var sådan et mærke,
den havde, og far og
mor var meget stolte af
den. Den var så stor, at
der kunne ligge en hel
lang drage ovenpå, hvis
det skulle være – men
det skulle det selvfølgelig ikke …
Men det hørte dragen
og syntes, at det var en
mægtig fin ide. Så den
kravlede op og lagde sig,
lige så lang den var, hen
over taget.
Så kom de ud i skoven.
Solen skinnede, og fuglene sang. En lille hvid
fugl satte sig på en gren

og fløjtede en glad velkomstsang, da de
stoppede og parkerede bilen. Lasse løb
i forvejen hen ad stien, der førte dybt
ind i skoven. De andre kom også ud af
bilen, men ingen lagde mærke til, at
dragen lod sig glide ned fra taget og
rullede sig sammen bag et af de store
træer.
Pludselig stod der en lille, snavset trold
foran Lasse. Han var en muddertrold –
hvis I kender sådan én. Men det gør
Lasse nu, for den havde fyldt munden
med mudder og spyttede det hele ud i
hovedet på Lasse. De blev alle sammen
meget forskrækkede, undtagen Lasse.
Han blev gal. Han slog efter trolden
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med en tyk gren, men det hjalp ikke
noget. Trolden knækkede bare hans
gren – og så var det vist om at komme
væk. ”Løb Lasse, løb!” råbte far og
mor, og de andre børn græd og ville
hjem.

Da de kom ud af bilen, gik far Ib hen
til dragen: ”1000 tak, drage. Hvad skulle vi have gjort uden dig?” Dragen blev
helt genert og rød i hovedet. Den var
slet ikke vant til, at mennesker talte
sådan til den. Den havde ingen steder
at bo, fortalte den, og
bare den måtte sove i
deres store have. ”Jo”,
sagde far – ”men på én
betingelse! Du må ikke
mere spise får eller andre dyr. Kun nedfaldsæbler fra frugttræerne,
og hvad du ellers kan
finde af grønt. Lover du
det – så må du godt bo i
vores have som tak,
fordi du reddede Lasse
fra muddertrolden.”
Det lovede dragen – og
det holdt den – for nu
var den nemlig blevet
vegetar.
Og så fandt børnene en
masse mekanisk legetøj
fra butikken. ”Må dragen ikke godt få det at
lege med?” spurgte de
deres forældre. Og det
måtte den, og den blev
superglad, for nu kedede den sig aldrig – jo en
lille smule engang imellem, når børnene
ikke var hjemme, for den kunne jo ikke
selv trække alt det mekaniske legetøj
op.
Og det var historien om, hvordan Lasse fik en drage, der blev hans allerbedste ven.

Men så skete der igen noget mærkeligt!
Dragen kom lynhurtigt frem fra sit
skjul og spyede ild på trolden – og så
var det slut med ham! De takkede dragen meget for hjælpen, og alle havde
nu kun lyst til at komme hjem igen i en
fart.
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Pia Prehns opskrift
1 spsk. sorte peberkorn
1 spsk. muskatblomme
10 nelliker
Krydderierne ristes på en varm, tør
pande, indtil de popper. Blandingen blendes i en kaffekværn
eller ”by hand” i en morter. Marsalaen kan
gemmes i lang tid og
er også god til diverse
marinader til kylling.
Her er et fuldstændig
fantastisk og smagfyldt,
hamrende let-at-lave, lækkert brød – tyvstjålet fra Thomas Rohde, I ved ham lækkermåsen med den bare mave & tattoos
under kokkejakken:

Mangochutney

500 g umodne mango (ca. 2)
1 spsk. garam marsala (kan købes hos
Fog eller hos grønthandleren i Vordingborg, eller du kan selv
lave det efter opskriften
længere nede)
175 g palmesukker (brug gerne
rørsukker)
100 g brun
farin
200 ml riseddike
200 ml sherryeddike
(jeg brugte æbleeddike
som substitut for begge eddiker)
4-8 røde chili – alt efter hvor stærk
du ønsker chutneyen
1 spsk. frisk ingefær
1 spsk. vindruekerneolie
Mangoen skrælles og skæres i grove
tern, chilien flækkes og renses for kerner. Palmesukker smeltes med olien.
Mango, farin, chili og hakket ingefær
tilsættes og røres med 1-2 min. Eddiken tilsættes, og chutneyen koges op.
Simrer 3-4 timer, til den er som tyk
grød. Jeg plejer at koge den lidt kortere,
således at mangoen ikke er helt udkogt.
Tilsæt marsala, og smag til med eddike
og sukker efter smag.

Stenalderbrød
1 dl olie (god, ikke den allerbilligste og
ikke oliven, måske noget nødde-noget
eller også bare solsikke)
100 g af hver af flg.: græskarkerner,
solsikkekerner, mandler, valnødder,
hørfrø
5 æg
2 tsk. salt
Røre, røre, røre sammen, puttes i form
og bages 1 time ved 160 grader.
Fantastisk til morgenbordet. Skift gerne
ud med, hvad du har på lager af kerner
og nødder, dog vil rug og de hårdere
kerner være lidt tunge at danse med.
Prøv evt. at komme lidt tørret frugt i
eller birkes.
God fornøjelse
Pia Prehn

Garam Marsala
10 grønne kardemommekapsler
6 spsk. korianderfrø
4 spsk. hel spidskommen
5 cm hel kanel
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Ud i naturen 2013
Kan du lide at færdes i naturen? Alene,
med børn, andre voksne eller med
hunden? Her er nogle ideer og hjemmesider, der kan inspirere dig til nye
oplevelser:

ker bilen eller cyklerne på den første
parkeringsplads på højre side, det er
gratis. Herfra kan du gå mod fjorden
eller stranden. Går du mod fjorden og
følger vejen forbi campingpladsen,
kommer du til fiskerhuset,
som er et besøg værd. Her
er udstilling og informationstavler om området, stue
med mulighed for at spise
madpakker og køkken,
hvor du kan koge vand
m.m. Længere henne ad
stien kommer du til Fed
havn, her er madpakkehus,
sheltere til overnatning, stor
kikkert, bænke og borde.
Alene stien med broer i
kanten af sivskoven er en oplevelse.
Herfra kan man gå ad vejen videre ud
til fugletårnet eller gå gennem skoven
ud til stranden, som er en oplevelse på
alle årstider. Fra spidsen af Feddet har
du den fineste udsigt til vores egen
naturpost i Roneklint. God tur.
Læs mere på flg. hjemmesidelinks:
http://www.fr iluftsr aadet.dk/
media/462410/pr_st_sejlfolder_webny.pdf
Naturrum Præstø Fjord folder.
www.vordingborg.dk klik på vordingborg.nu, og læs mere i naturguiden.
På vordingborg.nu lægges masser af
aktiviteter og oplevelser i kommunen
ind, også vores på Jungshoved. Siden
er derfor også et besøg værd, hvis man
leder efter andet end naturoplevelser.
Med venlig hilsen, Lise Jacobsen

Stiudvalgets ture på Jungshoved findes
på www.jungshoved.net, eller du kan se
dem på væggen i gangen på Jungshoved Skole.
Inspiration til aktiviteter og oplevelser
på ture i naturen findes også på
”NATURKATAPULTEN”. Det er
en rigtig god side for børnefamilier.
Man kan hver uge få tilsendt en mail
med ”ugens naturoplevelse”. Det er
Danmarks Naturfredningsforening, der
står bag Naturkatapulten, det er gratis,
og man kan se mere og melde sig til på:
http://www.dn.dk/Default.aspx?
ID=22130 Naturkatapulten.
Naturrum Præstø Fjord har en post på
Jungshoved, nemlig Roneklint Fyr.
Men hele vejen rundt om fjorden findes rigtig gode faciliteter til en dag i
naturen. Tag fx en tur til Feddet. Par49

JIF's historie 1993-95
Bestyrelsesmøde 19.1.93. Det koster
250 kr. at nedtage vores telefon – nyt
stik koster også 250 kr., ny telefon koster 398,- kr. Bobby har en telefon, vi
kan få. Vi taler om at sætte lås på telefonen og hænge nøglen i et skab. Betaling for lån af telefonen betales med 1
kr. pr. gang. Rengøring: Ebba Hansen
har meddelt os, at hun holder op –
helbredet har det ikke så godt. Hans vil
gerne fortsætte med flaskerne. Peter
prøver at overtage rengøringen. Peter
taler om, at vi laver en støtteforening,
da vi skal betale moms, hvis vores indtjening overstiger 10.000,- kr. Emner til
støtteforening: Peter Jensen, Brian
Hjort Knudsen og Tommy Petersen.
Vi beslutter at sende en bårebuket til
Hans Erik Nielsens begravelse.
Generalforsamling 26.1.93. Formanden, Lise Jacobsen, takkede alle dem,
der har lagt et frivilligt arbejde i JIF og
berettede om året, der er gået. Bl.a. har
Jungshoved IF ry for at være et sted,
hvor det er vigtigst at have det sjovt, få
motion og et godt kammeratskab. Det
kan vi være stolte over. Derfor er det
også dobbelt sjovt, når et hold, der
lever op til dette rygte, også går hen og
vinder turneringen og rykker en serie
op. Tillykke til senior-fodboldspillerne
og træner Kaj Hansen. Vi vil købe billardbordet her i forårssæsonen, da vi
ikke længere kan være bekendt at låne
det. Det er svært at styre økonomien i
en idrætsforening med de kludrede
tilskudsmåder. Det betyder, at man skal
gætte medlemstallet et år frem og gætte

andre udgifter et år frem – gætter man
for lavt, får man ikke noget tilbage,
gætter man derimod for højt skal man
betale! Disse forhold resulterede i et
mindre chok for bestyrelsen i november, hvor det så ud til, at vi fik et driftsunderskud på ca. 25.000 kr.!! Imidlertid
kom der 28.12. pludselig en tillægsbevilling på 19.000 kr.! Og det hjalp. Det
kan ikke være meningen, at en forening, der har overskud på alt undtagen klubhusets drift, skal bruge så meget tid til økonomiske bekymringer i
stedet for at bruge tiden på idræt.
Bestyrelsesmøde 10.2.93. Formandsposter fordeles: Fodbold: Tommy Petersen. Badminton: Niklas Nielsen.
Gymnastik: Lise Jacobsen. Svømning:
Hanne Holm. Volleyball: Max Olsen.
Bordtennis og billard: Bjarne "Bobby"
Pedersen. Kondi: Jette Madsen. Dilettant: Peter Jensen. Kioskudvalg: Jette
og "Bobby". Klubblad: Lise Jacobsen
og Jane Nyboe. PKI-rep. og arbejdshold: Peter. Plan for 1993: Fastelavn,
dilettant, badmintonstævne, åbent hus
på skolen, konditure, ungdomsstævne,
sommerstævne, fodboldafslutning og
jubilæum (2.12.).
Bestyrelsesmøde 11.8.93. Sommerstævnet gav ca. 6.500 kr. i overskud.
PAG skal have vores regnskab + vedtægter – amtet har udtaget diverse
klubber som stikprøvekontrol vedr.
PAG’s tilskud.
Bestyrelsesmøde 15.9.93. Årets JIF’er:
Hanne Madsen og Mogens Jacobsen.
Årets idrætsudøver: Kaj Hansen. Vores
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støvsuger er brændt sammen. Vi køber
en ny ca. 1.000 kr.
Bestyrelsesmøde 27.10.93. I 1994 vil vi
prøve at starte et dame-seniorhold op i
fodbold. Bliver vi snydt af flaskemanden?? Indtægterne er i hvert fald dalet
kraftigt. Jungshoved Skole: Det nye
gulv i salen kan ikke tåle rengøring –
der lægges nyt i juleferien.
Bestyrelsesmøde 30.11.93. 80-årsfødselsdagen 4.12. i klubhuset. Reception kl. 9. Lagkagefødselsdag kl. 13-16.
Lagkagebunde bages af Janes mor, Fie
kommer og lægger dem sammen og
pynter. Peter køber kakaoen i Brugsen,
Bobby klarer service. Der kommer en
professionel tryllekunstner – han skal
hentes i Præstø kl. 13.25. Pris 1.000,kr. Spisning/fest kl. 18 (der er intet
referat fra festdagen).
Bestyrelsesmøde 2.2.94. Arrangementer i år: Fastelavn 13.2., badmintonstævne og dilettant 12.3., åbent-hus i
skolen 20.3., ungdomsstævne 28.5.,
Lalandis-tur i juni, sommerstævne
30.7., fodboldafslutning. Nyt tøj: Sydsjællands Tømmerhandel vil gerne
sponsere dragter til lilleput. Faxe: Seniorer. Jungshoved VVS (Fido), Ole Torstensson og Benny Petersen: Herrejuniorer. John Woodham: Træningsdragt til fodboldtrænerne, disse skal
tilhøre klubben.
Bestyrelsesmøde 13.4.94. Præstø Kommune har vedtaget, at lysanlæg skal
efterses og godkendes af aut. elinstallatør. Jan Filtenborg, Kalvehave El har
efterset anlægget og fundet fejl og

mangler, der beløber sig til ca. 12.000
kr., bl.a. 10 stk. nye lamper.
Bestyrelsesmøde 25.5.94. Planlægning
af arbejdsdag: Vi skal male træværk,
vægge og sokkel udvendig – Tommys
energi fejler ikke noget, han kan både
være med ved byfesten, arbejdsdag og
hospitalet i selv samme uge/weekend –
der er krummer i ungdommen.
Bestyrelsesmøde 8.8.94. Vi taler om at
indsætte xx kr. på millionærkonto. Vi
har bestilt tyverialarm til klubhuset, pris
ca. 4.000 kr., dette er en betingelse fra
forsikringsselskabet (den kom til at
koste 6.474,94 kr. inkl. moms). Der
skal skæres top af træerne ved fodboldbanen – Tommy taler med teknisk
forvaltning.
Bestyrelsesmøde 24.9.94. Årets JIF’er:
"Fie" (Per Toftlund). Årets idrætsudøver: Louise Jensen. Lise har været
indkaldt til møde i kulturelforvaltningen vedr. kulturdag 1995. Vi vil gerne
deltage.
Bestyrelsesmøde 8.11.94. Vi kom måske for sent til indefodbold i PAG – vi
står på venteliste. Vedr. ansøgning til
kommunen om tilskud til lysanlæg: Der
er fra kommunen blevet bevilget 8.000
kr., resten må vi selv betale. Kommunen kan kun bevilge beløbet, såfremt vi
selv kan betale resten. Vi er blevet opfordret af Lions til at søge hos dem
samt Håndværker- & Borgerforeningen. Vi vil også ansøge vores bank
samt evt. tipsmidlerne, Lise og Peter
skriver breve. Tommy havde taget fejl
af tidspunktet til en serie 5-kamp –
måske koster det oprykning til serie 4 –
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vi får se. Det er kedeligt, men menneskeligt at fejle, det koster lidt i dommerpenge (det kostede oprykningen).
Generalforsamling 25.1.95. Formanden, Lise Jacobsen, berettede om årets
gang bl.a.: For at man kan have en
idrætsforening, er der nogle betingelser,
der skal være opfyldt. 1. Der skal være
nogle mennesker. 2. Der skal være nogle aktiviteter. 3. Der skal være nogle
faciliteter. Og mellem disse områder
skal der være harmoni, ellers virker det
ikke. Det er fx svært at træne et fodboldhold uden bolde, men omvendt er
det ikke nok at have 100 bolde og 11
spillere - det kommer der ikke nødvendigvis et godt fodboldhold ud
af. Det er sådan nogle ting,
man tager sig af i en bestyrelse. Jeg synes, vi har
mange tilbud – i alt 9
grene: Svømning,
fodbold, gymnastik, konditure,
volleyball, badminton, bordtennis, billard og
dilettant.
Bestyrelsesmøde 6.3.95. OK-aftalen
med Brugsen starter op 1.4., og vi skal
fra april til september være til stede den
første weekend i hver måned i tidsrummet 8-13 lørdag og 8-12 søndag. Den
første gang skal vi foruden påfyldning
af benzin også sørge for påfyldning af
gratis sprinklervæske samt evt. rudevask. Peter Jensen har købt en ny computer, og JIF køber den gamle for
2.500,- kr. Den stilles hos Helle Petersen, så den kan bruges til udarbejdelse

af klubblad, der er på nuværende tidspunkt tegnet 21 annoncer til bladet.
Gert Pedersen vil gerne holde orden på
flaskepladsen.
Bestyrelsesmøde 5.4.95. Båndoptageren til svømmerne kan også bruges af
andre, den kom til at koste 2.500 kr. Vi
skal have vandmåler i klubhuset, og det
kommer til at koste 2.400 kr., hvis vi
selv graver op til den. Da vi fremover
skal betale for spildevand, vil ejendomsskatten være på ca. 5.000 kr. i
stedet for 1.800 kr. Reklameskilte: Det

koster 650 kr. at udarbejde et skilt, så
prisen vil det første år blive på 1.500
kr., inkl. skilt. De følgende år vil prisen
være på 1.000 kr. årligt.
Bestyrelsesmøde 3.5.95. Vi har haft
problemer med, at Falck ikke ville
komme, når der blev ringet til dem,
fordi JIF ikke har Falck-abonnement.
Hanne Nielsen har undersøgt, at et
abonnement årligt vil koste 1.709,- kr.
+ moms, men så dækker det bl.a. alle
JIF-medlemmer, uanset hvor i landet
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de befinder sig. Vi blev enige om ikke
at tegne Falck-abonnement. Sker der
noget fremover, skal der ringes 112.
Bestyrelsesmøde 19.6.95. Der er indkøbt nyt køleskab for 3.700 kr., ekskl.
moms. Hanne Nielsen indkøber en
mikroovn i Køkkenland. Der er lavere
kontingentindtægt, da Tokai har været
lukket. Der tages ca. 220 kopier af
klubbladet. Fodbold: Herre-junior er
blevet kredsvinder og er gået videre til
sjællandsmesterskaberne, vi bevilger
300 kr. til dette. Hanne Nielsen har
lavet nye hjørneflag.
Bestyrelsesmøde 13.9.95. Vi blev enige
om at købe en ting til Jettes datter Malene, som lige har fået en ny nyre. Lise
orienterede fra samtalen med Hanne
fra forsamlingshuset vedrørende afholdelse af dilettant. Vores udspil på dette
vil være, at samtlige udgifter og indtægter samt arbejdsopgaver deles lige over
mellem JIF og forsamlingshuset. Udgifter til leje på øveaftener skal således
deles, hvis beløbet ligger inden for rimelighedens grænser. Der skal gøres
noget mere ud af torsdag aften og lørdag eftermiddag, fx hjemmebag og
kørsel af pensionister. Kan forsamlingshuset ikke acceptere disse, efter
vores mening, helt rimelige krav, trækker JIF sig helt ud af dilettanten. Årets
JIF’er: Hans Jørgen Hansen. Årets
idrætsudøver: Dennis Jørgensen. Vi har
i dag modtaget 4.683 telefonbøger,
som skal uddeles i Præstø og Mern
kommuner indenfor tre uger. Tommy,
Peter, Lise, Max og Hanne Nielsen
ringer rundt, vi skal bruge ca. 25 biler.

Bestyrelsesmøde 4.10.95. Vi har fra
Præstø Hallen modtaget et brev vedrørende evt. udvidelse af hallen, og vi skal
i den forbindelse svare på behov og
ønsker. Gymnastikken startede op
3.10., og på puslingeholdet var der 4
deltagere og på minimix-holdet 8. Vi
regner med, at der kommer flere. Mixspringholdet er nedlagt, da der ikke var
nogen træner. Der er 6-7 damer, som
har udtrykt ønske om et motionshold,
Hanne Nielsen står for det indtil videre.
Der betales ikke kontingent frem til jul,
da Hanne ikke ønsker betaling som
leder.
Bestyrelsesmøde 8.11.95. Den 2.11.95
var Tommy til møde med Holger, Hasse og Mona fra forsamlingshusets bestyrelse: Resultatet på det hele blev, at
JIF trækker sig ud af dilettanten, da der
ikke kunne opnås enighed om fordelingen af indtægter og udgifter. Der er
dog ingen sure miner, så forsamlingshusets bestyrelse kan altid henvende
sig, hvis de skulle skifte mening. Lise
har modtaget en henvendelse fra
Præstø Lokalarkiv, som efterlyser gammelt materiale fra bl.a. Jungshoved, og
da vi er i besiddelse af nogle gamle
protokoller, kunne vi jo passende
skænke dem til arkivet - med den klausul, at JIF’s formand har adgang til
dem, hvis det skulle blive nødvendigt.
Materiale fra idrætsforeninger skal være
30 år gammelt, før det er tilgængeligt
for offentligheden. Svømning: Der er
stadig ventelister.
Erling Larsen
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Jungshoved børnejuletræsfest 2012
Juletræsfesten for børnene på Jungshoved var på trods af snestormen godt
besøgt med 23 børn, primært mellem
tre og syv år, og den homogene aldersfordeling gjorde, at der var en god leg
med børnene. Vi havde valgt at flytte
dagen frem til 9.12. i stedet for 3. juledag, da vi havde erfaret, at mange børnefamilier tager på juleferie og derfor
ikke kan komme.
Vi startede med den traditionelle dans
med julemanden omkring vores fire
meter høje juletræ med levende lys, og
derefter fulgte diverse lege afsluttet
med den altid populære stoleleg. Efter
legen havde vi lotteri med mange flotte
gaver fra butikker i Præstø, og i den
forbindelse vil vi gerne takke følgende:
Sportigan, Ringsbjerg Dyrehandel,
Panasonic Center, Sigga Tøj, Kærlighed og Ko, Østervig, Engelbredt,
Boghandelen, Sweet & Coffee,
Byens Slagter, Cafe Mocca, Præstø

Pizzahouse, Frisør Schmidt, Det
Blå Hjørne (kiosk), Matas, Jacobsen
– Dametøj, Folkekirkens Nødhjælp, Hebo Interiør, Dansk Folkehjælp, Mettes Livsstilsbutik, Røde
Kors og ikke mindst CB Entrepriser Aps, som sponserede alle godteposerne til børnene. Årets smukke juletræ blev igen foræret til børnene af Jørgen og Edith Torp på
Dyremarken 9 – tusind tak for det.
Vi håber meget, I kommer igen til dette
og andre arrangementer for børn her
på Jungshoved. Det er meget vigtigt, at
vores børn har et netværk, når de skal i
skole mv.
Med venlig hilsen,
Bettina & Henrik Pedersen
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”Ud vil jeg! Ud!” (13)

Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur:

Affald i naturen er en dårlig vane

Sneen falder tæt udenfor. Jeg sidder og
tænker over, hvordan det er at bo på
Jungshoved som tilflytter – har boet
her i seks år. Vi købte sommerhus i
1997, og i løbet af kort tid blev vi enige
om, at når vi blev gamle nok, ville vi
flytte herned i den skønne natur. Jeg og
min kone cykler mange ture
rundt på øen og nyder de mange ting, der er at se på – mange
fugle, masser af råvildt.
Lige nu er alt klædt i hvidt, men
snart smelter sneen, og så kommer de mindre pæne ting frem.
Her tænker jeg på dåser, flasker
og andet affald. I ugen mellem
jul og nytår samlede jeg over
100 dåser, 10 vodkaflasker og
enkelte vinflasker. Jeg tænker
med gru på, hvad der sker, når
rabatterne skal slås – tusindvis
af små glasskår, som dyrene kan
skære sig på eller i værste fald få
i maven, hvis de spiser af græsset.
Derfor, kære medborgere på
Jungshoved – hvis I ser nogen
smide affald i naturen, så sig på
en pæn måde, at det er en dårlig
vane. Og til jer, der gør det –
tænk jer om, næste gang, I har
drukket i bilen, og tag jeres
skrald med hjem.
Den 18. januar så jeg to stære
på foderbrættet, så foråret er på
vej. Glæder mig til at komme

ud og cykle og se, om miljøgrisene har
tænkt sig om.
Med venlig hilsen
Erik Pedersen
Bønsvig Strand
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JUNGSHOVEDKALENDER
Tirsdag 5. mar. Kl. 19.00–ca. 20.30. Kulturaften på Jungshoved Skole
4.-8. mar. Afhentning af storskrald over hele Jungshoved
Fredag 7. mar. Kl. 18.00. Amatørfiskeforeningens generalforsamling. Jungshoved Skole
Søndag 10. mar. Kl. 11.00. Fortælledag v. Jopie von Horn. Jungshoved Skole
Onsdag 13. mar. Kl. 19.00. Dialogmøde. Jungshoved Lokalråd. Jungshoved Skole
Onsdag 20. mar. Kl. 19.30. Studiekreds. Allerslev Præstegård
Torsdag 21. mar. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole
Lørdag 23. mar. Kl. 10.00-14.00. Åbent hus på Jungshoved Skole
Lørdag 30. mar. Kl. 10.00-17.00. Fårets dag. Stavreby Strandvej nr. 6
Tirsdag 2. apr. Kl. 19.30. Tema om Henrik Ipsen. Allerslev Præstegård
Mandag 8. apr. Kl. 16.00. Pensionistforeningens generalforsamling i Forsamlingshuset
Mandag 8. apr. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshuset
Onsdag 17. apr. Kl. 19.30. Forårskoncert i Allerslev Kirke
Søndag 21. apr. Kl. 10.00-14.00. Lokalrådets affaldsindsamling
Torsdag 6. jun. Kl. 19.00. Generalforsamling. Lokalrådet på Jungshoved Skole

GUDSTJENESTER

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag

3. marts
10. marts
17. marts
24. marts
28. marts
29. marts
31. marts
1. april
7. april
14. april
21. april
26. april
28. april

Søndag 5. maj
Torsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag

9. maj
12. maj
19. maj
20. maj
26. maj
2. juni

Jungshoved
10.30
9.00
14.00 Gudstjeneste med konfirmander
9.00 Jesper Blomgren
10.30
10.30
9.00
10.30
Ingen
9.00
Ingen
Ingen
10.30
9.00 Konfirmation
11.00 Konfirmation
9.00
Ingen
10.30
Ingen
10.30
9.00
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Allerslev
9.00
10.30
Ingen
Ingen
9.00
Ingen
10.30
9.00
Ingen
10.30
9.00 Jesper Blomgren
10.30
9.00
Ingen
10.30
10.30 Konfirmation
9.00
14.00
9.00
10.30

