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Lærken 

Der er han selv! Velkommen tusind Gange 
Min Yndling, Du! som over Vintervange 
Tør vække Foraarslyst; 
Og, medens Frosten lukker Søens Bryst, 
Vil aabne mit med dine Jubelsange. 
Ak er det ei for tidligt dog, Du spaaer 
Om den saa inderlig forønskte Vaar? 
For tidligt jubilerer? 
Hvis Vintren endnu een Gang triumpherer, 
Du vistnok for din Spaadom Utak faaer.  
Dog Nej! syng ligevel, du vakkre Digter!... 

(uddrag) 
Fra ”Trækfuglene” 
Af Steen Steensen 
Blicher(1838) 

Kære læser, 
Med dette nummer begynder vi 
10. årgang af bladet Jungshoved. 
Det første nummer udkom i de-
cember 2005. Det er altid dejligt, når en 
idé viser sig at være bæredygtig. Vi kan 
i redaktionen kun være glade for den 
opbakning og støtte, som bladet hele 
tiden har fået. Altid møder vi velvilje, 
når vi beder læserne og andre om en 
artikel, nogle oplysninger, et foto osv. 
Ofte får vi opringninger eller mails fra 

læsere, der gerne vil skrive en artikel, 
har et udklip, et foto, etc. Det er vi 
utrolig glade for. Og man skal ikke 
holde sig tilbage, hvis man gerne vil 
skrive en artikel eller har en god ide. 

Dette nummer rummer en lang række 
spændende artikler. Vi er stolte af at 
kunne bringe det hele – stort og småt! 
Tænke sig, at få lov til at udsende et 
blad med: Møder med Mandela, 
k u l - tur- og foredrags-

aftener, gudstjene-
ster, sang- og mu-

sikaftener, dialogmø-
der, forfattertanker, 
naturoplevelser, gymna-

stik – afspænding – og 
svømmeglæder, historier fra 

svundne tider, madopskrifter, 
blomster, naturpleje, vejkirke, 
tanker om, hvordan folkekir-

ken styres nu og i fremtiden, nye måder 
at komme til og fra Jungshoved på 
(Flextur), spiseklub, traveture o.a. 
Vi ønsker alle et godt forår.  

Redaktionen 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05 
Jungshoved Menighedsråd Mai-Britt Bille  22 41 92 17  
Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 
Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 
Jungshoved Idrætsforening Bjørn Refsgaard  29 31 58 94 
Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05 
Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 
Amatørfiskerforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24 
Forsamlingshuset Morten Larsen 24 83 97 76 
Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

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

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Den kendte maler L.A. Rings søn, Ole 
Ring*, var også en dygtig og anerkendt 
maler. En stor samling af hans malerier 
udstilles i Det gamle Rådhus i Præstø. 
Der er åbent for publikum lørdag og 
søndag fra maj til august (kl. 11-15). En 
af ankermændene bag udstillingen er 
Ole E. Hansen, Skibinge. Ole Hansen 
har sendt os dette billede af et maleri, 
hvor Ole Ring har fundet sit motiv i 
Stenstrup på Jungshoved. Maleriet er 
fra  omk. 1940 og er i privateje. 

*Ole Ring, 1902-1972, dansk maler, 
søn af L.A. Ring. Ole Ring var elev af 
sin far, der fik stor betydning for hans 
detaljerige, naturalistiske udtryksform og 
for hans motivverden, der omfatter land-
skaber, landsby- og bybilleder fra det østli-
ge Sjælland, ofte skildret i efterårs- og vin-
terlys (Den store Danske). 

*** 
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I det meste af december måned boede 
der en nisse i en af de hule popler på 
Vejen uden Navn mellem Øen Smids-
trup og Jungshovedvej.  Da det blev 
januar var den væk igen – måske duk-
ker den op igen til næste jul . 

*** 
Vinteren 2013-14 blev en af de mere 
”grønne”. Vinteren var mild men blæ-
sende. Først i slutningen af januar faldt 
der så meget sne, at der blev brug for 
sneploven. Januar måned kan være trist 
og solfattig. I år har det været særligt 
slemt. Januar måned blev den mest 
solfattige januar i 45 år. Solen skinnede 
kun 17 timer i januar 2014. I 2013 var 
solen fremme i 49 timer i januar må-
ned. 

*** 
Året 2013 sluttede med et par heftige 
storme. Flere steder på Jungshoved 
blev der ryddet godt op i træerne. Nog-

le faldt i stormen, andre blev lagt ned 
med motorsave, inden den næste 
storm skulle melde sig . 

*** 
På vores foderbræt har der foruden de 
mange vintergæster også været dagligt 
besøg af en forfrossen stær. Enten er 
det en chancerytter, der vil være på 
plads før alle andre stære, eller også er 
den blevet snydt af det milde vintervejr 
og ikke kommet med sydpå i tide. Jeg 
håber, at den klarer sig, til forårssolen 
vender tilbage.  

*** 
”Olaus Rundt” hedder en rundtur fra 
Jungshoved ad Mislehøjvej, Skov-
vangsvej, Bøged Strandvej og Jungsho-
vedvej. Navnet kommer af, fortæller 
Maja Vang, at der engang boede en 
gårdejer på Fjellebrogård, som hed Ole 
Larsen. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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JUNGSHOVEDVISEN 3 

Vi bringer her den tredje vise i række af 
Jungshovedviser. Visen er skrevet af 
Peter Nielsen, som boede på Hovmar-
ken 1. Visen er muligvis skrevet som 
en lejlighedssang til et arrangement i 
sognets husmoder- eller husmandsfor-
ening. Peter Nielsens mor, Rasmine, 
var også god til at skrive viser, så hun 
støttede sønnen med gode råd. Visen 
er omkring 60 år gammel.  

Da Peter Nielsen havde skrevet den, 
var det ikke alle på Jungshoved, der tog 
godt i mod den. Nogle mente, at det 

var helt unødvendigt at skrive en ny 
sang, når man nu havde en god én i 
forvejen.  Eftertiden har vist, at de for-
skellige viser supplerer hinanden godt. 
Specielt denne vise her, og den vi brag-
te i forrige nummer, synges stadig ved 
festlige lejligheder rundt på Jungsho-
ved. 

Tak til Maja Vang, Jungshoved, som 
har hjulpet med oplysninger om visen 
og forfatteren! 

Knud Jacobsen 

Mel.: Jens Vejmand 

Hvor finder man en halvø 
så frodig og så kæk. 
Og langs med bondens marker 
der risler der en bæk. 
Det er såmænd JUNGSHOVED, 
min lille barndomsø. 
Her er der skønt at være, 
Og li' så skønt at dø. 
 
Og kommer du til Øen 
i første morgengry, 
hvor solen rammer landet, 
det er som født på ny. 
Du ligger smukt JUNGSHOVED 
i Østersøens vand 
med dal og bakker fagre, 
kom se det, hvem der kan. 
 
Hvor Gøngerne de kæmped’ 
i modig, ærlig kamp. 
Hvor svenskerne husered’ 
med mord og støvletramp. 

Det var her på JUNGSHOVED, 
Svend Gønge han slog til. 
Så længe blodet strømmer, 
hans minde æres vil. 
 
Og stå ved Borgruinen 
i aftensolens glød, 
fornemme stedets stilhed, 
når aftenklokken lød. 
Det er her på JUNGSHOVED 
med skovbekranset land, 
der sejler hvide svaner 
på Norets flade vand. 
 
Blidt pinsesolen danser 
på Egehoveds krat. 
Her sværmede de unge 
den månelyse nat. 
Det er her på JUNGSHOVED, 
at tiden stille står, 
og verdens larm og trængsler 
dit øre ikke når. 
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Du står ved Bøgestrømmen, 
som glider rask af sted, 
og i dig har du drømmen, 
du ville gerne med. 
Men bliv dog på JUNGSHOVED, 
ta’ aldrig væk derfra. 
Den har sin egen charme, 
som ingen anden har. 
 
Og sidder du ved Draget, 
nær Faxe Bugtens vand, 
ved Maderne og fyret 
og frodigt bondeland. 

Det var her på JUNGSHOVED, 
den svenske rytterhær 
for evigt sank i dybet, 
man ser dem aldrig mer’. 
 
Din fortid vil vi værne 
og styrke slægtens tarv. 
Den gode jord gav kerne 
fra vugge og til grav. 
Det er her på JUNGSHOVED, 
man altid sammen står, 
og over i historien 
dit navn for evigt går. 

Planter på Jungshoved (22) 
Lærkespore 

Når man nævner navnet ”Lærkespore”, 
så kan man mentalt blive ført tilbage til 

en gåtur i skoven i det allertidligste for-
år, før træerne er sprunget ud. Det er 

Forårsskovbund med overvægt af Hulrodet Lærkespore i Bønsvighoved Skov. Foto Gunvor Asbjerg maj 
2013  
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typisk Hulrodet Lærkespore, Corydalis 
cava, man ser i forårsskoven, men der 
findes også andre arter af Lærkespore. 
Der er syv arter i Danmark, der bærer 
navnet Lærkespore, hvoraf de fem er 
forårsblomstrende. De to sommer-
blomstrende er Gul Lærkespore, Pseu-
dofumaria lutea, og Klatrende Lærke-
spore, Ceratocapnos claviculata. Gul 
Lærkespore dyrkes i haver, mens Klat-
rende Lærkespore holder til på fugtig, 
næringsfattig og sandet bund i Jylland 
og det nordlige Sjælland. 

Af de fem forårsblomstrende arter er 
der to indførte arter. Det drejer sig om 
Stor Lærkespore, Corydalis nobilis, 
som sjældent ses forvildet. Den anden 
indførte art Langstilket Lærkespore, 
Corydalis solida ssp. Solida, ses der-
imod forvildet specielt i det nordlige 
Sjælland. Her på Jungshoved kan vi 
med sikkerhed støde på de to hjemme-
hørende arter, Hulrodet Lærkespore og 
Liden Lærkespore, Corydalis interme-
dia. Den tredje hjemmehørende art 
Finger-Lærkespore, Corydalis pumila, 
er derimod noget sjælden og er indtil 
videre ikke blevet registreret på Jungs-
hoved. 

Ifølge ”Folk og Flora” af Vagn J. Brøn-
degaard betyder slægtsnavnet Corydalis 
(på græsk korydalis) ”toplærke”. Så 
planterne har angiveligt fået deres navn, 
fordi blomstens ene kronblad kan min-
de om en fjertop og blomstens spore 
om fuglens bagklo, og fordi blomstrin-
gen længere sydpå falder sammen med 
lærkens ankomst. 

Hulrodet Lærkespore har fået sit arts-
navn pga. rodknolden, der med tiden 

bliver hul. Et andet meget karakteristisk 
træk ved Hulrodet Lærkespore er, at 
der findes forskellige blomsterfarver. 
Det skyldes genetisk variation mellem 
individerne, hvor nogle får rødviolette 
blomster, mens andre får hvide blom-
ster. Arten vokser på kalkholdig, fugtig 
og næringsrig muldbund. Den type 
jordbund findes flere steder på Jungs-

hoved, bl.a. i Bønsvighoved Skov og 
Store Hestehave. Hulrodet Lærkespore 
bliver ca. 10-30 cm høj og har dobbelt 
3-delte, butte småblade. 

Liden Lærkespore er, som navnet siger, 
en mindre art, der er ca. halvt så stor 
som Hulrodet Lærkespore. Blomsterne 

En gennemskåret rodknold af Hulrodet Lærke-
spore. Foto Gunvor Asbjerg maj 2013  

Hulrodet Lærkespore med de to blomsterfarver og 
de karakteristiske blade. Foto Gunvor Asbjerg 
maj 2013  
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er mindre, og der er færre blomster i 
klaserne. Bladene er også mindre, smal-
lere og 3-delt en til to gange. Når man 
går en tur i forårsskoven, skal man altså 
kigge lidt efter for at se Liden Lærke-
spore, da den står lidt og ”putter” sig 
mellem Hulrodet Lærkespore. Man 
finder Liden Lærkespore på ca. samme 
jordbundstype som Hulrodet Lærke-
spore, men den ynder det dog lidt mere 
tørt end Hulrodet Lærkespore. 

Finger-Lærkespore, der altså endnu 
ikke er fundet på Jungshoved, er en art 
på størrelse med Liden Lærkespore. 
Den adskiller sig fra Liden Lærkespore 
ved at have bredere og mere butte 
småblade, ofte en lidt lysere blomster-
farve, og ved at blomsternes støttebla-
de er vifteformet fligede. Måske har 

arten navnet efter de fligede støttebla-
de, der med lidt god vilje kan se 
”fingrede” ud. 

Finger-Lærkespore vokser på kystnær, 
næringsrig og ofte kalkrig muldbund i 
løvskove og skovbryn. Dvs. ca. de 
samme steder som Hulrodet og Liden 
Lærkespore, men tilsyneladende er den 
mere kystafhængig. Arten findes på 
Nordfalster, på Møn bl.a. Ulvshale og 
på Stevns ved Vemmetofte. Det er 
derfor ikke helt usandsynligt, at den 
kan findes på Jungshoved. Så derfor en 
opfordring til, at I holder et vågent øje 
med Lærkesporerne her i foråret. 

Forside: Hulrodet Lærkespore – de to blom-
sterfarver. Foto Gunvor Asbjerg maj 2013  

Gunvor Asbjerg, Bønsvig 

Finger-Lærkespore til venstre med de butte småblade og Liden Lærkespore til højre. Det indsatte billede er 
Liden Lærkespore. Foto Aglaja  
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Udlånet på skolens bibliotek er så småt 
ved at gå i vejret, og det er godt. For-
målet med at lave en bogsamling var 
netop, at alle Jungshoved borgere skul-
le have let adgang til en god bog. 

Hvis man vil låne en bog, så er der fri 
adgang til biblioteket i skolens åbnings-
tid. Der bliver først låst, når alle dagens 
aktiviteter er slut, og det er som oftest 
ved 22-tiden. Ved udlejning af skolen 
vil der være låst til biblioteket. Vi har 
endnu ikke fundet en løsning på det. 
Biblioteket ligger lige til højre, når man 
bruger hoveddøren. Der er ingen op-
skrivning ved boglån. Ved aflevering 

lægges bogen i den blå ølkasse, og vi 
sætter de afleverede bøger på plads. Vi 

Nyt fra Biblioteksfronten  

I år er vi syv damer, der hygger os med 
at lave blomsterdekorationer m.m. Vi 
mødes hver anden torsdag. Vi har ikke 
nogen til at undervise os, men prøver 
at aftale fra gang til gang, hvad vi skal 
lave. Vi bruger billeder og bøger til at 
kikke efter. Selv om vi går ud fra den 
samme dekoration, er der ikke to der 
bliver ens. Vi hygger også med kaffe og 
hjemmebag, som vi skiftes til at lave. 

Den sidste torsdag inden 
vi slutter, laver vi dekorati-
oner til åbent hus på sko-
len. De bliver solgt, og 
pengene går til forbedrin-
ger på skolen. 

Hanne Rasmussen 

Blomsterbinding på Jungshoved Skole 
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Et muntert trut fra en trane, en antide-
pressiv strofe fra en solsort eller bare et 
kækt ”tsli-vitt” fra en vipstjert giver mig 
en stor glæde og gør, at jeg til fulde kan 
tilslutte mig flokken af ud-længslende 

Jungshovedboere, som tidligere har 
skrevet i dette fine blad. Naturen nydes 
nu en gang bedst derude! 

Jeg er nytilflytter til Bønsvig og fryder 
mig over de gode muligheder, der er 
for at komme ud. Jeg har dog boet i 

”Ud vil jeg! Ud!” (17) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur 

Om at nyde fuglelivet (og alt det andet) derude 

regner med, at alle lånte bøger kommer 
retur, så en anden kan få en læseople-
velse. 

Man kan stadig aflevere egne udtjente 
bøger til biblioteket. Bøger, der af en 
eller anden grund er forældede, bliver 
givet videre til forsamlingshusets loppe-
marked. 

Som noget nyt vil vi også modtage alle 
former for spil. Spillene skal være in-

takte, således at de er lige til at bruge. 
Puslespil må ikke mangle brikker. 

Vi har fået sat en ny reol op, men der 
mangler stadig belysning over bogreo-
lerne. Der vil snart blive indkøbt rele-
vant belysning, så bøgerne også kan 
beskues i aftenmørket. God læselyst! 

Med hilsen fra 
Anne Okholm og Torben Stade Nielsen 

Gul vipstjert. Foto: Steen Hansen 
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området i snart 10 år, og har derfor haft 
mulighed for at komme i mange kroge 
og afkroge. Især langs kysten rundt er 
der god tilgængelighed til naturherlighe-
derne, og uden at der bliver overrendt, 
er det tydeligt, at mange kommer her. 
Jeg bruger selv Store Hestehave skov 
rigtig meget og nyder både skovfuglene 
og de mange andefugle. Her i den sene 
vinter er det især den store skallesluger, 
som med sit laksefarvede skær gør sig 
positivt bemærket. 

Midt i januar var jeg på en smuttur ned 
til Lodshuset ved Bønsvig, og medens 
jeg – trods den bistre vind – nød den 
første dag med blå himmel og sol i lang 
tid, dukkede der to havørne op lige 
over trækronerne. Det var meget impo-
nerende at se disse kæmper i dør-
størrelse svæve elegant og knap værdi-
ge mig et blik. Havørnene er i fin frem-

gang i vores område, og det vil virkelig 
være en juvel til samlingen, hvis vi kan 
få et havørnepar til at slå sig ned her. 

Det er også en lise for sjælen at opleve 
stemningen ved Roneklint og Maderne. 
Især i timerne omkring solop- og ned-
gang kommer denne plet til sin ret, og 
hvis det kombineres med lavvande, så 
er det i træktiden muligt at se rigtig 
mange – og forskellige – vadefugle. 
Også her er der mulighed for at se 

mange andefugle. 

Der er de næste år endnu en motivati-
onsfaktor for at komme ud. Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF) starter 
den tredje atlasundersøgelse 1. marts, 
og det indebærer, at fuglelivet i Dan-
mark skal kortlægges på ny. Det er i 
særdeleshed en opgave, som fordrer, at 
man kommer ud, og jeg glæder mig til 
at være med til at finde ud af, hvor 

Havørn ved Lodshuset. Foto: Steen Hansen 
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mange fuglearter der yngler her på 
Junghoved.  

Det er især fuglelivet, som kan lokke 
mig udenfor, men i det hele taget giver 
det at komme ud i vores halvøs fine 
natur både glæde og livskvalitet. Når 
det lader sig gøre, kombinerer jeg me-
get gerne mine fugleture med cykelture 
– men ofte er det ikke praktisk at lave 
denne kombination. 

Cykling er uden konkurrence min favo-
rit motionsform, og det dyrker jeg ger-
ne året rundt. I sommerhalvåret er det 
overvejende på racercykel og meget 
gerne med de andre cykelglade motio-
nister i BBC (som tidligere er så fint 
beskrevet i bladet) og i vinterhalvåret 
på mountainbike på grus- og skovveje 
– så meget det lader sig gøre. Det kan 
være surt vejr og føre nogle gange, men 
når man ”besejrer” vejrliget og de plø-

rede stier, er det bagefter en meget stor 
tilfredsstillelse. Denne indfinder sig 
oftest først efter den obligatoriske cy-
kelrensning og det varme bad – men, 
selvom det til tider kan være noget træls 
med cykelrengøringen, så vil jeg tifold 
hellere ud på mudrede stier, end jeg vil 
sidde og køre på stedet i et motions-
center. Forstå det hvem der kan!  

Det glæder mig, at der er et arbejde i 
gang med at skabe et mere sammen-
hængende system af stier, så det bliver 
nemmere at komme rundt, og så der 
skabes forbindelser mellem naturenkla-
verne. Det vil med garanti motivere 
endnu flere til at komme ud – så pøj-
pøj med denne udfordring. 

Håber vi ses derude! 

Steen Hansen, Bønsvigvej 17, Bønsvig C 

Stær i hyld i Bønsvig. Foto Steen Hansen 
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Et sted på Jungshoved (12) 
Stavreby Fjord 

Kortet er tegnet i 1992 af afdøde Søren 
Nielsen, Stavreby, også kendt under 
navnet Søren Major. Søren Nielsen 
havde en stor viden om historie – også 
om lokalhistorie. Søren Nielsen har 
skrevet flere artikler om steder på Syd-
sjælland, hæftet ”Historien om Stavre-
by Havn” (1994) og flere skuespil til 
Sydsjællands Kulturteater, bl.a. ”Kon-
gelov og Galskab”, som blev opført på 
Jungshoved Slotsbanke i 2001. 

Kortet er tegnet på grundlag af et luft-
foto fra 1967, Den danske Lods fra 
1925, ældre og nyere søkort samt korri-
gerende opmålinger foretaget af Far-
vandsdirektoratets skib ”Rylen” i 1991. 
De fleste stednavne er tilvejebragt ved 
oplysninger til Søren Nielsen fra ældre 
fiskere i Stavreby. Enkelte af stednav-
nene er dog af nyere oprindelse. 

Gunner Rasmussen, Stavreby, fortæl-
ler, at han husker de fleste stednavne 
helt tilbage fra sin barndom. Da Gun-
ner som dreng færdedes på havnen i 
Stavreby, hørte han ofte fiskerne bruge 
navnene, når de skulle fortælle, hvor de 
havde sat deres garn, hvor de havde 
ankret op, hvor de havde trukket vod 
osv. 

Flere af navnene kan henføres til per-
soner fra området: Edwards Hul, Mor-
tens Krog, Arnes Sten og Jokums Hul. 
Køgehullet refererer til Gunners mor-
far, Jens ”Køge” Rasmussen, som var 
fisker. Køgehullet var ankerplads for 
hans drivkvase, indtil Stavreby havn 
blev anlagt i 1933. 

Punktet Tavlen henviser til, at man her 
tidligere satte en tavle op om foråret – 
et kryds på en pæl – for at advare de 
sejlende om den store sten, som er her.  

Bjælken ud for Stavreby Havn er den 
sejlrende, der skærer sig ind mellem 
Mange Grund og Nakke Grund. 

Kragenakken er et område med store 
sten. 

Sukkerrenden er et levn fra den tid, da 
man sejlede roer fra roehavnen ved 
Jungshoved Kirke til Stege Sukkerfa-
brik. En del af denne rende er gravet. 

Ved Rødstens Grund har der været en 
boplads i stenalderen, og her er der 
fundet flere flinteredskaber og flækker. 

Området Blønningen betegner et om-
råde med blød bund. Både ved Bøged 
og Kragevig findes der udskibningsste-
der, der tidligere blev brugt til udskib-
ning af træ fra områdets skove. Ud-
skibningsstedet ved Bøged blev også 
tidligere anvendt som på- og afstig-
ningssted for rejsende til ruten Køben-
havn-Sydsjælland (se Med Holger på 
farten, Nr. 2, 2009). 

Kortet over Stavreby Fjord viser i sit 
tydelige sprog, at det kan være et svært 
farvand at besejle med de mange grun-
de og sten. Lokale sejlere i Stavreby 
fortæller da også, at de stadig bruger 
kortet til at navigere efter.  

Tak til Gunner Rasmussen, Stavreby, 
for hans hjælp med oplysninger til ar-
tiklen! 

Knud Jacobsen  
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Pensionistgymnastikken er pr. 1. januar 
2014 overgået til pensionistforeningen. 
Det vil sige, at man skal være medlem 
af foreningen, hvis man ønsker at gå til 
gymnastik. Det er ikke noget, vi har 
bestemt, det har kommunen. Vi er ca. 
25-27 glade pensionister, der nyder 
godt af 
mo-

tionen. Det 
er ikke bare kroppen, der bliver rørt, 
men også lattermusklerne. 

I november var 52 glade, 
humørfyldte pensionister på 
juletur til Lübeck. Vi havde 
ca. fire timer i Tyskland, så 
der var tid til at se julemar-
kedet og spise frokost. På 
hjemturen gjorde vi holdt 
ved Border-shoppen, så vi 
kunne fylde bagagerummet 
op i bussen. 

I december holdt vi julefro-
kost i forsamlingshuset med 
deltagelse af 80 personer. 

Der var rigtig god stemning, og vi hav-
de fået Mogens til at komme og spille 
for til julesalmer og -sange. Der var god 
julestemning – selv om vi manglede 
sneen. Festudvalget havde pyntet bor-
dene med nisser og juledekorationer, 
selv et juletræ manglede ikke. STOR 
TAK TIL FESTUDVALGET! 

Den 7. april kl. 16.00 har vi gene-
ralforsamling i forsamlingshu-

set. Efter generalforsamlin-
gen giver vi som sædvanlig 
3 stk. smørrebrød plus 1 
øl/vand. Husk tilmel-
ding. 

Jeg kan oplyse, at vi 22. 
maj har en tur til "Den 

Blå Planet". Turen ko-
ster 350,00 kr., der dækker 

tur, entré og frokost. 

 

P.B.V. Karen Carlsson 
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Vi er tre efterlønnere fra Tågeholt, der 
inden for de sidste par år er begyndt at 
gå til gymnastik på Jungshoved Skole 
hver torsdag formiddag i vinterhalv-
året. 

Det startede med, at Kirsten og Lissi 
blev enige om, at de ville begynde at gå 
til gymnastik, når de begge gik på efter-
løn, både for at få noget motion og for 
holde sig i gang, når arbejdslivet var 
overstået – men også for at støtte op 
om skolen og benytte nogle at de gode 
tilbud, der er. Vi begyndte i januar 2012 
– ganske vist midt i sæsonen, men det 
gjorde heldigvis ikke noget, vi blev 
budt velkommen, og alle på holdet 
virkede glade, når der kom nye til. Det 
var en positiv oplevelse, og vi anbefale-
de alle at komme i gang. 

Marianne og Karen tog udfordringen 
op og startede på holdet, da næste sæ-
son begyndte, og ingen af os har for-
trudt et øjeblik; vi prøver derimod, så 
vidt det er muligt, ikke at lave andre 
aftaler den formiddag, for selvom der 
ikke er noget krav 
om, at man kommer 
hver gang, vil vi helst 
ikke undvære det. 

Vi kan se og høre, at 
vi ikke er de eneste, 
der er begejstrede. 
Hvis man kommer 
forbi Jungshoved 
Skole lidt i halv ti om 
torsdagen, vil man se 
folk komme strøm-
mende til fra alle si-

der, både i bil, gående og på cykel. Det 
er bare et herligt syn. 

I omklædningsrummet går snakken 
rigtig godt – faktisk så godt, at man 
næsten ikke kan få ørenlyd. Når Lykke 
starter musikken, kommer alle dog 
efterhånden i gang, og vi får rørt alle 
muskler – også lattermusklerne. Det er 
rigtig godt, og alle kan deltage. Man 
føler sig velkommen fra den første dag; 
vi kan kun anbefale det til alle, der ger-
ne vil prøve. Vi er omkring 25 hver 
gang (både mænd og damer). Det er 
slet ikke svære og indviklede ting, vi 
laver – bare ganske enkle øvelser, hvor 
vi får rørt nogle af de led og muskler, 
der ikke bliver brugt så meget i hverda-
gen – det er rigtig hyggeligt, og der er 
plads til alle. 

Vi er faktisk blevet så glade for det, at 
vores børnebørn helst ikke må lægge 
sig syge om torsdagen, for så må foræl-
drene prøve at finde et andet sted at få 
dem passet. 

Kirsten L., Marianne P. og Karen R. 

Gymnastik på Jungshoved Skole 
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KULTURAFTEN  
Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.30 

FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ 
i samarbejde med skolens styregruppe 

Jungshoved Skole, 
Jungshovedvej 46, 4720 Præstø 

TRE SCHWEIZISKE EKSPEDITIONER I GRØNLAND 
Vi har været heldige at kunne engagere forfatter og projektmedarbejder ved 
Uummannaq Polar Institute, Erik Torm, til at fortælle om: 

TRE SCHWEIZISKE EKSPEDITIONER I GRØNLAND 
Den schweiziske geolog Arnold Heim gennemførte i 1909 en videnskabelig ek-
spedition på Diskoøen og Nuussaq halvøen. Næsten samtidig gennemførte den 
schweiziske alpin- og polarforsker og meteorolog Alfred de Quervain også en 
videnskabelig ekspedition til Uummannaq fjorden og på indlandsisen. På den 
sidste del af denne deltog Arnold Heim. I 1912 gennemførte Alfred de Quervain, 
som den første polarforsker nogensinde, en krydsning af den midtgrønlandske 
indlandsis fra vest til øst. Det er unikke håndkolorerede historiske fotos, der er 
grundlag for foredraget om de tre schweiziske ekspeditioner. Erik Torm kommer 
også ind på sit frivillige arbejde for udsatte børn og unge på værestedet i Uum-
mannaq. 

 

KOM OG VÆR MED til en spændende aften 

 ALLE ER VELKOMNE 

Foredrag, kaffe/te & kage/frugt 45 kr. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Switzerland_(Pantone).s
http://www.google.dk/imgres?sa=X&biw=1179&bih=668&tbm=isch&tbnid=lE3S4Q0TXkQU-M:&imgrefurl=http://www.iat-sia.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=54&cntnt01returnid=21&docid=myKDtuBkKT7QzM&imgurl=http://www.iat-sia.org/uploads/images/Mai
http://www.google.dk/imgres?start=358&sa=X&biw=1179&bih=668&tbm=isch&tbnid=mNBHlAY30V8JLM:&imgrefurl=http://www.socialpaedagogen.dk/Arkiv/2010/20-2010/Groenland-De-mest-udsatte-skal-med-paa-vognen.aspx&docid=6MNckQvXH_GhdM&imgurl=http://www.socialpaedagogen.d
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=6bFFn0HK8EkcrM&tbnid=b9DKY88znaP2IM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.navalhistory.dk/danish/flaget/flagregler.htm&ei=H9vOUp2CL8bm4QSJ74CACA&bvm=bv.59026428,d.bGE&psig=AFQjCNEwdRTusje887
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
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Den 15. januar 2014 hav-
de vi borgermøde om 
den nye behovsstyrede 
kollektive trafik kaldet 
FLEXTUR, der er en 

erstatning for telebussen. Ordningen er 
et supplement til Vordingborg Kom-
munes kollektive trafik; men vi har ikke 
andre former, så det er vores eneste 
form for kollektiv trafik. Man bestiller 
over telefonen på tlf. 70 26 27 27 – tast 
2 – tast 2 igen for Flextur. 

Du kan også bestille via internettet 
(husk først at oprette dig som bruger). 
Nu kan du bestille ture hele døgnet på 
hjemmesiden, og du opnår en rabat på 

10 %. En Flextur skal bestilles tidligst 
14 dage før turen, og senest 2 timer før 
turen. Pris på turen meddeles ved be-
stilling og skal betales i bilen – hav lige 
penge parat. 

Der er en refusionsordning for borgere 
i kommunen. Rejser du inden for én 
takstzone, betales den fulde pris til 
chaufføren; men beløb ud over 24 kr. 
refunderes af kommunen til din Nem-

Konto én gang om måneden. Dvs. du 
kan reelt komme til toget i Lundby for 
24 kr. efter refusion. HVIS ankomst-
tidspunkt er vigtigt, så husk at sige, 
hvad tid du skal være fremme, da der 
godt kan være flere med i bilen. 

Lokalrådet vil meget gerne høre om 
erfaringer ved brugen af Flextur. Så 
samler vi ros og ris sammen til en eva-
luering af ordningen. Bo Kuno Chri-
stensen, VK, lovede os, at det er en 
ordning under udvikling. Læs mere på 
www.bus.vordingborg.dk og på vo-
res hjemmeside 

www.jungshoved.net. 

Vi har fået den endelige dato for dia-
logmødet med politikerne. Det bliver 

mandag 31. marts 
kl. 19.00 på skolen. 
RESERVER NU! 

Vi håber, der møder rigtig mange op. 
Er der punkter, du gerne vil have drøf-
tet på dialogmødet, så giv os lige be-
sked i god tid. 

Lokalrådet 

Borgermøde om naturpleje på Jungshoved  

Har du lyst til at opstarte en kogræsser-
forening og være med til at pleje et na-
turareal på Jungshoved og som sidege-
vinst få kød af høj kvalitet? Har du lyst 
til at give naturen en hånd på Jungsho-
ved med le og rive? Så mød op, og få 
mere at vide om oprettelse af en 
kogræsserforening eller deltagelse i hø-
slet.   

Jungshoved Lokalråd og Vordingborg 
Kommune inviterer til borgermøde om 
opstart af naturplejeprojekter på Jungs-
hoved. Kom og hør om mulige natur-
arealer, og hvordan du i samarbejde 
med ejerne og kommunen kan bidrage 
til naturpleje.  
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Program  
Kl. 18.30 Velkomst.  

Kl. 18.45: Stefan Skov, naturforvalter i Land og Miljø, fortæller om mulige na-
turarealer på Jungshoved og samarbejdet med kommunen om oprettelse af en 
kogræsserforening.   

Kl. 19.15: Carsten Horup, botaniker, fortæller om naturen og botanikken på 
arealerne, og hvorfor det er vigtigt med naturpleje i form af græsning og høslet.    

Kl. 19.45: Kort pause med te, kage og kaffe.  

Kl. 20: Jesper Nielsen, formand for Nyråd og omegns kogræsserlaug, fortæller 
om deres erfaringer med oprettelse og drift af en kogræsserforening, herunder 
organisering, tilsyn/pasning, m.v.  

Kl. 20.30: Naturvejleder Elise Hvelplund fortæller om organisering af høslet og 
lån af le-udstyr.  

Kl. 21: Afslutning og dato for stiftende generalforsamling af en kogræsserfor-
ening.    

Mødested: Jungshoved Gl. Skole.  

Tidspunkt: Torsdag 13. marts kl. 18.30 til 21.    

Tak for i dag.  



21 

 

*    
*
   *  

  *  
*
* *  *

* *  
*  *  

*
** 

*
 

BLOMSTERNES  

HALVØ  

Så nåede vi et skridt videre i at fylde 
vores halvø med blomster.  

Løgene, som blev sat i efteråret, er 
kommet op!? så nu håber vi bare, at 
frosten ikke skader de nye skud. Jeg 
glæder mig sådan til at se de gule, 
blomstrende klatter i vores vejrabatter. 
Jeg håber naturligvis, at vi får økono-
misk mulighed for at sætte flere løg til 
efteråret. 

Jeg har lige hentet frø til vores grønne 
arealer hos Nykilde Frø i Slagelse. Jeg 
har ca. 5 kg, hvilket svarer til et sånings-
areal på ca. 1000-5000 m2. Frøene ven-
ter nu bare på at blive sået; der er flere 
forskellige slags, som skal sås på flere 
forskellige egnede steder. 

Gå ind på www.nykilde.eu og se, at det 
ikke er bare lige det at producere frø, 
og glæd jer over, at vi er i besiddelse af 
en lille smule af herlighederne. Vi væb-
ner os med tålmodighed og samler 
kræfter til et par dage i naturen, når det 
bliver tid til at så. Der uddeles gratis frø 

til Åbent Hus på Jungshoved skole 5. 
april. 

Næste skridt bliver så blomsterkasser-
ne. Vi kan jo begynde at tænke på, hvil-
ken krukke, kasse eller balje vi vil bruge 
til de planter, som kan hentes på sko-
len, og som sammen med egne planter 
og effekter skal bruges til  

Den Flotteste Blomsterkasse 
på Jungshoved. 

Jeg regner med, at planterne kan hentes 
midt i maj; dato er ikke fastsat endnu, 
for vi skal lige have svar fra vores 
”leverandører” om tid for optimal leve-
ring. 

HUSK! Der er flotte præmier, bl.a.: 

 AL-KO Aquatrolley fra AL-KO 
Ginge a/s 

 Gavekort fra Rema 1000, Præstø 

Vi ses . . . . .! 

Lokalrådet på Jungshoved 
Udvalget for Trafik, Turisme og Bosætning 

Jette Ramshøj 
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KULTURAFTEN  
Onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 

FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ 

i samarbejde med skolens styregruppe 

Jungshoved Skole, 

Jungshovedvej 46, 4720 Præstø 

Majonæsekrig, kommastrid 

og andet godt om dansk sprogpolitik gennem 25 år 

Tidligere Generalsekretær i Nordisk Råd Henrik Hage-
mann fortæller om det danske sprogs udvikling. Henrik 
Hagemann har tidligere holdt foredrag for os om sit liv 
som ”spion”. Og vi kender ham fra hans klumme 
”Sproghjørnet” i NORDEN NU. Ud over at passe sit 
arbejde først som seminarierektor og siden i Nordisk 
Råd har han været medlem af Dansk Sprognævn fra 
1982 til og med 2012, af dets arbejdsudvalg 1982-2009 
og herunder nævnets næstformand 1985-94 og 2003-06. 

Dansk Sprognævns indsats er nu langt oftere end før til 
debat i Folketinget og i medierne. Vi glæder os til at høre 
Henrik Hagemann fortælle om udviklingen i dansk 
sprogpolitik de sidste 25 år, om bevægelsen i Dansk 

Sprognævns virke til ikke alene at omfatte retskrivning, men også en mere aktivi-
stisk indsats i diskussionen om officiel sprogpolitik (påvirkning udefra, domæne-
tab osv.). Han vil tilmed give billeder af spillet bag kulisserne under 
”majonæsekrigen”, under ”kommakrigen” og i arbejdet med en officiel sprogpoli-
tik. 

Glæd Jer til endnu en fin aften med Henrik Hagemann 

ALLE er velkomne 

Foredrag, kaffe/te & kage/frugt 45 kr. 

 

 

http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
http://www.google.dk/imgres?q=nordiske+flag&hl=da&sa=X&tbo=d&biw=1920&bih=1105&tbm=isch&tbnid=jFyAoIHRPz2zEM:&imgrefurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Langeskov%20afd.htm&docid=tBRuMcjHqEe7pM&imgurl=http://www.langeskov.foreningen-norden.dk/Norden%
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Når bladet kommer i marts, er vinter-
sæsonen ved at være slut, og vi begyn-
der at tænke på havearbejde, sommer-
ferie, gæster i skolen og lærerboligen 
samt planlægning af næste sæson. Også 
denne vinter har været en fornøjelse. 

MANGE FORBEDRINGER 
Med mange frivillige hænder og god 
indtjening på ”lejrskoler” har vi fået 
mange forbedringer i år. Der 
er blevet malet mange steder, 
vi har fået nye kontorstole, 
nyt køkkengrej, der er kommet nye 
borde- og bænkesæt i skolegården, nyt 
loft i køkkenet, nye og flere bruse-

re i baderummet, nye 
måtter, flere reoler og 
mere lys i bibliotek, 
indretning af vævestue 
og meget mere. Desu-

den har kommunen skiftet syv vinduer 
på første sal, det er vi meget glade for. 
Det pynter og luner.  

MANGFOLDIGHED 
I skolen kommer der hver dag mange 
mennesker, her mødes man med man-
ge forskellige interesser og er alle del af 
et unikt fællesskab, som snart har fun-
geret og udviklet sig i 25 år. Det kan vi 
godt være stolte af. 

Der er også stor mangfoldighed blandt 
vores lejere, og det gør det jo sjovt. 
Flere vender tilbage år efter år, andre 
har fundet os i hyttefortegnelsen på 
nettet og kommer her for første gang. 
Nogle har hørt om os fra kolleger, nog-
le har selv været på hyttetur i skolen, da 
de var børn og vender nu tilbage som 
forældre på klasseture, og nogle har 
endda selv gået i skolen som børn. 
Nogle støjer mere end andre, men 
langt de fleste opfører sig ordentligt, 
passer godt på skolen og rydder fint op 
efter sig. Skulle det ske, at nogle over-
træder vores regler, bliver de efterføl-
gende kontaktet, så det ikke skal ske 
igen og gå ud over de næste. Men det 
er kun sket ganske få gange. Kommer 

man til at ødelægge noget, fx en ru-
de, betaler man erstatning. 

Vi har hidtil lejet ud pr. dato, men har 
nu ændret vores kontrakt således, at 
man betaler pr. døgn og skal være ude 
kl. 12 af hensyn til rengøring inden 
næste hold. Vi lejer kun ud til ophold 
med overnatning, ikke til selskaber. Det 
har vi forsamlingshuset til. 

Vi håber, vi fortsat får mange lejere, da 
vi har mange ønsker til forbedringer fx 
afslibning af gulve på første sal, nyt 
køleskab og fryser, nye lofter i øst- og 
vestlokalet, mere lys til rusesyerne og 
sikkert meget mere. 

AKTIVITETER I MARTS 
OG APRIL 
Når bladet kommer, har der allerede i 
2014 været spiseklub med fuldt hus tre 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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gange, en sangaften med glade stem-
mer, lokalrådsmøde om offentlig trafik, 
generalforsamling hos Strandjægere, 
Amatørfiskere og Idrætsforening, faste-
lavnsfest i Pensionistforeningen og 
Idrætsforeningen, foredragsaften om 
runer, skrift og magi, møder, kurser og 
ergoterapeuter på overnatningstur. 
Dertil kommer alle de ugentligt tilbage-
vendende aktiviteter. 

Vi har endnu noget til gode: En sangaf-
ten, tre foredragsaftener med Forenin-
gen Norden som vært, et bebudet mø-
de om naturpleje på Jungshoved, et 
dialogmøde med politikere 31. marts 
og ikke mindst  

ÅBENT HUS i sko-
len 5. april kl. 10-14. 
Kik indenfor, og se, hvad 
der sker i det gamle hus. 
Der ophænges 
program om da-
gens forløb i op-
slagsskabe og på 
skolen, når tiden 
nærmer sig. Du kan også 

se mere på hjemmesiden. Men der 
bliver selvfølgelig påskemarked, pensi-
onistgymnastik, udstillinger, åbent i 
biblioteket og vævestuen, kniple- og 
strikkecafé, blomstersalg, café med 
mad og drikke, fuglekassebyggeri, 
åbent hus i klubhuset med bl.a. bord-
fodbold og bordtennis, kreativt værk-
sted for børn og skattejagt, og i år kan 
vi byde velkommen til vores naturvejle-
der Elise Hvelplund, som kommer 
herud med sit rullende naturværksted. 
Mere kommer sikkert til. 

Vi håber, at vi ikke igen i år overraskes 
af snestorm på åbent hus-dagen. 

Alle er velkomne til en hyggelig dag i 
skolen uanset 
vejret.  

Med ønsket om 
et godt og blom-
strende forår, 
venlig hilsen  

Styregruppen for 
Jungshoved skole, 

Lise Jacobsen 

AFFALDSINDSAMLING PÅ JUNGSHOVED 
SØNDAG D. 27. APRIL KL. 10.00 -12.00 

Mødested: Jungshoved skole 

I samarbejde med Danmarks Naturforening 
arrangerer lokalrådet igen i år affaldsindsam-
ling 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.  

Alle børn og voksne er velkomne. 
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Nyt fra Jungshoved Idrætsforening 

Svømmeafdelingen 
Så er forårssæsonen godt i gang, og 
vanen tro har vi i samarbejde med 
DGI afholdt svømmestævne på Bosei i 
slutningen af januar. Der dukkede om-
kring 60 svømmere op fra henholdsvis 
Haslev, Vordingborg, Rønnede, Rødby 
og JIF. Derudover var der en del foræl-
dre og hjælpere, så vi var nok godt 100 
i svømmehallen. Bestyrelsen havde 
sørget for en lille ”kiosk”, og Merete 

havde bagt kager, så der var godt gang i 
salget. 

De kære svømmere havde en god dag, 
og stævnet forløb som det skulle (og vi 
nåede hjem til håndboldskampen – 
som desværre ikke blev så god). 

På billedet ses svømmerne fra JIF – de 
fik både medaljer, badehætter og en 

slikpose  

Connie Dalsgaard 

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 
kan gøre det på følgende måde: 

- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke eller ved 
Jungshoved Skole. 

- 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 kas-
sen i banken!! – så brug netbank).                            

På forhånd tak 
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Vi mødes på skolen hver mandag kl. 
16.00. 

Jeg vil begynde med sige, at afspænding 
absolut ikke er det samme som afslap-
ning. 

Vi varmer op, mens vi får klaret nyhe-
derne, og så er det 1 og 2 og 3, og op 
og ned og ud. Kommandoerne er 
skrappe og præcise, vi lystrer jo pænt 
alle sammen, hvis man ikke lige har en 
god undskyldning om en eller anden 
skavank, som igen er brudt ud og abso-
lut ikke kan tåle den besværlige øvelse. 
Vi hygger os i hinandens selskab iført – 
nej, ikke stram trikot – men behageligt 
outfit. 

Vores juleafslutning og sæsonafslutnin-
gen i foråret er noget ganske særligt. 

Som det ses på billedet herover, så er 
det ved disse lejligheder, at fru Ida selv 
må servicere os. 

På holdets vegne 
Jette 

Fru Idas afspændingshold 

KULTURAFTEN 
Torsdag den 24. april kl. 19.00 

FORENINGEN NORDEN PRÆSTØ i samarbejde med FORSKNINGENS 
DØGN på Jungshoved Skole 

Forskningens døgn med et interessant emne 

Forskningens Døgn er en videnskabsfestival, der 2014 vil finde sted den 24., 25. 
og 26. april. 

Det er en landsdækkende forskningsfestival, der blev afholdt første gang i 2005. 
Formålet med festivalen er at gøre forskningen mere tilgængelig for befolkningen 
og derved skabe større indsigt og forståelse for forskningens betydning for sam-
fundet og for vores hverdag. 

Forskningens Døgn henvender sig til alle, der er åbne for at blive underholdt og 
lære nyt – og især til dem, der ikke til dagligt har berøring med forskning og inno-
vation. 

Først i april måned offentliggøres det, hvilket foredrag, vi får.  

Der informeres om det aktuelle emne i dagspressen & på www.Jungshoved.net.dk 
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Kort tid efter sidste nummer af Jungshovedbla-
det udkom, mistede verden sent 5.12.2013 om 
aftenen den største statsmand, som har levet i 
dette århundrede, nemlig Sydafrikas tidligere 
præsident Nelson Rolihlahla Mandela – ofte 
kaldet Madiba, der er navnet på hans klan. 

Som det fremgik af et interview med P4 Mor-
gen 6.12., har ambassadør Bjarne H. Søren-
sen, der nu er gået på pension og bor i Stavre-
by, mødt Nelson Mandela ved flere lejligheder. 
Det har Jungshovedbladet ønsket at høre mere 
om. (Billederne i artiklen er privatfotos) 

Hvornår mødte du Nelson 
Mandela første gang? 
Det var i 1992, hvor jeg arbejdede 
hjemme i Udenrigsministeriet og del-
tog i et møde, hvor han talte. 

Da Nelson Mandela efter 27 år i fæng-
sel var sat på fri fod, stod det klart, at 
der ville blive vendt op og ned på den 
politiske situation i Sydafrika. ANC 
(tidligere frihedsbevægelse, nu politisk 
parti) ville vinde det næste valg, og 
Mandela ville blive Sydafrikas næste 

præsident. Der var mange 
gisninger om, hvad denne 
omvæltning ville medfø-
re, og Nelson Mandela 
rejste derfor rundt i ver-
den, dels for at takke for 
støtten i kampen mod 
apartheid, dels for at for-
klare mere om, hvilken 
politik han ville stå for, 
ikke mindst på det øko-
nomiske område. 

Turen var i 1992 kommet til Danmark, 
hvor han bl.a. mødte fagbevægelsen, 
solidaritetsbevægelser samt regeringen. 
Udenrigsminister Uffe Ellemann-
Jensen var vært for et stort møde, hvor 
Mandela talte til bl.a. mange danske 
erhvervsfolk, der kunne tænkes at inve-
stere i Sydafrika. Mange vil sikkert kun-
ne huske den episode, der opstod efter, 
at mødet var afsluttet, og Uffe Elle-
mann skulle interviewes til tv. En tv-
fotograf insisterede på at filme uden-
rigsministeren nede fra jorden. Det 
ønskede Uffe Ellemann imidlertid ikke, 
hvorfor han på en meget bestemt må-
de afbrød interviewet, inden det over-
hovedet var gået i gang. 

Næste gang jeg mødte Nelson Mandela 
var sammen med Annie, og det var, 
mens jeg var ambassadør i Indien. Ef-
ter at Mandela var blevet præsident, var 
han inviteret som æresgæst til fejringen 
af Indiens nationaldag. Om eftermid-
dagen var der en reception i den indi-
ske præsidents have, og mens Annie og 
jeg stod og ventede på ankomsten af 

Møder med Nelson Mandela 
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æresgæsterne, opdagede vi pludselig, at 
Mandela stod ganske alene blot et par 
meter fra os – det gav os helt kuldegys-
ninger at se denne stolte mand med 
den utrolige udstråling så tæt på. Ved 
den lejlighed blev der kun mulighed for 
at hilse kort på ham, og jeg vidste ikke 
på det tidspunkt, at min næste post 
skulle blive Sydafrika! 

Du var ambassadør i Sydafrika 
fra 1998 – 2001? 
Ja, jeg tiltrådte 1.9.1998; men man er jo 
ikke fungerende ambassadør, før man 
har afleveret sine såkaldte akkreditiver 
til landets statsoverhoved. Det gjorde 
jeg 24.11.1998 på præsidentens kontor 
i Cape Town, hvor parlamentet ligger, 
selvom hovedstaden er Pretoria, hvor 
statsadministrationen og præsidenten 
har hovedsæde; mens Højesteret ligger 
i Bloemfontein. Denne situation med 
tre ”hovedstæder” er et levn fra apart-
heid tiden, som i hvert fald indtil nu 
endnu ikke er ændret. 

Ceremonien med at aflevere akkrediti-
ver bestod af en officiel del, hvor bl.a. 
pressen var til stede og en mere privat 
del, hvor jeg var alene med præsiden-
ten. Først holdt jeg en meget kort tale, 
hvori jeg omtalte det gode forhold mel-
lem Sydafrika og Danmark, ligesom jeg 
nævnte nogle meget anerkendende ord 
om Mandelas kamp for menneskeret-
tighederne og et bedre og mere retfær-
digt samfund for alle sydafrikanere. 
Som afslutning overrakte jeg to breve 
fra HM Dronningen til præsidenten, 
nemlig først et brev, som kaldes en 
rappelskrivelse, hvor Dronningen oply-
ste, at den tidligere ambassadør er flyt-

tet til en ny stilling, og derefter et brev, 
som kaldes akkrediteringsskrivelsen, 
hvori Dronningen oplyste, at jeg var 
den nye ambassadør. Når præsidenten 
har modtaget disse to breve, er man 
fungerende ambassadør. 

Mandela kvitterede med en meget kort 
svartale og inviterede mig derefter ind i 
et privat værelse, hvor kun han og jeg 
var til stede, indtil en tjenestepige kom 
ind med te. Mandela præsenterede mig 
til hende og tog selv tekanden med 
ordene, at han nok selv skulle servere! 
De, der har set filmen Invictus, vil kun-
ne genkende dette fra scenen, hvor 
Mandela modtager rugbylandsholdets 
anfører. 

Vi tilbragte nu de næste 45 minutter, 
som var den tid, en sådan tiltrædelses-
samtale var fastsat til, med at tale om 
Sydafrikas fremtid. Jeg spurgte meget 
ind til hans visioner, og han lyttede 
meget gerne til mine forslag om, hvad 
Danmark kunne bidrage med for at 
sikre en positiv udvikling i Sydafrika. 

Hele dette knap to timer lange møde 
sluttede med, at Mandela bad mig om 
at gå med ud på en veranda, hvorfra vi 
kunne vinke til en række forsamlede 
mennesker, især skolebørn og unge, 
der hver dag, når han var i Cape Town, 
mødte op for at få et glimt af deres højt 
elskede præsident. 

Hvor tit holdt du møder med 
Mandela? 
Jeg havde ikke flere ene-møder med 
Mandela, mens han var præsident. De 
fleste af de emner, som jeg havde be-
hov for at tage op med regeringen, blev 
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drøftet med ministre eller embeds-
mænd. Men man mødte tit præsiden-
ten til forskellige arrangementer eller 
sociale begivenheder, og her kunne 
man altid komme til at tale med ham. 
Havde jeg et emne, som var af rimelig 
fortrolig art, var han altid villig til lige at 
trække lidt til side uden for andres hø-
revidde. 

Der er mange muligheder for at få ind-
blik i ANC’s kamp og Mandelas histo-
rie. Fx har Annie og jeg ofte været i 
hans tidligere hjem i Soweto, som nu er 
et museum. Længere nede ad gaden 
ligger ærkebiskop Desmond Tutus 
villa. Det er den eneste vej i verden, der 
kan prale med at have huset to Nobels 
Fredspris-modtagere. Vi har også man-
ge gange været på Robben Island for at 
se cellen, der tilhørte fange nr. 46664, 
og tale med nogle af Mandelas medfan-
ger, hvoraf flere nu er rundvisere. 

Har du eksempler på Nelson 
Mandelas menneskelige vær-
dier? 
Den sidste tid af Mandels præsidenttid 
rejste han rundt for at takke alle dem, 
som havde støttet både ANC i deres 
frihedskamp og ham og hans kamp for 

et bedre Sydafrika. Han glemte aldrig 
dem og de lande, der havde støttet 
mest, hvad enten det var Fidel Castro, 
Yasser Arafat, Algier eller de Nordiske 
lande. I marts 1999 kom han og fr. 
Graca Machel til Danmark, og i den 
forbindelse var jeg kaldt hjem for at 
deltage i besøget, og jeg var en af tre 
såkaldt attacherede. Det betyder, at 
man er medlem af den nære danske 
værtsdelegation, som hele tiden er i tæt 
kontakt med den sydafrikanske delega-
tion. Da det var regentparret, der var 
vært for dette statsbesøg, var jeg ind-
kvarteret på Amalienborg og havde et 
værelse i Christian IX's Palæ, hvor re-
gentparret også bor. Nelson Mandela 
og følge var indkvarteret i Christian 
VII's Palæ. 

Delegationen kom fra Norge om efter-
middagen.  Vi attacherede havde spist 
frokost sammen med regentparret på 

Amalienborg, og da Nelson 
Mandela med følge var på 
vej mod lufthavnen i Oslo, 
fik vi via politiet oplysning 
om, at det nu snart var tid at 
begive os mod Kastrup. Vi 
ankom alle med Dronningen 
i spidsen til det fastsatte tids-
punkt; men flyet blev meget 
forsinket. Det var der ingen, 
der kunne forstå, for normalt 
har man godt styr på tidspla-

nen ved sådanne lejligheder. Det viste 
sig senere, at grunden til forsinkelsen 
var, at Nelson Mandela ved ankomsten 
til lufthavnen i Oslo, hvor han efter 
planen var blevet kørt helt ud til flyet 
med politieskorte, i stedet for at gå 
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direkte ombord gik hen til politieskor-
ten og takkede hver enkelt motorcykel-
betjent! Det plejer ikke at indgå i pro-
grammet for et statsbesøg; men viser jo 
hvor hjertevarm og betænksom Man-
dela var. Turen gik videre fra Danmark 
til Sverige, og det samme gentog sig 
ved afskeden i Kastrup Lufthavn; men 
nu var vi forberedte, og tidsplanerne 
var justerede! 

HM Dronningen var om aftenen vært 
ved et såkaldt Galla Taffel i riddersalen 
i Christian VII's Palæ; denne sal anses 
for at være blandt de fornemste roko-
korum i Europa. Både Annie og jeg 
deltog. Det var under denne middag, at 
Nelson Mandela ikke bar sin Elefantor-
den, som han havde modtaget under 
regentparrets statsbesøg i Sydafrika 
tilbage i 1996. Der var ganske vist en 
enkelt journalist, der skrev i et blad, at 
man under hans vest kunne fornemme 
konturerne af ordenen; men sandhe-
den er, at man havde fået en forkert 
orden med fra privatflyet, der stod par-
keret i Kastrup lufthavn – aflåst!! Og da 
man ikke vidste, hvor besætningen var 

taget hen for at spise, måtte Nelson 
Mandela undvære sin Elefantorden. 
Det var han så ked af, at han den næste 
dag for at vise respekt for Dronningens 
tildeling af denne æresbevisning insiste-
rede på at bære den under et fælles 
pressemøde med statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen!! 

Dit sidste møde med Nelson 
Mandela? 
I 2001 blev jeg forflyttet til Vietnam, 
hvorfor jeg de sidste måneder i Sydafri-
ka var på afskedsbesøg hos mange 
samarbejdspartnere, ministre og em-
bedsmænd. Nelson Mandela var jo gået 
af ved valget i 1999. Han kunne i hen-
hold til forfatningen have taget en 5-års 
periode mere, og der var overhovedet 
ingen tvivl om, at han ville have opnået 
genvalg, hvis havde stillet op; men han 
ønskede kun én periode for at overlade 
magten til yngre kræfter. Herved send-
te han også et meget stærkt signal til de 
mange afrikanske ledere, der mente, at 
de skulle være præsidenter på livstid og 
måske endda havde ændret deres lan-
des grundlove for at gøre dette muligt 

– tænk bare på Mugabe i 
Zimbabwe. 

Jeg sendte i god tid et af-
skedsbrev til Nelson Man-
dela og lod det fremgå, at 
såfremt han havde tid, ville 
jeg meget gerne møde ham 
personligt for at sige farvel 
og takke for min tid i Sydaf-
rika. 

Og en dag ringede hans 
personlige rådgiver fr. Zel-
da la Grange for at aftale et 
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afskedsmøde. I øvrigt er Zelda hvid 
sydafrikaner, og jeg mener, at hun ar-
bejdede i knap 20 år for Mandela i et 
meget fortroligt samarbejde. Igen et 
bevis på at Nelson Mandela ikke bare 
talte om, men også praktiserede, at 
Sydafrika skulle være lige for alle, og at 
Sydafrika virkelig skulle være en 
”Regnbuenation”. 

Dagen før jeg skulle til det aftalte mø-
de, ringede Zelda imidlertid igen og 
måtte med beklagelse oplyse, at mit 
møde var aflyst: Nelson Mandela hav-
de fået konstateret prostatakræft og 
skulle have absolut ro. Men hun spurg-
te samtidig, hvornår det var min aller-
sidste dag i Sydafrika. 

Dagen før Annie og jeg skulle rejse, 
ringede Zelda igen og sagde, at Nelson 
Mandela meget gerne ville se os den 
næste dag. 

Derfor blev det til, at Annie og jeg, lige 
før vi skulle i lufthavnen, sad i en time 
og talte med Nelson Mandela, mens vi 
fik serveret te! 

Da vi skulle gå, kom Zelda ind med en 
stor billedbog: ”The World – that 
made Mandela”. Heri skrev han: ”To 

Ambassador Bjarne H. Sorensen, Best 
wishes to an ambassador who repre-
sents a kingdom which is known far 
beyond its borders as a supporter of 
worthy causes. N Mandela 2.8.2001.” – 
en hilsen gennem mig til alle danske, 
der igen viste hans taknemmelighed til 
Danmark. 

En helt speciel afslutning på tre år i 
Sydafrika. Vi fløj mod Europa med 
South African Airways, og den sydafri-
kanske rødvin ombord smagte helt 
speciel den aften. 

Hvad er dit indtryk af Nelson 
Mandela? 
Aldrig har jeg mødt et menneske med 
så stor karisma og udstråling. En mand 
med stærke holdninger og mange visio-
ner, og som ikke bare prædikede disse, 
men som selv levede op til sit ideal om 
et frit og demokratisk samfund: ”It is 
an ideal for which I am prepared to 
die”, som han sagde i sin forsvarstale 
under Rivonia processen, hvor han 
blev idømt livstids fængsel, mens man-

ge havde forventet en dødsdom. 

Samtidig et meget varmt og ven-
ligt menneske, der bekymrede 
sig om, hvordan andre havde 
det. Hver gang jeg mødte ham, 
var hans første spørgsmål altid: 
”How is my good friend Queen 
Margrethe?” 

Han var også meget lyttende og 
hørte meget gerne om andres 
indsigt og meninger. Når man 

talte, følte man altid, at man havde 
hans fulde opmærksomhed. Og når 
han selv talte, ligegyldig hvor mange 
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der var til stede, følte man altid, at han 
talte til én selv, at han altid så én ind i 
øjnene – aldrig har jeg selv set ind i så 
stærke øjne! 

Han talte ofte om fremtid, håb og for-
soning og nævnte aldrig noget om sine 
egne lidelser. 

Han udstrålede altid værdighed og ro; 
men han kunne også more sig, når 
dette var passende. Når bare han svin-
gede med armene og vred hofterne lidt, 
ja så swingede hele salen – den berøm-
te ”Madiba jive”! 

Og så er der jo ”Madiba skjorten”: 
Generelt går politikere, embedsmænd 
og diplomater normalt i mørke habitter 
med slips. Det gjorde Mandela kun ved 
specielle lejligheder; Madiba har altid 
gået efter en mere ”stolt af at være afri-
kaner”-måde at klæde sig på, nemlig i 
løst hængende, kulørte og spraglede 
skjorter. Og selv om de altid var skræd-
dersyet og knappet helt op i halsen, 
signalerede de frihed og entydighed: 
”Du er, hvem du er! Vær dig selv og 
vær stolt!” 

Hvad vil Mandela især blive 
husket for? 
Det er vel først og fremmest den mira-
kuløse og fredelige overgang til demo-
krati efter 300 års koloniherredømme 
og 46 år med apartheid.  Den gang var 
der mange, der troede, at Sydafrika ville 
drukne i vold, der især ville komme fra 
den yderliggående hvide højrefløj. Der 
var også mange blodige og voldelige 
sammenstød; men det gik langt over 
forventning især takket Mandelas for-

soningspolitik og oprettelsen af Sand-
hedskommissionen. 

Den største trussel mod ANC kom 
dengang som i dag fra alle de mange 
utilfredse, fattige sorte befolknings-
grupper. Man kan ikke leve af demo-
krati og menneskerettigheder; man skal 
have job og indtægt, men arbejdsløshe-
den er meget høj. 

Det tager tid at integrere Sydafrika i 
den globale økonomi og at omstille sig 
fra en struktur under apartheid, hvor 
der var brug for store mængder billig, 
ufaglært arbejdskraft i landbruget og i 
minerne, til de nye behov med en min-
dre, fleksibel og faglært arbejdsstyrke til 
brug for industrien. Som bekendt for-
hindrede apartheidstyret den ikke-hvide 
befolkning i at uddanne sig. Læg hertil 
store sociale problemer som mangel på 
ordentlige boliger, rent vand og bedre 
sundhed, samt ikke mindst den eksplo-
sive udvikling i antallet af HIV/AIDS-
smittede. 

Men på grund af Mandelas egen histo-
rie, lidelser, kamp, troværdighed og 
ydmyghed samt hans ledelse med 
uovertruffen moralsk statur og integri-
tet, kunne han fastholde befolkningens 
tro på bedre tider og opretholde ro. 

Og så er der selvfølgelig hans betyd-
ning for hele det internationale sam-
fund med hans kamp for lighed, retfær-
dighed og menneskerettigheder. 

Nelson Rolihlahla Mandela var med 
ærkebiskop og menneskerettighedsakti-
vist Desmond Tutus ord: ”Guds gave 
til Sydafrika, og Sydafrikas gave til Ver-
den”. 
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GUDSTJENESTER 
Marts-juni 2014 

  Jungshoved Allerslev 

Fastelavn, 2. marts 10.30 9.00 

1. s. i fasten, 9. marts 9.00 Ingen 

2. s. i fasten, 16. marts Ingen 10.30 

3. s. i fasten, 23. marts Ingen 9.00 

Midfaste, 30. marts Ingen 10.30 

Mariæ Bebudelsesdag, 6. april 10.30 m. konfirmander Ingen 

Palmesøndag, 13. april 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

Skærtorsdag, 17. april Ingen 10.30 

Langfredag, 18. april 10.30 Ingen 

Påskedag, 20. april 10.30 9.00 

2. påskedag, 21. april Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

1. s. e. påske, 27. april Ingen Ingen 

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

3. e. påske, 11. maj Ingen 10.30 Konfirmation 

Bededag, 16. maj 10.30 9.00 

4. s. e. påske, 18. maj Ingen 10.30 

5. s. e. påske, 25. maj 10.30 9.00 

Kr. Himmelfart, 29. maj 10.30 Ingen 

6. s. e. påske, 1. juni 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

Pinsedag, 8. juni Ingen 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: Fridag for præst og personale, 
og kirken er lukket for kirkelige hand-
linger. 

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 arrange-
menter i Allerslev Præstegård og Jungs-
hoved 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 
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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. Blanketten kan man hente på www.personregi-
strering.dk – hvor man også kan få god besked i vejledningen bag på blanketten.  

DÅB 
Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken 
eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i 
hvis sogn, man ønsker sit barn døbt.  

Ved en dåb skal der være en gudmor eller -far samt mindst to faddere ud over evt. 
forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En fadder er dels 
et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver 
myndigt – påtager sig forpligtelsen til, at barnet ”oplæres i den kristne tro”, som 
det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben. 

Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale 
sognepræst. 

Dåbsattest: kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller nærmeste kordeg-
nekontor, uanset om man er døbt et helt andet sted. 

VIELSE 
Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale bor-
gerservice og bede om en prøvelsesattest.  

DØDSFALD 
Besked om dødsfald sker ved henvendelse til sognepræsten. Eventuelt kan man få 
bedemanden til at give præsten besked. 

Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at 
afdødes aske kan spredes over åbent hav. 

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring, 
navngivning og navneændringer kan alle findes på 
www.personregistrering.dk, hvortil der er gode vej-
ledninger. Eller man kan rette henvendelse til sogne-
præsten. 

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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For 70 år siden godt og vel døde Kaj 
Munk.  Den 4. januar 1944 og ni dage 
før sin 46 års-fødselsdag døde han 
skudt af Gestapo-folk på en landevej i 
nærheden af Silkeborg. 

KM var kendt, men også kontroversiel. 
I 1930erne havde han udtalt sine sym-
patier for bl.a. Mussolini i Italien, han 
beundrede Hitlers handlekraft for det 
tyske samfund, og han havde flere gan-
ge udtrykt sin tvivl ved demokratiet. 
Men fra sidst i 30erne og især gennem 
krigsårene indså han, hvilken rædsels-
ideologi han har flirtet med. 

Som dansker bliver det navnlig den 
danske regerings samarbejdspolitik, 
han vender sig imod. Efter sigende er 
den eneste gang, han i sit liv stemmer 
ved et folketingsvalg, ved valget i 1943, 
hvor han anbefaler vælgerne at stemme 
på partiet Dansk Samling. Det var det 

eneste parti, som havde sagt nej til sam-
arbejdet med tyskerne.  

Prædiken nytårsdag 1944 
Kaj Munks måske bedst kendte prædi-
ken er den sidste, han holdt i Vedersø 
Kirke lørdag nytårsdag 1944. Måske 
var han selv i tvivl om, hvorvidt det 
han ville sige, var en prædiken eller en 
politisk tale. I hvert fald gik han ikke op 
på prædikestolen, men talte til menig-
heden fra kirkegulvet. Han var heller 
ikke iført præstekjole eller -krave, men 
almindeligt vintertøj ligesom menighe-
den.  

 Kaj Munk indledte sin tale med orde-
ne: ”En dyb sorg og smerte har opfyldt 
mit sind. I den senere tid er der be-
gyndt at gå skred på det gode nationale 
sammenhold i vort sogn. Folk, der ikke 
har det behov, går i tyskernes tjeneste. 
Dette må i sandhedens navn påtales 

Kaj Munk – januar 1944 
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Her i løbet af foråret har vi i Allerslev 
og Jungshoved sogne valgt at sætte 
fokus på folkekirken og 2. verdenskrig. 
Det var som bekendt en meget vold-
som tid, der over det meste af verden 
endte i død og ødelæggelse for millio-
ner af mennesker. 

Mange steder havde kirkerne svært ved 
at finde ud af, hvordan man skulle for-
holde sig til opgøret med demokratiet, 
til de mange diktatorer, som kom til i 
løbet af 1930erne, og til den krig, der 

kom fra september 1939. Også den 
danske folkekirke havde vanskeligt ved 
at finde sine ben.  

Her i foråret har vi bedt to foredrags-
holdere om at fortælle om to danske 
personligheder – Kaj Munk og Hal 
Koch – som begge på hver deres måde 
blev kendt i brede kredse for deres 
virke under besættelsen. 

Den aktuelle anledning til at vi har taget 
dette tema op her i foråret, er 70-året 
for mordet på Kaj Munk i januar 1944. 

her i denne kirke, der er bygget for at 
være et sandhedens tempel”.  

Danske mænd var alt for villige til at 
lave aftaler med tyskerne om arbejde 
ved fæstningsbyggeriet langs hele den 
jyske vestkyst. En del af den kyst lå i 
hans eget sogn, og han har formodent-
lig kendt flere af dem, der arbejdede for 
tyskerne. 

For hvem indlod de sig således med? 
Jo, det var diktatoren og ”føreren”, 
ham der ville frelse sit folk. Det var der 
som bekendt dengang flere, der ville, 
bl.a. Mussolini – ”Il Duce” i Italien, 
russernes Stalin og selvfølgelig tysker-
nes Hitler, som jo direkte talte om ty-
skerne og den ariske race som 
”Herrefolket”. 

For Kaj Munk var det et klart valg om, 
hvem der var den egentlige ”Herre”. 
Kaj Munk troede på Kristus, at det var 
ham og ingen anden, der var Herren. 
Kun om ham kan man sige det, som vi 
siger til sidst i Fadervor ”thi dit er riget, 

magten og æren i evighed”. For Kaj 
Munk var der ingen anden, der havde 
lov til at tale sådan om sig selv – ingen 
præsident, ingen landsfader, ingen dik-
tator, ingen ”stærk mand”, som så 
mange ellers gennem 1930erne have 
håbet på. 

Denne nytårsdag sagde Kaj Munk nej, 
så det kunne høres både blandt tyskere 
og danskere. En gang imellem er det 
nødvendigt at sige nej, og Kaj Munk 
havde mod nok til at gøre det.  

Det fik kolossal betydning i samtiden, 
men også for eftertiden har det haft 
den betydning, at han hermed har min-
det alle os efterkommere om, hvorfor 
vi har alle disse kirker rundt omkring, 
at det ikke er for sjov, men at der er 
alvor bag:  

For de minder os om, hvem den sande 
Herre er. Og det er aldrig ham eller 
hende, der flytter ind i præsidentpalad-
serne. 

Folkekirken og 2. verdenskrig 
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1. Foredrag 
Tirsdag 25. februar 2014, kl. 19.30 Præstegården, Allerslev 

Kaj Munk og 2. verdenskrig ved 
foredragsholder Svend Aage Nielsen 

Vi er i 70-året for drabet på Kaj Munk. En Gestapo-gruppe var bestilt til det af 
besættelsesmagten. Derved blev danskernes modstand mod Nazitysklands besæt-
telse fra 1940-45 dog yderligere skærpet. 

Sin gymnasietid fra 1914-1917 havde Kaj Munk i Nykøbing F. med bopæl i Tore-
by på Lolland. Det var under 1. verdenskrig. Den førte til krise i hans gudstro, men 
den førte også til, at han fik meget tilovers for den svage, den slagne part, Tyskland, 
efter krigen.   

Det prægede ham meget i 1930erne, at han var for de slagne folks genrejsning, og 
derved kom han til at føle meget for de stærke mænd, Mussolini i Italien og Hitler  
i Tyskland, der ville genrejse såvel Italien som Tyskland. 

Kaj Munk blev dog tidligere og tydeligere end de fleste andre modstander af det, 
som han kaldte ”Hitlers bøllefacon overfor jøderne.” 

Som præst og dramatiker tegnede han sig for stærke holdninger både i 1930erne og 
så langt ind i 1940erne, som det blev ham forundt at leve. 

Dette emne "Kaj Munk og 2. verdenskrig" vil blive belyst af Kaj Munk-forfatteren 
Svend Aage Nielsen, der har fulgt Kaj Munk livet igennem med indlæg, minde-
gudstjenester, en bog og kapitler til flere bøger om ham. 

Svend Aage Nielsen er i øvrigt kendt i vore sogne som forfatter til skrifterne 
”Jungshoved Kirke i kirkehistorisk lys” og ”Allerslev Kirke i bibelhistorisk lys”. 

2. Foredrag 
Tirsdag 8. april 2014, kl. 19.30, 

Rejsestalden ved Jungshoved Kirke 
Hal Koch – kristendom, historie, demokrati 

ved foredragsholder Tine Reeh, prof. 
dr. teol., Københavns Universitet 

Teologen Hal Koch (1904-1963) var på 
flere måder særlig, og han ragede op i sin 
samtid. Men han var også engageret i 
tidens typiske spørgsmål. Historien om 
Hal Koch bliver uundgåeligt historien 
om hans tid – en tid der på afgørende 
måde har været med til at forme den 
kirke og det samfund, vi har i dag. 
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En aften med Ludvig Holberg 
Onsdag 19. februar 2014 kl. 19.30, Præstegården, Allerslev 

I anledningen af forårets teatertur – Ludvig Holbergs 
”Den stundesløse” – indbyder Stina og Torben Møllen-
bach til en aften i Holbergs selskab.  

Aftenen er tænkt som en introduktion til Holberg og hans 
tid, og ved hjælp af billeder/tegninger/malerier fra tiden 
og med musikeksempler vil vi gerne tegne et billede af den 
verden, som var Holbergs og hans landsmænds, også dem 
i teaterstykkerne.   

Arrangementet er for alle interesserede i almindelighed og 
for deltagerne i teaterturen i særdeleshed. 

 

Syng med-aften 
Palmesøndag, 13. april, kl. 19.30, Jungshoved Kirke 

Vi synger foråret ind, og alle der ønsker at være med, er velkomne til at deltage og 
også med egne sangforslag. 

Bent Pedersen fra Jungshoved menighedsråd er toastmaster, og kirkesanger Bodil 
Agerbo trakterer klaveret.  

 

Koncert med Duoen DEUX FEMMES 
oboist Sanne Damore og harpenist Berit Spælling 

tirsdag 29. april, kl. 19.30, Jungshoved Kirke 
Sanne Damore og Berit Spælling er begge 
uddannet på Det kgl. danske Musikkon-
servatorium. 

DEUX FEMMES spiller, udover klassi-
ske værker, musik inden for genrerne jazz, 
highlights, evergreens og filmmusik. Re-
pertoiret omfatter Bach, Mendelssohn og 
Richard Strauss, men også Ennio Morri-

Hvad var Hal Kochs teologiske ærinde? Hvordan hænger det sammen med hans 
forelæsninger over Grundtvig under besættelsen? Og er der en sammenhæng mel-
lem Hal Kochs forståelse af kristendommen og hans bidrag til udviklingen af et 
sekulariseret, demokratisk samfund? 
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cone, Astor Piazolla, The Beatles o.a. 

Stemningsfuld og smuk musik for to instrumenter, der klæder hinanden. 

 

 

Gospel koncert 
torsdag 22. maj, kl. 19.00, Allerslev Kirke 

Denne aften har vi fornøjelsen af at kunne præsentere Møns Gospelkor ved en 
koncert med gospel, glæde, fordybelse og energi! 

Korleder Caroline Stricker Jørgensen skriver om koret: 

Møns Gospelkor spreder spiritualitet, musik og glæde ud i kirkerummet, når det 40 
personer store kor stiller sig op og bryder ud i sang.   

Gospel henvender sig bredt til folk i alle aldre. Alle kan relatere til gospelmusik-
kens smittende livsglæde og anledning til aktivt at deltage. Dertil kommer, at go-
spel i sin oprindelse er rytmisk musik med et kristent budskab og derfor hører 
godt hjemme i kirken.  

Møns Gospelkor har som medvirkende – foruden korlederen Caroline Stricker 
Jørgensen – Morten Fischer som pianist og Erik Hemmingsen som bassist. 

Alle er velkomne, og entre er gratis. Menighedsrådet er vært ved et mindre trakte-
ment bagefter.  
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4. maj konfirmeres i 
Jungshoved Kirke  

Anna Just Barnholt 
Siv Lin Bugtrup 
Adam Koch Christensen 
Charlotte Keis Gautier Schmit 

 
 

11. maj konfirmeres i 
Allerslev Kirke 

Jens Barlev Bergendorff 
Isabella Bovin 
Emil Friis Ameland Jensen 
Jessie Bjerring Jensen 
Mette Melissa Halling Jensen 
Mads Løvgreen Møllenbach 

Forårets konfirmander 

Hvem er Folkekirken, 
og hvordan styres den bedst muligt? 

80 % af danskerne er medlem af folke-
kirken; men hvordan styres folkekirken 
bedst, både hvad angår de såkaldte 
indre anliggender, dvs. gudstjenesteord-
ning og ritualer m.v. for kirkens hand-
linger, og hvad angår økonomien? 

Til at se på disse spørgsmål nedsatte 
regeringen i september 2012 et udvalg 
under ledelse af tidligere ombudsmand 
Hans Gammeltoft-Hansen. Udvalget 
har det mundrette navn: ”Udvalget om 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 
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en mere sammenhængende og moder-
ne styringsstruktur for folkekirken”! 

Den 2. maj 2013 fremlagde udvalget en 
række foreløbige resultater af sine over-
vejelser i et såkaldt debatoplæg, dateret 
April 2013, som kan findes på Ministe-
riet for Ligestilling og Kirkes hjemme-
side under 
http://miliki.dk/fileadmin/share/
Styringsstruktur/Debatoplaeg.pdf. 

Debatoplægget beskriver seks pejle-
mærker, som efter udvalgets opfattelse 
må indgå i vurderingen af modeller for 
den fremtidige udformning af folkekir-
kens styre, og omtaler tre modeller for 
en anderledes styring af såvel indre 
anliggender som fælles økonomi. De 
tre modeller for en anderledes styring 
af indre anliggender er – ud over en 
uændret bevarelse af den nuværende 
ordning: 

 Lovregulering med udgangspunkt i 
nuværende ordning 

 Kirkeråd med begrænset kompe-
tence 

 Kirkeråd med udvidet kompetence 

Oplægget blev sendt i høring med en 
frist til torsdag 31. oktober 2013 kl. 12. 
Jungshoved Menighedsråd afleverede 
følgende høringssvar: 

Høringssvar fra 
Jungshoved menighedsråd 

ang. Rapporten om 
en mere sammenhængende 

og moderne styringsstruktur  
for folkekirken 

I det følgende har vi sammenfattet de 
pejlemærker, som for os er vigtige, hvis 

vi her i landet stadigvæk skal kunne tale 
om en ’folkekirke’. 

Værdigrundlag: 
Den evangelisk-lutherske kirke har 
spillet og vil også fremover spille en 
stor rolle i fastlæggelsen af de værdier, 
der indgår i forståelsen af det at være 
dansk. 

Samtidig er det en kirke, som har langt 
den overvejende del af befolkningen 
som sine medlemmer. 

Derfor mener vi, at Folkekirken fortsat 
skal have en speciel plads i det danske 
samfund. 

Rummelighed: 
 Vi går ind for en folkekirkestruk-

tur, der er så rummelig som muligt. 

 Det ’folkelige’ i folkekirken er, at 
her kan i dag mere end 80 % af 
befolkningen føle sig hjemme. 
Ingen anden ’forening’ i dette land 
har samme tilslutning på trods af, 
at der i ingen anden forening er så 
store indbyrdes forskelle på med-
lemmerne, socialt, politisk, uddan-
nelsesmæssigt eller aldersmæssigt. 

 Vi ser meget gerne en større religi-
onslighed eller bedre ligestilling af 
de trossamfund, der er i landet, 
men med folkekirken som ’primus 
inter pares’, sådan som det fremgår 
af Grundloven. 

Demokratisk Legitimitet: 
 Vi mener, at Folketinget har den 

største demokratiske legitimitet – 
med medlemmer valgt med høj 
stemmedeltagelse fra et bredt ud-
snit af den danske befolkning, 
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hvoraf mange er medlemmer af 
Folkekirken og andre ikke er – til 
at sætte rammerne for Folkekir-
ken. 

 Med rammer fastsat af Folketinget 
mener vi, at det er et mindre de-
mokratisk problem, at især menig-
hedsrådsvalgene sker med meget 
lav folkelig interesse, idet det er 
disse råds opgave at udfylde de 
fastlagte rammer i fuld offentlig-
hed, og hvor der til enhver tid kan 
gribes ind fra offentligheden eller 
relevante råd/myndigheder. 

 Vi ønsker ikke et Folkekirkeråd 
som skitseret i modellerne 2 og 3. 
Vi mener, at der vil være en stor 
risiko for, at Folkekirken netop 
mister sin demokratiske legitimi-
tet, såfremt der oprettes et sådant. 
Vi mener, at der vil være en risiko 
for, at dette råd vil komme til at 
bestå af ”Tordenskjolds soldater” 
fra aktive kirkelige kredse, men 
som mangler den brede folkelige 
fundering. 

’På kirkens vegne’: 
 Vi går ind for det gamle princip 

om, at ingen kan tale ’på kirkens 
vegne’. 

 Hvad ’kirken’ mener, kan man 
høre, når man går i kirke om søn-
dagen, ved dåben, begravelsen, 
konfirmationen, vielsen. Den 
stedlige præst taler således på 
’kirkens vegne’, hvilket ikke bety-
der andet end, at han/hun forkyn-
der evangeliet. Menigheden kan 
stille og fredeligt sidde på kirke-

bænken og tænke sit om, hvad 
’kirken’ mener. 

 Vi synes ikke, at kirken skal have 
en autoritativ røst, men i stedet for 
mange røster, som kommenterer 
øjeblikkets mange ’debatter’. 

Ledelse: 
 Vi mener, at ledelse af kirken skal 

forankres lokalt, jo mindre hierarki 
jo bedre, og at der således skal 
tages betydeligt hensyn til de loka-
le forhold også i tyndt beboede 
områder. 

 Vi er bevidste om, at betingelserne 
på land og i by er meget forskelli-
ge. På landet er kirken ofte det 
sidste samlingssted og den sidste 
offentlige institution, man bør 
tage hensyn til. 

’Velordnet anarki’: 
 Vi synes grundlæggende, at folke-

kirken fungerer godt og rimeligt, 
som den er. Den er et ’velordnet 
anarki’, som Hal Koch engang 
udtrykte det: Der er frihed, højt til 
loftet, mulighed for både en tradi-
tionel og en mere ’flippet’ tilgang 
til det kirkelige, samtidig med at 
der er noget, man skal, og noget 
man ikke må. Der er pligter og 
friheder, regler og tilsyn, som vi 
finder rimelige og helt naturlige. 

Model 2 og 3: Den lokale for-
ankring: 
 Nej tak til Model 2 og 3, som er 

trinvise modeller med gradvis øget 
udtale-, initiativ- og beslutningsret 
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truffet gennem et folkekirkeligt 
organ ’folkekirkerådet’. 

 Vi frygter, at fokus ændrer sig fra 
det lokale til det centrale både 
juridisk, i form af reguleringer, 
beslutninger, nedlæggelser og om-
læggelser, og teologisk. 

 Sådanne tendenser ser vi bl.a. i 
debatten om kirkelukninger og i 
ønsket om, at kirken skal have én 
stemme i offentligheden. 

 Vi mener ikke, at det er en svag-
hed, at kirken ikke har en 
’autoritativ røst’, tværtimod synes 
vi, at det er en befrielse. 

 Vi ser helst, at debatten finder sted 
i Folketinget, hvor den danske 
befolkning er bredest repræsente-
ret, men at ’kirkens folk’ som det 
naturligste med sine mange røster 
blander sig heri. 

Model 1: Ophøjelse til lov 
 I grundlovens § 66 findes den 

såkaldte gummiparagraf: ’Folkekir-
kens forfatning ordnes ved lov’. 

 Vi mener, at denne lov passende 
kunne implementeres ved at op-

høje de nuværende ordninger til 
lov, således som det er formuleret 
i model 1. 

Vi er klare over, at der hen ad vejen 
ligesom med alle andre love skal ske 
justeringer i forhold til den folkelige og 
demografiske udvikling også inden for 
kirkens område. 

Jungshoved menighedsråd. 
Oktober 2013 

Det nuværende menighedsråds indstil-
ling er altså at gøre den nuværende 
gentlemanaftale mellem stat og kirke til 
lov ved at indfri den såkaldte 
’løfteparagraf’ i Grundloven om, at 
’folkekirkens forfatning ordnes ved 
lov’. 

Vi ved ikke, hvilke overvejelser udval-
get gør sig vedr. alle de indkomne hø-
ringssvar; men den endelige betænk-
ning skal afleveres til regeringen inden 
udgangen af marts 2014. 

Derefter bliver det spændende at følge 
debatten om, hvorvidt den nuværende 
styringsstruktur for folkekirken ændres 
væsentligt. 

På Jungshoved Menighedsråds vegne 
Eli Frandsen 

Jungshoved Kirke bliver Vejkirke 

Et par af Jungshoveds vigtige turistat-
traktioner er Slotsbanken og Kirken, 
og menighedsrådet vil også gerne gøre 
sit til at udbrede kendskabet hertil. 

Derfor bliver Jungshoved Kirke frem-
over omtalt i brochuren ”Vejkirker og 
andre åbne kirker” med følgende tekst: 

Jungshoved Kirke 
Hovmarken 4A, 4720 Præstø. 3,5 km 
fra afkørsel mod Jungshoved fra Præstø-
Kalvehavevejen 

Kirken nævnes første gang i Val-
demars Jordebog år 1231. Tårnet, 
der blev påbegyndt i sidste halvdel 
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af 1400-tallet, er bygget mod nord. 
Kalkmalerier med morsomme og 
naive malerier fra sengotisk tid. I 
koret også kalkmalerier med kors-
fæstelsesgruppe, samt narrehove-
der med bjælder i huen i to af hjør-
nerne på hvælvene. Altertavlen er 
et relief af Bertel Thorvaldsen ind-
sat i rammen fra tidligere altertavle 
skåret af Bårse Herreds snedker 
omkring 1590. Firkantet døbefont 
af brændt ler i nyklassicistisk stil 
med motiver af Bertel Thorvald-
sen på hver af de 4 sider. Prædike-
stol fra 1605-1610 skåret i højre-
næssancestil af Abel Schrøders 
værksted i Næstved. Orgel Frede-
riksborg Orgelbyggeri 1969. I flere 
århundreder var kirken nært knyt-
tet til Jungshoved Slot, der blev 
ødelagt under svenskernes hærgen 
omkring 1660 og endelig nedrevet 
ca. 1717. I dag er den tilstødende 
slotsbanke et fredet fortidsminde. 

Brochuren, der udgives en gang om 
året – den nye for 2014 er på vej – kan 
fås på biblioteker, turistbureauer mv. 

Desuden vil menighedsrådet forsøge at 
få opsat et skilt med teksten Vejkirke, 
som viser mod Jungshoved Kirke. 

Forhåbentlig bliver kirken til næste år 
også omtalt i brochuremateriale vedr. 

cykelruten Berlin–København; så må-
ske bliver den også ”Cykelkirke”! 

Menighedsrådet håber, at dette initiativ 
vil bidrage til, at mange flere svinger 
ind på Jungshoved for at nyde, hvad 
Jungshoved har at byde på, ikke mindst 
vor kultur- og naturarv. 
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Stor skallesluger er en stor dykand, 
som året rundt kan ses langs vores 
kyster på Jungshoved. Man lægger især 
mærke til den i vintertiden, når den 
opholder sig i løse flokke på havet ofte 
tæt på kysten. Den lever hovedsagelig 
af småfisk, og dem er der tilsyneladen-
de godt med ved vores lavvandede 
kyster. 

Den kan også ses i fiskerige åer og sø-
er, så længe de er isfri. Den ses bl.a. 
almindeligt midt inde i Præstø by i Tu-
bækken. Som navnet fortæller, er den 
glad for skalleyngel. Den har ligesom 
skarven nydt godt af de meget nærings-
rige ferske vande med mange skaller 
(skidtfisk) i de seneste årtier. Som be-
kendt har de ellers været et stort miljø-
problem med iltsvind til følge. Til havs 
er det hundestejler og fiskeyngel, den 
går efter, bl.a. kutling, så man kan håbe, 
at den også tager for sig af den invasive 
sortmundede fætter.  

På grund af det milde danske vinterkli-
ma og de mange lavvandede kyster er 
vores farvande meget attraktive som 
overvintringsplads for mange vandfug-
learter. Der opholder sig derfor også et 
stort antal store skalleslugere hos os 
om vinteren; de kommer på besøg fra 
de nordøstlige ynglebestande. Vores 
egen ynglebestand er langt mindre, ca. 
50 par, men specielt hernede i SØ-
Danmark har vi en fast, mindre be-
stand af ynglefugle. Igennem mange år 
en stabil bestand, men en meget lille og 
derfor følsom bestand. Hvad er årsa-
gen til dette? Fødegrundlaget skulle 
ikke være den begrænsende faktor, så 
man har fokuseret på yngleforholdene. 
Den store skallesluger yngler ligesom 
flere andre andearter i hulheder i træer i 
nærheden af vand. Især skovklædte 
kyststrækninger er foretrukket, men 
også ynglesteder langs med åer og søer 
inde i land bliver nogle steder brugt.  

Fugle på Jungshoved 
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Der skal blot være mulighed for at lede 
ællingerne ud til kysten, straks efter at 
de er klækket og har taget springet ud 
fra reden i det hule træ.  

I de danske, effektivt drevne skove er 
der desværre bare ikke mange hule 
træer. Træer som ikke kan bruges til 
tømmer, bliver lavet til brænde og en-
der simpelthen i vores brændeovne, 
min egen indbefattet. Der er derfor 
meget langt imellem gamle, døende og 
skadede træer derude. Det er et meget 
stort biodiversitetsproblem i vores sko-
ve, hvis man ellers har interesse i et rigt 
svampe-, insekt- og fugleliv. Der skal 
ske noget lovgivningsmæssigt, hvis der 
skal ændres i skovdriften i de private 
skove; og det gør der ikke, trods skif-
tende regeringer. Der er sjældent øko-
nomi i skovenes drift til at tage de store 
naturhensyn. Her burde fonde eller 
staten gå ind og støtte økonomisk til 
bevarelsen af unikke træer og skovom-
råder, som vi, efter min mening, ikke 
har råd til at miste!  

Derfor har man prøvet og vil nu igen 
ved hjælp af kasseopsætning forsøge at 

råde bod på manglen af egnede yngle-
træer. Før i tiden var det amtet sam-
men med frivillige, der stod for et kas-
seprojekt i Storstrøms amt. Nu er det 
Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og 
Stevns kommuner, der sammen med 
Dansk Ornitologisk forening står for 
det. Kommunerne finansierer kasserne 
og sørger for opsætning, og vi – frivilli-
ge fra DOF – vejleder i kasseopsætning 
og bearbejder evt. ynglesucces i kasser-
ne. 

I Jungshovedområdet bliver der sat ca. 
15 kasser op dette forår – på Egeho-
ved, i store Hestehave og ved Bøged 
strand efter aftale med lodsejere. Hvis 
man støder på sådanne fuglekasser på 
sin vandretur langs med kysten, er det 
ikke til skade, at man går hen og be-
tragter de flotte kasser. Man skal blot 
ikke røre ved træ eller kasse og skræm-
me hunnen fra reden (april/maj). Fly-
ver hunnen ud af kassen, skal man blot 
fortrække straks, så vil hun hurtigt være 
tilbage i reden/kassen. 

Sune Madsen 

Barndommens land (12) 
Af Ninette Raahauge Christiansen, Herrested, Fyn 

Jeg er født i 1965 og flyttede som 11-
årig med min familie til Jungshoved. 
Nærmere bestemt Fuglsangvej 2, hvor 
mine forældre, Inge og Einar Geertsen, 
stadig bor. Jeg nåede at bo på Jungsho-
ved i syv år – fra 1976 til 1983.  

Min familie bestod dengang foruden 
mine forældre også af mine brødre – 

min storebror Claus og min lillebror 
Morten – samt vores hund Trine og 
senere hunden Vabber.  Der er rigtig 
mange minder fra årene dengang, og 
sjovt nok husker man altid det bedste. 
Vi kom fra Ambæk ikke langt fra, men 
at flytte til Jungshoved var nærmest 
som at flytte til byen – vi kom til at bo 
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inden for byskiltet og med en brugs og 
bager lige i nærheden. Det var luksus. 
Hidtil havde Claus og jeg cyklet til sko-
le i Præstø, men nu var det med skole-
bus. Det var næsten det bedste. 

Mine forældre drev hobbylandbrug, 
samtidig med at min far arbejdede fuld-
tid ved siden af, og min mor både pas-
sede børn, gjorde rent og senere var 
hjemmehjælper. Dagligdagen var vist 
som i mange andre familier dengang, 
tidligt op om morgenen – mor havde 
lavet morgenmad og smurt vores mad-
pakker, far havde været i stalden inden 
arbejde. Med ét badeværelse kunne det 
være lidt kaotisk, når specielt Claus 
regnede i minutter om morgenen, så 
intet måtte gå galt, for så kom han for 
sent til bussen. Og med den søskende-
kærlighed, der jo var mellem os, kunne 
jeg tit optage badeværelset mellem kl. 
7.07 og 7.11 – det var ikke populært. 
De dage fulgtes vi helt sikkert ikke til 
bussen ved Brugsen. Morten skulle af 
sted senere end os, da han begyndte i 
skole, for han gik i Jungshoved Skole, 
så der var mere ro på. 

Som jeg husker det, var min mor næ-
sten altid hjemme, når vi kom fra skole. 
Vi smed vores tasker og sko lige inden 
for døren – det gør børn vist stadig, og 
forældrene synes vist stadig ikke om 
det. Men vi havde travlt med at kom-
me ind og få noget at spise. Det meste 
var hjemmelavet – nybagte boller eller 
franskbrød, hjemmelavet marmelade 
og saftevand, eller mælk direkte fra 
stalden – det lærer jeg nu aldrig at drik-
ke. Min mor må have rekord i at bage 
franskbrød. 

Efter skole skulle vi hjælpe til, lave lek-
tier og til sport. Med tiden fik jeg også 
heste, som skulle passes; heldigvis ord-
nede min far hestene om morgenen. 
Aftensmaden startede min mor altid 
med at forberede tidligt, og den skulle 
være klar til kl. 18.00. Alt var hjemme-
lavet, og vi fik altid to retter. Om søn-
dagen var der dog ofte varm mad til 
middag og kold mad til aften. Kan hu-
ske, at det ikke altid var lige sjovt, når 
man havde sovet lidt længe om sønda-
gen og så skulle spise flæskesteg som 
morgenmad kl. 12 – præcis.  

Med hobbylandbrug havde vi grise, 
køer, høns, kyllinger og ænder. De 
skulle selvfølgelig i fryseren, og det 
meste slagtede vi selv. Det har altid 
været sjovt at være med til, selv om det 
i teenageårene var lidt surt at skulle 
tidligt op og hjælpe til med at slagte. 
Det har aldrig generet mig, at vi skulle 
slagte de dyr, vi havde i stalden, da det 
jo altid har været en naturlig del af livet 
på landet.   

Høsten var den bedste tid. Når jeg 
tænker tilbage, husker jeg altid sol og 
sommer og en masse leg med halmbal-
ler. Det var det sjoveste arbejde at hjæl-
pe til med – netop at køre halm hjem 
til loftet på stalden. Og vores spisetider 
var ikke så præcise som ellers, det var 
mere når det passede, og ofte var fro-
kosten madkurv. Så blev det helt skov-
tursagtigt. I dag mindes jeg altid den 
tid, når der høstes; alle de dufte og lyde 
frembringer netop de minder. Faktisk 
synes jeg, det altid var sol og sommer 
dengang. 
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Ellers er fritiden nok den, jeg husker 
bedst – specielt fra mine teenageår. Vi 
rejste ikke meget på ferie dengang – vi 
driller stadig min far med en telttur til 
Langeland. Men de fleste var også 
hjemme i deres sommerferie, så jeg tror 
ikke, vi tænkte så meget over det. Vi 
var rigtig mange hjemme, så det blev til 
mange strandture til Kohave. 

Jeg spillede fodbold i JIF. I starten var 
der omklædning på skolen, og senere 
blev det i klubhuset. Jeg tror ikke, vi var 
specielt gode, men vi havde det sjovt. 
Hver sommer var der sommerstævne 
med fest osv. Det var rigtig skægt. Der 
blev spillet fodbold og lavet forskellige 
aktiviteter, og lørdag aften var der fest. 
Jeg husker det, som at alle fra Jungsho-
ved egnen var med. I fodbold havde vi 
i en længere periode Benny som træner, 
vist både som junior og senior. Engang 

filmede Benny under kampene – det 
var vist ved at gå galt en gang imellem, 
for Benny sad på et tag for at filme. Vi 
holdt ”træningslejr” hos Benny og Jet-
te. De boede, hvor Jungshoved Kro 
ligger nu. Jeg tror, meningen var, at vi 
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skulle se de film, men jeg mindes nu 
mest deres swimmingpool, og at vi 
lavede mad sammen. 

Foruden fodbold var der gymnastik 
hver vinter i skolens gymnastiksal. Sæ-
sonen blev afsluttet med opvisning i 
forsamlingshuset. Jeg synes stadig, det 
er utroligt, det kunne lade sig gøre med 
den sparsomme plads, der er. Jeg spille-
de også bordtennis på skolen – det var 
nok mere mig end gymnastik.  Jeg har 
aldrig gået i skole i Jungshoved Skole, 
som dengang var for 1.-3. klasse. Men 
det gjorde Morten, og det var vist en 
rigtig landsbyskole. Morten havde af og 
til besøg af sin ged, som havde revet sig 
løs hjemme og var løbet hen til ham. 
Jeg tror også, vores ene hund besøgte 
ham på skolen.  Det tog man vist ikke 
så tungt dengang. 

Ellers havde jeg heste, og vi havde en 
hest opstaldet for en pige (Janne) fra 
Næstved. Vi red mest ture i skovene og 
rundt på Jungshoved. Hele sommeren 
gik hestene på græs på Jannes forældres 
fritidsgård ved Tågeholt. Vi havde 
mange sjove stunder med hestene både 
sommer og vinter. Vi havde også en 
lille pony, Katrine; om vinteren bandt 
vi bobslæden efter den, og så var det 
ellers af sted over markerne. Desværre 

kunne vi ikke altid holde den; den galo-
perede hjem, hvis den fik øje på min 
mor, for så var der godbidder i farvan-
det. 

Foruden de lokale aktiviteter, havde vi 
mulighed for forskelligt på aftenskolen, 
som foregik på Abildhøjskolen i 
Præstø. Der gik bus, så det var let. Jeg 
mener, det var der, vi skulle tage knal-
lertkørekort; for en Puch maxi skulle 
man jo have – det var nødvendigt! 

Fritidsjob tror jeg næsten, alle havde. 
Der var ikke så mange regler dengang. 
Vi var rigtig mange, som arbejdede på 
Skippergården med at pakke kataloger. 
Det var sæsonarbejde, så det var mange 
timer i perioder. Ellers passede jeg børn 
– blandt andet for bageren i Jungsho-
ved – og plukkede æbler.  

Da vi begyndte at tage ud om aftenen, 
var vi næsten altid i Brugsen, dvs. på 
besøg hos Nubber, hvis forældre var 
brugsuddelere. De boede oven på 
Brugsen, og der var altid mulighed for 
at handle om aftenen. Mange forældre 
var også flinke til at lægge hus til, så vi 
kunne holde fest, når de ikke var hjem-
me. Om sommeren var vi ofte på Ma-
derne og lave bål. Vi tog også på disko-
tek i Præstø, men så var det lidt mere 

besværligt at komme hjem, 
selv om nogen havde fået 
bil, og forældre også var 
flinke til at hente.   

Senere, da jeg begyndte på 
gymnasiet i Vordingborg, 
gik det meste af fritiden 
med lektier og selvfølgelig 
fester i Vordingborg. Men 
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det hele blev lidt mere besværligt, da 
busforbindelserne ikke var de bedste. 
Jeg kan endnu huske, at det var kl. 6.10, 
jeg skulle af sted for at komme med 
bussen til Præstø og så videre til Vor-
dingborg. Hjemturen var altid med 
mere end en times ventetid i Præstø. Så 
det blev rigtig lange dage. Derfor flytte-
de jeg også fra Jungshoved, da jeg fyld-
te 18 år og var i gang med sidste år på 
gymnasiet. 

 Jeg har ikke boet der siden, men jeg 
nyder altid at komme hjem. Sommeti-
der løber jeg en tur – gerne 
”Marinelundsvej rundt” – og når jeg 
løber ad Fuglsangvej om sommeren, så 
tænker jeg altid på de mange cykelture 
til og fra Kohave for at bade – det er de 
samme dufte og den samme fuglesang 
som den gang. Det var nu en skøn tid. 

Siden gymnasiet har jeg boet både i 
Præstø, Næstved, Nordnorge og nu de 
sidste 24 år på Fyn, hvor jeg har læst til 
kemiingeniør i 
Odense. Jeg har 
gennem årene ar-
bejdet på nogen af 
Fyns skønne føde-
varevirksomheder – 
Rynkeby, Mette 
Munk og Odense 
Marcipan, derefter 
en årrække som 
pendler til Køben-
havn, og de sidste 
syv år har jeg været 
leder af Nomecos 
afdeling i Odense. 
Nomeco er en me-
dicinalgrossist, og 

fra Odense leverer vi medicin til apote-
kerne i Region Syddanmark. Jeg har 
hele tiden boet i en lille landsby som 
Jungshoved mellem Nyborg og Oden-
se. Her er mange af de samme værdier i 
lokalsamfundet, som jeg oplevede den-
gang på Jungshoved, og det nyder jeg 
rigtig meget. Jeg er gift, og vi har to 
piger på hhv. 16 og snart 21 år. Mine to 
piger har altid nydt at være på ferie ved 
Mormor og Morfar.  Der er alt tilladt. 
Der blev i mange år kørt Puch maxi 
rundt om ejendommen med fætrene 
og kusinen, og der laves stadig rigtig 
mange franskbrød og boller med hjem-
melavet marmelade – og to retter mad! 
Når vi er hjemme, bliver vi opdateret 
på aktiviteter, der sker på skolen og i 
idrætsforeningen, og der tjekkes op på, 
hvordan byen ser ud siden sidst. Eneste 
minus nu er, at Brugsen er lukket – 
men så går det ikke så hårdt ud over 
Morfars ”lommepenge” til slik. 
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Som det sikkert er bemærket, er der 
opstået en vævestue på Jungshoved 
Skole i rummet ved siden af det fine 
bibliotek. Vævestuen er drevet af Tor-
ben Stade, der sammen med Anne 
Okholm har malet vægge, indsamlet og 
købt væve og endelig står for den 
strenge men venlige opdragelse i det at 
væve. Vil nu mene at det med at 
"væve" er en sport for mange på Jungs-
hoved i hvert fald den verbale væven. 
Her er tale om reel vævning, som der 
også kommer et reelt produkt ud af. 

Vi er i øjeblikket fire på holdet, der er 
en på venteliste, og der er plads til flere 
på ventelisten. (c: 

Vævestuen var i den tidlige start oppe 
og besøge Karen Pedersen på Lunde-

gårdsvej, der har vævet i mange år. 
Det var et særdeles vidunderligt 
besøg, hvor vi så på Karens fine 
duge, var imponerede over Karens 
fuldkomne kontrol over væven (og 
os, der besøgte hende). Karen 
mangler trods alt synet. Det var fint 
at se, hvorledes hun klarer de for-
skellige processer i væveriet, med 
minimal hjælp af andre. Tak Karen, 
og ikke mindst Karens mand, Bør-
ge, der havde et imponerende arse-
nal af skarpe instrumenter til at klare 
træarbejde med. 

Vi fortsætter sæsonen med at væve 
videre i det. 

Venlig hilsen, 
Sidse Friis Laursen, Stavreby 

Langsomhedens væsen og vævestuen 
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Mandag 14. oktober 2013 (fortsat) 

Fra Stenstrup til Bønsvig tager vi ikke 
den korteste vej. Da vi har sluppet 
Jungshoved By og er kommet gennem 
Togeholt, drejer Holger til højre ned ad 
Bønsvigvej til Bønsvig Strand. 

Jeg spørger Holger, om det nu kan 
betale sig at køre denne vej til Bønsvig, 
og Holger siger, at denne vej måske er 
en lille smule længere, end hvis vi var 
kørt videre ud ad Jungshovedvej til 
Bønsvig – men, siger han, når vi senere 
skal videre fra Østergård mod Fugl-
sang, så holder bilen i den rigtige kør-
selsretning. Det giver jo god mening. 
Når man har været lillebilsvognmand i 
et langt liv, så er det 
lidt som at spille skak, 
tænker jeg. Man skal 
hele tiden tænke flere 
træk frem, og det gør 
Holger! 

Da vi kommer til 
Østergård, standser 
Holger foran indkørs-
len til gården. Kan du 
ikke rykke lidt længere 
frem, siger Erik. Jeg 
kan ikke lide, at vi 
sådan spærrer ind-
kørslen. 

Holger rykker bilen lidt frem, men kun 
lige så langt, at vi stadig kan se ind på 
den fine gårdsplads og det fine stuehus 
med bindingsværk. Bindingsværket her 
er malet sort. Tidligere var det kalket 
over, siger Erik. Vi kommer til at tale 
om de egnsbestemte måder at behand-
le bindingsværk på. Erik, som jo stam-
mer fra Fyn, fortæller, at der har man 
altid malet bindingsværket op, mens 
man de fleste steder på Sjælland tidlige-
re kalkede bindingsværket over. For-
klaringen skulle være, at kvaliteten af 
træet på Fyn var så fin, at man ville 
fremhæve det, mens det på Sjælland 
var af ringere kvalitet, og at man så 

Med Holger på farten (20) 

Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på Jungs-
hoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæ-
sen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse.  

Med på denne tur er også vognmand Erik Nielsen, Jungshoved. Erik er født 
på Fyn, men har boet på Jungshoved siden 1956. Foto: Susanne Øhrgaard  
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forsøgte at skjule det ved at kalke det 
over. 

Østergård har i dag eternittag, men 
tidligere havde hele gården stråtag som 
de fleste andre gårde på egnen. Det var 
den store efterårsstorm 17.-18. oktober 
1967, der gjorde en ende på denne 
gårds stråtag. 

Holger fortæller, at mens han stadig 
kørte lillebil, havde han årligt en tur 
med sognets vejudvalg. Nu er det læn-
ge siden, siger han, så nu kan det jo 
godt fortælles, men ellers var det vig-
tigt, at man som lillebilsvognmand ikke 
gik videre med de små og store histori-
er, som man lagde øre til, når man var 
ude at køre. 

Formanden for vejudvalget var den 
gang skovfoged Petersen fra Roneklint 
Skov, valgt i sognerådet for De Kon-
servative. Skovfoged Petersen ville 
have, at kastanjetræet ved Østergård 
skulle fældes. Så  kunne vejen blive 
rettet ud. Det var man nu slet ikke eni-
ge om i udvalget, husker Holger, og 
skovfogeden måtte til sidst bøje sig, så 
derfor står træet der endnu! 

Holger fortæller også, hvordan gården, 
Østergård, har fået sit navn. I 1915 var 

Holgers morfar ude at syne skorstene i 
Bønsvig sammen med Jens Petersen 
og Niels Petersen. Jens Petersen sagde 
på et tidspunkt, at hans gård fra nu af 
skulle hedde Østergård. Niels Petersen 
ville ikke stå tilbage og sagde, at så skul-
le hans gård hedde Vestergård. Holgers 
morfar sagde så, at hans ejendom fra 
da af skulle hedde Sandtoftedal. Holger 
mener, at de nok alle havde fået lidt 
rigeligt at drikke den dag, siden de alle 
var så kække. Men sådan gik det til, at 
tre gårde i Bønsvig fik navne samme 
dag. Holger fik navnet Sandtoftedal 
tinglyst i 1960, da han overtog ejen-
dommen efter sin morbror.   

På kortet, som Holger har fået af Al-
fred Jensen, ser man Østergård indteg-
net som Anders Hansens gård. Kortet 
viser, hvordan Bønsvig så ud o. 1871-
80. 
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*Ved udskiftningen i 1800 var seks af 
de oprindelige gårde i byen blevet ned-
lagt. Til gengæld var der blevet opført 
seks nye huse med tillagt jord. 
( *kilde: ”Fra fæste til fritid” af Niels 
Østregård) 

Dette forklarer Bønsvigs meget tætte 
bebyggelse den dag i dag.  

Østergård var tidligere en middelstor 
gård med ca. 25 tønder land. I dag har 
de nuværende ejere købt yderligere 
jord til, så gården nu har omkring 50 
tønder land. Jorden dyrkes i dag økolo-
gisk. 

Erik kender Østergård særdeles godt. 
Det er hans kones barndomshjem. 
Efter turen sender Eriks kone, Jytte, 
mig en meget fin beskrivelse af sit 
barndomshjem. 

Jyttes forældre, Agnes og Julius Frent-
zel Jensen købte gården 25.12.1936 af 
Jyttes mormor og morfar, men Jytte 
har fundet materiale om gården endnu 
længere tilbage. 

Jyttes beretning starter helt tilbage i 
1868, hvor Anders Hansen køber går-
den af Nysø Gods. Anders er blevet 
gift med Ane Jensen i Jungshoved Kir-
ke 18.5. 1859. De får en datter, som 
bliver døbt Hanne Marie i Jungshoved 
Kirke 30.12. 1860. 

Ane og Anders har været gift i 20 år, 
da Anders bliver alvorligt syg. Han er 
klar over, at han ikke vil overleve syg-
dommen. Han dør 4.10. 1879. Inden 
da har han spurgt enkemand Jens Pe-
dersen fra St. Røttinge, om han ikke 
nok vil gifte sig med Ane, når hun bli-
ver enke. Da Anders er død, rider Jens 
Pedersen derfor fra St. Røttinge ved 
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Tappernøje til Bønsvig og frier til Ane. 
Ane siger ja, og Jens bliver på gården til 
sin død. 

Ane og Anders´ datter, Hanne Marie, 
bliver gift med Ole Peter Petersen 15.5. 
1878 i Jungshoved Kirke. De er Jyttes 
oldeforældre. De får tre drenge og en 
pige. Drengen Jens Petersen er Jyttes 
morfar. Han overtager gården efter 
sine forældre og bliver 30.10.1908 gift 
med Ingeborg i Jungshoved Kirke. De 
får en datter, Agnes, der 9.5. 1933 bli-
ver gift med Julius Frentzel Jensen, og i 
1936 overtager det unge par Østergård. 

Agnes’ forældre starter herefter en ny 
tilværelse som købmandspar på 
”Torvet” i Bønsvig. Den driver de i 28 
år. Da Agnes og Julius har været gift i 

knap ni år, får de deres første og eneste 
barn, Jytte. Jytte bliver født Kristi Him-
melfartsdag, 13.5. 1942. Hun er femte 
generation på gården. Jytte husker sin 
barndom på Østergård som lys og lyk-
kelig. 

Østergård blev drevet med heste, køer, 
grise, ænder og høns. På gårdens mar-
ker dyrkede man foruden korn også 
frøgræs, kløver, sukkerroer og foderro-
er. Engene ved skoven bag det lille 
skovhus blev brugt af Østergård til 
græsning for gårdens ungkvæg. 

Erik siger, at Østergård blev drevet 
godt, og at udbyttet var fint. Den stør-
ste høst i sognet var i 1938, siger Hol-
ger. Den 26.1. 1938 var havren sået og 
1.3. 1938 havde alle gårde i sognet sået 
deres kornmarker til. Det er et år man 
aldrig glemmer, siger Holger. Svigerfar 
tog sig altid til hagen, når han var til-
freds med udbyttet, siger Erik. 

Jytte og hunden Yellow  

Ane og Jens Pedersen 
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Når jeg er på tur med Holger og Erik, 
så bliver flid, dygtighed og velstand 
ofte omsat til biler. Sådan også her. 
Agnes og Julius havde en Opel Olym-
pia årgang 1939. Dejlig bil, siger både 
Erik og Holger. Fra ny af kostede den 

4200 kr. Under krigen blev den gemt 
væk og senere solgt for 7000 kr. til Åge 
Nielsen på Nygård. Datteren, Jytte, 
fortæller, at når høsten var gået godt, så 
købte hendes forældre nye møbler og 
malerier. Sådan kan velstand gøres op 
på flere måder. 

Østergård var en hyggelig gård at kom-
me i, siger Erik. Svigermor, Agnes, var 
en statelig dame. Stuehuset var et flot 
syn, der var altid nymalede paneler. 
Eriks svigermor satte pris på kvalitet. 
Svigerfar, Julius, stod altid på gårds-
pladsen og tog imod, når der var gæ-
ster på gården. 

På gården fejrede man altid fødselsda-
ge og mærkedage, fortæller Erik. I den 
sidste ende var det altid sognets koge-
kone, Laura, der bestemte, hvornår der 
kunne inviteres gæster. Hun, og An-
dreas’ Agnes, som serverede til fester-
ne, skulle altid spørges, inden invitatio-
nerne blev sendt ud. 

I Jyttes barndom var der karl på går-
den. I 25 år tjente Geert Petersen her. 
Han var til stor hjælp for Jyttes foræl-
dre. 

Mens jeg er ved at skrive denne artikel, 
ringer Bent Henriksen fra Stavreby og 
fortæller, at Gitte (Geerts søster) og 
han har fundet en dagbog, som Geert 
har skrevet i et af sine mange år på 
Østergård. Geert døde i en alder af 83 i 
december 2012. 

Samme dag kommer Bent forbi med 
dagbogen. I bogen skriver Geert Peter-
sen om dagene på Østergård i perio-
den fra august 1961 til august 1962. 
Alle årets dage har fået et notat med 
om vejret, dagens arbejde og flere ste-
der også om, hvor mange læs roer og 
møg der er blevet kørt. Uddrag fra 
dagbogen: 

24. august 1961.”Regn til Morgen. 
Torsdag. Pløjet Stk. 1 færdigt. 
Tromlet det hele. Halmhuset. Regn 
Kl. 6. til Middag. Kørte 7 læs Byg i 
Stak. Herhjemme.” 

Opel Olympia 1939. Foto fra Wikipedia 
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25. august 1961.”Smukt, Blæst. Fre-
dag. Hentet 1 Læs Roer. Smurte 
Tærskeværket. Revet Stk. 4, Tærsket 
2 Læs Rivning fra Stk. 1 og 4. Hans 
har Revet sit Eget”. 

26. august 1961. ”Byger. Lørdag. 
Var på Engen og fandt Traad og 
Pæle. Lavet Fold paa Stk. 4. Hentet 
1 Læs Roer.” 

27. august 1961. ”Smukt. Søndag. 
Passet Bedriften. Hentet 2 Læs Hve-
de.” 

28. august 1961.”Smukt. Mandag. 
Tærsket 12 Læs Hvede og har 2 Læs 
Hjemme. Fik alle Negene fra Hve-
den. Var i Vandet.”  

29. august 1961. ”Smukt. Tirsdag. 
Tærsket de 2 sidste Læs Hvede. Vi 
fik 72 Sække Hvede. Tærsket 2 Læs 
Rivning fik revet Hvedestykket. Var 
i Vandet.” 

30. august 1961.”Smukt. Onsdag. 
Kørte 9 læs Halm ud i Stak. Tærske-
de rivningen. Tærskede for Kaj. 
Julius tærskede……? Var i Vandet. 
” 

31. august 1961. ”Smukt. Torsdag. 
Malet til Grisene. Og var ude med..? 
Vogn til Frokost. Kørte 3 Læs Halm 
i Stak. Kørte 2 hele Læs løs Halm 
op ved Stakkene. Fejet ned paa Lo-
en. Var i Vandet” 

1. september 1961. ”Smukt. Fredag. 
Fejet Gaard. Muget Hønsehus. Satte 
paa Plads paa Loen. Var i Vandet.” 

2. september 1961. ”Smukt. Lørdag. 
Malet til Frokost. Harvet Stk. 1 to 

gange paa Langs, og tromlet det. 
Var i Box. Var i Vandet. ” 

3. september 1961. ”Smukt. Søndag, 
Fri, Var i Klippinge.” 

4. september 1961. ”Mandag. Var I 
Haven hele Dagen. Kørte 1 læs Ro-
er” 

Da Geert har 25 års-jubilæum på 
Østergård, bliver han fejret med hejst 
flag og får overrakt en medalje for lang 
og tro tjeneste. Efter de 25 år på går-
den siger Geert op. Han vil nu prøve 
noget nyt. Han har planer om at tage til 
Grønland, men vælger heldigvis, skri-
ver Jytte, at blive på Jungshoved. Geert 
får arbejde på den daværende mølle i 
Jungshoved By og senere på en gård i 
Stavreby. Mens han var på Østergård, 
var han en del af familien, husker Jytte. 
Da Geert rejste, besluttede Jyttes foræl-
dre at forpagte jorden ud til Ole Peter-
sen i Smidstrup. 

Efter forældrenes død overtager Jytte 
gården i 1983. Erik fortæller, at hans 
far på et tidspunkt havde sagt til ham, 
at Jytte og Erik kunne overtage gården 
med de 25 tønder land, og at de sikkert 
ville kunne komme til at leve godt af 
den. Men Erik og Jytte havde jo bygget 
deres tilværelse op omkring deres tre 
børn, Jyttes frisørsalon og Eriks vogn-
mandsfirma, så det fristede dem ikke at 
overtage Østergård. 

Erik var startet som selvstændig vogn-
mand 19.9. 1958. Datoen var ikke til-
fældig. Når man startede et vogn-
mandsfirma op efter den 15. i en må-
ned, slap man for vægtafgifter i den 
pågældende måned – hvad der var 
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sparet, var tjent. Jytte og Erik var ble-
vet gift i 1961, og Jytte havde startet sin 
frisørsalon i deres nybyggede hus i 
1965. Efter at have lejet gården ud 
gennem otte år, beslutter Jytte at sælge 
den i 1991. Den nye ejer blev Hanne 
Bøgekjær, som stadig ejer og driver 
gården. 

Tilbage til Holger, Erik og bilen. Nu 
holder den jo i den rigtige retning, så vi 
kører videre mod Fuglsang og Rone-
klint. Inden vi er ude af Bønsvig, gør vi 
et lille holdt ved Vestergård. 

(fortsætter i næste nummer) 
Knud Jacobsen 

En forfatter med familie flytter på landet  

Fra en god bekendt her på Jungshoved 
havde jeg lånt bladet, Cover (sommer 
2013) og heri læst forfatteren Knud 
Romers artikel “Den lange vej hjem”. 

Det er en fin og glad artikel, hvor 
Knud Romer fortæller om, hvordan 
han og hans familie fandt et dejligt 
hus  på den vestlige side af Jungshoved 
Nor lige over for kirken og nu er flyttet 
på landet.  

Da jeg havde læst artiklen skrev jeg til 
Knud Romer og spurgte ham, om han 
havde lyst til at skrive en artikel til bla-

det JUNGSHOVED. Han svarede 
tilbage, at det ville han gerne gøre i 
løbet af året, og at han altid læser bla-
det. Når vejret tillader det, ror han over 
Noret og henter bladet i kirken. Vi fik 
lov til at bringe et udsnit af artiklen fra 
Cover og også uddrag fra Knud Ro-
mers kronik ”Falster forever” fra dag-
bladet Politiken (28.juli 2013).  

Knud Jacobsen 

I et uddrag af ”Falster forever” skriver 
Knud Romer: 

… Vi kan ikke nå hjem, men jeg 
blev alligevel ved. Det meste af mit 
liv boede jeg i København og 
drømte om at have et lille skovlø-
berhus ved Pomlenakke eller 
Tromnæs. Det Classenske Fidei-
commis ejer alt, hvad der er smukt 
på Falster, og jeg er ikke i familie 
med dronningen. Et hus i en skov 
ud til Østersøen, langt væk fra an-
dre mennesker? Du finder det al-
drig. Så jeg har ledt og ledt op ad 
Sjællands østkyst – og der fandt jeg 
det endelig: Paradis.  

Noret. Maleri af Henrik Hansen 
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Når du tager frakørslen mod 
Præstø, åbner horisonten sig for 
dig, og du husker pludselig, at vi 
har to landskaber – et på jorden og 
et i himlen. Skyerne er lige ud af B. 
S. Ingemann, og du kører ind i 
guldaldermaleriet ned mod Kalve-
have med skove og enge og røde 
køer. Markerne svajer som en stime 
fisk, der skifter retning i det gule 
hav. Der står campingvogne i ha-
verne, fordi folk flytter derud i feri-
en, og alt er til salg – selv ejendom-
men, hvor Danbolig lå, har et skilt: 
Til salg.  

Det går op ad bakke og ned ad 
bakke ved Jungshoved, og så drejer 
du til venstre ad den smalle vej og 
åbner vinduet. Kløveren dufter så 
sødt, at du får huller i tænderne, og 
fårene bræger. Du kommer gen-
nem bøgeskoven, og vejen bliver til 
et hjulspor med stynede piletræer 
på begge sider og enge og overdrev 
ud til Bøgestrømmen, der flyder 
grønt forbi. Sådan har det altid set 
ud, når jeg lukker øjnene – lige si-
den jeg voksede op i sidste række 
før roemarkerne – og det er som at 
drømme ved højlys dag.  

Hjulsporet bugter sig op til det lille 
hus, der ligger alene i skovbrynet på 
bakken – en hare løber foran hele 
vejen – og du er nået til verdens 
ende med en have fuld af mulvar-
peskud og blåregn. Markerne er 
plettede af valmuer, og vender du 
dig om, ser du vandet med siv og 
en lille bådebro. Jungshoved Kirke 
står hvid og fin på den anden side 

af vigen, og svanerne letter, når 
klokkerne ringer til aftenandagt. 

Luften brister af fuglesang – og jeg 
kan høre gøgen, der spiller de sam-
me to toner på blokfløjte i skoven, 
og tæller hvor mange år, der er 
tilbage endnu. Om natten er her 
fuldkommen mørkt, og jeg lister 
forsigtigt rundt for ikke at vække 
landskabet.  

Det summer i den sorte skov, og jo 
længere jeg går ind i den, desto 
højere lyder det. Jeg er lige ved at 
blive bange, fordi jeg ikke forstår, 
hvad det er, og så kan jeg se dem. 
Det er en sværm af myg, der hvirv-
ler rundt og rundt og står som en 
røgsøjle i lysningen – millioner af 
dem – og de har samlet sig for at 
blæse ud over sundet og dø. 

Måske kan vi alligevel komme 
hjem, selvom vi ikke er andet end 
skygger. Og om det så bare er i 
nærværet af … fraværet, der divide-
rer alting med nul. Jeg ved det ikke, 
men jeg bor i det mindste på jorden 
igen i solen og vinden og regnen, 
og årstiderne er det eneste ur. 
Klokken er nu, så længe det varer, 
og indtil natten flyder over i mit 
blik. 

Og i sidste del af artiklen fra Cover 
skriver Knud Romer:  

… Bøgeskoven går lige op til vindu-
erne – og den er fuld af huler, som 
pigerne kan bygge. Det er næsten 
ikke til at tro det, hvis de ikke sejlede 
oppe i himelen: Der er et havørne-
par! Og går du til venstre på mark-
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Torsdag 20. marts er det sæsonens 
sidste aften i spiseklubben. 

Vi siger tak for endnu en hyggelig sæ-
son. Særlig tak til sæsonens to gæste-
kokke, Birgitte Escherich og Huong. 
Også tak til Merete Larsen, der har 
forsødet flere aftener med dejlige des-
serter.  

Prisen for et måltid mad er uændret 45 
kr. 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. 

Formålet med spiseklubben er fortsat 
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. over-
skud i spiseklubben tilfalder Jungsho-
ved 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 

Spiseklubben på Jungshoved Skole 

vejen, vokser der en gammel, for-
tryllet egeskov med bakker og … 
rævebo. Der er harer og fasaner, om 
morgenen græsser rådyrene i haven, 
der flyder over af roser. 

Jeg kan skrive her og leve her og dø 
her med min egen kone og mine 
piger, der endelig, endelig vokser op 
med årstiderne og solen og regnen 

og vandet og skoven. Luften brister 
af fuglesang – og om natten er der 
fuldkomment mørkt. Første aften 
kom min yngste datter hen og pege-
de op på himlen og sagde: Se, far,en 
stjerne. Det var glimtet i hendes eget 
øje, som var blevet tændt, og vi bor 
under mælkevejen. 
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Kære læsere, 
Så er det blevet vores tur til at have 
opskrifter i bladet her i 2014. Håber de 
vil bringe glæde i mange munde og 
maver. 

Inden vinteren helt slipper taget denne 
gang, er der stadig tid til at bruge lidt 
mere tid ved komfuret og tilberede 
simremad, som jo passer sig selv, når 
det først er sat over. 

Ølbraiserede svinekæber til 4 perso-
ner 
1 kg svinekæ-
ber (skal be-
stilles hos Su-
perBest) 
25 g margarine 
2 stk. pillede løg, deles i kvarte 
4 stk. skrællede gulerødder, skæres i 
stykker 
Salt og peber 
1 lille bdt. timian 
2-3 stk. laurbærblade 
1 porter eller anden mørk øl 
2 dl æblemost (kan anbefale æblemost 
fra Langholmfrugt.dk) 
1 dl æbleeddike 
2 dl piskefløde 
Jævning 
Evt. kulør 

Den lille sene på hver svinekæbe fjer-
nes, inden kæberne brunes godt i mar-
garinen. De kvarte løg brunes med til 
sidst. Kæberne krydres med salt og 
peber, og gulerødderne tilsættes. Øl, 
æblemost og æbleeddike evt. vand til-
sættes, så svinekæberne er dækket af 
væske. Timian og laurbærblade tilsæt-

tes. Når retten koger, skrues der ned, 
og kæberne koges møre i ca. 1½ time. 
Kæberne tages op af ”saucen” sammen 
med laurbærblade og det lille bundt 
timian, væsken koges ind til ca. det 
halve – gulerødder og løg blendes ud i 
saucen med en stavblender.  Saucen 
jævnes, og piskefløde tilsættes, saucen 
smages til, evt. tilsættes kulør. Kæberne 
lægges tilbage i den færdige sauce. Ret-
ten kan sagtens laves dagen før, men 
vent med at jævne saucen til serverings-
dagen. 

Hertil kan der serveres en grov kartof-
felmos (fx kartofler og selleri), syltede 
rødbeder eller bagte rodfrugter er også 
dejligt hertil. 

Nøddekage (gluten- og laktosefri) 
3 stk. æg 
200 g sukker 
200 g hasselnødder, der males til mel 

Æg og sukker piskes skummende, og 
de malede hasselnødder vendes forsig-
tigt i. En springform fores med bage-
papir (smør evt. bagepapiret med lidt 
fedtstof), og nøddemassen kommes i. 
Kagen bages ved 180° C i 40 minutter, 
helst uden varmluft. 

Kagen er meget skrøbelig og går nemt i 
stykker, men smager fantastisk. Serve-
res afkølet med flødeskum til. 

Kagen kan også anrettes med softice 
på toppen, og herpå kommes afdryp-
pede, råsyltede brombær.  

Velbekomme og godt forår fra 
www.JungshovedKro.dk  

Dorte 

Dortes opskrifter 
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Årets gang på Staureby Havn 

Efterårs- og vinterfiskeri 

Ålefiskeriet stoppede i november, og 
afslutningen var nogenlunde. Der var 
noget blæst og tidevand, som fik det 
gjort surt for dem, som ikke havde 
taget ruserne op i tide. Der var som 
sædvanlig også nogle ordentlige kraba-
ter (blankål) ind imellem. Det er ikke 
alle, der kan lide at spise disse store ål. 
De er jo enormt fede og kræver en 
speciel tilberedning (kogt ål/ål i gele 
fx). Vi danskere er ikke så meget for 
det helt fede, men tyskerne elsker dem, 
så disse ål går mest til eksport. Under-
tegnede var i øvrigt i København og så 
røget ål til en kilopris på 400 kr., så 
sådan en stor ål kommer til at koste en 
del! Men som sædvanlig er det ikke 
fiskeren, men de næste led i salgskæ-
den, der scorer den største gevinst. 

Ørredfiskeriet var helt elendigt pga. 
det alt for varme vand. Temperaturen 
ville simpelthen ikke ned på de 10 gra-
der eller lavere. Havørrederne skal jo 
op og yngle i det ferske vand i åerne, 
og det sker i månederne november, 
december og januar. Der blev dog fan-
get nogle få stykker inden fredningen 
15. november. Det er meget spænden-
de, om ørredbestanden i Stavreby 
Fjord vil bevare sin størrelse i fremti-

den, da en af dens yngels fjender er 
gedden.  

Geddefiskeri: Der er fanget rigtig 
mange gedder i fjorden. Store og flotte. 
Bierhvervsfiskerne har nogle gange 
haft gedder stående i deres ”narre-
værk” som ”sild i en tønde”. De små 
gedder, som der var store mængder af i 
forårets åleruser, er ved at vokse sig 
store. Vi har haft en del stangfiskere på 
besøg, og de fangede (og genudsatte) 
ofte et tocifret antal gedder på en dag. 
Vores største bekymring er dog, hvad 
der sker med ørredbestanden. Kutlin-
gerne er jo også en trussel! 

Regnbueørredfiskeri: Da stormen 
rasede over Danmark, gik der hul på to 
store havdambrug. Et i Horsens Fjord 
og et ved Musholm på Vestsjælland. I 
Horsens Fjord undslap der vistnok ca. 
10.000 stk., og ved Musholm ca. 
400.000 stk. Det var alle regnbueørre-
der på 3-4 kg. Lystfiskere og fritidsfi-
skere begyndte ret hurtigt at fange 
dem, men det tog nogle uger, inden de 
kom til Stavreby Fjord. Der blev først 
fanget et par stykker – så var der en 
pause – og så blev der pludselig fanget 
7-8 stykker på en gang. Alt i alt er der 
vel fanget en 20-30 stykker, som alle 
vejede 3-4 kg. Andre steder fx ved 
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Havnsø har en tidligere Stavreby bebo-
er, som nu bor der, fanget 40 stk. på en 
gang! Ørrederne har det ligesom und-
slupne burhøns – de er ikke vant til at 
finde føden selv – så mange går til 
grunde. Da det er en fremmed fisk, er 
der tale om en forurening af faunaen. 
Hvor vores havørred går op og yngler i 
åerne om efteråret, så går regnbueørre-
den op om foråret. Den siges at øde-
lægge havørredens gydebanker og spise 
dens æg og yngel. Det er dog ikke helt 
endeligt bevist.   

Regnbueørreden er indført fra Amerika 
i 1885. De største eksemplarer bliver 
sjældent over 70-75 centimeter lange 
og opnår en vægt på 10-12 kg. De fle-
ste regnbueørreder er dambrugsfisk, 
det vil sige opdrættede fisk. Danmark 
er en af de største ørredproducenter i 
verden. Den har fået sit navn på grund 
af den røde streg langs sidelinjen på 
fisken. Ynglens fjender er gedde og ål. 
Nogle gange lever den i saltvand (også 
ved Vadehavet), men så bliver den 
kaldt Steelhead. Den er også udsat i put 
and take-søer. Fisken lever af insekter, 
mindre fisk, aborrer og skaller.  

Ålegræs til haven? Når det stormer, 
går det hårdt ud over havbundens 

planter. I Danmark har vi to slags hav-
græsser, hvoraf ålegræsset er det mest 
udbredte. I havnen bliver der efter en 
storm altid skyllet en ordentlig bunke 
græs op i slæbestederne. Vi er nødt til 
at rive det op i bunker, så slæbestedet 
er frit til bådoptagning. Udbredelsen af 
ålegræs i fjorden er ellers ikke særlig 
imponerende. Når vandet er varmet op 
om sommeren, er det mest vandpest 
o.l. godt dækket til af alger – vi kalder 
det ”fedtmøj” – der præger bunden. 
Åleruserne bliver hurtigt beskidte. 
Tang er der ikke meget af i selve fjor-
den. Det er mest i Bøgestrømmen (fx 
ved Degneholmen) og videre ud. Bun-
kerne af havgræs fra havnen er godt til 
haven som vinterdække og som gød-
ning. Man kan også bruge det i drivhu-
set samt ved aspargesdyrkning. I gamle 
dage brugte man det meget til urteha-
ven, og gødningsværdien skulle være 
den samme som husdyrgødning. I 
Stavreby har en enkelt forsøgt sig med 
havgræs i urtehaven sidste sommer, 
men den tørre sommer var lidt misvi-
sende for resultatet. Blæretang er også 
udmærket til haven, men det skyller der 
ikke meget af ind i havnen. Så er der 
nogen, der vil prøve med en ny slags 
havegødning, så henvend jer til havne-
fogeden Sofus, han er manden der 
river ”skidtet” op en gang imellem – 
men jeg tror ikke, at han ligefrem står 
for bestillinger og leveringer?  

Kostene fra indsejlingen er taget ind til 
vinteropbevaring. Den store øverst er 
nakkekosten, som står til styrbord, når 
man sejler ind i Stavreby Fjord. Den er 
forankret med en betonklods ude i 
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vandet. De andre koste mases ned i 
bunden med håndkraft om foråret og 
vrikkes op, også med håndkraft, inden 
vinteren. Den markerede indsejling er 
nogle steder kun ca. 1,5 m dyb, så de 
store både kommer ikke ind i havnen. 

Bådene er klodset op på kajen for 
vinteren og er klar til forårets bundma-
ling m.m. 

Jagt fra skydepram er stadig ”in”. Der 
jages og skydes her i vintermånederne. 
Jeg har ikke hørt om de helt vilde jagt-
historier, men strandjægerne ved mere 
om sagen. Det er en kold fornøjelse at 
ligge og vente på ænder og gæs derude 
en mørk vintermorgen. Der har også 
været en del blæst, som har forhindret 
jagten. Blishønejagten i januar er aflyst. 

Karsten Elm, Stavreby Strandvej 39 

SYNG SAMMEN AFTEN: 
Kan du lide at synge sammen med andre? 

Vi synger lystige viser, højskolesange, salmer, nye viser, årstidssange m.m. Mogens 
Jacobsen spiller til.  

Der er mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen.  

Alle er velkomne. 

Tid: Tirsdag 11. marts kl. 19-20.30  

Sted: Jungshoved Skole, tegnestuen på 1. sal. 
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Jungshoved – et sving ud i naturen 

NYT FRA LOKALRÅDETS 
STIUDVALG 
Vi har fået midler (fra Sjællandske Me-
dier og Friluftsrådet) til at få lavet fire 
infotavler om vandreture, gadekær og 
landsbyer på Jungshoved. Tavlerne, en 
slags skab, som ligner et lille hus, bliver 
fremstillet i foråret af frivillig arbejds-
kraft, dog med professionel hjælp til de 
trykte opslag. Tavlerne opsættes på 
kommunale, offentlige områder hen 
over sommeren. 

Der har i januar og februar været arran-
geret tre traveture ad nogle af udvalgets 
ruter, med pæn tilslutning, og der plan-
lægges flere af den slags ture. Deltager-
ne har været både lokale og folk udefra. 
Turene annonceres på 
 www.vordingborg.nu , hvor man også 
kan finde inspiration og tilbud om an-
dre traveture. 

I stiudvalget har vi et godt samarbejde 
med kommunens naturvejleder Elise 
Hvelplund.  

På et møde i januar blev der talt om 
Elises ønske om et demonstrationsom-
råde med forskellige eksempler på sam-
arbejde med frivillige i tilknytning til 
”Naturpark Præstø Fjord”; der blev 
planlagt fugleture, tur til Bøndernes 
Egehoved i eftersommeren, vandrefe-
stival på Jungshoved 7. september, 
deltagelse til åbent hus i skolen 5. april, 
høslæt 6. juli, talt om afgræsning på 
områder med sjældne planter m.m., og 
der blev planlagt et møde om 
”Naturpleje på Jungshoved” i samar-

bejde med kommunen og en kogræs-
serforening i Nyråd, som bliver gen-
nemført 13. marts. Læs mere andet-
steds i bladet. 

På www.jungshoved.net kan man nu 
hente den opdaterede folder om pano-
ramacykelruten på Jungshoved, en sløj-
fe på Berlin-København-ruten. Den 
hedder ”Eventyrlig idyl, Jungshoved” 
og har tidligere været omtalt her i bla-
det. Du kan også få den på engelsk og 
tysk til evt. udenlandske gæster. 

I samarbejde med Danmarks Natur-
fredningsforening og Elise er der en 
cykeltur fra kirken Jungshoved rundt 
28. juni kl. 11-15 med Peter Ferdinand 
som guide, 20 km, så husk mad og 
drikke. 

Har du gode ideer til nye stier og ruter, 
andre tiltag vedrørende tilgængelighed 
og mulighed for at komme et sving ud i 
naturen, er du velkommen til at hen-
vende dig til udvalget.   

Stiudvalget består af Anne Okholm, 
Sune Madsen, Lis Pedersen og Lise 
Jacobsen. 
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Jungshoved – et sving ud i naturen 
Vil du med på travetur? 
Efter tre ture i begyndelsen af året i hyggeligt selskab, ind-
byder vi på opfordring til et par ture mere. Vi følger de 
ruter, Jungshoveds stiudvalg har udarbejdet. 

Se mere på www.jungshoved.net under menupunkt van-
dreture eller på www.vordingborg.nu . Meld dig til på mail 
lisejacobsen1@gmail.com eller på sms 24 45 31 47. 

Vi gennemfører turen med alt fra én tilmelding. Tag tøj og sko på, der passer til 
vejret.  

TUR 4:  
Onsdag 12. marts 2014 kl. 13.00  

”Olaus”, Marielund og Dyremarken rundt, 
max. 5 km. 

Mødested: Jungshoved By, P-plads ved 
den gamle Brugs, Jungshovedvej  51, 4720 
Præstø 

TUR 5:  
Søndag 30.marts 2014 kl. 13.00 

Stavreby og Over Lyngen rundt max. 6 km. 

Mødested: Jungshoved By,  P-plads ved 
den gamle Brugs, Jungshovedvej 51,  4720 
Præstø 

 

Alle er velkomne 

På stiudvalgets vegne på gensyn og 

venlig hilsen Lise Jacobsen  
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JUNGSHOVEDKALENDER 

Tirsdag 25. feb. Kl. 19.30. Foredrag, Kaj Munk og 2. Verdenskrig. Allerslev Præstegård 

Mandag 3. mar. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Jungshoved Forsamlingshus 

Tirsdag 11. mar. Kl. 19-20.30. Syng sammen. Jungshoved Skole 

Onsdag 12.mar. Kl.13.00. Travetur på Jungshoved. Mødested: Den gamle Brugs. 

Torsdag 13. mar. Kl. 18.30-21. Borgermøde ang. Naturplejeprojekter. Jungshoved Skole 

Tirsdag 18. mar. Kl. 19.30. Kulturaften. Ekspeditioner i Grønland. Jungshoved Skole 

Torsdag 20. mar. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 

Søndag 30. mar. Kl.13.00 Travetur på Jungshoved. Mødested: Den gamle Brugs. 

Mandag 31. mar. Kl. 19.00. Lokalrådet, dialogmøde med politikere. Jungshoved Skole 

Onsdag 2. apr. Kl. 19.00. Kulturaften. Majonæsekrig, kommastrid m.v. Jungshoved Skole 

Lørdag 5. apr. Kl. 10-14. Åbent hus. Jungshoved Skole og klubhus. 

Mandag 7. apr. Kl. 16.00. Pensionistfor. generalforsamling. Jungshoved Forsamlingshus 

Mandag 7. apr. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Jungshoved Forsamlingshus 

Tirsdag 8. apr. Kl. 19.30. Foredrag, Hal Koch. Rejsestalden 

Søndag 13. apr. Kl. 19.30. Syng med-aften. Jungshoved Kirke 

Torsdag 24. apr. Kl. 19.00. Kulturaften. Info: www.jungshoved.net.dk. Jungshoved Skole 

Søndag 27. apr. Kl. 10-12. Affaldsindsamling. Mødested: Jungshoved Skole 

Tirsdag 29. apr. Kl. 19.30. Koncert med Duoen DEUX FEMMES. Jungshoved Kirke 

Torsdag 22. maj Pensionistforeningen. Tur til ”Den blå planet” 

Torsdag 22. maj Kl. 19.00. Gospel koncert. Allerslev Kirke 

GUDSTJENESTER 
  Jungshoved Allerslev 

Søndag 2. mar. 10.30 9.00 
Søndag 9. mar. 9.00 Ingen 

Søndag 16. mar. Ingen 10.30 

Søndag 23. mar. Ingen 9.00 

Søndag 30. mar. Ingen 10.30 

Søndag 6. apr. 10.30 m. konfirmander Ingen 

Søndag 13. apr. 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 
Torsdag 17. apr. Ingen 10.30 

Fredag 18. apr. 10.30 Ingen 

Søndag 20. apr. 10.30 9.00 

Mandag 21. apr. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

Søndag 27. apr. Ingen Ingen 

Søndag 4. maj 10.30 Konfirmation Ingen 
Søndag 11. maj Ingen 10.30 Konfirmation 

Fredag 16. maj 10.30 9.00 

Søndag 18. maj Ingen 10.30 

Søndag 25. maj 10.30 9.00 

Torsdag 29. maj 10.30 Ingen 

Søndag 1. jun. 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 
Søndag 8. jun. Ingen 10.30 

http://www.jungshoved.net.dk/

