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Kære læsere 

Foråret er snart forbi – det typisk dan-

ske med varme og sol vekslende med 

byger og køligere vejr. Vi kender det 

så godt, og alligevel forbavses man 

hvert år, når det hele springer ud – 

markerne bliver grønne, bøgen sprin-

ger ud, og luften fyldes med duften af 

syren, hyld, tjørn m.m. Snart er det 

sankthans, og som traditionen byder, 

tændes bålet igen i år på slotsbanken 

efter sankthansgudstjenesten i kirken.  

I årets første 5 måneder er der foregå-

et rigtig meget på Jungshoved – faste-

lavnsfester, affaldsindsamling, påske-

marked, loppemarked, kulturaften 

m.m. Det kan man alt sammen læse 

om her i bladet. Desuden er der i dette 

nummer rigtig mange fine beretninger 

om steder og folk på Jungshoved, 

bl.a. den fascinerende beskrivelse af 

flora og fauna på Bøndernes Egeho-

ved (Et sted på Jungshoved), den 

spændende beretning om skolens til-

blivelse – og Holgers skolestart (Med 

Holger på farten) og den omfattende 

beskrivelse af Ambækgårds historie. 

Som noget nyt bringer vi denne gang 

også en boganmeldelse, idet Torben 

Dinesen, Stenstrup, har læst Niels 

Østergårds bog ”Fra fæste til fritid” 

om udskiftningen og udviklingen op 

til vor tid på Jungshoved (bogen blev 

præsenteret på skolens kulturaften i 

april). Vi siger tak for de mange gode 

bidrag. 

I anledning af forsamlingshusets 125 

års jubilæum til september har Børge 

Olsen været i arkiverne og har fundet 

mange spændende detaljer om for-

samlingshusets start – se side 55. 

Endvidere har forsamlingshuset be-

sluttet at give 2.000 kr. til vores blad, 

det vil vi gerne sige mange tak for! 

Til efteråret er der menighedsråds-

valg, og menighedsrådet efterlyser 

kandidater til valget og indbyder til 

orienteringsmøde om valget og om 

arbejdet i menighedsrådet. Læs mere 

på side 32. 

Der er nok at gå i gang med. Redakti-

onen ønsker god fornøjelse med læs-

ningen og en rigtig god sommer til 

alle! 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05 

Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth 55 99 90 06 

Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 

Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 

Jungshoved Idrætsforening Kim Weinreich 20 16 85 02 

Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05 

Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 

Amatørfiskerforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24 

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

Westergaard Landhandel Jungshovedvej 82 28 86 92 02 

JIF’s hjemmeside www.jungshoved-if.dk 

Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

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

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Børge Olsen fra Jungshoved Forsam-

lingshus stødte under sit arbejde med 

sin artikel om forsamlingshusets hi-

storie på en liste over det rige for-

eningsliv, der har udfoldet sig i 

Jungshoved Forsamlingshus. Vi brin-

ger her den lange liste:  

Kvindesamfundet (1913), Frelsens-

Hær, Dansk Arbejdsmandsforbund, 

Husmandsforeningen, Husmoderfor-

eningen, Husholdningsforeningen, 

Unge Landmænd, Kontrolforeningen, 

Sygekassen, Mejeriet, Afholdsfor-

eningen, Skytteforeningen, Spare-

mærkeforeningen, Brugsforeningen, 

Gymnastikforeningen, Fugleskyd-

ningsforening, Jungshoved Hestefor-

ening, Landboforeningen, Roedyrker-

foreningen, Staureby Pumpelaug, 

Venstre Vælgerforening, Socialde-

mokratisk Forening, Radikale Ven-

stre, Indre Mission, Danseskole, Rej-

se Bio, Pensionistforeningen. 

*** 

Ved Jungshoved Kro kan man se en 

mast med noget, der ligner en fuglere-

de på toppen. Krofatter fortæller da 

også, at det er et tilbud til storke om at 

bygge rede her. Sidste år slog 4-5 

storke sig ned på marken ved kroen. 

Så måske kunne man håbe, at bare to 

af dem kunne finde på at vende tilba-

ge og bygge rede her. Indtil nu har 

reden været tom, men Sune Madsen 

ringede en dag i april og fortalte, at 

han havde set en stork over Jungsho-

ved. Så chancen er der. Måske ikke i 

år, så vi har ”tryllet” og sat en stork 

ind på reden. Holger Andersen, Bøn-

svig kan ikke huske, at der har været 

ynglende storke på Jungshoved i hans 

86 år lange levetid, men han kan hu-

ske, at der har gået storke på marker-

ne ved det nuværende vandværk i 

Jungshoved. 

*** 

Dette forår har været utroligt rigt på 

muldvarpeskud. Man ser skud overalt 

i haver, på marker og i grøfter. En 

beboer på Hovmarken fortalte, at man 

her havde fanget 17 muldvarpe i fæl-

der i dette forår. 
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*** 

Til en rund fødselsdag på Jungshoved 

ønskede fødselaren sig ikke gaver. I 

stedet kunne gæsterne give et bidrag 

til bladet. Vi siger mange tak – og 

tillykke! 

*** 

Foråret kom tidligt i år. Jeg fik sat de 

første kartofler 16. marts – personlig 

rekord. Regnede et kort øjeblik med, 

at jeg i år var tidligere på den end 

Holger Andersen, men nej – Holger 

havde sat 7 forskellige sorter kartofler 

15. marts. 

*** 

I januar kunne man se dette flotte syn 

med Dannebrog og Stars and Stripes i 

hækken hos Ella og Ejvind i Stens-

trup. De flagede for at byde datteren, 

Betina velkommen hjem fra USA. I 

næste nummer vil Betina i Barndom-

mens Land her i bladet fortælle om sit 

liv ”Over there”. Det glæder vi os til. 

*** 

I sidste nummer bragte vi et fint bille-

de af et maleri. Vi skrev, at motivet 

var Jungshoved Kirke. Der gik nu 

ikke mange dage, før de første læsere 

af bladet stillede spørgsmålstegn ved, 

om det nu var Jungshoved Kirke. Vi 

må da også erkende, at historien ikke 
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helt holder vand. Da graver Poul 

Hansen, Jungshoved Kirke, på vores 

spørgsmål, om motivet var Jungsho-

ved Kirke, sagde nej, var vi helt over-

beviste. Vi bringer her en fotodoku-

mentation af tårnet på Jungshoved 

Kirke – så man kan se forskellen på 

de to kirketårne. Måske har det været 

den kunstneriske frihed, der har været 

på spil – eller kender nogen af læser-

ne svaret på, hvilken kirke der så er 

tale om? 

*** 

Ann Helen Stangbye Madsen har 

sendt os denne beretning: 

Forårets glæder er, når man er på op-

dagelse i egen have med ungerne helt 

nede i græsset, og pludselig opdager 

en ny gæst. "En mus!" siger drengen 

på tre år. Sådan er det, når man er 

vant til, at det brune, der ligger i græs-

set, er en død mus, vores to katte har 

efterladt. Denne gang er det dog ikke 

en mus, men en stor, brun og rigtig 

fin bille, som virker noget vintertræt. 

Den kravler hen ad græsset i noget, 

der ligner slowmotion, men det lyk-

kes den omsider at komme ned mel-

lem græsstråene og ned i jorden. Vi 

gætter på, at det er en hun, og at mis-

sionen er at komme ned i jorden og 

lægge æg. Den havde en ret stor bag-

krop. Ti minutter senere, opdager vi 

den igen tre meter længere henne. 

Hvorfor er den nu kravlet op igen? 

Men nej, det viser sig at være en mere 

aktiv en af slagsen, med mindre bag-

krop og meget tydelige, fjerformede 

følehorn. Vi skynder os efter kamera-

et og får taget nogle billeder, inden 

den bliver sat trygt ned i græsset. In-

sektbøgerne afslører, at vi havde for-

nøjelsen af oldenborre (Melolontha 

melolontha), en hun og en han. Lar-

verne opholder sig fire år i jorden, så 

det kan forklare de store larver, vi har 

set tidligere ved havearbejde. Selv om 

oldenborren tidligere er stemplet som 

skadedyr, er den nu sjælden, så et fint 

og spændende besøg. 

*** 

Jungshoved Lokalråd har fået en del 

henvendelser om, at for mange bili-

ster kører for hurtigt og ikke efter 
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forholdene. Vordingborg Kommune 

havde derfor sat en fartmåler op på 

Jungshovedvej ved Stenstrup for at få 

bilisterne her til at holde farten på de 

lovlige 80 km/t. Fartmåleren stod der 

kun i få dage, men de der kørte forbi 

fik da lige tjekket, om deres hastighed 

holdt sig inden for det lovlige, eller 

om deres kørekort kun var til låns! 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

*** 

Loppe-glæder smitter 

For anden gang holdt Stavreby et 

annonceret loppemarked og Fårets 

dag den 7. april – KÆMPE HIT! By-

en var smækfyldt med glade gæster, 

bilerne holdt i rabatten langs vejen, og 

trods vejret var her godt salg i alle 

loppeboderne. Selv blodsukkeret kun-

ne stabiliseres med hjemmebagte bol-

ler, kager, kaffe, øl og vand. Og ikke 

nok med det, men Bernhard – fremra-

gende kok og stifter af L'education 

Nationale i Larsbjørnsstræde Kbh. 

(fransk landkøkkenrestaurant) var her 

med sin Pizza-Mobile, hvorfra han 

solgte himmelske pizzaer. Det var 

godt nok sjovt, og skønt at han ville 

være med os i den gode mads tjene-

ste. Tak til Bernard!!! 

Birgitte Escherich, Stavreby 

*** 

Aprilsnar på Stavreby Havn 
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Da vi nu i godt et år, hver søndag har 

dyrket gymnastik i Stavrebyhallen 

(Nakkegården nr. 36) og samtidig har 

en ret så humoristisk og uselvhøjtide-

lig tilgang til os selv og livet, så har vi 

i mange måneder gået og joket med, 

at vi kunne være skønne at se på i 

trikot til synkronopvisning… Og så 

skete der dét, at alle pludselig var 

med på dét med aprilsnaren – for så 

kunne vi jo ligesom lege drømmen 

ud, uden at gøre det helt alligevel… 

Så Maj-Britt Boa i nr. 35 (på vej tilba-

ge til Stavreby) hjalp med den grafi-

ske del, og Kim Escherich tog bille-

der af alles ansigter, og så gik det el-

lers løs med det grafiske håndværk. 

På havnen mødte vi glade entusiaster, 

der glædede sig til at se gymnasthol-

det for fuld udblæsning – stort var 

smilet, da hele showet blev erstattet af 

kaffe og småkager og APRILSNAR. 

Birgitte Escherich, Stavreby 

*** 

Fårets dag i Stavreby 

Igen i år var Fårets dag hos Butik 

Spælsau i Stavreby godt besøgt. Selv 

om vejret var lidt ustadigt, kom over 

200 besøgende fra nær og fjern for at 

se forårslammene hoppe rundt. 

Fåreracen hedder Spælsau og er et 

får, der kan føres helt tilbage til vikin-

getiden. Fårene kan have alle farver, 

hvilket gør dem meget personlige. 

Publikum fandt også hurtigt deres 

yndlingslam, som børn og voksne fik 

lov at klappe og kæle med. Også 

Gårdbutikken var besøgt af publikum, 

der fik en oplevelse af, hvad Spælsau 

kan bidrage med i form at uld i alle 

afskygninger. Interessen for får til 

hobbybrug er stigende, og ikke 

mindst produkterne fra fårene såsom 

skind, garn og kød vinder større ind-

pas hos den danske befolkning. 

Gårdens øvrige dyr – høns og kaniner 

– blev også studeret, ikke mindst af 

de yngste besøgende, som også havde 

mulighed for at lave snobrød og prø-

ve kræfter med rollespil. 

Fårets dag er en tilbagevendende be-

givenhed, og til næste år vil dørene 

igen være åbne hos Butik Spælsau 

påskelørdag. 

Lenette Bech      
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En lystsejlers største drøm er at ligge i 

en havn, hvorfra man har mulighed 

for at nå forskellige mål inden for en 

sejltid på 1-5 timer. Når det så også 

kan foregå i beskyttet farvand, kan 

det ikke blive meget bedre. Vi er så 

heldige at have vores båd i den skøn-

ne naturhavn ved Jungshoved Kirke 

(den gamle roehavn). Havnen har 50 

medlemmer, som har dannet forenin-

gen Jungshoved Kirkehavn. Forenin-

gen lejer havnearealerne af Nysø 

Gods. 

Der er 2 ture, vi ofte sejler med vores 

børnebørn. Den ene tur går til Nyord, 

hvor det er sjovt at gå rundt på øen og 

se de forskellige udstillinger. Den 

hyggelige by er en oplevelse i sig 

selv, her kan man købe forskellige 

lokale specialiteter og nyde en is. På 

havnen er der en badebro, som børne-

ne ofte benytter. Den anden tur går til 

Stege, hvor der er lidt mere liv, bl.a. 

når der bliver afholdt sildemarked. 

Hvis vinden er østlig, kan vi godt lide 

at sejle en tur til Skåninge Bro, en 

lille, hyggelig havn på Bogøs nordli-

ge side. Skal turen være af længere 

varighed, er der mange muligheder i 

Smålandsfarvandet, fx en tur ud til 

Fejø og Femø, som er interessante at 

besøge. 

På de fleste af turene sejler vi under 

flere broer. Det er altid spændende at 

passere en bro, hvor vinden tit driller 

og får sejlene til at blafre. Ofte når vi 

“Ud vil jeg! Ud!” (10) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: 

Sejleroplevelser  
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Planter på Jungshoved (15) 
Engkabbeleje 

sejler i Smålandsfarvandet, bliver vi 

ledsaget af et par marsvin. Det er en 

oplevelse at betragte dem. 

En rigtig dejlig tur er Møn rundt. Vi 

overnatter i Klintholm Havn, hvor vi 

står meget tidligt op og sejler ud un-

der Møns Klint for at se solopgangen. 

At se solens første stråler, når de ram-

mer den hvide klint, er et fantastisk 

syn, som det er svært at beskrive – det 

skal opleves. På vejen hjem kommer 

vi ud i Faxe Bugt og ind gennem Bø-

gestrømmen. Når man passerer Æg-

holm, er der nogle store sten, hvor 

man kan være heldig at se sælerne, 

der ligger og soler sig. 

I sommerferien sejler vi ud på en læn-

gere tur ofte 2-3 uger. Også her er 

vores havns beliggenhed bekvem, da 

vi hurtigt kan nå til det Sydfynske 

Øhav eller Nordtyskland, hvor der 

begge steder er mange muligheder for 

rigtig gode sejleroplevelser. 

En ting er helt sikkert – efter en lang 

sejlerferie med mange oplevelser 

glæder vi os til at runde Kalvehave og 

sætte kursen mod Jungshoved Kirke. 

Så er vi hjemme igen. 

Med venlig hilsen, 

Else og Hans Jensen, Stavreby 

Fra midten af foråret til hen på som-

meren kan man flere steder på Jungs-

hoved se engkabbelejen, Caltha palu-

stris. Planten er meget iøjnefaldende 
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med de klare, gule og lysende blom-

ster. Under blomstringen kan den 

farve et større område helt gult. 

Planten er én af mange i ranunkelfa-

milien. Den er en lav, flerårig plante 

med nyreformede, blanke, grønne 

blade. Den skal have fuld sol og fug-

tig eller våd, næringsrig jord for at 

trives. 

Den indgår som en af de mange plan-

ter, der udgør engens mangfoldige 

flora. Bedst har den det, hvis den ind-

går i den dyrkningsform, hvor man 

slår hø inden sankthans og lader krea-

turer afgræsse området resten af som-

meren. 

Engkabbelejen er giftig i frisk til-

stand, og kreaturerne går derfor uden 

om den. 

Tidligere har man brugt plantens 

blomsterknopper som en slags kapers. 

Det kan nu ikke tilrådes, da den som 

sagt er giftig. 

Plantens frø er forsynet med et hvid-

ligt, svampet væv, der fungerer som 

en slags redningskrans, så frøene kan 

spredes med det strømmende vand.  

Billedet her er taget 28. april på engen 

ved Jungshoved Nor. I 2005 blev 

engkabbelejen udnævnt til Færøernes 

nationalblomst. På færøsk hedder den 

Mýrisólja. Første del viser, at den 

vokser på våde områder, og anden del 

betyder soløje. På færøsk bliver den 

derfor ofte blot kaldt sóljan – soløje, 

og det er da også, hvad den lige er!  

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Westergaard Landhandel 
Den lille landhandel på Jungshovedvej 82 har nu været i gang i et år. Fra start 

til nu er vareudbuddet blevet mere varieret, og det er nu muligt at købe både 

husholdningsartikler, mælk, morgenbrød i weekenden samt fersk kød og me-

get andet. 

Særligt oksekødet er værd at prøve. Der sælges oksekød fra skotske racer. I 

det omfang kødet ikke er fra butikkens eget højlandskvæg, er det typisk Gallo-

way, der ligger i køledisken. Kvæget affanges direkte på marken, så der opnås 

størst mulig dyrevelfærd. Det kan med garanti smages på de bøffer, der smi-

des på grillen. 

En lille butik uden discountbutikkernes stordriftsfordele har behov for, at der 

lokalt bakkes op om projektet, ellers går det ikke. Besøg derfor den lille land-

handel en gang imellem, hvis der fortsat skal være en indkøbsmulighed på 

Jungshoved. 

Vel mødt, Karina 

Åbningstider: 
Mandag-fredag: 9-18. Lørdag-søndag: 8-12. 1.7.-31.8.: lørdag: 8-16 

Tlf. 28 86 92 02 
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Et sted på Jungshoved (5) 
Bøndernes Egehoved 

– en af de fineste naturlokaliteter i 

Vordingborg Kommune, men sjovt 

nok er der næsten ingen, der kender 

stedet. Godt gemt af vejen – for enden 

af en privat vej skal man da også dri-

ste sig for at komme derhen. Her ple-

jede at være en lille P-plads og et skilt 

med ordene ”velkommen til denne 

private skov”. Man er stadig velkom-

men, men beboerne har fået sat et 

skilt op, om at motorkørsel er forbudt, 

men den 650 m lange gåtur ad en 

markvej er bestemt umagen værd. 

Stedet er indbegrebet af dansk natur-

romantik, når det er bedst. Her 

”spejler bøgen sin top i bølgen blå”, 

og et dyrehaveagtigt landskab byder 

den besøgende velkommen. Et per-

fekt sted at holde picnic en forårs- 

eller sommerdag. Det er dog ikke 

dette guldalderlandskab, der får mig 

til at komme igen og igen. Landska-

bet er en perfekt undskyldning for at 

tage familien med på skovtur, men 

det er den fantastiske natur, som jeg 

især er vild med. På Bøndernes Ege-

hoved er der løvfrøer, smukke blom-

ster, sjældne svampe og gode mulig-

heder for at se og høre spændende 

fugle.  

En af mine gode venner (Thomas 

Læssøe, en svampeekspert fra Uni), 

Lige når man træder igennem lågen, ser landskabet således ud.  
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spurgte mig på et tidspunkt, om jeg 

kunne anbefale nogle steder med 

gammel skov med naturskovspræg, 

hvor han kunne tage ud at se efter 

svampe, og jeg foreslog Bøndernes 

Egehoved. Det var han ikke længe 

om at tilgive mig. På den første tur 

fandt han flere sjældenheder, her-

iblandt æblepig, der er en ekstremt 

sjælden svamp. Faktisk troede man, 

at den var uddød, og fundet blev kåret 

som årets svampefund det år. Og den 

har altså sin eneste kendte forekomst i 

kongeriget her. Æblepig vokser på 

gamle æbletræer, helst sådan nogen 

der er lige ved at dø. Den dufter vid-

underligt og har pigge i stedet for 

lameller på undersiden. Det blev dog 

ikke den eneste sjældne svamp, Tho-

mas har fundet her. Og efter at jeg 

selv er begyndt at se mere på svampe, 

er det en klar favoritlokalitet.  

Det er ærlig talt meget svært at finde 

steder, hvor træerne har fået lov at stå 

og passe sig selv og dø i værdighed – 

selv i vores kommune, der er bedre 

kørende end det meste af landet. Den 

danske nytte-mentalitet kan ikke se på 

et døende træ uden at tænke på bræn-

deovne, og det giver meget lidt plads 

til naturen. 70% af de truede arter i 

Danmark er tilknyttet skov, dels fordi 

Danmark oprindeligt var skovdækket, 

og dels fordi den skov vi har er ung, 

veldrevet og tit med ikke-

hjemmehørende arter (herunder nåle-

I vandhullerne yngler de sjældne løvfrøer. 
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skov). Jeg tog en gang imod Costa 

Ricas miljøminister, der fik en rund-

visning i Skov- og Naturstyrelsen. 

Bl.a. var vi i Grib Skov, hvor han 

bagefter sagde, at det havde været 

meget spændende, men spurgte 

”jamen har I ikke nogen skov i Dan-

mark – det her er jo en plantage?”. Og 

det havde han jo helt ret i, vi tænker 

bare ikke over det til hverdag. 

Der er også fundet spændende som-

merfugle. En aften for mange år siden 

var jeg ude at sukkerlokke. Der kom 

dog ikke nogen videre sommerfugle, 

men en lille løvfrøunge sad og mæ-

skede sig i de fluer, der også kunne 

lide rødvin med sukker. Antallet af 

løvfrøer varierer meget fra år til år, 

typisk går det støt ned ad bakke over 

en årrække, så foretager man et pleje-

indgreb, hvorefter bestanden vokser 

kraftigt. Et fedt år kan hurtigt kom-

pensere for nogle magre. Jeg har al-

drig været der på det rigtige tidspunkt 

og hørt løvfrøerne, men man er ikke i 

tvivl, de kan høres på 3 kms afstand. 

Som andre padder er løvfrøen af-

hængig af fiskefrie vandhuller, så 

dens yngel ikke bliver spist. Desuden 

skal den have grønne omgivelser bl.a. 

til at overvintre, og specielt for løvfrø-

en er jo, at den kravler rundt i buskad-

set på jagt efter mad. Er der fiskefrie 

vandhuller, der varmes af solen, kan 

nogle få frøer blive til hundreder. Det 

gælder bare om at igangsætte plejetil-

En af flere monstrøst gamle avnbøge får lov at komme til sit ret. 
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tag, inden bestanden er for lille (og 

for indavlet). 

På Bøndernes Egehoved findes kær, 

strandeng og skov, der henligger i 

naturlignende tilstand. Alene at se på 

træerne er til en hver årstid en fornø-

jelse. Mellem indgangen og stranden 

står et egetræ, der er ca. 8 m i om-

kreds. Og på stedet vokser også man-

ge store og krogede avnbøge, der 

sjældent får lov at vokse sig til de 

enorme størrelser, der ses her. Og så 

er der variationen – alene her ser man, 

at der ikke er tale om plantet skov. 

Træerne har alle mulige forskellige 

aldre, og de fleste danske løvtræer ses 

i store størrelser. Skovabild, der er et 

vildt æbletræ, ses i store eksemplarer. 

Det ene af dem er som sagt vært for 

den sjældne svamp æblepig. 

Achton Friis skrev også henført om 

Bøndernes Egehoved: ”Halvøen er på 

sin lille højderyg bevokset med en-

kelte gamle ege og nogle mindre løv-

træer, under hvilke der gror krat, som 

er rigt på forskellige buskvækster, 

småkravl af tjørn, hyld og pil og helt 

indfiltrede i hinanden sammen med 

hyben og slåenbuske, som allerede 

har store bær. Mængder af kreaturer 

går løse og holder bunden ren for højt 

græs og urter herinde mellem buske-

ne. De har omtrent samme mission 

her som hjorten på Eremitagesletten, 

med hvilken stedet har en ikke ringe 

lighed, naturligvis en miniature.” En 

malerisk og god beskrivelse, der tyder 

på, at landskabet ikke har forandret 

sig meget siden den gang for knap 

100 år siden. 

Videre skriver han i øvrigt om vores 

egn, den sydligste på Sjælland: ”På 

forhånd kendte jeg slet intet til dette 

landskab, jeg begav mig ind i, da jeg 

rejste den milelange, snorlige vej mod 

Vordingborg. Jeg vidste ikke, at dette 

er Sjællands smukkeste egne. Men 

således er det” Han må have været en 

klog mand den Achton Friis. 

Kommunen gik i gang med at pleje 

naturen på Bøndernes Egehoved, der 

er en smule tilgroet. Normalt er jeg 

meget enig i kommunens iver for at 

holde på den smukke, lysåbne natur, 

men lige netop på Bøndernes Egeho-

To små naturplejere er i gang med at holde 

skovengene. 

Her er kommunen efter min menig gået lidt 

for hårdt til værks med naturplejen. Og når 

flisen ikke er fjernet, vil der ikke kunne ud-

vikle sig den natur, som var tiltænkt.  
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ved er de fremmeste kvaliteter det 

naturskovsagtige landskab, og alle de 

sjældne arter er tilknyttet skov og 

gammelt træ. Lysner man for meget, 

vil de forsvinde. Og den lysåbne na-

tur på Bøndernes Egehoved rummer 

ikke de store sjældenheder. Heldigvis 

er fredningskendelsen fra 1920erne 

meget klar – der må ikke fældes, og 

man må fx ikke pløje nær træerne, så 

de skades. Så plejen er sat i bero, og 

Fredningsnævnet skal se på sagen. 

Jeg er sikker på, at vi kan enes om en 

skånsom pleje, hvor der både er plads 

til løvfrøer og sjældne svampe. 

Fuglemæssigt er der altid muligheder 

for at se en masse vandfugle. En gang 

lå her i længere tid den meget sjældne 

Stellers And, som er en højarktisk 

slægtning til ederfugl og opkaldt efter 

den tyske videnskabsmand, der deltog 

i Berings ekspedition. Jeg ser også tit 

Skovsyre har nogle af de smukkeste blomster, 

man skal bare huske at sætte sig på knæ og 

nyde dem. 

Et vue ned langs kanten mod stranden, her er det især gamle navrtræer der ses.  
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havørne og ind i mellem vandrefalk. 

Jeg synes, landskabet ville passe til en 

pirol eller hærfugl om foråret, men 

det er endnu ikke lykkedes mig at 

finde dem der. Om vinteren genlyder 

stedet af gæs og sangsvaner. 

Fra stranden er der en smuk udsigt til 

den lille ø Maderne og over til syd-

spidsen af Feddet. Også den lille 

skanse øst for stedet kan ses. Et dej-

ligt sted, hvis man skal en tur i sko-

ven. Prøv det selv! 

Martin Vestergaard, 

biolog og lokalformand for Dan-

marks Naturfredningsforening i Vor-

dingborg Kommune.  

PS. Under sine biologistudier opda-

gede Martin en ukendt tropisk tudse, 

der nu bærer hans navn: Nectophry-

noides vestergaardi. 

Lige når man træder ind, står dette kæmpe 

egetræ en smule til højre. Det er 8 m i om-

kreds! 

Og fra de smukke træer og løvenge skal man huske at gå ned på strandengene og nyde udsigten 

til Maderne. 
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Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 

kan gøre det på følgende måde: 

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

Jungshoved skole eller i Westergaard Landhandel. 

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

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

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

På forhånd tak 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Jungshoved Pensionistforening af-

holdt fastelavnsfest med tøndeslag-

ning på skolen, 41 glade menne-

sker deltog. Vi havde to tønder, én til 

herrerne og én til damerne, der var 

god stemning. 

I marts var der 21 til bowling i Vor-

dingborg, vi bowlede i to timer, der-

efter spisning. 

Da vi har modtaget 9.000 kr. fra Nor-

dea Fonden til nye tæpper til petan-

que, har vi haft besøg ved vores tirs-

dagshyggeeftermiddage af Hanne-

Merete (Nordea) og Nina-Lise fra 

Ugebladet. Der blev taget en del bille-

der og stillet en masse spørgsmål, så 

vi fik god PR i Ugebladet. 

Generalforsamlingen blev afholdt 

med ca. 70 deltagere. Der skete et par 

udskiftninger i bestyrelsen. Underteg-

nede, Karen Carlsson, blev genvalgt. 

Bent Olsen, Hanne Rasmussen og 

Einar Geertsen ønskede ikke genvalg. 

Foreningen siger TAK for 

godt samarbejde gennem 

flere år. I stedet blev Erik 

Pedersen, Eva Lindsberg og 

Leif Larsen valgt ind. Da Eva 

har siddet som anden supple-

ant, blev Lene Gurskov valgt 

ind som anden suppleant for 

et år. Vi siger VELKOM-

MEN til alle og håber på 

godt samarbejde. 

Generalforsamlingen sluttede med 

spisning (smørrebrød), som forenin-

gen gav. Lækkert, velsmurt og flot 

pyntet. Tak til vores "Elite" her-

remadhold, som havde smurt det. 

Vi ønsker alle en god og varm som-

mer. 

På gensyn 

Karen 
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Affaldsindsam-

ling på Jungsho-

ved 
Den 21. april samlede 

vi affald ind på Jungshoved. Der var 

mødt ca. 25 friske mennesker op på 

skolen kl. 10.00. Så blev der delt po-

ser og engangshandsker ud, og hver 

lille gruppe fik et kort over en bestemt 

rute, så næsten hele Jungshoved var 

dækket ind. Humøret var højt, og 

snakken gik. 

I løbet af ca. 2 timer var alle tilbage; 

mange positivt overraskede 

over, at der de fleste steder 

var rigtig pænt – bortset fra 

Bønsvig Strand. Der var 

usædvanlig meget ”skidt”, 

fladtrådte dåser og meget 

andet ulækkert. Så går du en 

tur langs med stranden, så 

tag en pose med, og saml det 

op, du finder, så der også kan 

være pænt og appetitligt. Der 

var kaffe, te, øl, sodavand og 

hjemmebagte kager til alle 

efter turen. Der blev også udloddet 2 

billedbøger til børnene. Det var nemt, 

for der var kun mødt 2 børn op, men 

de var allerede i gang med at læse, 

inden de tog hjem. 

I alt blev der samlet 72½ kg affald og 

ca. 100 dåser, hvoraf omtrent 80 var 

mast og trådt godt ned i jorden. Det er 

en meget, meget flot forbedring fra 

sidste år, hvor vi havde en kedelig 

rekord på 175 kg affald og 306 dåser. 

Lokalrådet takker for det flotte frem-

møde og den gode indsats. 

Gerda 

HUSK! at der er mulighed for at 

komme på Lokalrådets mailing 

liste, hvis du ikke allerede er det. Så 

får du information om alt, hvad der 

sker på Jungshoved, referater m.m. 

Send en e-mail til Gerda Holm på 

marensminde@gmail.com, og bed 

om at komme på. 
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Jungshoved Skole 

ÅBENT HUS 25.3.: 

Til Åbent hus i skolen 25.3. kunne vi 

glæde os over et stort hold af friske 

pensionister, der lavede gymnastikop-

visning. Her var masser 

af fart og glæde, man 

kunne se, at alle havde 

det sjovt, imens de fik 

rørt sig. Det giver helt 

sikkert nye gymnaster 

til næste sæson. I den 

gamle lærerbolig hyg-

gede strikkeholdet og 

knipleholdet sig, og 

mange fik set deres fine 

ting samt den nyistand-

satte ferielejlighed. I 

østlokalet var der på-

skemarked, og blomsterbinderne hav-

de lavet et utal af flotte dekorationer, 

som blev solgt til fordel for skolen. 

Vi siger tusind tak for 1460 kr. I vest-

lokalet havde Jopie arrangeret udstil-

ling af malerier, som hendes elever 

havde lavet i vinterens løb. Der var 

mulighed for at høre en historie og se 

dukketeater, men børnene havde for 

travlt med de øvrige aktiviteter, så det 

må vi prøve igen en anden gang, hvor 

der ikke er så mange andre tilbud. 

SOS Børnebyer havde 

en stand med forskelli-

ge aktiviteter, man kun-

ne kaste med bolde og 

vælte dåser eller fange 

en flødebolle i en fløde-

bollekastemaskine. 

På første sal var der 

travlhed i køkkenet, 

hvor madholdene bagte 

boller, som blev serve-
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ret med lækkert, håndskåret pålæg. I 

tegnestuen kunne børnene bage en 

påskehare, male dyr og starte en skat-

tejagt rundt i hele huset. Her skulle de 

gætte forskellige dyrespor, og vinder 

af skattejagten blev Rune Bärnholdt, 

Lundegård – tillykke. Hos strandjæ-

gerne kunne man se jagtfilm om bl.a. 

gåsekald med medvirkende fra Jungs-

hoved eller tage et slag billard. Bue-

skytterne sluttede dagen med at lære 

fra sig i gymnastiksalen, efter at pe-

tanquespillerne havde spillet på de 

nye tæpper. 

Solen skinnede hele dagen, det var 

havevejr, der var flere runde fødsels-

dage i området, og alligevel fandt 

mange mennesker vej til skolen. Det 

var vi glade for. I sommersæsonen er 

skolen allerede lejet ud til voksne og 

børn fra gymnastikforening, tvillinge-

klub, studier, klasser på tur, sfo, fami-

lietræf, bueskytter m.m. Også det 

glæder vi os over. Det giver liv i by-

en. Ny sæson starter 1. oktober, og 

man kan læse om de mange tilbud i 

bladet til september.  

KULTURAFTEN 12.4.: 

Niels Østergård, som netop har udgi-

vet den fine bog ”Fra fæste til fritid”, 

havde sagt ja til en 

foredragsaften 

med udgangs-

punkt i bogens 

emne. Det er altid 

spændende at ar-

rangere kulturafte-

ner, dels fordi man 

aldrig ved, hvor 

mange der kom-

mer, og dels fordi 

det altid er spæn-

dende at møde 

folk, som brænder 

for det, de laver. 

Også denne aften 

var vi spændte – hvor mange stole 

skulle vi sætte op, hvor meget kage 

skulle der bages osv. Det myldrede 

ind, og flere stole måtte hentes, mere 

kaffe blev sat over, kagestykkerne 

blev talt, og der var heldigvis nok til 

alle. Vi var 80 mennesker, så salen 

var fyldt! Det var fortjent, for Niels 

Østergård fortalte med stor viden og 

engagement samt viste billeder og 

kort. Bagefter var der stor interesse 

for bogen. Læs anmeldelse andetsteds 

i bladet. Stor tak til Niels Østergård 

for en meget fin aften.  

Lise Jacobsen 
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Vandrefestival 
Også på Jungshoved bliver der gode 

tilbud under den årlige vandrefestival: 

TUR FOR BØRN og deres forældre 

eller bedsteforældre langs strand og 

marker 

SØNDAG 2. SEPTEMBER 

KL. 11.00-14.30 

Turen starter ved batteriet på Rone-

klint og følger en af stiudvalgets 

ture. Undervejs vil der være poster 

med spørgsmål og små opgaver. 

Husk madpakke og drikkelse evt. 

badetøj. Vi håber at se rigtig mange 

lokale, sommerhusbeboere, udenbys 

gæster – og har man ingen børn, kan 

man godt gå med alligevel. 

Turleder på denne tur: Lise Jacobsen  

Læs mere om denne og mange andre 

gode ture på: www.vandrefestival.dk 

Picnic for børnefamilier 
Børneudvalget under lokalrådet 

arrangerer picnic på Slotsbanken 

efter sommerferien. Kom, og mød 

de andre børnefamilier på Jungsho-

ved. Nærmere følger, så hold øje 

med opslag og hjemmesiden. 

Lise Jacobsen 

Blomsterkummer 
Kirsten Hansen har igen plantet 

sognets blomsterkrukker til (i sko-

len, ved gadekærene i Stavreby og 

Stenstrup, på rastepladsen før kir-

ken, og ved Skovvangsvej). 

Planterne kommer fra kommunen, 

og Kirsten vil blive glad, hvis I vil 

hjælpe hende med at passe blom-

sterne, fjerne ukrudt, visne blom-

ster og evt. vande, hvis planterne 

trænger til det. 
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Strikkeruten 

Lørdag 24. marts var vi fire strikken-

de kvinder, der gik en tur med strik-

ketøjet. Vejret var en fornøjelse med 

sol på blå himmel. Fra bænken på 

hjørnet af Batterivej og Roneklintvej 

gik vi ned til sommerhusområdet ved 

Kohave. På forunderlig vis kunne alle 

fire strikke og gå samtidig. Birgitte 

havde godt nok smugtrænet hjemme 

på kontoret, så hun havde godt gang i 

muffediserne af moskusuld. Fine sa-

ger. Annie strikkede på en pose til sit 

kommende strikketøj, og Susanne 

strikkede muffediser. To farverige, 

strikkende damer. 

Hurtigt fandt vi ud af, at det var helt 

naturligt at snakke samtidig. Det var 

faktisk slet ikke noget problem. Så vi 

klarede lige hele tre 

ting på én gang. Snak-

ken gik især om vores 

forskellige fugle/

rovfugle i området. 

Ved stranden var det 

meget klart i vejret, så 

den smukke udsigt 

blev nydt. 

Fra Roneklint fyr gik 

vi tilbage til bænken 

via Batterivej. Vejret 

var fint, så der var 

biler på vejen – biler 

som ikke lige kendte til vores strikke-

projekt. Det var udenbys folk, og der 

blev kigget noget. Bilerne kørte uden-

om os i en pæn bue – de var måske 

nervøse for at få ridset deres biler af 

alle vores strikkepinde! 

Tilbage på bænken var der kaffe. Her 

blev vi enige om, at vi fremover vil 

mødes ved bænken med strikketøjet 

den sidste lørdag i måneden klokken 

14. De, der møder op, kan gå en strik-

ketur sammen. Du er velkommen til 

at være med sammen med dit strikke-

tøj: 30. juni, 29. juli og 25. august. 

Selv fik jeg strikket skaftet på et par 

grønne hoser.  

Ret og vrang! 

Mai-Britt Bille 

HUSK!!! 
At bogbussen stadig holder i Jungshoved by (ved den gamle brugs) hver tirs-

dag kl. 17-18. 

Det er vigtigt, at vi gør brug af dette gode tilbud, hvis vi vil beholde det. 
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Nyt fra Jungshoved Idrætsforening 

JIF’s fastelavnsfest 2012 
Børn og voksne havde nogle hyggeli-

ge timer. Der var omkring 25 faste-

lavnsklædte børn til 2 tønder – lille 

tønde for børn op til 0. klasse (15 stk.) 

og store tønde for 1. klasse og opefter 

(10 stk.). 

Lille tønde: Dronning blev Mathias 

Nilsen 4 år og konge Lærke Henrik-

sen 4 år. 

Store tønde: Dronning Lasse Refs-

gaard 7 år, konge Bjarke Rasmussen 

7 år. 

Efter tøndeslagningen var der bolles-

pisning for dem der havde lyst. Bol-

lerne var leveret fra Fogh bageren. Og 

så havde vi fra Rema 1000 fået en 

Elefant-bamse, som var på lodtræk-

ning blandt alle børn – den ses på 

billedet sammen med Emilia på 2½ 

år. Max 

Fra venstre: Lærke og Mathias (lille tønde). Lasse og Bjarke (stor tønde). 
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FODBOLD I JIF 
Er du årgang 97–00, og har du lyst til at spille fodbold,  

så har Jungshoved Idrætsforening brug for dig.  

Vi står med en træner, 

der rigtig gerne vil bruge sin tid på nogle fodboldglade unge 

mennesker. Kontingentet er på 2 x 500 kr., og der er træning 2 

gange om ugen. 

Hvis tiden og lysten er der, så lad os høre fra dig. 

Kom forbi, og hils på os til en hjemmekamp. 

Håber vi ses i Jungshoved! 

Brian 

Tlf. 81 73 74 47 

Hvis der skulle være interesse i andre årgange,  

så ring endelig, og vi ser, hvad vi kan gøre. 

Fodbold i JIF 
Vi kæmper en målrettet kamp for at få nogle flere spillere på banen i Jungsho-

ved. 

Vores Serie 4-hold er godt i gang med sæsonen, og de kæmper. Desværre har 

vi ikke længere veteranspillere i klubben, men vi håber, at vi kan få nogle nye 

spillere til, inden det får kedelige følger. Det skal jo ikke være nogen hemmelig-

hed, at det ikke er godt for klubben med kun ét hold. 

Vi har som tidligere nævnt fået en ny træner, som meget gerne vil have lidt me-

re at se til, så ønsket er, at der kommer et nyt Serie 5-hold i denne sæson og 

nogle små til klubben også.  



26 

 

En vellykket generalforsamling 

22.2.2012 med ca. 20 til stede ud 

over bestyrelsen. Bestyrelsen er sta-

dig den samme efter valget, dog med 

en ny suppleant. Formand: Kim 

Weinreich, næstformand: Bjørn Refs-

gaard, kasserer: Anita Harritz, øvrige 

medlemmer: Max Olsen, Pernille 

Fentz Nielsen, Henriette Leithoff, Jan 

Roholt, suppleanter: Merete Larsen 

og Brian Jægergård Hansen. 

Formanden takkede alle trænere, 

hjælpere og alle ildsjæle, der hjælper i 

JIF og støtter op omkring det, der 

sker i JIF.  

Vi har arbejdet hårdt med økonomi-

en, Kim takkede Connie, Mille og  

Anita for at holde styr på den. Køkke-

net kører godt rundt, og det er Mere-

tes fortjeneste. Traktortræk har givet 

overskud i år. Kim vil i 2012 opdele 

alle aktiviteter i JIF for at se, hvad der 

giver overskud/underskud. 

Hvad angår fremtiden, prøver vi at 

opbygge et arrangement på dagen for 

100 års jubilæet. 

Mht. stævner i JIF arbejder vi med et 

mindre sommerstævne, da dette giver 

underskud. Vi har stadig svømme-

stævner, fodbold, badminton, volley, 

basket og billard. 

JIF Bestyrelsen 

Max & Anita 

JIF’s Generalforsamling 

Så er svømmesæsonen slut for denne 

gang. Vi har haft en god sæson. Der 

har været godt fyldt op på holdene, og 

der har været trænere og hjælpetræne-

re nok. Dejligt. 

Vi har selv afholdt et DGI-

mikrostævne i januar og deltaget i ét i 

Haslev i marts. Det er svømmestæv-

ner, som ikke er så konkurrencepræ-

gede, så alle kan være med. 

I marts havde vi også årets uge med 

distancesvømning. Der blev svømmet 

rigtig langt, 195.100 meter blev det 

til, hvilket var næsten 1.500 m i snit 

pr. svømmer. Det var rigtig flot og 

Nyt fra JIF’s svømmeafdeling 

Der gøres klar til start i drengenes 25 m fri 
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væsentligt mere end sidste år, hvor 

der blev svømmet 150.000 m i alt. 

Søndag 28. april havde vi 

”klubmesterskaber”. Der deltog 28 

svømmere fra klubben, og derudover 

var der 5 familiestafetter, så der var 

knap 40 mennesker, der svømmede 

om kap. Der blev ikke kåret nogen 

vinder, til gengæld var der medalje til 

alle. 

Der var også mødt en del tilskuere op, 

og bestyrelsen havde i dagens anled-

ning etableret en lille bod med kaffe 

og kage mv. Vi sluttede med ½ times 

fri leg for alle. Det var et godt arran-

gement, som børnene nød i fulde 

drag. Tak til de frivillige, som stillede 

op som officials mv. og var med til at 

få det hele til at fungere. 

Vi siger tak for denne gang og håber 

at se jer alle igen til næste sæson, som 

forventes at starte op mandag 27. au-

gust 2012.  

God sommer til alle. 

Connie Dalsgaard, JIF 

Her er så alle svømmerne med deres medaljer. 

Her er pigerne færdige med 50 m bryst 
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Turneringsplan JIF Serie 4 

Fredag 20.4.12 kl. 18.30: JIF – Nyråd Vintersbøllehallen 

Lørdag 28.4.12 kl. 15.30: JIF – Næstved Jungshoved  

Lørdag 5.5.12 kl. 15.30: Neweoz BK – JIF Nygårdsvej idrætsanlæg 

Lørdag 12.5.12 kl. 15.30: JIF – Kastrup Jungshoved 

Torsdag 17.5.12 kl. 18.00: Karrebæk – JIF Karrebæk Skole 

Onsdag 23.5.12 kl. 19.00: JIF – Præstø Jungshoved  

Lørdag 2.6.12 kl. 15.30: Fanefjord – JIF Fanefjordskolen 

Lørdag 9.6.12 kl. 15.30: JIF – Østmøn Jungshoved  

Lørdag 16.6.12 kl. 15.30: Rønnebæk – JIF Rønnebæk Skole  

Nyt fra Jungshoved Le-laug 
Kom og prøv at slå med le – det er ikke så svært som det ser ud! 

Søndag 19. august kl. 15-17 

Vi skal hjælpe orkideerne og fuglene, der holder til på engstykket nord for 

Jungshovedvej, der hvor vej og å krydser hinanden. 

Kommunens naturvejleder, Elise, vil sørge for, at der er låne-leer i forskellige 

størrelser, så alle, store som små, kan komme til at prøve. 

Har du ikke prøvet det før, skal vi nok instruere dig.  

Spørgsmål? Ring Peter 26 15 65 40, eller skriv: kristinaogpeter@gmail.com 

Vel mødt! 

Peter, Jungshoved Le-laug 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Juni-september 2012 

  Jungshoved Allerslev 

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

Sankthans 23. jun. 20.00 Ingen 

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

4. s. e. trin. 1. jul. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

5. s. e. trin. 8. jul. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

6. s. e. trin. 15. jul. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

7. s. e. trin. 22. jul. 10.30 Jesper Blomgren Ingen 

8. s. e. trin. 29. jul. 10.30 9.00 

9. s. e. trin. 5. aug. Ingen 10.30 

10. s. e. trin 12. aug. 9.00 Ingen 

11. s. e. trin. 19. aug. Ingen 14.00 Friluftsgudstjeneste 

12. s. e. trin. 26. aug.  9.00 Jesper Blomgren Ingen 

13. s. e. trin. 2. sep. 14.00 Ingen 

4. sep.   19.00 Indskrivning af kon-

firmander 

14. s. e. trin. 9. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

15. s. e. trin. 16. sep. 10.30 Høstgudstjeneste 9.00 

16. s. e. trin. 23. sep. 9.00  10.30 

17. s. e. trin. 30. sep. 10.30 19.00 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: 

55 99 60 17 og på mail: tom@km.dk. 

Mandag er fridag. 

Organist Elena Stilling 

21 26 66 08 

Kirkesanger Bodil Agerbo 

25 14 07 94  

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 

55 99 12 09 

ALLERSLEV 

Graver Leo De Jong 

55 99 61 68 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Tove Grundtvig 

55 99 60 92 

Kirkeværge 

Knud Skovbæk 

55 99 61 42 

JUNGSHOVED 

Graver Poul Hansen 

55 99 90 99 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Bente Wermuth 

55 99 90 06 

Kirkeværge Aase Petersen 

55 99 37 39 

http://www.jungshovedkirke.dk 

Samtlige ansatte i begge kirker holder fri 

om mandagen. 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der 

altid er mulighed for at få en kop kaffe 

(eller te) og en snak efter højmessen. 

Kirkebilen kører til alle højmesser, 

dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun 

én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev 

og Jungshoved sogne), kører kirkebi-

len til denne uanset tidspunkt. Kirkebi-

len kan også bestilles til alle kirkelige 

arrangementer i Allerslev Præstegård 

og Jungshoved Rejsestald.  Det koster 

5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra 

begge sogne og fra Præstø. Man skal 

tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos 

Vordingborg Taxa, tlf. 55 37 06 45. 

Med venlig hilsen, 

Jungshoved Menighedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst 

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

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

ten (se herunder).  

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

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

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

præsten (se herunder). 

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

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

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

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

forældrene dør, før barnet bliver myndigt. 

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

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

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

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

dåbsattest og evt. skilsmissepapirer med. Prøvelsesattesten kan man tidligst 

bestille 4 måneder før og senest 14 dage før vielsen.  

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

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

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

over havet. 

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

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

vendelse til sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach, 

Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø. 

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

Kirkenyt 
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Så er der igen gået fire år, og 13. no-

vember er der menighedsrådsvalg i 

landets 2163 sogne. Også i Jungsho-

ved er der brug for nye ildsjæle, som 

vil bruge tid og energi på at sikre kir-

kens fremtidige liv og virke i vores 

lille sogn (761 indbyggere, hvoraf 

594 er medlem af folkekirken pr. 

1.1.2012 – ifølge www.sogn.dk). 

I en tid, hvor der dagligt i medierne 

diskuteres kirkelukninger, sognesam-

menlægninger, adskillelse af stat og 

kirke osv., er det måske vigtigere end 

nogensinde, at der bakkes op om vo-

res lokale kirke. 

Menighedsrådet har en række faste 

opgaver, som skal løses året rundt, 

men der er også plads til andre og 

måske nye, spændende aktiviteter. De 

faste opgaver omfatter arbejde med 

kirkens liv og vækst, administration, 

budget og regnskab, ansættelse og 

ledelse af kirkens ansatte (dog ikke 

præsten). 

Derudover er man som medlem af 

menighedsrådet bl.a. med til at be-

stemme, hvordan kirkens penge skal 

bruges. Skal der indkøbes nyt inven-

tar eller andet, hvordan skal kirken 

udsmykkes, skal der arrangeres ud-

flugter for sognets beboere, skal vi 

som hidtil have koncerter i kirken, 

foredrag og studiekredse i Rejsestal-

den eller noget helt andet, skal vi have 

flere alternative gudstjenesteformer? 

Der er faktisk mange muligheder – og 

det er ikke så kedeligt, som mange 

måske går og tror. 

Menighedsrådet indbyder hermed til 

Orienteringsmøde 

onsdag 12. september kl. 19.30 

i Rejsestalden 

for at fortælle om arbejdet i menig-

hedsrådet, kommende opgaver, regler 

for opstilling osv. Kom og hør mere, 

og tænk over, om det ikke kunne væ-

re noget for dig at stille op til valget 

eller måske foreslå andre kandidater! 

Har du spørgsmål eller ønsker mere 

information om et eller andet inden 

da, er du selvfølgelig altid velkom-

men til at kontakte menighedsrådets 

medlemmer (Torben Møllenbach, 

Bente Wermuth, Ole Torstensson, 

Linnet Dinesen, Grith Brygger og 

Merete Siegumfeldt). Mødet annon-

ceres også senere i dagspressen. 

Du kan finde flere oplysninger om 

valget på  

www.menighedsraadsvalg2012.dk. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og 

kom og vær med til at bakke op om 

kirken i vores sogn. Vel mødt den 12. 

september! 

Med venlig hilsen, 

Menighedsrådet 

Menighedsrådsvalg 
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Ferie:  
Jeg holder sommerferie i perioden 2.–22. juli, begge dage inkl. I min ferie hen-

viser jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, tlf. 55 98 10 19. Her kan man få 

attester, anmode om dåb, vielser, og her skal man også henvende sig angående 

begravelser. 

Torben Møllenbach 

Når disse linjer læses, er forårets konfirmationer godt overstået. Nogen er så 

småt begyndt at tænke på næste års konfirmation, og man har måske allerede 

bestilt lokaler i den nærmeste omegns kroer og restauranter. De kommende 

elever i 7. klasse skal allerede nu begynde at tænke over, om denne fest med 

tilhørende forberedelse hos den lokale præst er noget for dem.  

De kommende 7. klasser 

på Abildhøjskolen får 

inden sommerferien nær-

mere besked om tilmel-

ding til konfirmationsfor-

beredelse, om hvor det 

skal foregå og andre 

praktiske ting.  

Jeg vil allerede her minde 

de kommende konfir-

mander og deres forældre 

om, at forberedelsen be-

gynder først i september, 

og konfirmationerne 

2013 finder sted i Jungs-

hoved Kirke 5. maj og i 

Allerslev Kirke 12. maj. 

Begge søndage begynder 

gudstjenesten kl. 10.30. 

Man er i øvrigt velkom-

men til at kontakte mig 

om nærmere oplysninger 

på tlf. 55 99 60 17. 

Næste sæsons konfirmander 

Her ses dette forårs konfirmander. 
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Efterårets arrangementer 
Vi har endnu ikke færdiggjort listen over efterårets foredrag og koncerter i kir-

kerne. Programmerne bliver offentliggjort først i september. 

Torben Møllenbach 

Teatertur til København 
Midt i april var vi 41 forventningsfulde teatergængere, der tog til Folketeatret i 

København for at se forestillingen om ”Mogens og Mahmoud”. Det var en me-

get morsom og tankevækkende oplevelse. 

Vi arrangører glæder os hvert år til disse teaterture, og vi synes, at det er en 

kærkommen lejlighed til at få hilst på så mange mennesker, der kommer fra 

både Allerslev og Jungshoved sogne og fra omegnen. 

Også til næste forår vil vi arrangere en teatertur. Vi ved ikke, hvilken forestil-

ling der bliver tale om, da teatrene endnu ikke har offentliggjort deres program-

mer. Men mere om det i løbet af efteråret. 

Stina og Torben Møllenbach 

Friluftsgudstjenester 
Vi har flere gange i Allerslev og 

Jungshoved sogne holdt gudstjenester 

i det fri, og det ser ud til, at der er stor 

interesse for disse arrangementer. 

Også selvom vi har været uheldige 

med ikke bare lidt, men meget som-

merregn. Det har ikke taget modet fra 

folk – det at være kirke og menighed 

på en anden måde tiltaler åbenbart 

mange. 

Der blev afholdt friluftsgudstje-

neste på slotbanken ved Jungs-

hoved Kirke søndag 20. maj – 

en ualmindelig smuk og lun 

morgen med sol fra en skyfri 

himmel i duften fra hvidtjørn 

og syrener. Orgelspil, inkl. præ- 

og postludium, var denne dag 

afløst af smukke stemmer tilhø-

rende Christel Lindhardtsen fra 

Stavreby, organist Elena Stil-

ling og kirkesanger Bodil Agerbo (se 

foto). En fin dag. 

Søndag 19. august, kl. 14.00 er der 

gudstjeneste i Uglediges gamle grus-

grav lige over for søen. Efter gudstje-

nesten kan man nyde en kop kaffe i 

det fri. I samarbejde med Idrætsfor-

eningen vil der blive sørget for stole 

og borde. Hvis det regner, flyttes 

gudstjenesten ind i kirken. 
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Mine forældre flyttede til Jungshoved 

i 1959, til Maglehøjgård lige før 

Jungshoved by, og der blev jeg født i 

1964. Så jeg var en slags andengene-

rationsindvandrer, men jeg synes 

selv, at integrationen gik ganske godt.  

Jeg startede i Jungshoved Skole som-

meren 1971, en af de mindste årgange 

med 5 elever i klassen. På den tid var 

fru Larsen og frk. Trier lærere på sko-

len. Fru Larsen var relativt ny på sko-

len og kørte undervisningen efter ti-

dens principper. Frk. Trier var mere 

af den gamle skole, og hun holdt fast i 

revselsesretten – i hvert fald mens jeg 

gik der. Men sådan var det, og det var 

alligevel nogle gode år. I 4. klasse 

skulle vi den lange tur til Præstø, hvor 

vi blev samlet med klassen fra Allers-

lev. Næste trin var gymnasiet i Vor-

dingborg, der kom transporttiden op 

på 1½ time – hver vej! Så der er gået 

meget god tid på transport.  

Til gengæld skulle 

man ikke så langt 

for at finde sig et 

fritidsjob. På går-

den var der altid 

noget, der skulle 

gøres, lige fra tid-

ligt forår til sent 

efterår. Storebror 

og mig var med, 

lige fra vi var helt 

små, så man betrag-

tede det ikke som et 

arbejde, snarere 

som en del af livet på landet. Når man 

kørte frem og tilbage med ploven 

time efter time, så havde man rigeligt 

med tid til at tænke, over lektier såvel 

som livet i al almindelighed.  

Udvalget af fritidsaktiviteter var be-

grænset på Jungshoved; gymnastik 

om vinteren og fodbold om somme-

ren. Nogen stor atlet blev jeg aldrig, 

de eneste trofæer, jeg hentede, var en 

sølvnål, som man fik, hvis man mød-

te op til samtlige gymnastiktrænings-

aftener hele vinteren igennem, dem 

fik jeg til gengæld nogle stykker af.  

Fodbolden engagerede jeg mig mere 

i. Jeg blev tidligt sendt på trænerkur-

sus og fik ansvar for drengeholdet. 

Det var lærerigt men også krævende, 

det var ikke let at samle et hold ud af 

kun to årgange, så man måtte fylde op 

med nogle, der var lidt for små, og 

nogle, der var lidt for gamle.  

Barndommens land (5) 
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Det sportslige højdepunkt var, da vi 

som drengespillere var til Sjællands-

mesterskabsstævne i Hadsund, vi top-

pede, da vi kvalificerede os, så resulta-

terne i Hadsund har jeg glemt.  

Birger ”Fryseren” var med som træ-

ner, Tonny Vang og Tonny Klinting 

som holdledere. Der var lejet en mini-

bus, og Tonny Vang lagde egen bil til, 

så der var plads til alle. Det var en god 

tur, som gav et ekstra godt sammen-

hold på holdet.   

JIF gennemgik en gevaldig udvikling i 

de år, hvor jeg var teenager. I starten 

var der kun den gamle bane, et træskur 

uden døre til omklædning, og kiosk? – 

tjaa, den stod Sofus for i form af et par 

kasser øl bag i Volvo Duetten (var det 

mon dér, ordet kørebajer opstod?).  

Med hjælp fra mange gode og engage-

rede mennesker blev der etableret en 

ny fodboldbane, en håndboldbane og 

ikke mindst klubhuset, som hovedsa-

geligt var et selvbyggerprojekt. Det 

blev styret af klubbens håndværkerud-

dannede medlemmer, hjulpet af en 

masse ivrige ”arme og ben”. Det blev 

et godt hus og en god ramme om et 

godt klubliv, hvor man også kom de 

dage, hvor man ikke trænede.  

Når jeg ser tilbage på tiden i JIF, så 

synes jeg dog, at der er grund til at 

fremhæve en enkelt person, som ud-

førte en ekstraordinær indsats for klub-

ben. Det var ”Fryseren”, som trænede 

flere hold, lavede klubblad, startede og 

styrede et ungdomsudvalg, kridtede 

baner, dømte kampe, skaffede sponso-

rer, organiserede stævner – i en årræk-

ke også det store, populære indendørs 

fodboldstævne i Præstø-hallen 2. jule-

dag, et stævne som tiltrak så promi-

nente navne som Mogens Ellegård, 

Peter Bonde og Michael Laudrup.  

Efter sport og pligterne på gården, så 

var der stadig noget fritid, der skulle 

brændes af. Den blev brugt flere for-

skellige steder på halvøen – bade ude 

ved Batterierne, ud-

kæmpe drabelige 

slag i Bønsvig sko-

ven, kælke på slots-

banken, og nogle 

gange var det så 

hård vinter, at man 

kunne skøjte ude 

ved kirken. Som lidt 

ældre tog vi ud til 

Batterierne fredag 

aften og tændte bål, 

ristede pølser og 

hyggede os. Det var 

samtidig en slags Billede af gården taget under ”vinterkrigen” 1978/79. 
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opvarmning, inden turen gik videre til 

nattelivet i Præstø.  

Efter gymnasiet gik turen videre til 

nogle år i søværnet, en backpacker-

tur jorden rundt, til København for at 

læse til ingeniør, videre til første job i 

Nakskov, så tilbage til Københavns-

området til næste job. Og derinde 

holder jeg stadig til med familien.  

Selvom jeg er fraflyttet for længe 

siden, så nyder jeg at komme tilbage 

til øen. For en del år siden købte jeg 

et sommerhus ved Bønsvig strand, og 

man kan stadig finde nye muligheder 

for at nyde naturen. Vandet omkring 

halvøen er som bekendt ikke særlig 

dybt, men det er perfekt til kajaksej-

lads. Sidste sommer tog jeg og en 

anden tidligere Jungshoved-borger – 

”Københavner Poul” – ud med kajak-

kerne en lørdag morgen ved solop-

gang. Vi fulgte kysten mod syd, kom 

forbi Bøgestrømskolen, ind til Stavre-

by havn og gjorde holdt på slotsban-

ken. Derefter videre ind i noret forbi 

kirken og hen til Jungshoved Kro, 

hvor vi gik i land ved kroen og fik 

brunch og sad og nød solen og udsig-

ten over vandet. Kan man kalde det 

for livskvalitet – det tror jeg da nok 

lige, at man kan.  

P.S. Og har man ikke lige en kajak, så 

kan man leje en ude hos Lars i Rone-

klint.  

Jacob Bjerre  

Livet som en trædemølle 
Boganmeldelse: “Fra fæste til fritid”, Forlaget Museerne, Udgivelsesår 

2012, forfatter Niels Østergård. 

250 år af Jungshoveds, og i særdeles-

hed Roneklints, historie bliver be-

handlet med kløgtighed og stor forstå-

else. Tiden er fra 1761 til 2012. Det er 

således Roneklint fra før udskiftnin-

gen, med alle de mange forandringer 

igennem 250 år, man får indgående 

kendskab til ved at læse bogen. Af-

snittene i bogen er indpasset godt, og 

de historiske kendsgerninger opfattes 

let. 

Niels Østergård holdt foredrag om sin 

bog i Jungshoved Skole, og heldigvis 

var der et stort fremmøde af beboere 

fra netop Jungshoved. Niels Øster-

gård taler et formfuldendt og meget 

tydeligt dansk, uden æh og øh. Det 

var virkelig en professor værdigt. 

Set med mine øjne kan hverdagen på 

Jungshoved i midten af 1700-tallet 

meget let have været en trædemølle. 

Svenskekrigene medførte store øde-

læggelser, også i Vordingborg og 

Jungshoved len. Stavreby, Roneklint 

og Stenstrup var pantsatte, Ambæk 

by var afbrændt og øde. Når en fæste-

gård blev overdraget, forelå der et 

fæstebrev, som var underskrevet af 

godsejeren og gårdmanden. Bonden 

måtte udrede kongelige skatter og 

afgifter til godsejeren i form af hoveri 

og landgilde. Hoveriet var meget for-
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hadt, således måt-

te bonden være 

der, når ridefoge-

den eller godseje-

ren forlangte det. 

Hoveriet gav 

mange konflikter, 

især når høstar-

bejdet på godset 

og bøndergårde-

ne var sammenfaldende. 

Endnu en skrækkelig svøbe for land-

befolkningen var indførelsen af 

stavnsbåndet i 1733. Udpegningen af 

bønderkarle til landmilitsen sorterede 

under godsejeren. Ugentlig eksercits 

foregik efter kirkegangen. Prygl van-

kede der ved ulydighed, nogle gange 

blev træhesten taget i brug. Stavns-

båndet blev ophævet i 1788. 

En kæmpemæssig ændring var ud-

skiftningen. Mange har nok haft 

svært ved alt dette nye. I 1795 var der 

i Jungshoved i alt 67 gårde, ved ud-

skiftningen blev der nedlagt 17 gårde. 

Efter udskiftningen var der 48 gårde 

og 2 arvefæstegårde samt 104 huse. 

Min familie har i 5 generationer boet 

på Jungshoved. En enorm forandring 

er der sket i det tidsrum. Den nære 

tilknytning, man kunne få til hestene, 

gik fløjten, da traktorerne efterhånden 

blev brugt overalt. De gode og stabile 

belgiske og jyske heste findes der 

ikke mange af mere. Min far fortalte 

mig, at sådan et spand arbejdsheste 

altid vidste, hvornår det var sidste 

omgang før fyraften. De har udvist en 

form for glæde. 

Hestenes antal toppede i 1945 med 

mere end 600.000. Det anslås, at der i 

dag er 150-175.000 heste i Danmark. 

Tidligere tiders landmænd ville nok 

ikke have troet, at det kunne være 

muligt at have så mange heste af let-

tere racer til ridning, sport, fritid m.v.  

Heldigvis kan man på Jungshoved 

nyde synet af mange heste. Man må 

tro og håbe, dette vil fortsætte i årene 

fremover. Man må også håbe, at 

Jungshoved til stadighed vil og kan 

tiltrække beboere til denne dejlige 

halvø. Fritiden kan jo nydes her på 

mange forskellige måder. 

Som selvstændig landmand i 50 år 

har jeg selv oplevet den store afvan-

dring og mekaniseringen af landbru-

get. Begge dele har medført store 

forandringer og ændringer for Jungs-

hoveds befolkning. Niels Østergårds 

bog ”Fra fæste til fritid” beskriver 

disse spændende forandringer meget 

indgående og detaljeret. Bogen kan 

derfor varmt anbefales til selvstudi-

um. 

Torben Dinesen, Stenstrup 

PS. Bogen kan købes i Westergaard 

Landhandel, Jungshovedvej 82 og i 

Præstø Boghandel. 

Andelsmejeriet 
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Ambækgård ligger Ambæk Mark 9, 

4720 Præstø. Den ejes af Hans Ras-

mussen og har matrikel nr. 6 i Am-

bæk. 

I 1797 blev den flyttet ud på Ambæk 

Mark fra Ambæk by af Johan Peder-

sen. Der var vist nok en anden, der 

først havde prøvet at dyrke den op, 

eller også har han bare været lidt læn-

ge om at dyrke den op. Udskiftningen 

foregik i 1793; men det har været et 

hårdt job at rydde træer og sten ude i 

og ved Østerskoven, der var over-

drevsjord. Han havde måske også 

bare haft 4 år til at rydde det værste. 

I 1659 brændte svenskerne 6 af Am-

bæks 8 gårde af. De blev alle bygget 

op igen. Der blev endda bygget 2 

halvgårde ekstra. Jungshoved Slot var 

også ødelagt, men det blev aldrig gen-

opført. Amtmanden og lensmanden 

Christoffer Parsberg stoppede i 1665. 

Så blev amtet nedlagt og lagt ind un-

der Vordingborg Amt. Så sent som i 

1714 lå der byggematerialer til et nyt 

slot, men det blev aldrig genopført. 

Det var en af grundene til, at Jungsho-

veds bønder blev fritaget for hoveri. 

De fik endda lov til at forpagte ho-

vedgårdsjorden. 

Det var Prins Jørgens Gods 1673-

1714, Vordingborg Ryttergods 1714-

61, og 1761 blev det igen Jungshoved 

Gods, som var ejet af von Brocken-

huus, der samtidig købte Nysø og 

Oremandsgaard. Brockenhuus indfør-

te ikke rigtig hoveri, men bønderne 

måtte dels betale hoveripenge og dels 

foretage 50 køreture hver til Præstø 

eller Nysø uden beregning. Til gen-

gæld fik de 1 læs brænde. 

Ambæk 

Inde i midten af Ambæk by lå der 4 

gårde, der blev nedlagt. I 1787 hed 

gårdmændene Jens Peersen, Hans 

Pedersen, Rasmus Christensen og 

Historien om Ambækgård 
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Anders Peersen. En af gårdene havde 

tidligere været fæstet i mere end 60 år 

af en lærd bonde, Gabriel Hansen 

Krogh. Han døde i 1774 96 år gam-

mel. Han havde da været på aftægt i 4 

år. 

Der kom til at bo 8 husmænd i disse 4 

gårde. Ambækgårds hjemsted lå på 

Egebjergvej 17. Der lå en gård i hver 

ende af den nuværende lade. Am-

bækgård var sandsynligvis den østlig-

ste. Husmandsstedet fik matr. nr. 12, 

og jorden matr. nr. 17h. Det blev ikke 

flyttet ud, men nedlagt i 1933.  

De 5 andre gårde fik halvdelen af 

Ambæk bys jorder. En fjerdedel til-

faldt Johan Pedersen og en fjerdedel 

blev delt mellem de 8 husmænd. En 

af disse flyttede hurtigt ud på marken. 

De andre kom lidt efter lidt. Nogle 

gange byggede de en stald derude og 

tog derud 2 gange om dagen for at 

malke. Der var vist nok kun 6, der 

nåede at flytte derud og bo. 

Søbygaard var en syvende gård i Am-

bæk ved udskiftningen. Den lå ude på 

overdrevet. Der var bygget en stald 

allerede i 1726, men på det tidspunkt 

og frem til udskiftningen i 1793 gik 

vejen ud til den forbi Ambækgård fra 

vest. I 1793 var der 71 tdl. Senere fik 

den indkørsel fra øst, og der blev dyr-

ket mere jord op, så den blev dobbelt 

så stor. I 1726 og frem til 1771 kan 

det have været den lærde bonde Ga-

briel Krogh, der har haft arvefæste-

jord på overdrevet ved siden af fæste-

gården i Ambæk. 

Rasmus Nielsens familie gennem 

200 år 

I 1808 var det Rasmus Nielsen fra 

Sværdborg, der havde overtaget ma-

trikel nr. 6. Han mistede sin kone 

Anna Nielsdatter i 1827 og blev gift 

med Karen Hansdatter fra Sandvig. 

Han havde en gift søn, Lars Rasmus-

sen, boende 1833-45. Han var væver 

og flyttede så til København. Rasmus 

Nielsen døde i 1849. Karen fortsatte 

med stedsønnen Peder Rasmussen 

som bestyrer, men i 1860 var hendes 

egen søn Hans blevet bestyrer.  

Selveje 

Hans Rasmussen købte senere i 1860 

gården til selveje, og han blev gift 

med Dorthea Christine Carstensen fra 

Udby på Møn. Hun døde i barsels-

seng i 1865, og han blev gift med 

hendes søster, Petra Bertholine Car-

stensen. Han havde fået 1 søn med 

Dorthea og 2 børn med Petra, men 

døde så i 1871. Børnene udvandrede 

senere til USA. Samme år blev Petra 

gift med Hans Johansen fra Øster 

Egesborg. Hans Johansen byggede i 

1909 den nordvestlige længe med 

bryggers, stue, 2 kamre, garage og 

kornmagasin. Familien boede der i 

1912, hvor det gamle stuehus blev 

revet ned, og det nuværende opført. 

Hans Johansen skriver i sin dagbog: 

”Kr. 7.789,15 øre har stuelængen 

kostet at bygge med i alt både Kardi-

ner, Lamper, Kakkelovn, Komfur 

m.m.”  

De fik 5 børn. Det blev deres datter 

og svigersøn, Helga Kristine og Hans 
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Chr. Johansen (født Hansen) fra Hav-

rebjerg ved Slagelse, der først besty-

rede og senere overtog gården i 1918. 

Hans Chr. Johansen blev sognefoged 

i 1929 efter Poul Andersen Ambæk 

og var det til sin død i 1960. Christian 

og Kristine fik 4 børn, Hans, Erna 

Bertholine, Sigurd og Gudrun. Hans 

blev gift med Lis og blev taxachauf-

før i København og fik 1 søn og 2 

døtre. Sigurd blev gift med Vibeke og 

blev grosserer i parfumeri i Præstø og 

Vordingborg. De fik 1 søn. Gudrun 

blev gift med vognmand Poul Peder-

sen, Allerslev. De fik 2 sønner. Poul 

Anker overtog vognmandsforretningen. 

Erna blev gift med Hemming Holger 

Rasmussen Bøget i 1938. De bestyre-

de gården fra 1938, til de overtog den 

i 1952 og drev den som alsidigt land-

brug, til Holger døde i 1969, hvor 

Erna bortforpagtede jorden. Holger 

blev sognefoged efter Chr. Johansens 

død og var det, til hvervet blev ned-

lagt. Holger og Erna fik 4 børn: Tove, 

Jørgen, Kirsten og Hans. Tove blev 

gift med Ib Larsen 

fra Mern. Jørgen 

døde, inden han blev 

et år. Kirsten blev 

gift med Ebbe Kjær 

Larsen fra Allerslev. 

Hans blev gift med 

Bente fra Præstø i 

1971. 

Hans blev agronom 

i 1972, og familien 

tog samme år til 

Swaziland i det syd-

lige Afrika. De var der i 3 år på et 

FAO-projekt. Fra 1975 til 2010 arbej-

dede Hans i plantebeskyttelsesbran-

chen, mest som produktchef. Bente 

var kontorassistent og skolesekretær 

til 2008. Hans og Bente købte Am-

bækgård i 1984. De driver den som 

fritidsplanteavlsbrug. I 1990 tilkøbte 

de naboejendommen Bakkegården og 

i 1991 yderligere 5 ha, der tidligere er 

sammenlagt af 3 af de udflyttede hus-

mandsbrug. Det nuværende areal 

udgør 67 ha, hvoraf godt 50 ha er 

under plov. Fra 2011 er agerjorden 

bortforpagtet. Bente og Hans har 2 

sønner, Christian og Henrik. Christian 

er agronom og teamleder i Telia. Han 

er gift med Rebecca, og de har børne-

ne Cecilie, Mikkel og Kamille. Hen-

rik er produktionsingeniør i Novo. 

Han er gift med Claudia, og de har 

børnene William, Katarina og Nata-

lie. 

Historien er skrevet af Vagn Boberg 

Nielsen med folketællinger og tingbø-

ger som kilde. 
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Jungshoveds beliggenhed som en 

halvø ud i Østersøen, omgivet af lav-

vandede havområder med utilgænge-

lige holme, er bl.a. det, der gør, at vi 

har så rigt et fugleliv.  

Det er derfor, vi på markerne en stor 

del af året gæstes af mange svaner 

(knopsvane og sangsvane), gæs 

(grågås, blisgås, canadagås og bram-

gås), hjejler (til tider), viber og mange 

måger. Vi ligger tæt på de attraktive 

yngle- og overnatningspladser i 

Præstø Fjord og Bøgestrømsområdet. 

Vores placering midt på mange fug-

les ”motorvej” mellem ynglepladser-

ne i NØ og de meget vigtige fourage-

ringsområder i vadehavet gør også, at 

vi forår og efterår gæstes af mange 

tusinde fugle. 

Stort set hele året kan vi glæde os 

over et rigt udvalg af mågefugle. Må-

ger har desværre en meget lav status 

for mange mennesker. De har sand-

synligvis et dårligt omdømme på 

grund af deres evne til at udnytte 

skrald på lossepladser, især før i ti-

den, og måske fordi man ser dem 

spise affald og animale trafikofre i 

vejsiden, når man er ude at køre. Tan-

kevækkende at de har den lave status, 

når de faktisk rydder op efter vores, 

ikke ligefrem så pæne, gerninger! 

Ræve, kragefugle og så til dels måger 

er formentligt nogle af de mest upo-

pulære og efterstræbte dyr i vores 

natur og får ofte skyld for at plyndre 

æg og unger hos andre fugle og dyr. 

Og ja! De går ikke af vejen for et 

nemt og godt måltid. Vi må acceptere 

Fugle på Jungshoved 
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naturens spilleregler, det er ikke deres 

skyld, at naturen til tider er trængt. 

Mon ikke der ligger en eller anden 

dårlig samvittighed gemt der? En ting 

er sikkert, de var her før os, og mon 

ikke de har en vigtig plads i naturens 

orden, når de stadigvæk er her? Må-

ske er det, fordi de ligner os lidt – de 

er opportunister, de klarer sig godt, 

mens mange andre arter for længst er 

væk.  

Måger, synes jeg, er fantastiske fugle. 

De er smukke (især de gamle), over-

levere, sublime flyvere og altid i vo-

res nærhed. Kort sagt, en interessant 

fugl at følge. 

Af mågearter, der gæster os i indlan-

det, findes almindeligvis tre arter: den 

velkendte hættemåge, den store sølv-

måge og så stormmågen. Stormmå-

gen, eller mågen med det mere for-

tællende navn skratmås, som den 

hedder på svensk. De er meget almin-

delige på vores marker i deres evige 

søgen efter orme eller insekter. De 

kan ses i deres aktive, lave flugt i ca. 

10 meters højde over det åbne land-

skab. Næsten uden at lande nupper de 

byttet op fra marken efter et pludse-

ligt styrtdyk. Fantastisk syn, de må 

have, når de på denne måde kan få 

øje på et lille insekt eller en regnorm, 

der lige stikker næsen op. Stormmå-

ger yngler ligesom de andre måger 

ude på småholme i fjorde og bugter, 

blot de er rotte-, mink-, ræve- og 

menneskefri. Og så kræver de, lige-

som de fleste andre jordrugende arter, 

lav vegetation. Stormmågen bruger 

sin stemme ivrigt, især om foråret når 

det livslange parforhold skal opdate-

res, de kan godt have levet hver for 

sig et sted mod SV Europa om vinte-

ren, men om foråret mødes de på 

ynglepladsen, og så skal der skrattes! 

Sune Madsen 

OBS! 

Ekstraordinær generalforsamling 
i 

Jungshoved Idrætsforening 

Den 21-06-2012. kl. 19.00 

i klubhuset. 

 Med venlig hilsen 

Jungshoved Idrætsforening  
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Holger begynder i skole: 
Da Holger var knap 5½ år gammel, 

mente hans mor, at nu måtte han være 

klar til at komme i skole. Men Holger 

husker nu stadig sin skolestart som 

noget frygteligt noget, og han følte sig 

absolut ikke spor skoleparat. Holger 

begyndte at gå i skole onsdag 1. april 

1931. Det var i forskolen  ved Rone-

klint Skov, nu Dyremarken nr. 3. 

Skolen var bygget i 1915 og altså 

stadigvæk forholdsvis ny. Den lå i 

gåafstand fra Holgers fødehjem på 

Togeholt. Der var knap 4 km frem og 

tilbage mellem 

skolen og hjem-

met. På sin første 

skoledag blev 

Holger fulgt i 

skole af sin mor. 

Hun aflevere-

de Holger uden for skolen og gik så 

selv hjem igen. Det samme gjorde de 

andre børns mødre. Holger mener, at 

de var ca. 10 børn, der startede sam-

men i skole det år. Holgers første læ-

rerinde hed frk. Frederiksen. Hun 

blev senere gift med lærer Nørskov, 

som var lærer på den ny Hovedskole i 

Jungshoved. Senere fik Holger også 

en anden lærerinde, frk. Larsen. Hun 

var rar, husker Holger. Den første 

skoledag startede de dagen med at 

synge B.S. Ingemanns ”Nu titte til 

hinanden”, og ellers gik 

dagen med at se på de 

fine skole- tavler med 

dyr fra den store verden, 

som fx zebraer, tigre og ele-

fanter. De fik ikke skole-

bøger den første dag, mener 

Holger. De næ- ste år hav-

Med Holger på farten (13) 

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

boet på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 

år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende 

fortæller med en fantastisk hukommelse.  

Foto: Susanne Øhrgaard  
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de de et fast skoleskema med mor-

gensang, bibelhistorie og læsning. 

Regning husker han ikke, at de havde 

på noget tidspunkt. De gik i skole 

hver anden dag, og det var rigeligt for 

Holger. Man gik 3 år i forskolen. Det 

var i 1. klasse, i Lille 2. klasse og i 

Store 2. klasse. 

Holgers mor erkendte senere, at godt 

nok havde hendes lille dreng været 

fremmelig og kvik, men han havde 

nu ikke været helt skolemoden, da 

han startede sin skolegang i forskolen. 

I 1932 flyttede familien Andersen ind 

i deres nyopførte hus på hjørnet af 

Mislehøjvej og Jungshovedvej (nu 

Jungshovedvej nr. 44). Børnene fra 

Jungshoved By (dengang havde den 

nu slet ikke fået sit nuværende navn, 

faktisk hed den slet ikke noget!) gik i 

forskole i Rytterskolen i Stenstrup. 

Holgers forældre besluttede imidler-

tid, at deres lille dreng ikke skulle 

skifte skole nu, men blive sammen 

med sine skolekammerater på forsko-

len på Dyremarken. Efter 3. klasse 

kunne han så følges med dem til den 

nye Hovedskolen i Jungshoved By, 

som var blevet indviet 18.marts 1924. 

Jungshoved Hovedskole: 
Jungshoved sogneråd havde i 1912 

indkaldt til borgermøde i Jungshoved 

Forsamlingshus for at orientere om 

sognerådets skoleplaner. Sogneråds-

formand, gdr. N. P. Petersen, Lyng-

gården, bød velkommen og åbnede 

mødet. Præstø Venstreblad refererede 

fra mødet: ”I Jungshoved Sogn har 

der, som vi tidligere har omtalt, i den 

senere Tid været Planer fremme om 

en Omordning og Forbedring af Sog-

nets Skolevæsen, idet man der som 

andet Steds har følt, at den hidtidige 

mangelfulde Klassedeling burde aflø-

ses af en tidssvarende Ordning, saa-

fremt Skolen paa fyldestgørende 

Maade skulde kunne røgte sin Opga-

ve. Sogneraadet havde udarbejdet et 

Forslag om en Centralisering, hvor-

ved man, når ordningen gennemførtes 

fuldt ud, vilde opnaa 6 Klassetrin i 

Stedet for som nu 2, men inden Pla-

nen bragtes til Udførelse ønskede 

man at kende beboernes Stilling”. Der 

var ifølge avisen mødt omkring 150 

mennesker op til mødet, og efter lang-

varige forhandlinger bakkede et lille 

flertal af forsamlingen op om sogne-

rådets forslag. Forslaget rummede 

bl.a. følgende forslag: En ny hoved-

skole skulle have 2 lærere, bygningen 

skulle indrettes med 2 lærerboliger og 

2 klasselokaler, skolen skulle være for 

alle kommunens skolesøgende børn 

over 10 år, børnene skulle fortsat kun 

gå i skole hver anden dag, skolen 

skulle ligge centralt i nærheden af 

Brugsen, der skulle samtidig oprettes 

forskoler spredt i kommunen for de 

mindre børn, Stenstrup Skole skulle 

bibeholdes, men kun som forskole, 

Roneklint Skole på Fuglsangvej og 

evt. også Stavreby Skole skulle sæl-

ges, der skulle bygges ny forskole i 

Roneklint-Bønsvig, Stavreby Skole 

skulle fortsætte som forskole, eller 

der skulle også bygges en ny forskole 

her (red.: der blev bygget en ny for-



48 

 

skole på Over Lyngen). Det fremgår 

af samme avisreferat, at der var me-

get delte meninger om den centralise-

ring, som sognerådet foreslog med en 

ny hovedskole ved Brugsen. Lærer 

Andersen, Roneklint mente, at mange 

børn fik for lang en skolevej, helt op 

til en fjerdingvej (¼ af en mil=1883 

meter), og det stred mod en anord-

ning fra 1814 om skolebørns skole-

vej. Han anførte også, at det kunne 

være uheldigt at ansætte to lærere ved 

samme skole og udtalte : ”At Lærer-

gerningen var opslidende og kunde 

let gøre Udøverne nervøse, saa det 

gensidige Forhold blev uheldigt. Han 

ville tilraade, at Første- og Andenlæ-

reren kom til at bo hver for sig”. Læ-

rer Døssing, Stenstrup anbefalede 

derimod forslaget, som han fandt ”i 

høj Grad betimeligt”. Sognerådet 

havde udarbejdet et budget for hele 

forslaget med en ny forskole og en ny 

hovedskole, som lød på omkring 

25.000 kr. 

Første del af planen med nye forsko-

ler blev gennemført i 1915 med byg-

ning af to forskoler. Den ene på Dy-

remarken og den anden på Over Lyn-

gen. I Stenstrup lejede sognerådet et 

lille hus på Stenstrupgård, som kunne 

benyttes som forskole. Roneklint 

Skole, Stenstrup Skole og Stavreby 

Skole blev herefter i nogle år drevet 

som skole for 3.-6. klasse. Den sidste 

del af planen med en centralisering 

og en bygning af en ny hovedskole 

lod vente på sig, idet sognerådet var 

indstillet på først at gennemføre hele 

planen, når lærerembedet ved Rone-

klint Skole på Fuglsangvej en gang 

blev ledigt. Det blev det i 1920, da 

lærer Andersen valgte at gå pension. 

Nu skulle man til at finde en bygge-

grund til den nye hovedskole og en 

arkitekt, der kunne tegne bygningen 

og lede byggeriet samt udbyde byg-

geriet i licitation. Der blev fundet en 

egnet grund skråt over for Brugsen, 

som kunne købes af Skovvængegår-

den (nu Skovvangsgård). Som byg-

mester og arkitekt valgte man arkitekt 

Johs. Tidemand-Dal (1882- 1961), 

Næstved. Tidemand-Dal var en kendt 

og anset arkitekt, som havde stået bag 

mange af tidens byggerier på Syd-

sjælland bl.a. stationerne på den nu 

nedlagte Mernbane, St. Elisabeth 

Søstrenes Hospital i Næstved og flere 

skoler og villaer. Ifølge oplysninger 

på nettet er han den arkitekt, der har 

sat det største bygningsmæssige præg 

på Næstved i nyere tid. 

Der blev indbudt til licitation af den 

nye skole 2. februar 1923 i Jungsho-

ved Forsamlingshus . Skolen omtales 
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nogle gange som hovedskole andre 

gange som centralskole. Inden man 

var kommet så langt, havde der været 

lange og til tider svære forhandlinger 

mellem arkitekt, sogneråd, amtmand 

og statens bygningskyndige arkitekt. 

Sidstnævnte var meget kritisk over 

for Tidemand-Dals forslag om en 

skolebygning omkring en lille lukket 

gård. Han frygtede, at den lille gård 

ville komme til at virke uhyggelig 

med stillestående luft, og at planteg-

ningen med bygninger omkring en 

lukket gård ville virke som en spænd-

trøje for hele byggeriet. Tidemand-

Dal var kendt for løsninger, som kun-

ne virke lidt klosteragtige. Sognerådet 

var også utilfreds med, at planforsla-

gene fra Tidemand-Dal fyldte så me-

get på det købte areal, at der ikke blev 

plads til bl.a. hønsehus, vaskehus og 

brændeskur til lærernes lejligheder. 

Det blev så løst ved at gøre skolegår-

den mindre. Flere medlemmer af sog-

nerådet udtalte frygt for, at skoleklas-

serne blev for mørke, og nogle fandt, 

at arkitektens forslag mere lignede et 

fængsel end en skole. Med forskellige 

korrektioner blev arkitektens forslag 

dog vedtaget . 

Man havde fra sognerådets side øn-

sket, at lokale håndværkere kunne få 

opgaverne, men licitationen viste, at 

ingen af håndværkerne kom fra 

Jungshoved. Byggeriet kom først i 

gang i begyndelsen af maj 1923. Ar-

bejdet blev forsinket af murerstrejken 

og sommerens fugtige vejr. Den 23. 

november kunne undervisningen på 

den nye hovedskole i Jungshoved 

begynde. Men først i løbet af decem-

ber kunne skolens to lærere med fa-

milier flytte ind. Det var lærer Døs-

sing, der kom fra skolen i Stenstrup, 

og lærer Nørskov, der kom fra skolen 

i Stavreby. Den officielle indvielse af 

den nye skole måtte dog vente til en 

dag i marts 1924. 

(fortsætter i næste nummer) 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Artiklen er blevet til med oplysninger fra 

Næstved Museum og Lokalhistorisk ar-

kiv i Præstø. Særlig tak til Holger Ander-

sen, Bønsvig, museumsdirektør Palle 

Birk Hansen, Næstved og Erland Larsen, 

Præstø. 

Venligst udlånt af Næstved Museum 
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Sommerfryd på frokosttallerkenen 

Sommer er lig med de skønneste rå-

varer. Asparges, nye, spæde rødbe-

der, kartofler, alle krydderurterne, 

jordbær m.m.m. – min fantasi ruller 

derudad, når mulighederne er så rige. 

Denne gang vil jeg bryde med kon-

ventionerne. Vi kan med stor glæde 

spise meget mere lokal mad og meget 

mindre kød. Så nu må I ikke få 

kaffen galt i halsen og 

tænke, at de her 

opskrifter er en 

gang hippie-

foder. I skal 

nemlig have 

et stykke 

vegetarisk 

smørre-

brød 

Grand 

Cru... Og 

så skal I 

have en as-

pargessalat, der 

er så lækker, at 

den kan udgøre et 

måltid i sig selv. 

For flippet – så prøv lige at give 

denne veggie-mad en stor chance. 

Den er testet af 1 m brede og 2 m 

høje smede i blå kedeldragter fra en 

erhvervsvirksomhed, og de måtte 

indrømme, at det ”fan’me er en god 

mad”. 

Græskaren kan erstattes af søde, syl-

tede grønne tomater eller færdigkøbte 

søde, syltede græskar. 

Rødbedemad med estragonmay-

onnaise, kartoffelsvær og sursø-

de, syltede græskar 

Rødbeder 

Koges med kommen, løg og enebær 

Esdragonmayonnaise 

½ dl fromage frais 

½ dl mayonnaise 

½ dl frisk, finthakket esdra-

gon 

1 spsk. esdragon-

eddike 

havsalt og 

friskkværnet 

peber 

1 lille fed 

fintrevet 

hvidløg 

1 kniv-

spids suk-

ker 

Alle ingredi-

enser vendes 

sammen og 

smages til. Man 

kan udelade skyr og 

bruge ren mayonnaise. 

Kartoffelsvær 

Skræller fra 3 store kartofler 

Saltvand: ½ l vand + 4 spsk salt 

Olie 

Opløs saltet i vandet. Læg skrællerne 

i, og lad dem udvande i ca. 2 timer. 

Skyl, og tør dem. Dybsteg skrællerne 

i olie, til de er gyldne, og læg dem på 

fedtsugende papir. 
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Syltede græskar  

1 kg rent græskarkød i 3 mm tynde 

skiver 

4 røde og gule chilier eller efter smag 

Lage: 

0,7 l eddike 

1 stor vaniljestang 

0,3 l vand 

700 g sukker 

1 spsk. salt 

4 tykke skiver ingefær 

1 stang kanel 

5 nelliker 

Kog lagen sammen og smag den til. 

Kog græskarrene forsigtigt et par mi-

nutter i lagen. Hæld det hele på ata-

monskyllede forrådsglas. 

Diverse tilbehør 

Rødløgsringe 

Salatblade 

Tykke skiver af hjemmebagt kerne-

rugbrød 

Havsalt og friskkværnet peber 

Anretning af maden 

Smør rugbrødsskiven med et let lag 

esdragonmayonnaise. Anret salatblad, 

skiver af rødbede, ekstra esdragon-

mayonnaise, syltet græskar/tomat, 

rødløgsringe, ristede kartoffelsvær. 

Drys med havsalt. 

Aspargessalat med æg og 

vinaigrette 

4 personer 

400 g asparges 

1 mellem-

stort, finthak-

ket rødløg 

4 æg, kogt smi-

lende, skåret i kvarter 

4 store spsk. kapers 

250 g cherrytomater skåret i halve  

Løvstikke efter smag – eller anden 

yndlingskrydderurt 

Croutonner: 

3 skiver fuldkornsbrød i 2x2x2 cm 

tern 

Olivenolie 

Tørret rosmarin 

Tørret timian 

Havsalt 

Vinaigrette: 

3 spsk. olivenolie 

3 spsk. lys eddike 

1 stort fed fintreven hvidløg 

knivspids sukker 

1½ spsk. dijonsennep 

Steg brødterningerne i olie sammen 

med de tørrede krydderier og salt. 

Lad dem køle af på køkkenrulle. 

Damp aspargesene i max. 1 minut, og 

køl dem ned i koldt vand. Dryp dem 

af, og læg dem pænt på et fad. Pisk 

vinaigretten sammen, og smag til. 

Dryp den over aspargesene. Drys 

rødløg, løvstikke, kapers, tomat og 

æg over og til sidst croutonner.  

Man kan tilføje nye små, let kogte 

kartofler i salaten. Og man kan 

også blende vinaigretten med 

anjoser – ca 5-7 stk., så 

får man en eks-

tra umami-

smag. 

God sommerap-

petit og på glæde-

lig gensyn her på siden! 

Birgitte Escherich 
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JIF´s historie 1984-87 

Generalforsamling 17.1.84. Formand 

Hans Madsen og kasserer Sanne Lar-

sen. En nyskabelse i 1983 er JIF-

Støtteforening, der består af Birger 

Petersen, Claus Geertsen, Richard 

Bådsgård og Ivan Petersen. Forenin-

gen skal arbejde uafhængigt af besty-

relsen, man skal dog orientere om 

ting, man ønsker at lave. De skal selv 

fordele deres penge. Jytte Nielsen 

skal have dækket udgifterne til smin-

ke ved dilettanten, vi vil give hende 

en sminkekasse, hvis forsamlingshu-

set vil være med. 

Bestyrelsesmøde 12.3.84. Vi er invi-

teret til reception i Gøngegarden i 

anledning af 10 års jubilæum. Potte-

mageren laver en gave.  

Bestyrelsesmøde 14.8.84. Vi har fået 

2.000 kr. fra kommunen til hjælp til 

oprettelse af et udhus til 

klubhuset. Vi aftaler at 

købe et læhegn, så vi kan 

få skjult de tomme fla-

sker, da de skæmmer hu-

sets udseende. Vi har fået 

15 trøjer fra Kreditfore-

ningen Danmark, de skal 

bruges til de store hånd-

boldpiger. 

Bestyrelsesmøde 11.10. 

84. Årets idrætsudøver: 

Elly Poulsen. Herre seni-

or og old boys afholder 

spillermøde med den nye 

træner Tony Andersen 

om sæson 1984-85.  

Bestyrelsesmøde 22.11.84 hos Hanne 

Madsen, Stenstrup. Birger og Ivan 

har meddelt, at støtteforeningen skal 

afvikles. De ønsker at slutte med et 

bankospil, så de gaver, de har til-

overs, kan blive brugt, og JIF skal 

have overskuddet. 

Bestyrelsesmøde 16.1.85. Vi har fået 

5.000 kr. fra Præstø Håndværker- og 

Borgerforening, penge de har uddelt i 

anledning af deres jubilæum. Sofus 

har sagt ja til at være holdleder for old 

boys. Vi afholder reklamebankospil 

sammen med JIF´s venner på Allers-

lev Kro torsdag 31.1.85. Samtidig 

afvikles støtteforeningen. Serie 5 har 

fået nye trøjer, sponsoreret af Benny 

Petersen, Bønsvig. 

Generalforsamling 24.1.85. Hanne 

Madsen og Kjeld Pedersen ønskede 

Springhold 1986-87 



53 

 

ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet 

valgtes Benni Jørgensen og Lilla 

Hansen. Per Møller blev formand. 

Bestyrelsesmøde 14.3.85. Gymna-

stikopvisning 23.3. i forsamlingshu-

set. Pottemager Hans Jørgen Knudsen 

har lavet gaver til trænerne. Vi får 

Svend Larsen, Smidstrup, til at foto-

grafere. Bestyrelsen beta-

ler ikke entré, men pårø-

rende gør. Vi har fået 

2.000 kr. fra SdS´s fond 

og et ekstraordinært til-

skud på 13.552,40 kr. til 

drift af klubhuset.  

Bestyrelsesmøde 

23.8.1985. Lilla orientere-

de om gymnastikhold. 

Puslinge 3-5 år: Trine og 

Anette. Piger 5-7 år: Trine 

og Lone. Unge piger/

damer: Lilla. Mix hold 

bhk.-3 kl.: Helle og Britt. Springhold: 

Uafklaret. Årets idrætsudøver: Hen-

ning "Sofus" Hansen. Årets JIF’er: 

Poul Anker Petersen. Vedtaget at 

indkøbe nogle vimpler til brug ved 

stævner. 

Bestyrelsesmøde søndag 6.10.85. 

Pensionisterne har søgt om at låne 

klubhuset en eftermiddag om måne-

den. 

Generalforsamling 14.1.86. Forman-

den Per Møller ønskede ikke genvalg. 

Til ny formand blev valgt Inge Bæk-

keskov Hansen, næstformand: Mo-

gens Prip, sekretær: Lise Jacobsen, 

kasserer: Sanne Larsen og øvrige 

medlemmer er Lilla Hansen, Benni 

Jørgensen, Kurt Poulsen, Preben 

Henriksen og Lars Neerup. 

Bestyrelsesmøde 18.8.86. Vi sender 

en hilsen til formandens sølvbryllup 

(Inge og Frits). Vi ser os nødsaget til 

at trække serie 6-holdet for resten af 

sæsonen pga. manglende tilslutning. 

Bestyrelsesmøde 6.10.86. Vi har sagt 

ja til at uddele telefonbøger – det gi-

ver ca. 4.000 kr. til foreningen. Vi 

indstiller Lilla Hansen til SDS’s 

Idrætspris. Årets idrætsudøver: Tom-

my Petersen. Årets JIF’er: Per Møl-

ler. 

Bestyrelsesmøde 15.1.87. Vandvær-

ket låner klubhuset til generalforsam-

ling, da forsamlingshusets varmerør 

er frosne. Forpagtning af klubhuset 

efter 22.1.87: Preben Henriksen star-

ter efter gammel forpagtningsaftale. 

Inge, Benni og Mogens deltog i møde 

med forsamlingshuset om deres 100 

års jubilæum. Da forsamlingshuset 

ønskede, at JIF skulle stå for et disko-

Instruktører 1986-87 
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tek – det er vi under ingen omstæn-

digheder interesserede i – bliver der 

nok ingen "praktisk deltagelse" fra 

JIF. Lilla orienterede om sidste nyt 

fra klubbladet. Annoncerne er i hus. 

Bestyrelsesmøde 2.2.87. Preben kø-

ber en dartskive, som bliver ophængt 

i klubhuset. John laver ramme til den. 

Pilene bliver opbevaret i kiosken og 

udleveres af Preben og kun på træ-

ningsaftner. Der bliver sat flagstang 

op, samtidig med at vi maler klubhus. 

Kurt Poulsen starter et ”hyggehånd-

boldhold” for damer, start 15.4. 

Bestyrelsesmøde 12.3.87. Fastelavns-

festen 1.3. var en kæmpe succes – ca. 

40 børn og voksne var mødt op – der 

var tøndeslagning og lege både for 

børn og voksne. Lars Neerup har søgt 

kommunen om tilskud til Gymnastra-

da i Herning og fået afslag. 

Bestyrelsesmøde 

6.4.87. Vi har 

modtaget 600 kr. 

fra Den Danske 

Bank til Gym-

nastrada i Her-

ning, Foreningen 

giver ligeledes en 

støtte på 600 kr. 

til Lars. 

Bestyrelsesmøde 

24.8.87. Inge til 

møde med fritids-

nævnsudvalget: 

Mødet handlede i 

store træk om 

skolens nedlæg-

gelse. Gymnastikstart 21.9.87. Puslin-

ge: Lilla og Mette M. Mixhold: Kir-

sten og Ole. Piger: Lilla. Springhold: 

Lars. Damer: Lilla. Motionshold M/K: 

Ida. Motionshold herrer: Lars. Kon-

tingentet stiger 10 kr. pr. halvår til 

dækning af dragtleje. Opvisning 

12.3.1988. 

Bestyrelsesmøde 11.9.87. Lise havde 

været her med en Gammel Dansk i 

anledning af den lille ny Jacobsen 

(Katrine). Årets JIF’er: Mogens Prip. 

Årets idrætsudøver: Benni Jørgensen. 

Helle Pedersen rejser til Amerika – 

Maja er 1. suppleant. 

Bestyrelsesmøde 12.10.87. Inge har 

sendt en buket blomster til Olaf Jen-

sens begravelse. Sanne spørger Mo-

gens Prip, om han vil være ny revisor 

– Helge Holm vil gerne fortsætte. 

Erland Larsen  

Damehold 1986-87 



55 

 

Da kultusministeriet i en skrivelse af 

25. marts 1887 forbød brug af skole-

lokaler til andet end undervisning, 

kom de mange foreninger på Jungs-

hoved i klemme. Hidtil havde sogne-

rådet stillet skoler til rådighed for 

foreningerne. 

Derfor var det 

nødvendigt at 

rejse en forsam-

lingsbygning i 

sognet. 

Sagen blev 

overladt til 

”DEMOKRA-

TISK FOR-

ENING”, som 

2. april på en 

auktion lod 

gårdejer Niels 

Pedersen, Rone-

klint, købe Ro-

neklint Skole til 

nedrivning. Pris: 

205 kr. Gårdejer 

Peder Nielsen, 

Stenstrup, ind-

vilgede i, at 

bygningen kun-

ne rejses på 

hans ejendom 

midt i sognet. Man måtte dog først 

søge Baron Stampe, Nysø, om tilla-

delse. 

På et møde i maj 1887 blev der givet 

tilsagn om kaution fra 27 gode mænd 

i sognet, og der blev valgt en bestyrel-

se. Den 13. juli stod huset rejst, og 11. 

september blev der holdt indvielses-

fest med ca. 500 deltagere og et 10-

mands orkester til underholdning. 

På husets første generalforsamling 

22. oktober 1887 blev der vedtaget 14 

lovparagraffer. 

Disse kan stadig 

ses hængende på 

væggen i den 

lille sal. 

Til bestyrelsen 

valgtes Jens 

Pedersen og Ole 

Nielsen, Smids-

trup, Hans Jo-

hansen, Ambæk, 

Niels Pedersen, 

Roneklint, An-

ders Petersen, 

Fuglsang, Hans 

Hansen og Lars 

Frandsen, Bøn-

svig, samt Hen-

ning Rasmussen 

og Niels Peder 

Gundersen, beg-

ge fra Stavreby. 

Sidstnævnte 

valgtes som for-

mand, og i de 

følgende 14 år sad han på denne post. 

Man kan ellers sige, at det har været 

meget mandsdominerede bestyrelser, 

der har beklædt diverse poster gen-

nem årene. Der gik faktisk over 100 

år, før den første kvinde blev valgt 

Jungshoved Forsamlingshus – 125 års jubilæum 
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ind, og det skete ikke uden en vis 

furore. På generalforsamlingen 23. 

oktober 1990 valgtes Hanne Hansen 

Petersen, Smidstrup, ind, og Hanne 

har fortalt, hvordan hun måtte slå i 

bordet for at komme til orde. 

Protokollen indeholder regnskaber, 

og det fremgår, at den første indtægt 

(510 kr.) stammer fra salg af aktier. 

Der er også optaget lån i Bondestan-

dens Sparekasse på 2.000 kr. Indviel-

sesfest og landbobal indbragte 260 kr. 

30 ører, og indtægt fra forskellige 

lejemål udgjorde 180 kr. 

Udgiften ved køb af den gamle skole 

og udgifter til køb af forskellige mate-

rialer på 1.312 kr. 65 ører, dertil kom-

mer håndværkerudgifter på 1.376 kr. 

Kakkelovne, komfur, gryder og lam-

per er noteret til 283 kr. 85 ører, og 

der købes 120 potter petroleum til 

belysningen og 4 tdr. kul til 38 kr. Det 

første år slutter alligevel med et over-

skud på 169 kr. 50 ører. De følgende 

år viser også overskud, først i 1907 

optræder et underskud, det er på 27 

kr. 96 ører. 

Indtægter i årenes løb kom hovedsa-

gelig fra udlejning af lokaler og til-

skud fra kommunen, salg af aktier, 

fester, høstbal, fastelavnsfester, præ-

miewhist, amerikansk lotteri osv. 

Senere kom bankospil og loppemar-

ked til. Det første loppemarked blev 

afholdt 28. juli 1973, det var et stort 

tilløbsstykke, ca. 1000 mennesker 

mødte op. Overskuddet var på 8.966 

kr. 40 ører. 

Børge Olsen 

Kilde: ”Forhandlingsprotokol for In-

teressentskabet for Jungshoved Sogns 

folkelige Forsamlingsbygning reist 

13de Juli 1887” og Præstø Avis 1987.  

I Forsamlingshuset er der: 

Loppemarked 14. juli 2012 

Jubilæumsfest 15. september 2012 
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24 cyklede af sted på opdagelse efter historien på 

Jungshoved 

24 cyklister – heraf to på en tandem-

cykel – hjulede af sted på de snoede, 

små veje på Jungshoved søndag 22. 

april og oplevede landskabet og kul-

turhistorien fra cykelsadlen. Deltager-

ne kom både fra Møn, Bogø, Mern, 

Ørslev, Vordingborg, Præstø og fra 

Jungshoved, hvor de lokale kom cyk-

lende til startstedet. Natursekretariatet 

og Jungshoved Lokalråd havde i sam-

arbejde arrangeret turen, og idéen var 

at formidle den spændende kulturhi-

storie, som findes på halvøen. Områ-

det emmer af historie: storstensgrave, 

en smukt beliggende kirke, en konge-

borg, bevaringsværdige landsbyer, 

beretninger om Svend Gønge og Ro-

neklint fyr og skanse. Undervejs blev 

der fortalt masser af historier og anek-

doter, og vi har endnu flere til gode.  

Turen blev guidet af amatørarkæolog, 

Anne Okholm, som har indsamlet en 

stor viden om lokalhistorien og ar-

kæologien på Jungshoved. Holger 

Andersen, som er født og opvokset på 

Jungshoved, fortalte beretninger om 

lodshuset og Svend Gønges Hule. 

Naturvejleder, Elise Steen Hvelplund, 

supplerede undervejs og nævnte bl.a., 

at Natursekretariatet arbejder med at 

formidle 51 fortidsminder i Vording-

borg Kommune, hvoraf fire findes på 

Jungshoved. 

Vejret var ideelt til cykling – vindstil-

le og solskin det meste af tiden. Turen 

startede fra Jungshoved slotsbanke 

med smuk udsigt ud over den lavvan-

dede vig. Anne Okholm fortalte enga-

geret om kongeborgen fra slotsban-

ken: ”Borgen nævnes første gang i 

Kong Valdemar Sejrs Jordebog i 

1231. Borgen er sandsynligvis opført 

i 1100-tallet som led i Valdemar den 

Stores kystforsvar mod venderne, 

som plyndrede de sydvendte kyster af 

Danmark. Der har været to voldgrave 

omkring borgen, og ved indsejlingen 

til noret er der fundet flere pælespær-

ringer”, fortalte Anne Okholm. Langs 

stranden kunne deltagerne se tegl og 

andre byggematerialer fra nedbryd-

ningen af borgen. Deltagerne fik en 

rundvisning i Jungshoved Kirke og en 

historie om udskibning af sukkerroer 

fra den lille havn, inden cykelkarava-

nen begav sig af sted ud i det åbne 

landskab.  

Turen fortsatte gennem den idylliske 

landsby Stavreby, hvor Anne O. ud-

pegede brødmesterens hus, landsby-

Anne Okholm fortæller engageret om Jungs-

hoved borg.  
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ens gamle skole, købmandsforretnin-

gen og H.C. Hagedorns villa og frugt-

plantage. Cykelkaravanen slog et 

smut forbi Stavreby Lyng, inden tu-

ren gik til Stavreby Havn – Danmarks 

mindste fiskerihavn, hvor frokosten 

blev nydt i læ bag fiskeskurene. På 

havnen var der også mulighed for at 

benytte et unikt beliggende toilet med 

smuk havudsigt. Efter frokosten cyk-

lede holdet videre langs 

vandet gennem Bøged 

Skov med de mange 

rhododendron og til det 

gamle færgeleje og trak-

tørsted. Her fik deltager-

ne i teleskop set sæler, 

som lå på stenene et 

stykke fra kysten.    

Undervejs kunne forårets 

blomsterflor opleves 

med gule, hvide og blå 

anemoner, lærkesporer, 

kodrivere og lungeurt i 

Bønsvig Hovedskov – 

endnu før bøgen var 

sprunget ud. Fuglekoret 

kunne høres fra trækro-

nerne med bl.a. gran-

sangeren, gulspurven, 

bogfinken og musvit-

ten. 

Ved lodshuset i Bøn-

svig Hovedskov mødte 

cykelholdet Holger 

Andersen, som var kørt 

dertil i sin Mercedes 

årgang 1956. ”Ved 

stormfloden stod van-

det helt op til lodshuset og en fregat 

blev tøjret til bådegen”, fortalte Hol-

ger med indlevelse, mens han pegede 

på den gamle eg. Det var blot en af 

historierne, som Holger kunne berette 

om ved lodshuset. Turen fortsatte 

længere ind i skoven til jættestuen, 

Svend Gønges Hule. Siden 1980 har 

Holger ”adopteret” jættestuen, dvs. 

sørget for at pleje den ved at rydde 

Cykelholdet gør holdt i landsbyen Stavreby.  

Holger Andersen fortæller engageret om Svend Gønges Hule  
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opvækst og slå græsset jævnligt. 

”Oprindeligt var jættestuen helt dæk-

ket af en jordhøj, og det, vi ser i dag, 

er kun resterne af gravkammeret. 

Gravkammeret blev i sin tid sprængt i 

stykker for at bruge stenene til bl.a. 

vejbyggeri. Det var før 

jættestuen blev fredet”, 

fortalte Holger. Ved 

jættestuen var der tid 

til kaffe og kage, inden 

turen gik videre gen-

nem skoven ad bumle-

de skovveje.  

Turen fortsatte i ret-

ning mod Roneklint. 

Undervejs blev der 

gjort holdt ved endnu 

en stendysse, en lang-

dysse på 45 meter. 

Sidste stop på cykelturen var Rone-

klint Fyr og Skanse, hvor Anne Ok-

holm fortalte om batteriet og fyret. 

Batterierne ved Roneklint er opført 

under krigen med englænderne (1807

-1814), hvor man forsøgte at sikre 

den indenlandske skibsfart med ca. 

100 skanser langs de danske kyster. 

Ved Roneklint kunne deltagerne nyde 

den gode udsigt til både Maderne og 

Feddet. Teleskopet blev sat op, og 

inden længe kunne fire havørne ses 

svæve over skovene på den anden 

side af Præstø Fjord. Her sluttede 

cykelturen, og 

cyklisterne drog 

hjemad. En ufor-

glemmelig cykel-

tur, hvor deltager-

ne kom et skridt 

tættere på halv-

øens historie gen-

nem indlevende 

fortællinger.     

Elise Steen Hvelp-

lund, 

Naturvejleder, 

Vordingborg 

Kommune 

Der kigges nøje efter havørnene ved fjorden. 

På gensyn til endnu en cykeltur! 
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JUNGSHOVEDKALENDER 

GUDSTJENESTER 
  Jungshoved Allerslev 

Søndag 17. jun. 10.30 Ingen 

Søndag 23. jun. 20.00 Ingen 

Søndag 24. jun. 9.00 10.30 

Søndag 1. jul. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Søndag 8. jul. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

Søndag 15. jul. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Søndag 22. jul. 10.30 Jesper Blomgren Ingen 

Søndag 29. jul. 10.30 9.00 

Søndag 5. aug. Ingen 10.30 

Søndag 12. aug. 9.00 Ingen 

Søndag 19. aug. Ingen 14.00 Friluftsgudstjeneste 

Søndag 26. aug.  9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Søndag 2. sep. 14.00 Ingen 

Tirsdag 4. sep.   19.00 Indskrivning af konfirmander 

Torsdag 9. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

Søndag 16. sep. 10.30 Høstgudstjeneste 9.00 

Søndag 23. sep. 9.00  10.30 

Søndag 30. sep. 10.30 19.00 

18.-22. jun. Storskrald afhentes på Jungshoved  

Torsdag 21. jun. Kl. 19.00. Ekstraordinær generalforsamling i JIF. Klubhuset 

Lørdag 30. jun. Kl. 14.00. Strikkeruten fra bænken i Roneklint 

Lørdag 14. jul. Loppemarked i Forsamlingshuset 

Lørdag 29. jul. Kl. 14.00. Strikkeruten fra bænken i Roneklint 

13.-17. aug. Storskrald afhentes på Jungshoved  

Søndag 19. aug. Kl. 15.00-17.00. Le-laug. Lær at slå med le 

Lørdag 25. aug. Kl. 14.00. Strikkeruten fra bænken i Roneklint 

Mandag 27. aug. JIF. Svømning starter 

Søndag 2. sep. Kl. 11.00-14.30. Vandrefestival 

Onsdag 12. sep. Kl. 19.30. Orientering om menighedsrådsvalg i Rejsestalden 

Lørdag 15. sep. 125 års jubilæumsfest i Forsamlingshuset 

Fredag 28. sep. Pensionistforeningens høstfest i Forsamlingshuset 


