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Kære læser. 
Så kom foråret – omsider. Efter en 
vinter, der egentlig startede ganske 
mildt, men bare trak ud og ud og slut-
tede med rigtig meget sne i marts – 
ifølge DMI den koldeste i 26 år – og 
den koldeste april måned i 25 år. Det 
gav problemer, bl.a. på Stavreby Havn, 
men til gengæld fik Christoffer fra 
Stenstrup sit store ønske opfyldt og 
kom med sneploven ud og køre. Læs 
mere herom, og se de fine vinterbille-
der inde i bladet. 

Men nu er foråret altså kommet. Mar-
kerne bliver grønne – mange steder her 
i det sydsjællandske lyser de fantastiske, 
gule rapsmarker, grøftekanterne blom-
strer, og i haverne pibler det frem med 
rabarber, asparges, alle slags krydderur-
ter og meget mere. Pia Prehn har kree-
ret opskrifter til forårets dejlige råvarer, 
og ligeledes til glæde for Jungshoveds 
”gourmeter” har Per Sellebjerg nedfæl-
det opskrifterne på de vildtretter, som 
han i februar havde stor succes med 
som gæstekok i Spiseklubben. 

I forsamlingshuset er der kommet nyt 
værtspar. Vi byder velkommen til Kia 
og Rudy Andersen og bringer en kort 
præsentation.  

Den 22. juni i år kan JIF fejre sit 100-
års jubilæum. Indbydelse til at deltage 
plus et kort resume af foreningens hi-
storie finder du på de følgende sider. 

Måske finder deltagerne ved den lejlig-
hed på at afsynge Jungshovedvisen. 
Men hov … hva’ for en Jungshovedvi-
se? Vores redaktør har været på re-
search, og det viser sig, at der findes 
hele tre af slagsen. I dette nummer 
bringes den første, ”Jungshoveds pris”. 
De to øvrige bringes efterfølgende. 
Måske er det så heldigt, at nogle af bla-
dets læsere kan bidrage med oplysnin-
ger om visernes oprindelse, alder m.v. 

Og som sædvanlig er der masser af 
andet godt læsestof i bladet. Kig selv 
efter! 

Redaktionen siger mange tak for alle de gode 
bidrag og ønsker rigtig god sommer! 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05 
Jungshoved Menighedsråd Mai-Britt Bille  22 41 92 17  
Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 
Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 
Jungshoved Idrætsforening Bjørn Refsgaard  29 31 58 94 
Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05 
Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 
Amatørfiskerforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24 
Forsamlingshuset Kia og Rudy Andersen 55 99 90 56 
Westergaard Landhandel Jungshovedvej 82 28 86 92 02 
Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

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

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Som læserne vil vide, har jeg gennem 
årene haft mange spændende ture sam-
men med Holger Andersen, Bønsvig. 
En dag spurgte jeg Holger, om jeg måt-
te skrive til Søren Ryge Petersen, DR, 
og spørge ham, om han måske kunne 
have lyst til at lave en fjernsynsudsen-
delse med Holger. Det måtte jeg gerne, 
sagde Holger. 
Spændt var jeg nu på, hvad Søren Ryge 
Petersen ville svare. Der gik et par uger, 
og så skrev han tilbage, at han lød god 
ham Holger, og at han ville besøge 
ham en dag efter påske. 
Den 10.4. besøgte Søren Ryge Petersen 
og en anden medarbejder fra DR så 
Holger. De blev hurtigt begejstrede 
over muligheden for at lave en udsen-
delse med Holger. De ville vende tilba-
ge og lave optagelserne, når bøgen var 
sprunget ud, og de mange svaler havde 
fundet tilbage til deres reder hos Hol-
ger. Den 23., 24. og 25. maj optog de 

udsendelsen. Det har været spændende 
at følge optagelserne fra sidelinjen. Jeg 
er sikker på, at det bliver en meget fin 
udsendelse. Den bliver sendt torsdag 
25. juli, kl. 20.30 på DR 1.  

*** 
Som tidligere omtalt her i bladet (nr. 3, 2012) 
fik familien Torp, Dyremarken, opsat solcelle-
anlæg i februar 2012. Her følger de første 
erfaringer: 

Det første år med solceller på taget 
gav som ventet en større elproduk-
tion end vort elforbrug. Produktio-
nen blev trods dette godt 4 % min-
dre end forventet – statistisk set. 
Marts/april måned 2013 har der-
imod været bedre end i 2012, så alt 
i alt et tilfredsstillende resultat.  
I over et år har en elvandvarmer 
forsynet os med varmt vand. I 
begyndelsen af 2013 har vi fået 
opsat en luft til luft-varmepumpe, 
så fremover forventer vi, at vores 
elforbrug vil svare til produktionen 
fra vores solcelleanlæg.  
Den tilfredse solcelleejer med et 
mindre pilleforbrug (træpiller). 

Med venlig hilsen 
Jørgen Torp 

*** 
Fra Ilse Hein, Bønsvig, har vi modtaget 
denne fortælling. 
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En gammel Cherokee høvding lærte sit 
barnebarn om livet... 

”En kamp udkæmpes inden i 
mig,” sagde han til drengen. ”Det 
er en forfærdelig kamp mellem to 
ulve.” 
”Den ene er ond – den er vred, 
misundelig, sorgfuld, fortrydelses-
fuld, grådig, arrogant, selvmedli-
dende, skyldig, harmfuld, underle-
gen, løgnagtig, fyldt af falsk 
stolthed, overlegen, selv-tvivlende 
og egoistisk.” 
”Den anden er god – fredfyldt, 
elskelig, håbefuld, sindsrolig, yd-
myg, venlig, godgørende, empa-
tisk, generøs, sandfærdig og med-
følende.” 
”Den samme kamp foregår inden 
i dig – og også inden i alle andre 
mennesker.” 
Barnebarnet funderede over det i 
et minut og spurgte så sin bedste-
far, ”hvilken ulv vil vinde?” 
Den gamle høvding svarede bare: 
”Den du fodrer.” 

*** 
Kommunalbestyrelsen har vedtaget 
Lokalplan nr. L-04.07.01 Hotel og kur-
sted på Præstegården i Stavreby. Lokal-
planforslaget har været i offentlig hø-
ring, hvor der kom høringssvar til for-
slaget, som har bevirket en række min-
dre ændringer i den endelige lokalplan. 
Fra Anette og Filip Rasmussen, Stavre-
by Præstegård har vi modtaget: 

Nu er Præstegårdssagen slut, og 
nu vil vi bruge tid på at passe 
vores forretning til glæde for en 
masse gæster, turister osv. 

Så var det, vi tænkte, at du måske 
kunne skrive lidt om det i næste 
Jungshovedblad, blot at sagen nu 
er afsluttet, og alle tilladelser er i 
orden, og alle er velkomne til at 
komme og besøge Jungshoved 
Præstegård. 
Ønsker du at have et antal blade 
liggende på Jungshoved Præste-
gård, er det meget velkomment, 
det er et godt blad, som beskriver 
halvøen Jungshoved og dennes 
aktiviteter, som kan vække appe-
tit hos vores gæster, som kom-
mer udefra. 

Mange venlige hilsner 
Anette & Filip Rasmussen 
”Frejas Sal” 
Jungshoved Præstegård 
Stavreby Strandvej 4 
4720 Præstø 

*** 
Søndag 21. april deltog Jungshoved for 
4. gang i den landsdækkende affalds-
indsamling. 21 voksne og to børn ind-
samlede 90,5 kg affald, heraf otte pant-
dåser og 119 dåser uden pant. En jour-
nalist fra Sjællandske deltog hele dagen. 
Solen skinnede, mens vi nød kaffe og 
kage i skolegården efter indsamlingen. 
Vi samlede lidt mere end sidste år, selv-
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om mange hver uge samler skrald, når 
de går eller cykler en tur.  
Tak til alle jer, der hjalp med at gøre 
vores naturskønne halvø forårsklar. 

*** 
Fra Karen Karlsson har vi modtaget 
følgende: 

SPISEKLUBBEN 
En lang vinter er gået. Stor tak til 
Knud og Kurt, for at de endnu 
engang havde mod på at gøre 
nogle sure lange vinteraftener til 
et par gode og hyggelig timer for 
30-40 mennesker. Til afveksling 
var inviteret et par gæstekokke, 
som også frembragte noget læk-
ker mad. Per Sellebjerg med alt i 

vildtfugle – edderfugle, hvinand, 
røget blishøne, m.m. 
Vi håber, at Knud og Kurt har 
mod på at tage endnu en tørn til 
vinter.  

STOR TAK fra os alle.  
Karen  

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Jungshoved rundt på cykel 
idylliske landsbyer og udsigt over vandet 

Tag med på en cykeltur rundt på halvøen Jungshoved, som byder på smuk natur i 
skov og langs vand, landsbyer og spændende kulturhistorie. Vi starter turen ved 
Jungshoved Kirke og besøger det fine voldsted, hvor der har været en kongeborg 
med rødder helt tilbage fra 1100-tallet. Og så er borgen et af de steder, hvor Gøn-
gehøvdingen holdt til. Herfra går turen videre til landsbyen Stavreby med en fin 
lille fiskerihavn. Vi fortsætter til Bønsvighoved Skov med en afstikker forbi Lods-
huset og ”Svend Gønges Hule” – som er navnet på en velbevaret jættestue. Her-
fra kører vi til Roneklint Fyr og Skanse med udsigt til øen, Maderne. Vi kører her-
fra tilbage til Jungshoved Kirke. I alt en cykeltur på ca. 20 km.   

 Tidspunkt: Søndag 18. august, start kl. 10 og slut ca. kl.15.  

Mødested: P-plads ved Jungshoved Kirke, Hovmarken, 4720 Præstø. Følg Hov-
marken frem til kirken og fortsæt øst om kirken ad lille grusvej til lille havn neden 
for kirken, hvor du kan parkere.  

Turleder: Peter Ferdinand, DN Vordingborg.  

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

Arrangør: Natursekretariatet, Vordingborg Kommune og DN Vordingborg.  
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Her i vinter besøgte jeg Agathe Molter. 
Agathe er en af de mange, der kan for-
tælle og huske, ”hvordan der var en-
gang” på Jungshoved. I Agathes gem-
mer var et kirkeblad fra Jungshoved 
sogn. Det var Nr. 6, november-
december 1962, 18. årgang. Af forside-
teksten fremgår, at det også var det 
sidste kirkeblad, der hermed udkom. 
Ernst Hansen, Ambæk Mark, på den 
tid en dygtig viseforfat-
ter, skrev digtet ”Sva-
nesangen” på kirkebla-
dets forside . 

Ernst Hansen er også 
forfatter til den Jungs-
hovedvise, der fast 
synges ved sankthans-
bålet ved Jungshoved 
Kirke og også ofte ved 
andre festlige lejlighe-
der rundt om på Jungs-
hoved. Teksten til den-
ne vise bringes i næste 
nummer af bladet. 

Aase Petersen, Præstø, 
fortæller, at da Hans 
Børge Jensen i 1972 
tiltrådte som sogne-
præst i det nye pastorat 
Allerslev-Jungshoved, 
begyndte der igen at 
udkomme et kirkeblad. 
Titlen på det nye blad 
var ”Kirke Nyt”. Det 
udkom i de to sogne 
med fire numre pr. år. 
Dette fortsatte indtil 

december 2005, hvor bladet JUNGS-
HOVED opstod som et nyt forenings- 
og sogneblad i Jungshoved Sogn. Et 
lignende blad med navnet Allerslev 
Sogneblad fulgte kort tid efter i Allers-
lev Sogn. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Se sangen til Jungshoveds Pris på næste 
side. 

Jungshoved Kirkeblad 
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Melodi: ”Jeg er en simpel bondemand” 
I Østersøens salte vand, der knejser frem en ø, 
med lyng og krat og agerland, med skov og eng og sø, 
med dal og bakker fagre i høstens rige tegn, 
Jungshoveds gyldne agre om havers grønne hegn. 

Her spejler sig vort kirketelt i norets dybe blå, 
i fordums tid et våbenfelt, hvor herreborgen lå, 
her tog de tapre gønger med svensken mangen tørn, 
hvor nattergalen synger i slotsruinens tjørn. 

Fra Roneklint til Staureby, der toner over vang, 
fra hvert et krat, fra højen sky, den muntre lærkesang, 
og dybt i bøgeskoven de skjulte drosler slår, 
som ekkosang fra voven, hvor fiskerflåden går. 

En aftenstund ved Bønsvig strand, i månens dunkle skin, 
da svæver lifligt ind mod land den jomfrulette vind, 
der høres gøg og due i skovens kæmpegran, 
der spejler himlens bue sig i det blanke vand. 

Højt bølger Danmarks skønne flag, som vore hjerters tolk, 
symbolet på vor fælles sag, det hilser land og folk, 
det er vort våbenmærke for tid og evighed, 
det skabte viljer stærke til enighed og fred. 

JUNGSHOVEDS PRIS 

Til en af årets sangaftener på 
Jungshoved Skole, foreslog Lissi 

Henriksen, at vi fik Jungshovedvisen 
med i skolens nye sanghæfte. Hurtigt 
udspandt der sig en snak om, hvilken af 
sangene det nu drejede sig om. I for-
samlingen var der flere, der vidste, at 
der fandtes hele to Jungshovedviser – 
den gamle og den nye. 

Nogle dage senere talte jeg med Agathe 
Molter, og hun kunne fortælle, at der 
fandtes en Jungshovedvise mere. Så nu 
var der tre! Vi har valgt at bringe dem 
alle løbende her i bladet. Den første, vi 
bringer, er den, som Agathe Molter har 

fundet frem fra sine gemmer. Den bæ-
rer titlen JUNGHOVEDS PRIS.  Aga-
the ved ikke, hvem der har skrevet vi-
sen og hvornår. 

I tekstens første vers tales om LYNG, 
hvilket måske kan tidsfæste den til før 
1932, hvor Nysø Gods solgte området 
Lyngen fra. I de følgende år forsvandt 
områdets oprindelige vegetation, her-
under lyngen, da tørvejorden blev op-
fræset og omdannet til formbrændsel.  

Vi hører gerne fra læsere, der kan hjæl-
pe os med yderligere oplysninger om 
visen, som bringes her. 

Knud Jacobsen 
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Siden sidst har vi måttet sige farvel til 
Sussie (vores nøgleperson). Og vi vil 
sige tusind tak for ”Kampen”. Sussie 
og hendes kæreste Jeff har lagt et godt 
stykke arbejde i huset. 

Vi har derfor været nødsaget til at finde 
en ny nøgleperson. De nye nøgleperso-
ner er Rudi og Kia. Rudi har en fortid 
som glarmester. Kia er kirkeværge i 
Tåstrup, og sammen har de haft nogle 
grønthandlerbutikker i København. De 
har boet i Sverige, samtidig med at de 
har arbejdet i København, men det 
sidste års tid har de boet på Mislehøjvej 
17. Det er et par, som har prøvet lidt af 
hvert, så vi glæder os til et godt samar-
bejde. 

 Af praktiske ting har vi fuld gang i den 
nye kloakering. Vi har afsluttet renove-
ringen af vores ”hestestald”.  Vi regner 
også med at få lavet de sidste lofter i de 
”små sale” med den samme loftbe-
klædning, som vi har fået lavet i den 

store sal. Endvidere regner vi med at 
kunne få lavet vejen op til forsamlings-
huset samt parkeringsplads imellem 
naboen og bøgetræerne. Men der skal 
penge til det forskellige, så vi håber at 
kunne søge og få nogle fondsmidler til 
diverse ting. 

Ellers ser vi frem til vores traditionsrige 
loppemarked, som løber af stablen den 
anden weekend i juli måned. 

Alt i alt syntes jeg, det går rigtig godt 
med et godt bestyrelsessamarbejde og 
hjælpende hænder til bl.a. snerydning 
om vinteren og renovering af bygnin-
ger. Tusind tak alle de hjælpende hæn-
der! 

Husk på, at det er vores allesammens 
hus, som vi skal værne om og være 
stolte af!  

Rigtig god sommer! 
Morten Larsen 

Nyt fra Jungshoved forsamlingshus 

Nyt værtspar i forsamlingshuset 
Vi – Kia og Rudy Andersen – flyttede til Jungshoved for ½ år siden, efter at have 
boet i Sverige i otte år. Tidligere har vi haft forretning med frugt og blomster i 18 
år. 

Da vi fik chancen for at blive værtspar i 
forsamlingshuset, var vi ikke i tvivl. Vi 
glæder os til at vejlede og servicere vores 
gæster, nye som gamle. 

Booking af forsamlingshuset kan fortsat 
ske på tlf. 55 99 90 56. 

Med venlig hilsen, 
Kia og Rudy Andersen 
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Kohvede Melampyrum er en slægt af 
planter på 35 arter, hvoraf der findes 
fem arter i Danmark. Den almindelige 
Almindelig Kohvede M. pratense samt 
de fire sjældne arter – Kantet Kohvede 
M. cristatum, Ager-Kohvede M. arven-
se, Skov-Kohvede M. sylvaticum og 
Blåtoppet Kohvede M. nemorosum. 
Navnet kohvede hentyder til, at køerne 
gerne æder planterne, på trods af at de 
er giftige, og at planternes frø ligner 
hvedekorn. 

På Jungshoved har vi både Almindelig 
Kohvede og den sjældne Kantet Ko-
hvede. De blomstrer begge fra juni til 
august. 

Almindelig Kohvede findes forskellige 
steder i Bønsvighoved Skov og Store 

Hestehave. Almindelig Kohvede kan 
man finde i åbne skovpartier, skovbryn 
og på enge og overdrev, gerne på en 
jordbund, der ikke er så frodig. Almin-
delig Kohvede er ca. 10-15 cm høj, er 
oftest grenet og har udstående, gullige 
blomster. Den er svær at kende fra 
Skov-Kohvede, men da Skov-
Kohvede endnu ikke er fundet på 
Jungshoved, er det mest sandsynligt, at 
det er Almindelig Kohvede, man ser.  

Kantet Kohvede har jeg i 2005 og 2006 
fundet ved Lodshuset i Bønsvighoved 
Skov. Jeg har ikke eftersøgt arten mål-
rettet siden 2006, så jeg er ikke klar 
over, om den stadig findes på stedet. 
Arten findes især i kystnære kratskove 
og oftest på kalkbund. Store dele af 

Planter på Jungshoved (19) 
Almindelig og Kantet Kohvede 

Kantet Kohvede, hvor man kan ane farveskiftet på blomstens læber. Foto: Aglaja 
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kyststrækningen i Bønsvighoved Skov 
og Store Hestehave har karakter af 
kratskov, og der er flere partier, hvor 
der er kalkbund.  

Nu kan det umiddelbart være svært at 
finde ud af, om jordbunden er kalkrig 
eller ej, men en rigtig god metode til at 
spotte de kalkrige steder, er at lede efter 
den Blå Anemone. Den er en mere 
almindelig plante, og den ynder også 
kalkrig jordbund. 

Kantet Kohvede gør modsat Alminde-
lig Kohvede noget mere væsen af sig. 
Den har rødlige blomster, og støttebla-
dene til blomsterne er tandede og røde. 
Læben på blomsten er gul, men skifter 
til rødlig farve på ældre blomster. Man 
mener, at farveskiftet er en smart måde 

at fortælle 
bestøveren på, 
at det ikke kan 
betale sig at 
bruge energi 
på den ældre 
blomst, der er 
blevet bestø-
vet. Nektar-
produktionen 
ophører nem-
lig, når be-
støvningen er 
sket. Derved 
sparer bestø-
veren energi, 
men planten 
sikrer sig også, 
at flere af dens 
blomster bli-
ver bestøvet. 

Når man ser 
blomsten ovenfra, danner den et kors. 
Det er sandsynligvis derfor, den har 
fået navnet Kantet Kohvede.  

Kohvederne er enårige og halvsnyltere. 
Planterne har bladgrønt og klarer en 
del af næringsproduktionen selv, men 
for at kunne udvikle sig helt og sætte 
frø har de behov for næring fra deres 
værtsplanter. Kohvederne er ikke kræs-
ne og snylter på mange forskellige arter 
af værtsplanter. Kohvedernes frø har, 
ligesom Skælrod, et protein- og fedt-
holdigt vedhæng, som myrerne sætter 
pris på. De bærer derfor frøene til de-
res bo og spreder derved planten. 

Gunvor Asbjerg, Bønsvig 

Kantet Kohvede, hvor de tandede og røde støtteblade tydeligt ses. Foto: Aglaja 
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Et sted på Jungshoved (9) 
Bøgestrøm Skole 

af 
William Mariboe, Bøgestrøm Skoles første skoleinspektør 

Den 1. september 1971 ankom de før-
ste elever til Gladsaxe kommunes ny-
byggede observationsskole i Stavreby.  

Det er den første observationsskole i 
Danmark med alle bygninger planlagt 
og opført til formålet, og den har som 
sådan dannet forbillede for adskillige 
lignende skoler rundt i landets amter. 
Skolen er tegnet af arkitekt Zander 
Olsen, Holbæk. Der er anvendt første-
klasses materialer, og der er lagt vægt 
på, at byggeriet passer harmonisk ind i 
landskabet. Byggeriet er udført af hånd-
værkere fra Præstø og Vordingborg 
kommuner.  

Den 1. august mødtes det pædagogiske 
personale på skolen, og tiden frem til 
elevernes ankomst var en meget travl 
periode. Personalet skulle lære hinan-
den at kende, gøre sig fortrolige med 
lokaler og faciliteter og pædagogiske 
principper og strategier. Samtidig var 
næsten alle i den situation, at de selv 
og/eller deres familie skulle flytte til ny 
bolig. I samme periode ansattes skole-
betjent og husholdningspersonale – alle 
bosat i nærområdet. 

Midt i måneden holdt skolen et velbe-
søgt ”åbent hus”, hvor alle interessere-
de kunne bese denne nye arbejdsplads 

– som jo blev Jungshoveds største – 
blive orienterede om skolens formål og 
planlagte virke samt få svar på spørgs-
mål. Enkelte gæster gav udtryk for be-
kymring ved tanken om, hvad nabo-
skabet med 24 ”problembørn” kunne 
indebære. En forståelig bekymring, 
som kun kunne manes i jorden ved 
erfaringer i hverdagen. I løbet af de 
godt 40 år, skolen nu har virket, har der 
heldigvis været meget få og små episo-
der – mest når elever ”ulovligt” (dvs. 
uden voksenledsagelse) har begivet sig 
på eventyr uden for skolen. 

Her er, hvad gæsterne i øvrigt fik at 
se og høre: 
Skolen ejes og administreres af Gladsa-
xe kommune og er normeret til 24 
børn, der kommer fra Gladsaxe og 
Gentofte skolevæsener, henvist via de 
skolepsykologiske tjenester med foræl-
drenes samtykke. Alt personale er ansat 
i Gladsaxe kommune. 

Børnenes boligområder. Børnene 
opdeles efter alder i tre husgrupper, der 
placeres i hver sit 8-børns hus. Hvert 
børnehus er indrettet og møbleret efter 
gruppens alder og indeholder alle nød-
vendige faciliteter i forbindelse med 
”hjemme”-livet. De 8 børn i husgrup-



13 

 

pen fordeles i tre dobbeltværelser og to 
enkeltværelser. Desuden er der i hvert 
hus et ”vagtværelse”. I dette rum opbe-
vares ting, der skal være under lås, som 
fx medicin, og her overnatter hver nat 
en voksen af hensyn til børnenes tryg-
hed. Et kælderrum er indrettet til hob-
byrum. Et tilknyttet gårdareal indehol-
der en sandkasse og et redskabsrum. 

Skoleundervisningen er henlagt til en 
separat skolebygning, der indeholder 
tre klasselokaler med tilhørende grup-
perum og toilet, et formningslokale 

med depot, en ”tumlesal” (indrettet til 
dramatik, musik, rytmik, fri legemlig 
udfoldelse, osv.), samt et film- og sam-
lingslokale. I bygningen er der også 
lærerværelse og kontorer. De otte børn, 
der bor sammen, holdes også sammen 
som skolegruppe i eget klasselokale, 
der ligesom husene er møbleret med 
henblik på gruppens alder. 

Til fritidsundervisning er der anlagt 
en sportsplads med tilhørende red-
skabsrum i en bygning, der også rum-
mer værksteder til kreativ udfoldelse, 
som metalsløjd o.l. Desuden er der i 
samme område plantet en lille skov, 
hvor der kan anlægges en byggelege-
plads. På det store friareal mellem byg-
ningerne og stranden er der rige mulig-
heder for fritidsaktiviteter, ligesom rør-
skoven og selve vandarealet ligger åbne 
for udfoldelse. 
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Børnenes voksenkontakt er bevidst 
forenklet ved, at det altid er den samme 
gruppe lærere og pædagoger, der tager 
sig af børnene i en husgruppe, enten de 
er ”hjemme”, i skole eller har fritid. 
Det er også altid den samme husassi-
stent, der arbejder i huset. 

Økonomibygningen rummer stor-
køkken med opvask, vaskeri, spisestue 
for personale samt bolig for økonoma 
og to assistenter og et gæsteværelse. 

Som den eneste af skolens bygninger 
har den fuld kælder med varmecentral, 
pedelværksted og diverse depoter.   

Tjenestebolig til skoleinspektøren 
er opført lige inden for indkørslen. 
Den blev færdiggjort som den første 
bygning og taget i brug allerede 1. au-
gust 1970, idet Gladsaxe kommune 
som bygherre ønskede, at skolens leder 
som kommunens repræsentant skulle 
deltage i alle byggemøder det sidste 
byggeår og arbejde tæt sammen med 
arkitekt og indendørsarkitekt. Skolein-
spektøren havde som den eneste af 
personalet bopælspligt på skolen. 

Lejeboliger til pædagogisk personale 
findes i tilknytning til de tre børnehuse 
– men med egen indgang. De er indret-
tede til hver at huse enten et ægtepar 
eller to enlige. 

Historien om Bøgestrøm Skole be-
gynder faktisk i Sønderjylland, på Løjt 
Land lidt nord for Åbenrå. Her havde 
Gladsaxe Lærerforening erhvervet en 
nedlagt sommerrestaurant, højt belig-
gende på en strandgrund.  

Stedet hed Loddenhøj og indgik i den 
række af feriekolonier, som forenin-
gens koloniudvalg drev i samarbejde 
med kommunen. I begyndelsen blev 
Loddenhøj også brugt som lejrskole i 
løbet af skoleåret. 

I samme periode voksede i kommuner-
ne i Københavns Amt erkendelsen af 
behovet for særlig hjælp til børn med 
skadet/truet personlighedsudvikling, 
og flere kommuner oprettede såkaldte 
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observationskolonier med det formål 
at kortlægge/observere det enkelte 
barns problematik og behov for hjælp. 

Gladsaxe og Gentofte indgik samarbej-
de om forsøgsvis at udsende hold på 
12 elever til Loddenhøj på 2-3 måne-
ders ophold med det nævnte formål 
for øje. Der udsendtes et hold før sko-
lernes sommerferie og et efter. Ved 
opholdets afslutning blev en rapport 
om observationerne vedrørende hver 
elev sendt til dennes indstillende skole-
psykolog.  

På baggrund af de indhøstede erfarin-
ger besluttede Gladsaxes skolemyndig-
heder at gøre observationskolonien til 
en permanent foranstaltning. I 1961 
købte kommunen grunden i Stavreby 
med henblik på at bygge en institution 
til formålet, men på grund af byggestop 
i det offentlige måtte man foreløbig 
fortsætte på Loddenhøj. På grund af de 
primitive forhold udsendte man stadig 
kun sommerhold med skiftende, ud-
sendte lærere. Men presset på elevplad-
serne var stadigt voksende, hvorfor 
man ønskede at gå over til helårsdrift.  

Pr. 1. august 1963 ansatte kommunen 
en af sine lærere som forstander og 
konsulent for specialundervisning. Han 
måtte i første omgang forestå en om-
fattende istandsættelse og modernise-
ring af bygninger og lokaler, så at stedet 
blev egnet til helårsdrift. Den første 
vinter måtte man leve med, at alle radi-
atorer var anbragt på væggene modsat 
vinduerne, og at varmesystemet ofte 
svigtede. Børnene sov i køjesenge i to 
soverum. I køkkenet betjente man sig 

af et kulfyret komfur. Undervisningen 
foregik i spisestuen og møblementet 
var generelt nedslidt. Efter istandsættel-
sen, der var færdig til starten af skole-
året 64/65, blev elevtallet gradvist udvi-
det til 18 – 12 pladser til Gladsaxe og 
seks til Gentofte – og personalestaben 
blev øget tilsvarende.  

I de følgende år gik udviklingen hurtigt 
fra kolonistatus til kostskole, og fra 
observation til pædagogisk behandling.  
Samarbejdet med elevernes hjem og 
hjemlige skolevæsen intensiveredes, og 
længden af den enkelte elevs ophold 
tilpassedes efter elevens behov, så der 
skete en løbende udskiftning af elever 
året igennem. 

Da det samlede pædagogiske personale 
flyttede med fra Loddenhøj til Jungs-
hoved, bevaredes og overførtes også 
den gennem årene oparbejdede pæda-
gogiske ekspertise, som en værdifuld 
pædagogisk ”startkapital”. 

Ud over iøjnespringende forbedringer 
med hensyn til plads og indretning er 
de væsentligste forandringer i forbin-
delse med flytningen: Opdelingen i 
afdelinger og den geografiske placering 
nærmere betjeningsområdet. 

Ved overflytningen blev status officielt 
ændret til ”skole” og forstanderen ud-
nævnt til skoleinspektør. 

I forhold til den indledende beskrivelse 
af skolen er der sket utroligt få ændrin-
ger i løbet af de mange år. Næsten alt 
personale bor nu uden for skolen, hvil-
ket har givet mulighed for ændret brug 
af visse lokaler. Den mest indgribende 
forandring er dog den gradvise over-
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Jungshoved Pensionistforening har 
afholdt generalforsamling. Der var 
tilmeldt 80, hvilket var flot, men des-
værre blev der frafald på grund af syg-
dom. Generalforsamlingen var hurtigt 
overstået, da de, der var på valg, stod til 
genvalg, og der var ingen protest. Så 
bestyrelsen er uændret. 

Onsdag 13. juni har vi tur til Knuthen-
borg Park med guidet rundtur i parken, 
hvilket nok giver større udbytte af be-
søget. Prisen er 350,00 kr. for entre, 
spisning og kaffe. 

Den 13.-15. august har vi tur til Søn-
derjylland, hvor vi også bliver guidet 
rundt, denne gang på Valdemar Slot og 
Danfoss Univers. Vi skal bo på Scandic 
Hotel i Sønderborg. Prisen er 3090,00 

kr., men alt er betalt, man skal blot 
have lommepenge med. 

Til september har vi 60-års jubilæum. 
Fredag 27. september er der reception i 
forsamlingshuset kl. 9.00-11.00. Om 
aftenen er der spisning for medlem-
mer. 

Da foreningen blev startet, kostede et 
medlemskab 1,25 kr. Der var 12, der 
havde sagt ja til at starte. Bankospillene 
blev rigtig startet op i 1959, hvor der 
var en indtægt på 153,00 kr. og udgifter 
på 58,60 kr., så overskuddet hed 94,40 
kr. Efter bøgerne var der én, der spon-
sorerede kyllinger som gevinst. Husle-
jen til forsamlingshuset var 15,00 kr. 

 PBV Karen  

gang fra betjening af to kommuner 
med hver et fast elevtal til den nuvæ-
rende ordning, hvor alle kommuner i 
det tidligere Københavns amt kan kø-
be sig ind på ledige pladser gennem 
Gladsaxe kommune, der stadig er ejer 
af skolen.  

Bøgestrøm Skoles pædagogiske 
mål er stadig det samme: At kortlægge 

belastende forhold i elevens tidligere og 
nuværende situation og i videst muligt 
omfang at skabe og understøtte æn-
dringer i eleven og hjemmiljøet, der gør 
det muligt for eleven at fungere socialt 
og skolefagligt i overensstemmelse 
med sine iboende evner. 

 

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

På forhånd tak 
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Siden sidst har vi 
haft dialogmøde, 
hvor politikerne 
Kurt Johansen, 
Lena Schroll, 
Asger Diness 
Andersen og Bo 
Manderup fra 

byrådet deltog. Der var mødt omkring 
60 borgere op, og det var dejligt at se så 
mange. 

Et af de helt store spørgsmål var bus-
trafik på Jungshoved, hvor telebusserne 
forsvinder til december. I stedet får vi 
”Flextur”, som er en slags taxaordning; 
men noget billigere. Det vil tilsynela-
dende komme til at koste 24 kr. x 2 for 
at komme til Præstø og hjem igen. Vi 
har protesteret, både på mødet og i 
Sydsjællands Tidende over, at det er alt 
for dyrt, og vi håber på og har et halvt 
løfte om, at der også kommer en eller 
anden form for busløsning.  

Vi havde også vores Lokale Udvik-
lingsPlaner (de såkaldte LUP) på dags-
ordenen. Der blev orienteret fra de 
små udvalg om de mange initiativer, 
der er i gang rundt omkring. Den 27. 
maj tager to medarbejdere fra kommu-
nen sammen med alle interesserede 
rundt og ser på gadekær. Vi har planer 
om at gøre disse små åndehuller mere 
attraktive og indbydende, så folk vil 
bruge dem mere. 

Vi stillede spørgsmål om vandkvalite-
ten i Noret, Bøgestrømmen og indsej-
lingen til Præstø Fjord. Fagsekretariatet 

Natur har undersøgt det, og området er 
i en ”ikke god kemisk tilstand”. Det er 
staten, der har opsyn med havene. Man 
kan læse mere på  
http://miljoegis.mim.dk/cbkort? 
profile=miljoegis_vandrammedirektiv 
2011.  

I lokalrådet var vi tilfredse med mødet. 
HUSK at komme på Lokalrådets mai-
lingliste, hvis du ikke allerede er det. Så 
får du tilsendt dagsordener, referater, 
alle former for arrangementer, aktivite-
ter m.m. Tilmeld dig på hjemmesiden 
www.jungshoved.net eller direkte til 
Gerda på: marensminde@gmail.com. 

Den 15. april var vi værter for Lands-
byforums formandsmøde (sammen-
slutning af lokalråd i Vordingborg 
Kommune). Vi viste skolen frem, og 
Lise fortalte om skolens historie og alle 
de aktiviteter, der foregår der. Gæster-
ne var imponerede af vores fantastiske 
hus, og ”meget misundelige”.  

HUSK, at vi har generalforsamling 6. 
juni. Vi håber, rigtig mange møder op. 
Tænk på, om det ikke er noget for 
DIG at yde et stykke arbejde for dit 
dejlige lokalsamfund. 

Lokalrådet 
Gerda Silke Holm 
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Da jeg sad og skrev dette her, var sne-
en lige smeltet. Den 4. marts hørte jeg 
den første solsort synge. Det varede så 
ikke så længe, før den stoppede med 
det! For gud hjælpe mig, om ikke vi 
skulle have et lag sne til!  Den 
”Globale” opvarmning studser man 
over. 

Jeg syntes, at det tog sin tid i år, før vi 
kunne mærke foråret. Men når der 
først kommer varme, eksploderer det. 
Myggene skal i hvert fald ikke have 
mange solskinstimer, før de sværmer 
og stikker en i nakken! Den 12. april så 
Kristian Molter to landsvaler. Den 14. 
april prøvede jeg at flække mit sidste 
brænde, og mens jeg gjorde det, kom 
der nok ca. 500 sangtraner forbi, i flok-
ke på ca. 100 stk. Weekenden før drog 
bramgæs, grågæs og canadagæs nordpå 
for at lave sig et kuld gæslinger. Det 
sker ganske automatisk hvert år, uden 
at de har de fjerneste spekulationer 
over krisetider, skolekonflikter og glo-
bale opvarmninger. Det er en drift, vi 
gudskelov ikke er herre over. Når først 
man oplever alt det, er man ikke i tvivl 
om, at foråret kommer. 

Vi jægere har haft en god sæson, bort-
set fra at søfuglene kom rimeligt sent. 
Canadagæssene kom nærmest først, da 
det blev forbudt at skyde dem. Jægere 
har nok alle sammen et ønske om, at 
der kom lidt lempeligere regler for jagt 
på gæs i Danmark. For ikke at tale om 
duerne, som først må skydes 1. novem-
ber. Der er de allerede fløjet deres vej. 

Men det er nok et EU-regulativ, som 
man heller ikke skal kunne forstå. 

Vores billardafslutning på skolen blev 
vundet af Finn Christiansen, Smid-
strupvej, Tine Besser, Rugvænget samt 
Ernst (Fido) Jensen, Stavreby Strand-
vej. Stort tillykke til dem. Og tak for en 
hyggelig sæson. 

I strandjagtforeningen har vi som sæd-
vanlig vores lille projekt med geder på 
Degneholm. Vi har erfaret, at de gør et 
godt stykke arbejde i sommerens løb 
med at græsse af. Den første weekend i 
august tilbyder vi interesserede at kom-
me over på øen. Du/I skal blot kon-
takte mig: Morten Larsen, tlf. 24 83 97 
76, så vi kan arrangere både til trans-
port derover. Selve tidspunktet kan jeg 
ikke komme nærmere ind på. Det be-
stemmer vejrguderne! 

Ellers har vi vores hornfiskekonkurren-
ce i Kr. Himmelfartsferien. Og som 
noget nyt – lerdueskydning på Stavreby 
Havn 20. juli inden byfesten. Det er 
faktisk muligt at komme og prøve, 
selvom man ikke har jagttegn, fordi vi 
har instruktør denne dag. Vores fugle-
skydning må vi desværre aflyse i år 
grundet manglende interesse, men vi 
håber at få det op at stå næste år. Hvis 
man er i tvivl om datoerne for vores 
aktiviteter, står vores program på op-
slagstavlen på Stavreby Havn. 

Ellers vil jeg bare ønske jer alle sam-
men KNÆK OG BRÆK og en rigtig 
god sommer! 

Morten Larsen, Bønsvig Strand  

Præstø og omegns Strandjagtforening 
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SE HER! 
Den første weekend i august (3. eller 4.8.) tilbyder 

Strandjagtforeningen 
alle interesserede en spændende tur til Degneholmen. 

Du/I skal blot kontakte Morten Larsen for tilmelding 
senest 28. juli på tlf. 24 83 97 76. 

Strandjagtforeningen arrangerer transport 
til Degneholmen fra Stavreby Havn. 

Der vil være et mindre antal redningsveste til rådighed, men vi 
opfordrer alle, som har mulighed for det, 

til selv at medbringe redningsveste i rette størrelse. 

Kurt vil trylle lækre flæskestegsburgere 
og bøfsandwich frem på grillen til 30 kr. pr. stk. 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand. 

Den endelig dato (3. eller 4. august) 
og tid for turen vil være afhængig af vejrguderne. 

Søg derfor nærmere oplysninger på lokalrådets hjemmeside:  
www.jungshoved.net fra 2.8., 

eller kontakt Morten Larsen på selve dagen. 

http://www.jungshoved.net/
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I sidste nummer af bladet skrev jeg, at 
sæsonen ville slutte med Åbent hus i 
april, når foråret og haverne kalder. 
Sådan gik det nu ikke helt!  

Sne, sne og atter sne, til glæde og be-
svær. Lørdag 23. marts holdt vi åbent 
hus i skolen. Hele fredagen blev skolen 
pyntet op til forår med påskemarked, 
blomstermarked, café, værksteder m.m. 
Alle krydsede fingre for godt vejr og 
mange besøgende. 

Vi vågnede til vild snestorm! Sneploven 
prøvede at holde de store veje åbne, 
det føg og sneede hele dagen – faktisk 
havde sneen drysset uden ophold de 
sidste fem dage, så driverne var allerede 

høje. Vi arrangører mødtes på skolen 
ved 8.30-tiden – altså de, der kunne 
komme frem! ”Der kommer da ikke et 
øje i dag,” blev der sagt, og alle var 
enige om, at så måtte vi, der var kom-
met frem, få en hyggelig dag med hin-
anden! Mad var der i hvert fald nok af, 
og humøret og optimismen fejlede ikke 
noget, alle tog det med godt humør. 
Nogen var endda gået helt fra Rone-
klint med kniplebrættet under armen! 

Men folk på Jungshoved er jo vant til, 
at vejret driller, og der kom faktisk rig-
tig mange i skolen alligevel. Måske lidt 
færre end ellers, men hele dagen kom 
der gæster. Der var 15 pensionister på 
gulvet til gymnastik kl. 10.30. Bagefter 
var der ca. 40, der kikkede på de to 
gymnastikdrenge Peter Andreas og 
Kasper Nerup, der lavede en meget 
flot opvisning – vi kan godt forstå, at 
de er blevet Danmarksmestre med 
deres hold. Tak til jer og jeres forældre, 
fordi I kom.  

I østlokalet var der som altid et meget 
flot påskemarked, og blom-
sterdamerne solgte fine 
dekorationer til fordel for 
skolen – salget indbragte 
1150 kr., som vi siger tusind 
tak for. 

I den gamle lærerbolig var 
der udstilling af sjove hatte, 
strikkearbejder m.m. Kni-
pledamerne lavede smukke 
ting af det tyndeste, fine 
tråd, og i sofaen hyggede 
strikkedamerne sig med 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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strikkepinde og Børge, der 
havde lavet smukke ting af 
træ og horn. Flere fik også 
lejlighed til at se nærmere 
på boligen, som jo lejes ud 
til overnatning. Efterføl-
gende har der været et par 
bestillinger. Det var jo dej-
ligt. Den gamle lærerbolig 
er god, hvis man skal have 
mange overnattende gæster 
og mangler sengepladser. 

I vestlokalet havde amatør-
fiskerne lavet en fin udstil-
ling af bl.a. ruser, og der var ”gæt en 
fisk”-konkurrence, som blev vundet af 
Mette Nielsen og Knud Jacobsen. Jo-
pies malehold udstillede deres malerier, 
og SOS børnebyer havde sjove aktivi-
teter for børn samt en lille bod med 
forskellige håndlavede ting. Man måtte 
dukke sig ude på gangen, når flødebol-
lemaskinen sendte flødeboller i luften!  

I omklædningsrummet var der café, alt 
blev udsolgt – måske var folk nødt til at 
blive lidt længere på grund af sneen? På 
gangen var der information om lokalrå-
det, i biblioteket kunne man deltage i 
”gæt en bog”-konkurrence, og tog man 
turen ovenpå til tegnestuen, kunne 
børnene komme på skattejagt og male 
fuglebilleder til gymnastiksalen. Skatte-
jagten blev vundet af Vitus Pedersen, 
Bønsvig. Tillykke. Billederne blev fine 
og bliver hængt op snarest.  I tegnestu-
en var der også information om 
”Naturrum Præstø Fjord”. Hos strand-
jægerne blev der savet og hamret fugle-
kasser og lavet ”jagtprøver”. Schweiss-
hundene måtte desværre melde fra, 

men i klubhuset var der åbent for 
bordtennis og bordfodbold.  

Så Åbent hus blev igen i år en dejlig 
dag og tak til alle jer, der trodsede sne-
stormen. 

Da foråret ikke ville komme, besluttede 
vi at forlænge sæsonen til 1.5. for dem, 
der gerne ville. Og det var der mange, 
der tog imod: Badmintonspillerne, pen-
sionisterne om tirsdagen, strikkedamer-
ne, knipleholdet, rusesyerne, strandjæ-
gerne m.fl. Fra ”strikkecafeen” fik jeg 
denne hyggelige hilsen: 

Som du nok har fornemmet, er vi 
vokset til en rigtig hyggelig grup-
pe.  Hen over vinteren har vi været 
syv eller otte hver gang – og vi har 
nogle rigtig humoristiske personer, 
der hver især bidrager til en ikke 
kun hyggelig, men ofte utrolig mor-
som aften. Så vi fortsætter med 
glæde! 
Kærlig hilsen Lise Særslev 

Men skolen går ikke i dvale med for-
årets komme: Den 15. april holdes der 
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formandsmøde for alle lokalråd på 
skolen. Den 21. april har vi affaldsind-
samling, og 2. maj er der et spændende 
foredrag, ”Kampen om vejret”, arran-
geret af Foreningen Norden i samar-
bejde med skolen og projekt 
”Forskerdøgn”. Der er diverse ud-
valgsmøder og generalforsamling i 
lokalrådet 6. juni m.m. Og så byder vi 
velkommen til alle ”lejrskolerne”. De 

første, studerende fra DTU, kommer 
25.4. Vi håber, de alle får nogle gode 
dage på vores smukke halvø.  

Vi arbejder for tiden på opsætning af 
lydisolerende lofter i køkkenet og sene-
re i øvrige lokaler. Håber, det er klar 
inden ny sæson starter til september. 

På gensyn og venlig hilsen 
Styregruppen for Jungshoved Skole, 

Lise Jacobsen 

Amatørfiskernes rusesyningshold 

Gert Jensen fra Amatørfiskerfor-
eningen fortæller, at de har haft en 
meget vellykket sæson på foreningens 
rusesyningshold på Jungshoved Skole. 
Der har været op til 11 deltagere, som 
under Claus Jørgensens meget kyndige 
vejledning har fået repareret gamle og 
fået syet nye ruser og garn til årets fi-
skeri. Gert fortæller, at det drejer sig 
om reje- og åleruser samt skrubbe-, 
aborre- og ørredgarn. Rusesyningshol-
det går i gang igen den første tirsdag i 
december.  
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Jungshoved Idrætsforening 

fejrer 100-års jubilæum 

lørdag 22. juni, 2013 
 

Det vil glæde os at se alle med tilknytning til og interesse for foreningen 
til reception 

i klubhuset fra kl. 11.00 til 13.00. 

Se billeder og effekter fra JIF gennem de sidste 100 år. 

Efter receptionen vil der være idrætsleg for børn på plænen, mens der 
afholdes fodboldturnering med besøg fra bl.a. HB Køge U19 Division, 

Vordingborg, Brøndby med flere. 

Gratis entre hele dagen. 

Jubilæumsmiddagen afholdes ved klubhuset kl. 18.00. 

Festarrangementet koster 175 kr. Drikkevarer købes til gode priser. 

Musik med Nicolaj Rysager og Jonas Bækkeskov. 

Med venlig hilsen JIF’s bestyrelse 

Billetter til festen kan købes hos 

Rema 1000 i Præstø, 

Ugledige Brugs 

og Vestergaard Landhandel 

til og med 20. juni 2013. 
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Nyt fra Jungshoved Idrætsforening 

Jungshoved Idrætsforening 
fylder 100 år 

På Jungshoved bor en gammel dame, 
som i år bliver 100 år. Hun har haft 
mange kriser i løbet af årene, men er 
altid kommet stærkt igen og lever i bed-
ste velgående. 

Damen hedder JIF – Jungshoved 
Idrætsforening. 

Foreningen startede i 1913 med gym-
nastik, men har i dag flere aktiviteter. 
JIF har skiftet navn mere end én gang i 
de 100 år, men uanset hvad foreningen 
har heddet, har det altid været lokal-
samfundets idrætsforening. 

De første gymnastikredskaber, som 
blev fundet på loftet af forsamlingshu-
sets hestestald, var fra en længst svun-
den tid, da en skytteforening havde 
eksercits i forsamlingshuset. Gymna-
stiklærerne dengang var hovedsagelig 
hjemvendte befalingsmænd. Derfor 
blev de stående øvelser også præget af 
militær eksercits med krav om præcisi-
on… Den var nok ikke gået i dag. 

Ved generalforsamlingen i 1917 blev 
den første kvinde valgt ind i bestyrel-
sen. I 1984 var der for første gang kvin-
deflertal i bestyrelsen. Dette var åben-
bart så stort, at det kom i avisen. I dag, 
2013, er der fire kvinder og fem mænd. 

Igennem årene har der været både 
kvinde- og herrehåndbold. Mange fod-
boldhold: Veteran-, oldboys-, senior-, 
dame-, junior-, drenge-, miniput-, 
mikro- og puslingefodbold. Der har 
været bordtennis og badminton både 

på Jungshoved Skole og i Præstø Hal-
len. Desuden har JIF haft mange gym-
nastikhold med opvisning i forsam-
lingshuset og på skolen frem til år 2000. 
Damer, herrer, drenge, piger, spring og 
puslinge. I mange år havde JIF kondi-
ture, hvor hele familien på ruter af for-
skellig længde på cykel, til hest, på rulle-
skøjter eller til fods kunne finde poster 
med spørgsmål og deltage i en slags 
bankospil. Ud over idræt har der også 
været dilettantforestillinger. 

De første håndboldbaner og fodbold-
baner blev fundet på grønne områder, 
som flinke landmænd stillede til rådig-
hed. Derfor varierede spillestederne 
meget. Træning foregik om søndagen, 
og derfor måtte flere unge ikke spille, 
da man mente, det var ugudeligt at 
spille bold i kirketiden. 

Det nuværende klubhus blev bygget i 
1978 med hjælp fra mange frivillige. 
Før da havde klubben hjemme i en 
bilgarage, og klubben har også været 
hjemmehørende i forsamlingshuset. 

I 1990 startede foreningen en svømme-
afdeling op, som hurtigt blev en stor 
succes. I 2006 fusionerede JIF med 
Præstø Svømmeklub, da de ikke kunne 
samle frivillige nok. I dag er der 250 
svømmere. 

Igennem næsten alle 100 år har der 
været holdt fastelavnsfester. I de gode 
gamle dage foregik det skam også til 
hest. Der har været holdt utallige som-
merstævner med boldspil og leg med 
efterfølgende fest i et stort telt. Oprin-
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deligt med presenninger over gamle 
drivhusbuer, i dag mere luksuøse telte. 

Medlemstallet har varieret meget, i 
1983 var der 190 aktive medlemmer. I 
starten af 2000 var vi oppe på ca. 500 
medlemmer. Nu i 2013 har vi ca. 320 
medlemmer. 

Det er desværre blevet sværere at finde 
tid til frivilligt foreningsarbejde. Derfor 
er det også sværere at få instruktører, 
hvilket så igen betyder, at vi ikke kan 
tilbyde så mange aktiviteter, som for-
eningen egentlig gerne vil. 

2005 blev året, hvor vi prøvede noget 
helt nyt, nemlig at afholde traktortræk 
på Jungshoved. Vi startede med et en-
dagsstævne, hvor der kom 520 tilskue-
re og 24 traktorer. Nu foregår det over 
en hel weekend med 50 traktorer og ca. 
2000 tilskuere. Det er blevet en stor 
succes, hvor der kommer trækkere og 

publikum fra hele Sjælland og sågar 
også fra Jylland. Traktortrækket er en 
stor gevinst for foreningen, da over-
skuddet er med til at betale for klubhu-
set og udgifter i forbindelse med huset.  

I 2005 var JIF med til at starte det nye 
forenings- og sogneblad JUNGSHO-
VED. 

I dag har vi svømning, fodbold, bad-
minton, basketball, billard og volleyball. 

Nye ideer har været oppe og vende så-
som: løb, cykling og krolf (kroket-golf). 
Til efteråret vil vi samle øens unge til 
hygge i klubhuset med computere, 
mad, slik, overnatning og andet hygge-
ligt. 

Lørdag 22.6.2013 afholder vi JIF’s 100-
års fødselsdag på stadion. Se nærmere 
andet sted i bladet. 
Med venlig hilsen 

Jungshoved Idrætsforening  

Torsdag 21. februar 2013, blev der af-
holdt generalforsamling i JIF. Ud over 
bestyrelsen valgte 6 at møde op! Vi 
havde nok håbet, at der ville komme 
nogle flere, da der gik rygter om, at vi 
var ved at lukke. 

Men Jungshoved lukker ikke, vi skal 
holde vores 100-års jubilæum 
22.6.2013, og vi glæder os. 

Vi havde en hyggelig men anderledes 
aften. Da der ikke kom flere, var der tid 
til debat, og der blev vendt mange ting.  

Tak til Hanne Madsen, som klarede det 
til ug som ordstyrer. 

Stor tak til Max, Henriette og Brian for 
det store stykke arbejde, I har lagt i 
klubben. Held og lykke fremover til jer. 

Den nye bestyrelse består nu af følgen-
de: 

Formand Bjørn Refsgaard, næstfor-
mand Majbritt Nielsen, kasserer Anita 
Harritz, sekretær Pernille Nielsen. 

Øvrige medlemmer: Merete Larsen, 
Bent Larsen, Jesper True. Suppleanter: 
Kurt Andersen, Henrik Pedersen. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i JIF 

Generalforsamling i Jungshoved Idrætsforening 
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Så har vi haft den årlige distancesvøm-
ning. Der blev svømmet på livet løs og 
sat mange personlige rekorder. Læng-
ste distance blev 7500 m svømmet af 
Oskar Milo (11 år). 

Tilsammen var vi i alt 120 personer, 
der deltog, og der blev i alt svømmet 
186.475 m svarende til et gennemsnit 
på 1554 m pr. person. Så det var jo 

ikke så ringe endda . 

Der blev i alt svømmet lidt færre meter 
end sidste år, men der deltog også fær-

re personer. Til gengæld er gennem-
snitsdistancen øget fra 1489 m til de 
nævnte 1554 m pr. person. 

Svømmesæsonen er ved at være slut. 
Sidste dag i svømmehallen bliver man-
dag 13. maj. 

Efter sommerferien vil vi have de sam-
me timer i svømmehallen som nu, og 
forventet opstart vil være uge 35 (26.8.-
30.8. 2013). 

Connie Dalsgaard, JIF 

Nyt fra JIF svømmeafdeling 

Vi har ikke billeder fra distancesvømningen, men her er nogle fra det sidste svøm-
mestævne, vi arrangerede i januar 2013: 

Her er så alle svømmerne med deres medaljer 

Her er pigerne færdige med 50 m bryst 
Der gøres klar til start i drengenes 25 m fri 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Juni-september 2013 

  Jungshoved Allerslev 

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

2. s. e. trin. 9. jun. 10.30 Ingen 

3. s. e. trin. 16. jun. 9.00 10.30 

4. s. e. trin. 23. jun. 20.00 Ingen 

5. s. e. trin. 30. jun. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

6. s. e. trin 7. jul. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

7. s. e. trin. 14. jul. Ingen 10.30 Jesper Blomgren 

8. s. e. trin 21. jul. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

9. s. e. trin. 28. jul. 10.30 Ingen 

10. s. e. trin. 4. aug. Ingen 9.00 

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

12. s. e. trin. 18. aug. 10.30 Ingen 

21. aug. 19.00   

13. s. e. trin. 25. aug. Ingen 10.30 

14. s. e. trin. 1. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

15. s. e. trin. 8. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

16. s. e. trin. 15. sep. Ingen 10.30 

17. s. e. trin. 22. sep. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

25. sep.   19.00 

18. s. e. trin. 29. sep. 10.30 Ingen 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 
Torben Møllenbach 
Allerslev Præstegård 
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: 
55 99 60 17 og på mail: tom@km.dk. 
Mandag: Fridag for præst og personale, 
og kirken er lukket for kirkelige hand-
linger. 

Organist Elena Stilling 
21 26 66 08 

Kirkesanger Bodil Agerbo 
25 14 07 94  

Kasserer 
Revisor Tommy Nielsen 
Strandgårdsvej 23, Præstø 
55 99 12 09 

ALLERSLEV 
Graver Leo De Jong 
55 99 61 68 
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 
Tove Grundtvig 
55 99 60 92 

Kirkeværge 
Rita Larsen 
55 99 60 30 

JUNGSHOVED 

Graver Poul Hansen 
55 99 90 99 
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 
Mai-Britt Bille 
22 41 92 17 
e-mail: mai_britt_bille@hotmail.com 

Kirkeværge Eli Frandsen 
55 99 91 99 

http://www.jungshovedkirke.dk 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der 
altid er mulighed for at få en kop kaffe 
(eller te) og en snak efter højmessen. 

Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. 
gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én 
gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og 
Jungshoved sogne), kører kirkebilen til 
denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan 
også bestilles til alle kirkelige arrange-
menter i Allerslev Præstegård og Jungs-
hoved Rejsestald.  Det koster 5 kr. at 
benytte kirkebilen, der kører fra begge 
sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde 
sig dagen før inden kl. 12 hos 
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller 
88 70 06 40 

Med venlig hilsen, 
Jungshoved Menighedsråd 
 

Sommerferie:  
Torben Møllenbach ugerne 27-29 (1.-21. 
juli) 

Jesper Blomgren ugerne 30-32 (22. juli-
11. aug.)  
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske 
senest to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres 
en omsorgs- og ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på www.personregi-
strering.dk – hvor man også kan få god besked i vejledningen bag på blanketten.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Henvendelse i øvrigt til 
sognepræst Torben Møllenbach, 
Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø. 
Tlf.: 55 99 60 17 eller e-mail: tom@km.dk  

Kirkenyt 
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Ferie:  
Jeg holder sommerferie i perioden 1.-21. juli, begge dage inkl. I min ferie henviser 
jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, tlf. 55 98 10 19 eller e-mail jbb@km.dk. 

Her kan man få attester, anmode om dåb, vielser og henvende sig angående bisæt-
telser eller begravelser. 

Torben Møllenbach 

Efterårets arrangementer 
Foredrag, koncerter og udflugter for 
efteråret 2013 er endnu ikke tilrettelagt, 
men bliver offentliggjort efter sommer-
ferien. 

Som sædvanligt samler vi alle arrange-
menterne i en lille folder, og hvis man 
ønsker at modtage en sådan, når den 

udkommer, er man velkommen til at 
kontakte mig, og jeg vil sende den. Er 
man interesseret i at modtage et ny-
hedsbrev om arrangementerne i efter-
året, henvender man sig ligeledes til 
sognepræsten. Se under PRAKTISKE 
OPLYSNINGER. 

Teatertur til København 
Den 12. april 2013 var vi 54 forvent-
ningsfulde teatergængere, som tog med 
bus til Det kongelige Teaters Skuespil-
hus i København for at se Henrik Ib-
sen-stykket ”Vildanden” om livsløgnen 
med det berømte citat om, at ”tager 
man livsløgnen fra gennemsnitsmenne-
sket, så tager man lykken fra ham med 
det samme”. Det var en meget tanke-
vækkende oplevelse.  

Vi som arrangører glæder os hvert år til 
disse teaterture, og vi synes, at det er en 
kærkommen lejlighed til at få hilst på 
de mange mennesker, der kommer 
både fra Allerslev og Jungshoved sogne 
og fra omegnen. Også til næste forår vil 
vi arrangere en teatertur. Endnu ved vi 
ikke, hvilken forestilling der bliver tale 
om, da teatrene endnu ikke har offent-
liggjort deres programmer. Men mere 
om det i løbet af efteråret. 

Stina og Torben Møllenbach 

Sankthansaften 
Det er efterhånden en fast tradition at 
samle folk fra nær og fjern og holde 
sankthansaften i Jungshoved Kirke og 
på den nærliggende slotsbanke. 

Arrangementet begynder med gudstje-
neste i kirken kl. 20.00. Kl. ca. 21.30 

tændes bålet ved slotsbanken, og traditi-

onen tro synger man Midsommervisen og 
Jungshovedvisen. 

Inden da og efter gudstjenesten er det mu-
ligt at købe kaffe, te, saftevand og kage i 

Rejsestalden. Alt sammen til en meget 
billig penge.  
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Næste års konfirmander 
Selvom konfirmationerne i kirkerne og 
festlokalerne er godt i gang, når dette 
blad udgives, så er der mange, som så 
småt er begyndt at tænke på næste års 
konfirmation, og man har måske allere-
de bestilt lokaler i den nærmeste om-
egns kroer eller 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.  

Eleverne i de kommende 7. klasser på 
Præstøskolen får sidst i maj nærmere 
besked om tilmelding til konfirmations-
forberedelse, om hvor den skal foregå 
og andre praktiske ting.  

Jeg vil allerede her minde de kommen-
de konfirmander og deres forældre om, 
at forberedelsen begynder i ugen efter 
efterårsferien, og at konfirmationerne 
2014 finder sted i Jungshoved Kirke 4. 
maj og i Allerslev Kirke 11. maj. Begge 
søndage begynder gudstjenesten kl. 
10.30. 

På billedet ses nogle af dette forårs 
konfirmander en forårsdag i marts ved 
Jungshoved Kirke. 

Man er i øvrigt velkommen til at kon-
takte mig om nærmere oplysninger. Se 
under PRAKTISKE OPLYSNIN-
GER. 

Torben Møllenbach 
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Fugle på Jungshoved 

At kikke på fugle er for mig en måde at 
holde øje med den omkringliggende 
naturs tilstand. Mange af os på Jungs-
hoved bor i det åbne land, og vi har 
derved mulighed for i vores dagligdag 
at overskue og nyde store naturområ-
der. Som nogen siger: alt er natur! No-
get blot mere kulturpræget end andet. 
Fuglelivet i en skov er måske mere 
uberørt og koncentreret, men til gen-
gæld er det i det åbne land, at vi på 
afstand kan holde øje med fuglelivet i 
det daglige. Dansk Ornitologisk For-
ening har i disse år øjnene rettet mod 
fuglelivet i det åbne land. Man har især 
fokus på de arter, der stadig er alminde-

lige, men er gået betydeligt tilbage i 
antal i nyere tid. Sanglærken og agerhø-
nen er to kendte repræsentanter.  

Sanglærken, som vel er den mest kend-
te fugl i det åbne land, har fået det svæ-
rere og er halveret i antal siden 1970. 
Markernes størrelse, intensiteten og 
mindre variation i afgrøderne menes at 
have noget af skylden. I England, hvor 
man fra sanglærkens synsvinkel har 
samme problem, er der lavet forsøg 
med såkaldte lærkepletter i markerne. 
Man har lavet nogle aftaler med samar-
bejdsvillige og interesserede landmænd, 
hvor de løfter såmaskinen i fx 3-4 me-

Sanglærke. Fotograf  Jan Skriver (DOF) 
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ter og skaber små udyrkede lærkeplet-
ter. 

Disse små, halvbare pletter er tilsynela-
dende meget værdifulde for lærker, 
agerhøns, viber og andre fugle i ager-
landet. Den røde tråd i det hele er de 
små insekter, som fugleungerne skal 
leve af i den første tid. De findes mest, 
hvor jorden får lys og varme, altså hvor 
den er bar. Det er vigtigt, at pletterne 
ligger ude midt på marken, da områder 
med træer og hegn undgås af disse 
slags fugle på grund af faren for rovdyr. 
Det er også vigtigt, at man sparer sprøj-
temidler og gødning lige netop her. Det 
er klart, at høstudbyttet fra den lille plet 
mistes af landmanden, men proportio-
nerne er ikke voldsomme, hvis man 
har meget store marker, og det er jo 

netop her, det især er tiltrængt. Et lille 
regnestykke: en plet på ca. 15 m2 pr. 5 
ha betyder 0,0003 % tab på høstudbyt-
tet! Og regner man det lille, men for-
modentlig stigende jagtudbytte med, er 
der vist ikke noget tabt.  Det er dog 
oplagt, at man bruger i forvejen bare 
pletter som fx små pytter og sparer 
eftersåningen. 

Dansk Ornitologisk Forening leverer i 
øvrigt rødvin til landmænd, der officielt 
har tilmeldt sig en sådan ordning.  
Danmarks Jægerforbund er også i gang 
med lignende projekter med fokus på 
især agerhønen. Det kunne man høre 
til en god debat- og foredragsaften i 
Bårse Samlingshus den 19. februar 
2013.  

Sune Madsen 

Sanglærke på en bar plet. Fotograf Jan Skriver (DOF) 
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Jeg er født på Lolland i 1945 og boede 
indtil maj 1955 i Skelby ved Gedser 
samt Sydstofte ved Nykøbing Falster. 
Mine forældre, Harry og Solvejg Søren-
sen, kom til Jungshoved i maj 1955. De 
boede på Fuglsangvej. Min far arbejde-
de som traktorfører hos Matzen på 
Søbygård. Min mor gjorde rent samme 
sted. 

Jeg startede i Roneklint Forskole hos 
frk. Andersen. Efter tre uger rykkede 
jeg op i Jungshoved Skole, hvor jeg 
havde frk. Lund og hr. Nørskov som 
lærere. Jeg kan huske, at vi altid skulle 
lære salmevers udenad, og at frk. Lund 
altid sad og ordnede negle. Hr. Nør-
skov husker jeg som en god og retfær-
dig lærer. Når man havde lavet ballade i 
gården eller skulle sidde efter, skulle 
han altid ”plukke en høne” 
med én. Og så gik han altid 
og spillede på sin violin. Når 
der var klapjagt, fik man fri 
fra skole og gik med som 
klapper i skoven. Jeg kan hu-
ske, at jeg bare gik hjem, når 
jeg skulle sidde efter hos lærer 
Bille. Det gad jeg bare ikke. I 
frikvarterer gik man over til 
Bager Anna og købte 10-øres 
kager. 

Når jeg havde fri fra skole, 
havde jeg et par gange om 
ugen arbejde hos Brugs Jens 
med oprydning og diverse 
samt kørte varer ud med Tor-
kild Kaspersen. Jeg kan hu-

ske, at der sad mange tørstige sjæle i 
brugsens baglokale. 

Mor passede også køer på Fuglsanggår-
den, hvor jeg mange gange hjalp til om 
morgenen og om aftenen. I roetiden 
hjalp jeg til med at luge roer og trække 
roer op om efteråret hos Matzen. 

En gang om ugen gik jeg til gymnastik 
efter skole og deltog i opvisning i for-
samlingshuset og var med til amtsop-
visning i Præstø. 

Konfirmationsforberedelse foregik hos 
pastor Norderø i Stavreby. Om som-
meren var vi nogle, der var samlet på 
slotsbanken for at bade og lege. 

Efter endt skoletid i 1959 blev jeg karl 
hos Inger og Åge Nielsen, som lige 
havde købt Maglehøjgård. Jeg kan hu-

Barndommens land (9) 
Af Villy Sørensen, København 
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ske, at Svend Åges far tit kom og hjalp 
til. 

I oktober 1960 kom jeg i lære hos Ford 
i Præstø. Det var hårdt at komme frem 
på cykel (siden hen på knallert) om 

vinteren i sne. Der var ikke 
noget med at komme for 
sent. Mødetiden var kl. 7.30 – 
seks dage om ugen. 

I efterårsferien hjalp jeg vogn-
mand Erik Nielsen med at 
køre roer. Det var dengang, 
man læssede med roegreb og 
siden med grab. 

Efter endt læretid rejste jeg til 
København, hvor jeg har 
boet siden. Jeg blev gift med 
Lene Nielsen fra Hyllinge i 
1975. Vi fik to børn i hen-
holdsvis 1979 og 1983. I 2005 
og 2007 blev vi mormor og 
morfar til to raske børnebørn. 

Jeg har siden 1986 haft sommerhus i 
Ugledige og kommer stadig til Jungs-
hoved en gang imellem og kan se, at 
området har ændret sig meget gennem 
årene. 

 

VÆLGERMØDE  
 

Landsbyforum, en sammenslutning af  alle lokalråd, foreninger og netværk 
i Vordingborg Kommune, arrangerer vælgermøde onsdag 11. september 
med spørgsmål, der især vedrører ”det at bo på landet”. 

Nærmere følger om tid og sted på opslag, maillisten og hjemmesiden 
www.jungshoved.net  

http://www.jungshoved.net
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BBC (Bønsvig Bicykle Club)! 

Der var engang, da jeg troede, at jeg 
kunne tænke mig til alt, hvad der hed 
motion. Jeg levede i den bedste illusion 
om, at jeg gjorde en hel del ved at dyr-
ke lidt motion engang i mellem. En 
enkelt gang kunne gøre det ud for rig-
tig god samvittighed i rigtig lang tid. 
Det er vældig svært at tillægge sig nye 
vaner, når de ikke har været en naturlig 
del af dit liv.  

Men en dag skete det for mig, at jeg 
ikke blot fra min læge men også fra 
min krop fik at vide, at jeg MÅTTE til 

at gøre noget ved mit liv – i forhold til 
motion og til at få pulsen op. Efter at 
have tøffet lidt rundt i motionscentret 
på diverse maskiner og deltaget i lidt 
spinning følte jeg bare sådan en længsel 
efter at komme ud i den friske luft. UD 
– JEG VIL, UD! følte jeg. Væk fra 
udsugning og nylon gulvtæpper. Jeg 
besluttede mig for at købe en billig 
racercykel i Bilka og planlagde, at jeg 
hver dag skulle køre Jungshoved rundt. 
Hver dag kiggede jeg ud på vindmøllen 
i Bønsvig for at se, hvilken vej jeg skul-
le rundt for at få mest mulig medvind, 
for alligevel at slippe lidt lettere (det gør 

”Ud vil jeg! Ud!” (14) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur 

Om at cykle for livet 
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jeg altså stadigvæk!). På det tidspunkt 
var jeg hjemme fra arbejde ved 15-
tiden og tog straks fat på at skifte til 
cykeltøj og rulle ud på min runde. Som 
før omtalt tager det rigtig lang tid at 
gøre nye mål til vaner. Det var tit i star-
ten, at jeg var ved at tude af ”uretfær-
dighed” over, at jeg nu i denne vold-
somme blæst, helt alene skulle tvinge 
mig af sted. Men, men... efterhånden 
gled det stille og roligt ind i en hver-
dagsrytme, og jeg kom sgu rundt hver 
dag... næsten uanset vejret. 

En dag sagde min gode ven Jørgen, at 
han da gerne ville cykle med rundt. Det 
var en fantastisk dejlig ny oplevelse at 
skulle dele vind, vejr, bakker og huller i 
vejen med nogen. Snart kom Brian fra 
Præstø med og mine naboer Steve og 
Frank. Og i dag kan vi tælle 9 stk., sta-
dig kun mandfolk, der kæmper sig 
rundt Jungshoved, det bedste vi har at 
byde ind med. Men ideen med dette er 
kun at gøre det bedste for os selv! Hver 
især. Der er ikke noget med, at det er 
for dårligt at melde fra til en eftermid-
dagsrunde – det er mest synd for dig 
selv, hvis du ikke kommer med. 

Og det er aldeles utroligt, hvordan de 
samme knap 25 km kan være SÅ for-
skellige fra den ene dag til den anden. 
Jeg har aldrig tænkt på (og det er også 
til stor undren for andre, der lytter til os 
dagligt), at man kan få så forskellige 
oplevelser af at køre det samme smuk-
ke stykke vej. Hver dag er vinden lidt 
anderledes, udsigten over Bøgestrøm-
men fantastisk med solen, eller utrolig 
dejlig medvind ned gennem Skovhuse-
vej ud mod solnedgang over Maderne. 

Og hvert hul i vejen, som ikke er blevet 
lappet, eller den ekstremt elendige as-
falt, der er kastet ud over Skovhusevej, 
er altid til diskussion, efter vi er 
”landet”. En stor del af det at cykle 
Jungshoved rundt er faktisk at dele de 
oplevelser, vi har fået på turen. Og 
følge med i, hvad vores fælles medbe-
boere laver på hus og hegn. Og så føler 
man sig altså også rigtig godt selvfed 
med sved på panden! 

Vores lille cykelklub har udgangspunkt 
i Bønsvig, hvor jeg startede for mig selv 
i 2010. For det meste skriver jeg en sms 
om, hvornår jeg har tænkt mig en run-
de, oftest mellem kl. 16.30 og 18.00 alt 
efter årstiderne. Så kan de, der er inte-
resseret, bare møde op. Man behøver 
ikke at melde tilbage, men det er selv-
følgelig rart med en ”jeg er på”! Og 
sommetider er der flere, der gerne vil 
med, og alle er velkomne. Ok – når 
sneen ligger tykt, eller der er temmelig 
våde veje, gider vi ikke, men et år var 
sidste dag nytårsaftensdag, og i år er vi 
da kommet af sted 1. marts. 

Vi kører ud fra, at alle skal med hjem 
og have det bedste ud af turen både 
fysisk og socialt. De bedste dage midt 
på sommeren, efter nogle lidt længere 
ture ind over landet, har vores bedste 
snit ligget lige omkring 32 km/t, og det 
er jeg da rå stolt over! Ellers tygger vi 
os stille slidende og prustende rundt 
med et snit på 27–30 km/t. Vi låner og 
deler udstyr og hjælper hinanden igen-
nem – det er hele formålet, og de efter-
hånden få gange, jeg har måttet køre 
alene, kan jeg jo bare sidde og glæde 
mig over, at den ekstra træning har 
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givet mig lidt bedre ben, når vi er sam-
men igen. Vi skal umiddelbart ikke 
bestige de højeste tinder eller køre 260 
km på en dag – ideen er bare at holde 
os i live og gøre noget rigtig godt for os 
selv hver især, både fysisk og socialt. 
Og det virker! Til sidst vil jeg da lige 
sige, at hvor er det dejligt med al den 

vidunderlige natur, vi har her lige uden 
for døren! 

Tak fra mig for denne gang – vi hilser 
pænt, hvis vi møder dig på vores vej, 
og ellers er du velkommen til et baghjul 
i starten. 

BBC – Andreas fra Bønsvig, Bønsvigvej 8 

Stavreby byfest 
Så er det endnu engang tid til at indbyde familie og venner til sommerfest.  

Det sker på 

Stavreby Havn lørdag 20. juli 2013 

 

Kl. 10.00-14.00 arrangerer Præstø og omegns Strandjagtforening lerdue-
skydning. 

Kl. 18.00 starter fællesspisning med medbragt mad, mens alle drikkeva-
rer købes i den velassorterede bar. 

Underholdning med Fyrpasserne. 

Desuden vil der være lotteri og konkurrencer med masser af præmier. 

Indgangsbilletten koster: 

Voksne  75,- kr. 

Børn under 14 år 30,- kr. 

Børn under 5 år Gratis  

 

Kom og vær med til et hyggeligt 
og festligt arrangement 

Festudvalget 

v/Ernst Jensen 

tlf. 20 45 80 42 
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I 2012 blev Jungshoved Høslæt-laug 
oprettet, og et høslæt arrangement blev 
afholdt på en privat eng ved Øen 
Smidstrup, hvor omkring 16 engagere-
de voksne og børn mødte op. Vi genta-
ger arrangementet igen i år, så kom og 
vær med til en hyggelig dag, og gør en 
aktiv indsats for naturen og blomster-
floret.  

Vi slår med le og fjerner det afslåede 
plantemateriale til gavn for engens Maj-
gøgeurt. Majgøgeurt trives bedst i kalk-
holdig, fugtig jord, som bliver afgræsset 
eller slået slæt hen på sommeren. 

Leslåning er et traditionelt dansk hånd-
værk. Det er en skån-
som form for naturple-
je, hvor næring fjernes 
fra arealet, og samtidig 
giver det frisk luft og 
motion for hele famili-
en.  

Engen er privatejet, og 
efter aftale med Tor-
ben Dinesen, der ejer 
Gøngegård, har vi fået 
mulighed for at pleje 

engen med leer og river.  

Hvis du ikke allerede er fortrolig med 
en le, vil naturvejleder Elise Hvelplund 
og medlemmer fra Jungshoved Le-laug 
give instruktion i leslåning på dagen, så 
du kommer sikkert i gang. Der med-
bringes leer og river til udlån.  

Der bydes på kaffe, te og kage, og vi 
slutter af med et let måltid.    

Engen kan være våd, så husk gummi-
støvler. 

Tidspunkt: Den 14. juli, start kl. 10 og 
slut ca. kl. 13. 

Mødested: Markvej i retning mod 
Øen Smidstrup, sidevej til Jungshoved-
vej overfor Hovmarken.  

Aflysning: I tilfælde af heldagsregn 
aflyses arrangementet. Kontakt natur-
vejleder Elise Hvelplund på tlf. 55 36 
25 06 kl. 9 den 14. juli for at høre, om 
arrangementet gennemføres.  

Arrangør: Jungshoved Høslæt-laug, 
DN Vordingborg og Natursekretaria-
tet, Vordingborg Kommune 

Høslætdag ved Smidstrup på Jungshoved 
14. juli 2013, start kl. 10 og slut ca. kl. 13 



40 

 

Forår på Jungshoved kan vi i skrivende 
stund kigge langt efter, men med et 
optimistisk glimt i øjet og lidt god fan-
tasi synes jeg at kunne se rabarber & 
asparges titte op af jorden, så det er 
disse to prægtige danske råvarer, jeg vil 
lave opskrifter på denne gang: 

Asparges med sauce gribiche i 
Bønsvigsk version 
Til 4 personer skal du bruge: 

1 bdt. grønne eller hvi-
de asparges, jeg hol-
der meget af de grøn-
ne, de skal nemlig 
ikke skrælles! 

Gribiche 
3 kogte æg 
1 lille bdt. dild 
1 lille bdt. purløg 
½ dl god olie 
1 spsk. gode kapers 

Æggene pilles, og blommen skilles fra 
hviden. Blommen røres m. olien, til 
den samler sig, og tilsættes hakkede 
urter & kapers samt hviden, der nu er 
hakket. Smag til med salt & peber. 

Aspargesene knækkes ved foden og 
koges ganske let i saltet vand. Kogeti-
den afhænger af tykkelsen, men de må 
endelig ikke blive slappe. 

De lægges på tallerkner, og gribichen 
lægges henover. Serveres med godt 
brød. 

Aspargessalat m. mormorfløde 
1 bdt. asparges skylles og skæres i 
supertynde skiver. 

Dressing af: 

½ dl dejlig ”kaloriefattig” piskefløde 
røres m.  
1 tsk. sukker og  
saften af ½ citron 
Hældes over aspargesene. Garner 
evt. med ristet, lufttørret skinke eller 
bacon. 

Glaserede rabarber & springløg 
6 stilke rabarber renses & skæres i 5 
cm stykker 
1 bdt. springløg renses & skæres i 5 
cm stykker 
1 dl sukker smeltes på en pande og 
tilsættes 1 spsk. smør 
½ dl tamari eller god soja tilsættes. 

Rabarberne kommes på og steges 
knapt møre, de må ikke ligne trevler. 
Herefter tilsættes springløg, og panden 
tages af. Server til lam, kylling, gris eller 
røget kød. Kan spises både koldt og 
varmt. 

Vaniljesyltede rabarber 
150 g sukker og 
1 dl vand koges med 
1 hel vaniljestang til en let sirup 
6 stilke rabarber renses, skæres i 
tynde skrå skiver og overhældes 
med den varme vaniljesirup. 

Trækker gerne et par dage og serveres 
til kager eller med råcreme på bund af 
makroner. 

Velbekomme! 

Hilsner 
Pia Prehn 

Pia Prehns opskrift 
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Tirsdag 23. november 2012 

Vores næste stop er på Mislehøjvej ud 
for Jungshoved Bys gamle frysehus. 

Efter 2. verdenskrig blev fryseteknik-
ken udviklet så meget, at der kunne 
etableres mindre frysehuse på landet. 
Omkring 3000 frysehuse blev det til på 
landsplan. Frysehusene havde deres 
glansperiode i 1950erne. 

I løbet af 1960erne fik de større hus-
holdninger egen dybfryser, og i løbet af 
få år forsvandt frysehusene. 

Frysehuset i Jungshoved er opført i 
1949. Frysehuset blev indrettet med 
halve og hele bokse. Man tegnede sig 
for en halv eller hel boks. Det var mu-
rermester Carl Gyrsting Hansen, 
Smidstrup, der stod for byggeriet. 

Holger boede dengang hos sine foræl-
dre i villaen på hjørnet af Jungshoved-
vej og Mislehøjvej. Han husker, at fry-

sehuset blev bygget med hulmur for at 
sikre en god isolering. Undervejs i byg-
geriet blev der drukket en del øl. De 
fleste af de tomme ølflasker havnede i 
hulmuren, som til sidst nærmest var 
fyldt op med flasker. Dengang var der 
ikke pant på ølflasker. Måske har de 
virket som en god isolering! 

Holger husker, at murermester Carl 
Gyrsting Hansen en dag under bygge-
riet sagde: ”Nu må vi se at blive færdi-
ge, så bønderne kan få deres vindrøve 
hanekyllinger i hus.” 

Det var ikke alle, der var lige begejstre-
de for frysehuset. Slagter Christian 

Med Holger på farten (17) 

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

Med på denne tur er også vognmand Erik Nielsen, Jungshoved. 

Foto: Susanne Øhrgaard  
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Andersen, Jungshoved, frygtede, at han 
ville miste mange kunder, når folk på 
Jungshoved selv kunne opbevare deres 
nyslagtede kød. 

Holger husker, at han var nysgerrig 
efter at se, hvordan arbejdet med fryse-
huset skred frem. En sen aften sneg 
han sig ind i det endnu ufærdige fryse-
hus. Da han var kommet ind i det 
mørke og kolde frysehus, smækkede 
døren i efter ham. Han prøvede at åb-
ne døren, men forgæves. Han hev og 
flåede i døren og råbte af sine lungers 
fulde kraft om hjælp, men ingen hørte 
ham. Endelig fik han døren op. Hånd-
taget skulle drejes modsat af, hvad han 
troede. Pyha, en slem oplevelse, som 
han aldrig glemmer. 

Da frysehuset var færdigt, blev der 
ansat en person fast til at passe det. 
Erik og Holger husker, at det blandt 
flere var Andreas’ Agnes, Mælke-
Frederiks kone, Ingeborg, og Fryse-
Jensen, der passede det. 

Frysehuset havde faste åbningstider.  

Da dybfryserne fik deres udbredelse i 
Danmark i starten af 60erne, var det 
også slut med Jungshoved Frysehus. I 
dag er det ombygget til privatbeboelse 
og ejes af Hans Kurt Hansen. 

Det er tydeligt, at Holger er på hjem-
mebane her ved frysehuset. Han kikker 
ind i haven bag frysehuset og også ind i 
den have, som engang var hans foræl-
dres. Mellem villaen og frysehuset er 
der en bygning, som Holgers far lod 
opføre til garage og værksted. Det var i 
1948, husker Holger. Det var, mens 
Holger var inde som soldat i Næstved. 

I gavlen på den røde villa ud mod Mis-
lehøjvej er der et par vinduer på første-
salen. Her bag disse ruder har Holger 
siddet mange aftener til langt ud på 
natten, mens han var lillebilvognmand, 
og ventet på, at telefonen skulle ringe 
om en tur med lillebilen. Ofte havde 
folk dog bestilt Holger på forhånd. 
Ventetiden brugte Holger tit til at repa-
rere ure – store som små. En kunst 
han stadig besidder til fuldkommen-
hed. 

Vi kører videre mod Stavreby. Vejret 
er stadig koldt og nu med finregn. 

Erik siger, at der ikke er ret megen 
gang i bilens varmeanlæg, og det giver 
Holger ham ret i. Samtidig har Holger 
rullet vinduet lidt ned, så vinden står 
ind i kabinen. Men Holger fryser ikke. 
Han har startet sæsonen med de lange 
underbukser, så kulden bider ikke på 
ham, men Erik og jeg småfryser. 

I Stavreby gør vi et kort holdt ved ga-
dekæret, som grænser op til præstegår-
den. Området ved gadekæret er vel-
holdt med bord- og bænkesæt og 
blomsterkummer. Det er kommunen, 
der passer det med græsslåning m.m. 
For et par år siden gav Vordingborg 
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kommune Jungshoved en masse lilje- 
og krokusløg. Nogle af dem blev sat 
her ved gadekæret og lyser op om for-
året. 

Vi kører videre gennem Stavreby. Hol-
ger fortæller, at der findes en bog af 
Zakaris Nielsen, som fortæller om en 
gård i Stavreby. Bogen hedder ”Mands 
vilje”. Efter turen finder jeg bogen på 
Præstø Bibliotek. Det er en slægtssaga 
fra 1909 baseret på en nedskrevet 
slægtshistorie. I bogen følger vi Stavre-
bydrengen, Peter Johansen, fra bonde-
dreng, over sømand, grosserer, til 

godsejer på Pedersgård. Bogen starter 
en majmorgen i året 1738. Den 15-
årige Peter Johansen står på tagryggen 
af faderens fæstegård (gården lå på 
hjørnet af vejen ned til Stavreby Havn ) 
og skuer ud over sin hjemegn: ”Han 
skygger med Haanden over Øjnene og 
ser ud over Sognets tre vældige Vange: 
Rugvangen, Bygvangen og Fanget, 
over ”Lyngen” med Tørvegravene og 
de brede Engstrækninger med Kabbe-
lejers gule Mylder. Ja, hvor kønt alle 
Vegne! Skov, grøn Skov overalt: Koha-
ven imod Nordvest, Bønsvig Skove og 
Store Hestehave mod Nord, Bøget 

mod Nordøst, Præstelunden mod Syd, 
smaa Krat- og Vildskove spredt over 
hele Egnen. Og dernede imod Syd, 
tætved: Jungshoved Kirke og Jungsho-
vedgaard samt den kratgroede Borg-
plads…” 

Vi kører videre ad Over Lyngen. Hol-
ger standser ved et af de første huse på 
højre hånd og peger på en lille plet 
med noget krat. ”Her har også været et 
lille gadekær”, siger han . ”Det må være 
længe siden”, siger Erik. Det er nyt for 
ham. 

(Fortsætter i næste nummer) 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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Barndommens Jungshoved 
Af Preben Hansen, Præstø 

Jungshoved, som jeg husker det 
i min barndom 

Noget af det første, jeg kan erindre, er 
vintrene i fyrrerne, hvor vi havde nogle 
meget kolde vintre med meget sne. Jeg 
synes, at alt var meget stort i min barn-
dom, og sommetider nåede sneen helt 
op til telefontrådene.  

Hans Mogens Larsen, Bønsvig Strand, 
samlede mælk til mejeriet, og om vinte-
ren kørte han i kane. Vi boede på To-
geholt, og på et tidspunkt var min far 
valgt til snefoged, hvilket indebar, at 

han skulle mobilisere områdets beboe-
re til snerydning. Jobbet var ikke altid 
lige nemt, da mange havde alverdens 
undskyldninger for ikke at deltage i 
rydningsarbejdet. På billedet står min 
far nederst til venstre. Hvem de øvrige 
er, ved jeg ikke. 

Vi boede på et parcelliststed med ca. 14 
tdl. jord, som mine forældre dyrkede 
med korn, sukkerroer, grønsager og 
frugttræer. Desuden havde de husdyr 
bl.a. grise, køer og fjerkræ. Alt markar-
bejde foregik ved hjælp af heste. 

I sognet var der tre forskoler og en 
centralskole. De tre første års skole-
gang foregik for børnene på Togeholt i 
Forskolen på Roneklint Skov, hvor frk. 
Jensen på dette tidspunkt var lærerinde. 

Der var ikke mange børn på Togeholt i 
disse år. Marie og Marius Tækkemands 
datter, Mona, og min storebror, Poul 
Egon, var jævnaldrende og fulgtes ad til 
Roneklint Skole. Medens de var i skole, 
var der kedeligt hjemme, og nogle gan-
ge gik jeg med dem til skolen, men frk. 
Jensen sendte mig altid hjem igen. 
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Monas storebror, Børge, havde en 
hund, som var dresseret til at trække en 
lille vogn, som Børge sad i. Jeg kæmpe-
de med vores hund, et vejkryds, som 
min far havde købt af skærsliberne 

”Lillebror og Storebror”, men det lyk-
kedes aldrig at få hunden til at trække 
en vogn. Derimod kunne hunden, som 
hed Molly, grine, når noget passede 
den.  

Vi havde Molly i mange år, og da vi 
efter krigen flyttede til møllen, skulle 
min storebror og jeg sørge for, at hun-
den, der på det tidspunkt havde hvalpe, 
blev flyttet fra Togeholt til møllen. Det 
var ingen let opgave, da hunden blev 
ved med at løbe tilbage til Togeholt, 
hvor den troede, at hvalpene var.  

Møllen lå over for brugsen og skolen. 
På dette tidspunkt var postadressen 
Stenstrup Mark. En kommunekasserer 

ansøgte i 60’erne myndighederne om, 
at området ved brugsen fik navnet 
”Jungshoved By”. 

Dengang var Jungshoved By faktisk en 
rigtig lille by, og alle dagligdags fornø-
denheder kunne købes indensogns, 
enten i brugsen, på mejeriet, på møllen, 
hos bageren, hos slagteren, hos trikota-
gehandleren, hos blomsterhandleren, 
hos cykelsmeden eller i slikbutikken. 
Desuden lå kommunens centralskole 
og kommunekontor også i byen. Der 
var på det tidspunkt fem smede og lige 
så mange købmænd i sognets andre 
landsbyer.  

Efter krigen var der ikke mange biler 
på vejene, og om vinteren kørte mange 
stadig til brugsen i kaner. Vi børn bandt 
tit kælken fast til en kane, der holdt ved 
brugsen, og blev trukket det halve sogn 
rundt. Bagefter gjaldt det så om at finde 
en kane, der skulle den anden vej. 

Der var mange andre børn i området 
ved brugsen, og vi havde altid mange 
legekammerater. I 1950’erne lavede 
Jungshoved Idrætsforening ved hjælp 
af mange frivillige en ny fodbold- og 
håndboldbane. Klubhus og omklæd-
ningsfaciliteter var ret beskedne. Men 
da samme forhold var gældende i om-
egnsklubberne, var det ikke noget, man 
bemærkede.  
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Far havde en Chevrolet lastbil, hvor 
han havde monteret nogle bænke på 
ladet, og i flere år kørte han fodbold-
drengene til kampe i nabosognene. 

Mine tre første års skolegang foregik i 
Stenstrup Forskole, som var en gam-
mel rytterskole, hvor frk. Larsen rege-
rede. Vi startede i første klasse. Deref-
ter gik vi et år i lille anden og et i store 
anden. Tredje klasse har jeg aldrig gået 
i, da jeg, som mange andre børn, fra-
valgte Jungshoved Centralskole og i 
stedet begyndte i Præstø Skole, hvor 
der var mulighed for at tage mellem-
skole- og realeksamen. Her startede 
man i fjerde klasse. Dengang havde 
man ingen skolebus, og vi cyklede 
sommer og vinter til Klosternakkesko-
len i Præstø. 

Efter endt skolegang kom jeg i lære på 
Ford i Præstø hos Chr. Johannessen. I 
de første år af læretiden cyklede jeg til 
arbejdet, og i vinterhalvåret, når vi gik 
på Teknisk Skole i Præstø, tog jeg turen 
en ekstra gang. På værkstedet fandtes 
ingen bade- og omklædningsfaciliteter, 
så jeg cyklede hjem og klædte om inden 

skolegang, ca. 30 km hver dag. Da jeg 
blev 16, fik jeg en knallert, og det var 
bare dejligt. 

Jeg fik mit svendebrev den 31. oktober 
1958, og allerede mandag den 3. no-
vember skulle jeg melde mig på Fyns-
gades Kaserne i Aalborg for at aftjene 
min værnepligt. Efter endt militærtjene-
ste arbejdede jeg i København i nogle 
år, hvorefter min kone og jeg startede 
eget autoværksted i 1968. Da vi i 2002 
gik på pension, flyttede vi atter tilbage 
til Sydsjælland og bor nu i Præstø. 

Siden jeg rejste fra Jungshoved, har jeg 
fulgt med i, hvad der skete på ”øen”, 
og jeg har tilbragt meget af min fritid 
hos mine forældre på Jungshoved Møl-
le.  

Vennekredsen fra ungdomsårene er 
desværre skrumpet ind, men dem, der 
er tilbage, har jeg stadig kontakt til. 

I dag er der ikke meget tilbage af det 
Jungshoved, som var i gamle dage. Da 
jeg var dreng, boede man i Jungsho-
ved, nu bor man på Jungshoved, 
sådan forandres jo så meget. 

Det strømmer 
stadig ind med 
bøger. Vi har fået 
et par reoler mere, 
så nu bliver det 
lettere at finde de 
bøger, du skal 
læse i sommer. 

Bøgerne er opstillet i følgende emner: 
Skønlitteratur, biografier, krimier, histo-
rie, udenlandsk litteratur, natur, mad, 
blandet faglitteratur og børnebøger. 
Der skulle altså være noget for enhver 
smag. 

God læselyst. 

Anne Okholm og Torben Stade Nielsen  

 Jungshoved Skoles bogsamling 
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Der er mange mennesker, der er lige-
glade med sneploven. De tænker nok, 
at det bare er en stor traktor, der drø-
ner rundt og rydder sne. Men så er der 
mig. Jeg er sådan en, som hopper op af 
sofaen og løber hen til vinduet, bare 
for at se, hvad for en traktor det er, 
selvom jeg har set den en million gan-
ge. 

Hver gang der kommer en traktor, 
prøver jeg på at stoppe 
den, og så vil jeg spørge, 
om jeg må køre med, og 
hvis de siger ja, hopper 
jeg op og kører med. 

Jeg elsker at køre med i 
sneploven, fordi jeg 
elsker at køre traktor, og 
det lyder nok dumt, 
men jeg har det, som 
om jeg bliver mere af-
slappet, når jeg sidder i 
en traktor. 

Jeg kan også godt 
lide alt det sne, som 
bliver kastet til siden. 
Det ser helt vildt ud, 
og jeg bliver forbav-
set over, at en traktor 
kan skubbe så meget 
sne væk fra vejen. 

Sneploven kører for 
det meste hele da-
gen, men den kører 
også nogle gange om 
natten, når der er 
rigtig meget sne, 
som dækker vejene. 

Så hvis du elsker at køre traktor, og du 
elsker sne, skal du helt klart køre sne-
plov:) 

Skrevet af Christoffer Blindbæk :) 

Christoffer er 15 år. Han går i 9. kl. på 
Abildhøjskolen. Efter sommerferien er han 
blevet optaget på Høng Landbrugsskole. Efter 
grundforløbet vil Christoffer uddanne sig til 
jordbrugsmaskinfører. (Red,) 

En tur i sneploven 
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Årets gang på Staureby Havn 

Is I skrivende stund er det 22. 
marts 2013, og havnen i Staureby ser 
ud som på ovenstående foto! Vinteren 
startede et pænt stykke tid før jul, og vi 
fik efterfølgende tyk is i havnen. I fe-
bruar lysnede det, og isen forsvandt. Så 
regnede vi med, at det var slut med is 
problemer, men så gik vejret amok her 
i marts måned, og der kom igen masser 
af is. Lige nu sidder endnu en bil fast i 
sneen på vej til havnen. Sidste år på 
denne dato var det tid til at prøve at 
lægge kartofler i haven. 

Storm For et par år siden lavede vi 
nye broer. Vi lavede selv ramslaget og 
bankede en masse store pæle ned i 
bunden. Broerne har modstået isens 
tryk – lige indtil nu. I starten af denne 

uge, kom der en ”kanon storm”, og de 
to yderste pæle blev presset ud af lod. 
Det var billigt sluppet. Det var en kraf-
tig overisning, der fik vinden til at tage 
rigtig fat. Det ser ikke ud af så meget, 
men det ødelægger helhedsindtrykket. 
Det værste var, at vi troede, at vinteren 
var ovre! 

Havørn I fjorden og i særdeleshed 
foran Staureby havn i det åbne vand 
samles i øjeblikket kæmpestore flokke 
af troldænder og blishøns. Det er et 
lunt sted, når det blæser fra Ø/NØ/
N/NV.  Der er i øvrigt også en fem-
seks skarver, som holder til dernede, så 
der må jo være fisk! Det er rent guf for 
vores snart talrige havørne. Tit har man 
set ørnene ”skrue” sig op til stor højde 
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inde over halvøen for derefter at sætte i 
glideflugt mod et bestemt punkt – sik-
kert en flok andefugle. Vi har ofte jagt-
scener foran havnen. Ørnene udvælger 
sig gerne en fugl, som er kommet lidt 
væk fra flokken. Når ørnen angriber, 
dykker fuglen. Flokken klumper mere 
sammen, og den angrebne fugl prøver 
at komme tilbage til flokken. Oftest er 
det en i forvejen svækket fugl, som så 
ikke formår at dykke langt og længe 
nok. Jeg har hørt om en meget udhol-
dende fugl, som først måtte opgive, da 
der var to havørne, som samarbejdede 

Generalforsamling I Staureby Båd-
laug har vi generalforsamling en gang 
om året i starten af marts måned. Vi er 
omkring 50 medlemmer. På general-
forsamlingen ordner vi ting, som øko-
nomi, ansøgninger om bådplads, året 
der gik, fremtidige projekter osv. Det 
foregår i forsamlingshuset, og det er 
stort set kun mænd, der deltager. Hav-
nen kører fint, og det nye projekt er en 
ny bådebro ved pramhavnen. Vi har 
fået pæle og skal bare i gang. 

Både op, både ned Når fiskesæsonen 
slutter, har vi en dag, hvor der er mulig-
hed for at få hjælp til at tage båden op. 

Efter at have sat seler på båden løfter 
en mobilkran den på plads på kajen. 
Båden understøttes med nogle bukke, 
så den ikke vælter. Nogle foretrækker 
at løfte båden op med vores gamle 
kran, som er stationær på kajen. Den er 
lavet af solidt egetræ og temmelig gam-
mel. Det er utroligt, at den stadig fun-
gerer så godt, som den gør. Den er i 
øvrigt ret dekorativ. Vi har endnu ikke 
sat bådene i vandet her sidst i marts.  

Havnedag Vi har en årlig havnedag 
i foråret, hvor alle deltager i oprydning, 
reparationer og vedligeholdelse m.m. 
Ved samme lejlighed er der mulighed 
for at betale kontingent! Vi starter med 
morgenkaffe, rundstykker, marmelade, 
ost, pølse og leverpostej. Så uddelege-
res arbejdet. Man kan virkelig se, at der 
sker noget, når så mange går i gang 
samtidig.  

Toilet Yderst til venstre på hav-
nen findes et lokum, som hænger frit 
over vandet. Det er bygget oven på 
broen, og der er rigelig med frisk luft 
derude. Det benyttes ikke særlig meget 
– kun i nødsituationer. Overnattende 
havnegæster har også muligheden. El-
lers er det nok mest for sjov, at det er 
der. Der er også muntre opslag på væg-
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gene. I det hele taget er det måske blot 
noget, som man kan vise frem for bør-
nebørnene for at forklare lidt om tidli-
gere tiders sanitære forhold. I øvrigt er 
der lavet en model af hele herligheden. 
Den står inde i ”Ternen” som er hav-
nens samlingssted. 

Fiskeri Fiskeriet kan ikke rigtig 
komme i gang pga. isen. Men i den isfri 
periode i februar var der dog nogle få 
stykker, som var ude og fange gedder 
og havørreder. De fangede nogle rigtig 
pæne fisk, men så kom isen igen. Nu 
ligger vi og venter. Gedder i saltvand er 
fredet fra 1. april til 15. maj, så der er i 
skrivende stund ikke mange dage tilba-

ge. Ørrederne forlader fjorden, når 
vandet bliver varmere i løbet af april/
maj. Aborrerne trækker ind i fjorden 
for at yngle nu i april/ maj. Der står 
sikkert mindre sildestimer lige nu ovre i 
fjordområdet ved Kindvig, Balle og 
Viemoseskoven. Men sildefiskeri er 
noget værre noget. Enten er der ikke 
nogen, eller også står du pludselig med 
500 sild i din lille jolle? Ålene begynder 
at røre på sig, når vandet bliver varme-
re. Vi må kun fiske ål indtil 15. maj og 
så igen 1. aug. Staureby havn venter på, 
at fiskeriet kan starte! 

Karsten Elm, Stavreby Strandvej 39 
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Farseret hvinand: 
Til 4 personer 

3 stk. plukkede hvinænder 
Ca. 500 g flæskefars 
2 breve oregano 
Salt 
Peber 
Mint-/ribsgele 

1 kg små kartofler 

Fars røres med et brev oregano og salt, 
til oreganoen er fordelt i farsen. 

Ænderne udbenes, fyldes med fars og 
sys sammen. De lægges på rist i ovnen 
ved 200 grader. Efter 20 min. fjerner 
man det fedt, der er kommet fra, da det 
kan være trannet. Steg videre 40-50 
min. Hvis skindet ikke er sprødt, kan 
man hæve temperaturen til 250 grader 
for at få det sprødt. 

Tilbehør: 
Krydderkartofler: Kartoflerne vendes i 
olie med oregano. Bages i ovn ved 200 
grader i ca. 50 min. 

Sovs: Bearnaisesauce. 

Servering: Ænderne skæres i skiver og 
lægges på fad sammen med kartofler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåsekarrygryde: 
Til 4 personer 

1 halvt hvidskålshoved 
½ kg gulerødder 
2 store løg  
2 porrer 

500-600 g hakket gåsekød (bryst og lår, 
kød fra en hel gås). Kød fra svømme-
ænder kan erstatte gåsekød 

1 brev karry 

Groft salt 

Hvidkål, porrer, løg og gulerødder skæ-
res i skiver. De fyldes i gryde med 
vand, så der er ca. 1/3 vand i forhold til 
grøntsager. Gryden bringes i kog, der-
efter på lavt blus i ca. 1 time. 

Det hakkede gåsekød brunes af i gryde 
med smør/olie. Når kødet er brunet af, 
tilsættes vand, derefter på lavt blus i 1-2 
timer. 

Kød og grøntsager blandes nu sam-
men, vand, karry og salt tilsættes efter 
behag. 

Tilbehør:  
Flutes. 

Retten kan med fordel laves dagen før. 

 

Opskrifter fra spiseklubben 28. 2. 2013 
fra aftenens gæstekok Per Sellebjerg 
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JIF's historie 1996-98 

Bestyrelsesmøde 24.1.96. Ole Tor-
stensson har betalt hele skolens 
”faldskærm”. Tommy, ”Fie” og Lars 
Nerup har nu ved hjælp af havnens 
kran skiftet pærer i lysmasterne. Der er 
kun 9 øre i overskud på kiosken, da 
lageret er regnet med. ”Pariser-
organisationen” har indbetalt 500,- kr. 
for vores deltagelse i byfesten. Peter 
skal sende et bilag til Allerslev IF, da de 
skal være med til at betale de ting, som 
de benytter i forbindelse med svøm-
ning. Faxe sponserer tøj til serie 5. Der 
er fældet træer ved træningsbanen. Pri-
sen på svømning skal hæves lidt, da 
den offentlige svømning også er steget.  

Generalforsamling 14.2.96. Forman-
den Lise Jacobsen havde atter en fyldig 
beretning fra året, der er gået (fire A4-
sider), bl.a.: Når man begynder at tæn-
ke over, hvad der skal stå i formandens 
beretning til JIF’s generalforsamling i 
år, er det altid de gode minder, der 
dukker op først. Det sjove, det der gik 
godt – senere dukker det, der var be-
sværligt, op. Heldigvis er det sådan. 
Det er nemlig med til at gøre arbejdet i 
en bestyrelse til en opgave, der er sjov, 
lærerig, spændende, udfordrende og 
udviklende frem for alt. Hvis man ikke 
fik noget ud af det rent personligt, ville 
man hurtigt droppe ud igen. Økono-
misk er det ikke indbringende! Men på 
mange andre områder særdeles ind-
bringende. Man lærer en masse om 
samarbejde, om økonomi, om infor-
mation, om sport, konkurrence, om at 
arrangere store stævner og fester, om at 

drive kiosk og sidst, men ikke mindst – 
man lærer en masse om mennesker og 
får mange gode venner. Peter Jensen 
gennemgik regnskabet og oplyste, at 
budget for 1996 som noget nyt er taget 
med som en oplysning til medlemmer-
ne. Der indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling: Valg af bestyrelse. 

Ekstraordinær generalforsamling 
26.2.96. Bestyrelsen fik følgende sam-
mensætning: Formand Tommy Peter-
sen, næstformand Hanne Nielsen, kas-
serer Per ”Fie” Toftlund, sekretær Hel-
le Petersen, øvrige medlemmer Jette 
Madsen, Poul Jersborg, Anette Mor-
tensen, Inge Johansen og Hans Jørgen 
Hansen. 

Bestyrelsesmøde 22.5.96. Tommy og 
”Fie” var 21.5. til møde med folkeop-
lysningsudvalget, hvor de blev gjort 
opmærksom på, at JIF skal tilbagebeta-
le 32.000,- kr. Efter at have gennemgå-
et listerne, viste der sig at være en for-
kert sammentælling, så beløbet, der 
skal tilbagebetales, gudskelov endte 
med kun at være på 4000,- kr. Der blev 
fra andre idrætsforeninger givet udtryk 
for utilfredshed med JIF’s lave kontin-
genter, hvilket vi dog ikke vil ændre på. 
Serie 6-holdet er trukket på grund af 
for få spillere. Svømning: Der afholdes 
afslutning i Lalandia 3.6., og prisen for 
deltagelse er 30,- kr. (der deltog ca. 60). 
Vi skal være opmærksomme på, at 
prisen hæves lidt til næste år. JIF har 
været til volleyballstævne i Fuglsø, og 
holdet blev nr. 11 ud af 17.  
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Bestyrelsesmøde 25.9.96. Fodboldba-
nen mangler 10 meter i at være lang 
nok (104 m), og vi blev af en dommer 
gjort opmærksom på, at dispensationen 
skal fornyes hvert år. Tommy kontak-
ter derfor SBU, så det kan være i orden 
til foråret. Årets JIF’er: Jane Nyboe. 
Årets idrætsudøver: Mikkel. JIF skal 
uddele skraldestativer til ca. 900 hus-
stande, og det får vi 5,- kr. pr. husstand 
for. Da uddelingen skal ske ad to gan-
ge, vil det betyde en indtjening til klub-
ben på ca. 9000,- kr. (det blev til 
27.936,- kr.). Renovering af klubhus 
påbegyndes 2.11. kl. 10. 

Bestyrelsesmøde og efterfølgende spis-
ning hos Tommy Petersen 4.12.96. 
Renovering af klubhus: Pladerne er 
pillet ned af væggene, loftet er bejdset, 
og der er sat glasvæv op. Væggene skal 
males i weekenden, så vi bestemte os 
for en lyslilla farve. Gulvtæppet er pillet 
af, og Kim Vang lægger det nye på. 
DGI og Danmarks Idrætsforbund har 
lavet en forsikring, som dækker besty-
relsesmedlemmer, trænere og domme-
re, og vi er automatisk dækket. Der er 
indkøbt en kridtmaskine til en pris af 
ca. 3,- kr. Og så gik vi endelig over til 
spisningen! 

Bestyrelsesmøde 15.1.97. Tommy er 
blevet kontaktet af Jørgen Palle, som 
har en check på 1000,- kr. liggende. 
Dette er en julegave til JIF, så vi takker 
mange gange. Afregning for uddeling 
af skraldestativer vil ske inden general-
forsamlingen. Tommy har fra Teledan-
mark modtaget et brev, hvori de gør 
opmærksom på, at der er foretaget en 
undersøgelse over, hvor mange der 

fejlagtigt ikke har modtaget en telefon-
bog. Da der på listen kun er én i vores 
område, som er ”smuttet”, må det siges 
at være ret flot (uddelt 4700 stk.). Bad-
minton: Der er nu 58, der spiller. 
Svømning: I næste sæson ændres en 
time fra 60 min. til 55 min., og det giver 
en del problemer for JIF, som har 4 
hold på 3 timer. Mogens vil derfor 
kontakte folkeoplysningsudvalget for at 
få dem til at se på sagen endnu engang. 
Fodbold: Vi har modtaget 7500,- kr. fra 
5 %-puljen til nye mål, men da dette 
ikke er nok, skal vi sende ansøgning på 
det resterende beløb til social- og kul-
turforvaltningen. Mikkel fortsætter 
med at træne de små, og Tonny og 
Dennis Jørgensen vil prøve at starte et 
drengehold (12-14 år) op. Jane træner 
oldboys, medens der stadig mangler en 
seniortræner til serie 5 og 6. 

Bestyrelsesmøde 26.2.97. Varmtvands-
beholderen er i stykker. En ny koster 
ca. 6000,- kr. + arbejdsløn, så vi beslut-
tede at indkøbe en ny beholder. Fie 
taler med Finn Rasmussen om det (en 
ny kostede ca. 20.000,- kr., så den gam-
le blev repareret). Tommy undersøger, 
om der kan bades på skolen i mellemti-
den. Fie har sendt skadeanmeldelse på 
den knækkede flagstang. Årsplan: 16.3. 
Forårsmarked i skolen, 15.6. konditur, 
26.7. sommerstævne, 2.8. jubilæum i 
Lillerød, 18.10. fodboldafslutning. Der 
var enighed om at indføre en fast klub-
aften med fx billard, dart, kortspil, 
backgammon m.m. Dette starter op 
tirsdag 21.10. og koster 50,- kr. pr. per-
son. Vi vil søge kommunen om at få 
vendt fodboldbanen om (en ½ gang). 
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Bestyrelsesmøde 26.3.97. Reklameskil-
te: På nuværende tidspunkt har Flem-
mings Planteskole, Kim Vang og Lyn-
ge Jensen sagt ja. Lørdag 29.3. graves 
der ud til længere fodboldbane, og del-
tagerne mødes kl. 10. Der bliver opsat 
et skilt ved JIF’s indkørsel. Skiltet hen-
viser til daghjemmet, mens JIF ikke får 
noget skilt, da kommunen ikke vil beta-
le et sådant. 

Bestyrelsesmøde 23.4.97. Vi skal til 
folkeoplysningsudvalget indsende en 
liste over lands-/danmarksmestre i 
klubben, men da vi desværre ikke har 
nogen, er det jo hurtigt overstået. Helle 
orienterede fra halfordelingsmødet, 
hvor JIF fik en ekstra badmintonbane i 
tidsrummet 19-20. Desuden fik volley-
ballen forøget spilletiden med en halv 
time. JIF er gået videre i pokalturnerin-
gen og skal møde Herlufsholm fra serie 
2 på tirsdag. Klubhus: Grund, mur 
samt træværk skal males, og der var 
enighed om at male træværket gråt. 
Tuborg har også sagt ja til et reklame-
skilt. Bent undersøger hos en fjerkræ-
konsulent, om JIF kan få tjansen med 
at indsamle høns i juni, juli og august 
måned. Fortjenesten på dette vil være  
8-9000,- kr. pr. gang, vi skal i givet fald 
stille med 10-16 personer. 

Bestyrelsesmøde 21.5.97. Vi har fra 
forsikringen fået oplyst, at gulvtæppet 
skal udskiftes, hvis det ikke kan repare-
res. Vi har derfor fået ”Tæppe-Max” til 
at kigge på det, og han kan godt repare-
re det, men det vil ikke kunne holde. 
Forsikringsselskabet giver 150,- kr./m2, 
men vi skal op i en pris på 250,- kr., 
hvis tæppet skal være egnet til klubhus. 

Man må i den forbindelse sige, at Max 
var utrolig flink og gavmild, idet han 
tilbød at betale de resterende 100,- kr./
m2. Vi har fået lov til at flytte kridtsku-
ret om bagved. Tommy har fået en 
brugt kopimaskine af sin mester. Der 
er indkøbt kopipapir, og Helle vil gerne 
have noget af det til skrivemaskinen. 

Bestyrelsesmøde 25.6.97. Normann Design 
vil give os 30% rabat på gardinerne, da 
stoffet er skævt. Vi har fra Carlsberg-
fondet modtaget 6000,- kr. til indkøb af 
fjernsyn og video. Lørdag 28.6. skal vi 
bruge fire mand til at trække en lastbil i 
Adelgade, idet Sigga har arrangeret en 
konkurrence for idrætsforeningerne i 
kommunen. Brian og Hans melder sig 
”frivilligt”. Vi har talt om muligheden 
for at opstarte beachvolley. Ole Tor-
stensson laver hylde til fjernsynet. 
Tommy og Peter søger kommunen om 
plads og tilskud til to tennisbaner. Bent 
har fået oplyst, at det kun er landbrugs-
elever, der kan tjene penge på indsam-
ling af høns. 

Bestyrelsesmøde 27.8.97. Cykelturen 
afholdes på lørdag. Der er gratis delta-
gelse, og ruterne bliver på 15, 25 og 40 
km (19 deltog). 

Bestyrelsesmøde 24.9.97. Årets JIF’er: 
Tonny Nielsen. Årets idrætsudøver: 
Dennis Jørgensen. Tommy bestiller T-
shirts til bl.a. kioskpassere samt en til 
”årets supporter”, som vi valgte at ud-
nævne Kurt til. Målaktier: ”Fie” henter 
gavekort i brugsen, Tommy i Sports-
magasinet og Helle hos Hydro.  

Bestyrelsesmøde 29.10.97. Vi har fra 
Præstø Kommune modtaget et brev, 
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hvori diverse foreninger inviteres til en 
uformel snak om et eventuelt nyt pro-
jekt ”foreninger som værested for børn 
og unge fra 8 år og opefter”. Mødet 
afholdes på Abildhøjgården 13.11., 
Tommy deltager. Tilmelding til fod-
boldtrænerkurser: Johnny Larsen, Tho-
mas Hansen og Mikkel Jacobsen. 

Bestyrelsesmøde 26.11.97. Det blev 
Brian, der deltog i mødet vedrørende 
”værested for børn og unge”.  Der var 
kun mødt otte foreninger af 25 indbud-
te, så det havde ikke den store interes-
se, og foreningerne får ikke noget øko-
nomisk ud af at stille lokaler til rådig-
hed (til slitage m.m.). Vi siger nej tak. 

Erland Larsen 

Vandrefestival 2013 
Igen i år arrangeres familietur på 
Jungshoved 

SØNDAG 8. SEPTEMBER 
kl. 11.00 -14.00 

Det bliver en oplevelsestur med 
aktiviteter undervejs.  

Det er gratis at deltage, og alle er 
velkomne.  

MØDESTED: Indgang til Bønsvig Hoved-
skov, Bønsvigvej 31 

Læs mere på  www.jungshoved.net  
eller www.vandrefestival.dk 

Arrangør: Lise Jacobsen, Jungshoved Lokalråds stiudvalg  
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JUNGSHOVEDKALENDER 

GUDSTJENESTER 
  Jungshoved Allerslev 

Søndag 2. jun. Ingen 10.30 

Søndag 9. jun. 10.30 Ingen 

Søndag 16. jun. 9.00 10.30 

Søndag 23. jun. 20.00 Ingen 

Søndag 30. jun. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Søndag 7. jul. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Søndag 14. jul. Ingen 10.30 Jesper Blomgren 

Søndag 21. jul. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

Søndag 28. jul. 10.30 Ingen 

Søndag 4. aug. Ingen 9.00 

Søndag 11. aug. Ingen 14.00 Friluftsgudstjeneste 

Søndag 18. aug. 10.30 Ingen 

Onsdag 21. aug. 19.00   

Søndag 25. aug. Ingen 10.30 

Søndag 1. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

Søndag 8. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

Søndag 15. sep. Ingen 10.30 

Torsdag 6. jun. Kl. 19.00. Lokalrådets generalforsamling på Jungshoved Skole 

Torsdag 13. jun. Pensionistforeningens tur til Knuthenborg Safari Park 

Mandag 17. jun. Begynder afhentning af storskrald. Tilmelding senest 11. jun. 

Lørdag 22. jun. JIF’s 100-års jubilæum. Klubhuset kl. 11-13: Reception. Kl. 18.00: Fest 

Søndag 23. jun. Kl. 20.00 Skt. Hansaften. Gudstjeneste. Bål på slotsbanken kl. ca. 21.30 

Lørdag 13. jul. Kl. 09.00-14.00. Loppemarked i Forsamlingshuset 

Søndag 14. jul. Kl. 10-13. Høslæt ved Smidstrup. 

Lørdag 20. jul. Kl. 10.00-14.00. Lerdueskydning Stavreby Havn 

Lørdag 20. jul. Kl. 18.00. Stavreby Byfest, Stavreby Havn 

Torsdag 25. jul. Kl. 20.30. Holger Andersen og Søren Ryge Petersen på DR 1 

Lørdag/
Søndag 

3./4. aug. Tur til Degnholmen 

Tirsdag 13. aug. Pensionistforeningens tur til Sønderjylland 

Søndag 18. aug. Kl.. 10-ca. 15. Jungshoved rundt på cykel 

Mandag 19. aug. Begynder afhentning af storskrald. Tilmelding senest 13. aug. 

Mandag 2. sep. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil i forsamlingshuset 

Søndag 8. sep. Kl. 11.00-14.00. Lokalrådets vandrefestival 

Onsdag 11. sep. Landsbyforum. Vælgermøde 


