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Kære læser, 
Vi elsker vort land, 
men ved midsommer mest, 
når hver sky over marken velsignelsen 
sender... 

Inden længe flammer bålene igen langs 
kyster og strande, og den gode nyhed 
er, at vi endnu engang kan synge mid-
sommervisen omkring bålet på slots-
banken ved Jungshoved Kirke sankt-
hansaften. Det er lykkedes menigheds-
rådet at få tilladelsen igen – bålet skulle 
bare flyttes lidt. Læs mere herom i ru-
brikken ”Nyt fra Menighedsrådet”. 

Også denne sommer bliver der mulig-
hed for en masse gode oplevelser på 
Jungshoved – høsletdag, åben landsby i 
Bønsvig, vandrefestival, naturvandring 
på Bøndernes Egehoved, travetur 
Jungshoved rundt, fugleskydning på 
Stavreby havn m.v. Og så er der helt 
sikkert mange, der vil glæde sig til et 
gensyn med H.C. Andersens fantasti-
ske verden. Se mere herom på de føl-
gende sider. Det er flot, at Jungshoved 
har så mange ildsjæle, der er med til at 
gøre vores halvø spændende og attrak-

tiv for fastboende såvel som turister og 
andre besøgende! 

Og så skal der igen tælles fugle på 
Jungshoved – hovedsagelig ynglefugle. 
Læs mere om, hvordan man kan delta-
ge i det spændende projekt. 

Som det fremgår af kontaktoplysnin-
gerne nederst på siden, har der siden 
sidste nummer været en del udskiftning 
på formandsposterne i råd og forenin-
ger. Eli Frandsen er således ny for-
mand for menighedsrådet, Tonny 
Vang er ny formand for pensionistfor-
eningen, og Morten Larsen er ny for-
mand for strandjagtforeningen. Vi øn-
sker god arbejdslyst. 

Derudover bringer bladet også denne 
gang en række spændende beretninger 
om fortid og nutid på Jungshoved og 
ude i den store verden. Enkelte indlæg 
måtte pga. pladsmangel udskydes til 
næste nummer, så der bliver igen noget 
at se frem til. Tak for de mange gode 
bidrag! 

Vi ønsker alle en god og solrig som-
mer! 

Redaktionen 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05 
Jungshoved Menighedsråd Eli Frandsen  55 99 91 99 
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 Morten Larsen 24 83 97 76 
Pensionistforeningen Tonny Vang 21 92 75 12 
Amatørfiskerforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24 
Forsamlingshuset Morten Larsen 24 83 97 76 
Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

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

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Holger Andersen fortæller, at der i 
mange af Bønsvigs haver tidligere stod 
æbletræer af navnet Pilsenæbler. Histo-
rien bag disse æbletræer går mange år 
tilbage.  

På et tidspunkt boede der en snedker, 
Per Nielsen, i Rakkerhuset (nu Dyre-
marken 15 ). Per Nielsen var i sine un-
ge år på valsen*. På et tidspunkt kom 
han til Pilsen (Plzen) i det nuværende 
Tjekkiet. Her plukkede han et yderst 
velsmagende æble. Han skar en pode-
kvist af træet og tog den med hjem til 
Bønsvig. 

Det første Pilsenæbletræ stod i mange 
år ved Per Nielsens hus på Dyremar-
ken, senere spredte det sig til flere ha-
ver i Bønsvig. Holger har også haft et 
sådant æbletræ stående i sin have. Et 
træ, som hans morfar havde plantet. 
Det er gået ud for mange år siden. Pil-
senæblet er et middelstort, rødmosset 
æble med striber. Det er syrligt og vel-

smagende. Særdeles godt til æbleflæsk, 
siger Holger, som mener at vide, at der 
stadig findes et træ af sorten i en have i 
Bønsvig. 

Navnet Rakkerhuset på Dyremarken 
knytter sig muligvis til navnet Rakket. 
Den højre side af skoven ved indgan-
gen fra Dyremarken er blevet kaldt 
Rakket, fortæller Holger. 

Området skulle i tidligere tider have 
været anvendt til offentlige henrettelser 
(rakkere fungerede ofte også som bød-
lens medhjælpere og blev ligesom den-
ne betragtet som urene. Kilde: Den 
store Danske). 

*valsen, kun i forbindelserne gå, være på 
valsen; udtryk for håndværkerkulturens 
tradition for, at den udlærte svend rejste 
rundt, helst i udlandet, før han stiftede 
familie. 

Der er knyttet megen romantik til begrebet 
at gå på valsen, som ganske vist rummede 
et betydeligt uddannelseselement, men også 
dækkede over arbejdsløshed og strukturelle 
problemer i håndværket. 

Den farende svend var let genkendelig på 
sit udstyr, der bl.a. omfattede bredskygget 
hat, vest med perlemorsknapper, sort jak-
ke, snoet stok, ransel og vandrebog (kilde: 
Den store Danske). 

*** 
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På Bornholm har de en Ekkodal. Det 
kan vi ikke prale af at have på Jungsho-
ved. Men mindre kan også gøre det. På 
Hovmarken ved Stenstrup kan man i 
stille vejr opleve det fineste ekko, hvis 
man råber mod den lille lund (det 
”falske” bombehul), eller hvis hundene 
i det lille hus ved vejen gør. 

*** 
Foråret 2014 har været et af de tidligste 
i mands minde. Flere steder på Jungs-
hoved kunne man se nyudsprungne 
bøgetræer 15. april. 
Den 11. marts fik jeg lagt de første 
kartofler, og jeg havde derfor i år et lille 
håb om at være før Holger Andersen. 
Da jeg ringede til ham dagen efter og 
fortalte, at NU var kartoflerne i jorden, 
så kunne han fortælle, at han havde lagt 
alle sine kartofler 8. marts! 

*** 

I Bønsvig har lokalrådet fået sat en 
opslagstavle op. Den fine tavle er byg-
get af Erik Madsen. Tavlen står ved 

indkørslen til byen, når man kommer 
fra Jungshoved . 

*** 
I bladet JUNGSHOVED, nr.2, 2010 
fortæller museumsinspektør Margrethe 
Floryan fra Thorvaldsens Museum i 
København så spændende om Thor-
valdsens fine værker i Jungshoved Kir-
ke. Det var derfor en særlig glæde for 
Deres udsendte at se Thorvaldsens 
flotte gravmæle for pave Pius d. IIV i 
Peterskirken i Rom . 

*** 
Da jeg besøgte fisker Gunner Rasmus-
sen, Stavreby, i vinter, fortalte han, at 
han havde fået en ny bog om Peter 
Freuchen i julegave (”Altid Frimodig” 
af Janni Andreassen, Gyldendal 2013). 
I bogen fortæller Peter Freuchen på s. 
12 om sin familiebaggrund, og at hans 
slægt kan spores tilbage til Stavreby o. 
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1720 (se også JUNGSHOVED nr. 2., 
2013 ”Med Holger på farten” s. 43). 

*** 
I udsendelsen, ”Danmarks skønneste 
sommerhus” på DR1 blev Vibe Krog-
agers og Anders Hedings fine sommer-
hus i Roneklint en flot nr. 1 i den første 
udsendelse med 29 stemmer ud af 30 
mulige. De tre dommere var begejstre-
de for huset, men også for egnen  og 
den smukke natur. Den ene af dom-

merne er nu på udkik efter et hus på 
Jungshoved. 

*** 
Ved tørvemoserne i Roneklint er der 
ved at blive sat hegn op, så tre-fire kre-
aturer kan afgræsse området rundt om 
moserne til glæde for dyre- og planteli-
vet og for alle, der kommer forbi . 

*** 
På Stavreby Strandvej mellem kirken 
og Stavreby har der i dette forår været 
en herlig aktivitet hos geder, får og 
grise. Måske nyder dyrene også den 
smukke udsigt over Bøgestrømmen. 

Knud Jacobsen 
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JUNGSHOVEDVISEN 4 

Vi bringer her den fjerde vise i rækken af Jungshovedviser. Vi har fået visen, Bøge-
strømmen, tilsendt af Erland Larsen, Præstø. Erland ved ikke, hvem der har skre-
vet visen og hvornår. Vi modtager gerne oplysninger fra læsere, som ved noget om 
denne vise. 

Knud Jacobsen 

BØGESTRØMMEN 
Mel.: Som dybest vand 

Med lave skvulp og bølgers høje skred 
mod Falster, Nyord, Møn og Sjællands 
kyster, 
der er du pløjet dybt i krig og fred 
af stærke snekkers egeplankebryster; 
i sorte nætters gru du baned’ vej 
for røverkongen Jung og hans pirater, 
i lune aftner åreplask og leg 
og brune pigers unge, lyse latter. 
 
I tredje Frederiks tid et våbenfelt, 
her stod Svend Poulsen og de tapre 
gønger, 
nu spejles bondehus og kirketelt 
i strømmens dyb, mens vilde stormfugl 
synger; 
og lystgondolers møbelblanke stavn 
og skruers skum har kruset dine vande; 
i storm og tåge standsed’ ved din havn 
de store skuders flugt mod fjerne stran-
de. 
 
I barske vintre slumrer du i ro 
og bygger vej til fjerne holmes øde, 
hvor nøgne siv mod lave brinker gro, 
hvor mågeskarers yngel finder grøde; 
her dukker sælhund op på rev og skær, 
her mødes søens ulk og nimrods søn-
ner 
i tusindårig jagt- og fiskerfærd, 

did har du kaldt os ud fra slot og røn-
ner. 
 
Mod bugt og vig du skubber tang og 
grus 
og slikker Bønsvigskovens kæmpegra-
ner, 
du standser trætte skarers vingesus, 
og reder seng for silkehvide svaner; 
i dunkle nætter hvælver du dig smukt 
med åleblus og ankrede lanterner; 
dit kolde dyb har mangt et øje lukt, 
som kun er set af nattens matte stjer-
ner. 
 
Men stadig bær den evig skønne flod 
sit grønne sølverskær i storm og stille, 
nok plettet hist af fisk- og fugleblod, 
når liv og død på søen terning spille; 
men bølgens gang udsletter alle spor, 
og dybet gemmer dåd og dystre min-
der, 
men Bøgestrømmen flyder tavst mod 
nord, 
hvor tang og skum i Køgebugten svin-
der. 
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Firblad, Paris quadrifolia, tilhører Tre-
bladfamilien. Hvor det ikke er helt lo-
gisk, at den tilhører Trebladfamilien, så 
er det derimod umiddelbart meget lo-
gisk, at den hedder Firblad. Den er en 
meget karakteristisk plante, der er svær 
at forveksle med andre, da den har 4 
(dog sjældnere 2, 3 eller 5) bredt ellipti-
ske eller omvendt ægformede blade, 
som er kransstillede – dvs. bladene 
udgår fra den samme højde på stilken.  

I midten af kransen af blade sidder en 
enlig blomst, der ikke gør meget væsen 
af sig. Den blomstrer i maj-juni. I år er 
den sikkert allerede færdig med blom-
stringen i maj pga. det meget tidlige 
forår. 

Blomsten tiltrækker ikke sine bestøvere 
på udseendet, men derimod lugten. 
Den udsender en ådselagtig lugt, der 
tiltrækker ådselfluer, spyfluer og lignen-

Planter på Jungshoved (23) 
Firblad 

Firblad med de 4 kransstillede blade og blomsten i 
midten. Foto Aglaja  

Den undseelige blomst. Foto Aglaja  
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de insekter, der sørger for at bestøve 
planten. I sensommeren får planten et 
enligt blåsort bær, som indeholder 
mange små, runde frø. Bærret må IK-
KE forveksles med blåbær, idet såvel 
bærret som planten er giftig. Ved indta-
gelse kan man få kvalme, opkastninger, 
kolik og tarmubehag.  

Planten har tidligere været brugt som 
lægeplante. Bladene har været anvendt 
mod sår og bærrene mod pest. 

Arten vokser på fugtig, skygget, 
muldrig bund og findes især i askesko-
ve. Ifølge Den Nye Nordiske Flora er 
Firblad ret almindelig på øerne, men 
det er ikke en art, man ”falder over” på 
samme måde som fx Hulrodet Lærke-
spore. Den er mere anonym, men gror 

faktisk nogle af de samme steder som 
Hulrodet Lærkespore. Man skal dog 
lede på de mest fugtige steder med 
Lærkesporen. 

Den findes dog også i områder uden 
Hulrodet Lærkespore. Man skal typisk 
lede i fugtige lavninger, rundt om vand-
huller i skoven og langs grøfter, der 
ikke er for dybe – hvis grøften er to 
meter dyb, er det for tørt på grøftekan-
ten til planten.  

Hvis man er rigtig heldig, kan man 
finde Firblad sammen med Tyndakset 
Gøgeurt. 

På Jungshoved har jeg indtil videre 
fundet arten i Bønsvighoved skov, men 
det er bestemt ikke usandsynligt, at den Firblad på vej op ved siden af en Hulrodet Lær-

kespore. Foto Gunvor Asbjerg  

Firblad sammen med Tyndakset Gøgeurt. Foto 
Aglaja  
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Hvad siger du til at lægge et puslespil, 
mens du hører en god lydbog? 

Som vi skrev i sidste nummer af Jungs-
hovedbladet kan man nu også aflevere 
spil og puslespil til skolens bibliotek. Vi 
har fået fyldt det første skab med 
blandt andet gode puslespil, så der er til 
mange timers hygge her til sommer. 

Vi har også fået foræret mange lydbø-
ger på kassettebånd. En del er klassiske 
børnebøger, men der er også krimier 
og bøger af fx Troels Kløvedal. Ligger 
du inde med en kassettebåndoptager, 

som  ikke bruges mere, kan du donere 
den til skolens bibliotek. Så kan den 
lånes ud sammen med en lydbog til én, 
der ikke selv har en kassettebåndopta-
ger. 

Nu er skolen sommerlukket og dermed 
også biblioteket. Vi vil dog holde åbent 
den første søndag hver måned kl. 16.00
-20.00. Det bliver følgende dage: 1. 
juni, 6. juli, 3. august og 7. september. 

Vi håber, I vil benytte jer af tilbuddet. 
God sommer. 

Torben Stade Nielsen og Anne Okholm 

Nyt fra Biblioteksfronten  

er i fx Store Hestehave eller Kohave 
ved Øen Smidstrup. 

Gunvor Asbjerg, Bønsvig 

En slidt Firblad i sensommeren med det enlige 
blåsorte bær. Foto Gunvor Asbjerg  
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Børnebørnene og jeg er glade for at 
komme ud på vandet i min kajak. De 
har, fra de var ganske små, fået lov til 
selv at sidde og ro lidt, når kajakken var 
bundet fast til badebroen med en snor, 
og vi sad oppe på broen og holdt øje 
med dem. De har også været med ude i 
kajakken, siddende mellem benene på 
mig eller farfar, og så padler vi ellers 
derudad. Vi låner en gang imellem na-
boens kajak (der er magen til), så kan vi 
alle fire komme ud.  

Vi elsker at sejle ned 
forbi Lodshu-
set for at se, 
om der skulle 
ligge en sæl på nogle 
af stenene, eller om der 
skulle stå en fiskehejre mel-
lem sivene. Nogle gange padler 
vi også ind i de små lommer, der er 
mellem sivene, for så er der jo ingen, 
der kan se os, og det syntes de er spæn-
dende. 

Alle børnebørnene ved godt, at de ikke 
må komme på vandet, før de har red-
ningsvestene på, og vi har også fortalt, 
at fløjten på vesten kun skal bruges. når 
man sejler alene og er kommet i en 
situation, hvor der skal kaldes på hjælp 
fra land.  

Da Victor var seks år, ville han godt 
prøve at ro kajakken helt alene. Året 
før fik han lov, når han var bundet til 
den anden kajak med en lang snor i, 

sådan at vi kunne hale ham ind, hvis 
kræfterne slap op.  

En dejlig sommerdag lånte vi naboens 
kajak, så Victor kunne prøve at sejle 
alene, jeg sad så i den anden kajak med 
William på fire år.  

Vejret var fint, og vi sejlede langs ky-
sten ned mod Bønsvig badestrand, 
hvor vi lå og padlede lidt rundt. Men 
pludselig begyndte det at blæse vold-
somt op, gudskelov med pålandsvind, 
men Victor kunne ikke holde kajakken 
væk fra sivene og bad mig komme og 
hjælpe. Vi prøvede et par gange, om jeg 

kunne få ham ud fra sivene, så vi 
kunne sejle hjem igen, men 

han blev ved med at 
ende inde i sivene. 

Det tog hårdt 
på kræfter-

ne hos 
den lille mand, 
og pludselig sagde han 
”Farmor, er det nu jeg må bruge fløjten 
og kalde på hjælp?” 

Jeg syntes nu ikke ligefrem situationen 
var så farlig, at vi skulle bede om hjælp, 
for der var jo ikke dybere, end at vi 
kunne gå i land, men da det jo var na-
boens kajak den ene, ville jeg ikke lade 
den ligge dernede, så jeg prøvede at få 
dem begge to med hjem igen. 

På begge kajakker er der et håndtag 
foran og bag på.  

”Ud vil jeg! Ud!” (18) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur 

Kajaktur ved Bønsvig strand 
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Så jeg fik Victor til at holdt fast i ”mit” 
bagerste håndtag, og William holdt fast 
i Victors forreste håndtag, således at vi 
lå lidt forskudt for hinanden, og så 
skulle jeg ro os hjem, hen over to kajak-
ker! Det var en l a a a a a n g tur, selv 
om det højest var nogle hundrede me-
ter, og det har nok se sjovt ud, hvis der 
var nogle på land, der så det.  

Vi kom godt trætte hjem, og børnene 
fik set, hvor hurtigt vejret kan vende fra 
godt til ”storm”. 

Lis Pedersen, Bønsvig Strand 

Med denne artikel slutter serien. Vi siger 
tak til de mange, der har bidraget med 
gode og spændende artikler, om hvordan 
man på forskellige måder kan nyde vores 
dejlige natur her på Jungshoved. 

Red. 

Status over bladets økonomi 30.12.2013 
Udgifter 2013: 
Trykning af 4 numre af bladet : 40.537,55 kr. 
Porto: 2.640,50 kr. 
Julehilsen til de frivillige bladomdelere: 1.800,00 kr. 
Kuverter: 400,00 kr. 
Netbank årlig afgift:  375,00 kr. 
Bankgebyr: 40,00 kr. 
Gave til JIF’s jubilæum: 250,00 kr. 
Gave til JIF’s jubilæum: 260,00 kr. 

Udgifter i alt: 46.303,05 kr. 

Indtægter 2013: 
Menighedsrådet: 20.000,00 kr. 
Jungshoved Lokalråd: 5.000,00 kr. 
Jungshoved Skole: 2.000,00 kr. 
Bidrag fra læserne: 2.998,00 kr. 
Abonnenter: 6.200,00 kr. 
Renter: 12,48 kr. 

Indtægter i alt: 36.210,48 kr. 

Saldoen på bladets konto er: 23.490,69 kr. 
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”Telefonen er til korte samtaler,” sagde 
vores far, når vi piger som teenagere 
optog telefonen i timevis. Han var vok-
set op på Jungshoved Telefoncentral 
og havde fået sætningen ind med mo-
dermælken. Dengang kostede en sam-
tale til Præstø 6 øre i opkaldsafgift og 3 
øre i minuttet – til sammenligning ko-
stede et pund kaffe cirka 2,50 kr.   

Men hvad var centralen for et sted, og 
hvad er historien?  

Vi har set vores familiealbum igennem, 
læst breve fra Amerika og gæstebøger 
fra dengang, ikke alle havde en mobil i 
lommen. 

Arven  
I 1932 overtager Anna Hansen og Wil-
liam Stanley Hansen Telefoncentralen 
fra Williams forældre, Marie Hansen og 
Jacob Stanley Hansen. En telefoncen-
tral, der også bliver Jungshoveds sid-
ste.  

Telefoncentralen havde hjemme i det 
lille hvide hus, der stadig ligger i svinget 
lige over for Jytte og Erik Nielsen på 
Jungshovedvej. Centralens adresse var 
dengang Stenstrup, Skovvænget.  

 Vores far har engang fortalt, at Jacob 
og Marie oprindeligt startede centralen 
i det, vi i dag kender som Forsamlings-

Et sted på Jungshoved (13) 
Jungshoved, God aften! 

Af Marie og Marianne Søndergaard (døtre af Lis Søndergaard og 
Svend Stanley Hansen) 

Luftfoto af Telefoncentralen, dato ukendt. Dengang boede Lilly og vognmand Carl Jørgensen lige overfor 
centralen. Huset er bygget i 1909 og i 50’erne blev der bygget til.  
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huset. Dengang var huset mindre og 
uden fx den store festsal. Desværre kan 
vi ikke finde fotos eller information, 
der kan bekræfte vores hukommelse; 
måske du kan hjælpe os? 

Familien på centralen 
Centralen var hjem for familien Stanley 
Hansen med de to drenge, Svend og 
Viggo, og Williams mor, Marie, som 
boede i huset til sin død. Hun var i sine 
sidste år for svag til at gå ned ad trap-
pen fra 1. sal og helt afhængig af hjælp 
fra Anna og familien.  

Med hjælp fra en gruppe flittige tele-
fondamer passede Anna og William 
centralen fra morgen til kl. 19.00 om 
aftenen, hvor alarmen blev sat til. I 
tilfælde af ulykker eller brand, ringede 

man op og fortalte, hvad der var sket, 
og hvad man havde brug for, så sørge-
de Anna og William for, at hjælpen var 
på vej. 

Mens andre børn blot fik lov til at se til 
med store øjne, når telefonen ringede, 
og nummerklapperne faldt ned, blev 
vores far også oplært som telefondame. 
Og han må som ung have siddet der i 
mange timer, for numrene glemte han 
aldrig, og han brugte dem senere til at 
huske sine pinkoder og købte benzin 
ved at ”ringe” op til Slagteren-Brugsen.  

Når William ikke sad ved telefonbor-
det, drev han Jungshoved Turisttrafik. 
Men i 1934 giver forretningen ikke 
længere overskud (kan vi læse i et af de 
gamle breve fra broderen Victor i San 
Francisco), og William sælger forretnin-
gen til Frederiksen i Bøget, der omlæg-
ger den til det, der siden blev rutebilen.  

Efter salget af Jungshoved Turisttrafik 
etablerede William en skomagerbutik i 
værkstedet bag ved huset og centra-
len. Der sørgede han for, at egnen var 
godt gående med nyforsålede sko og 
skræddersyede træsko og -støvler.  

Svend i barnevogn foran centralen, sommeren 
1933 

Williams turistbus, dato ukendt. 
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William dør i 1965, og Anna bor nu 
alene i det hvide hus indtil 1975. Der 
passer hun fortsat telefon, veninder og 
venner, og hun finder både tid til ferier 
med frk. Lund Sørensen og til at passe 
børn og børnebørn i weekender og 
ferier. Der var aldrig kedeligt i det lille 
hus. Og hun gav gerne et nummer på 
klaveret.  

Marianne og Morten husker fra ferier 
hos farmor, at de fik lov til at sidde på 
skødet og forbinde samtaler ved at hive 
de tunge ledninger med lodder op af 
omstillingsbordet og sætte stikket i 
modtagerens nummer. Og det at vågne 
næsten hver nat, når alarmtelefonen 
ringede. Hvad var der sket? Hvor lang 
tid gik der, før sirener lød? 

Men grusbunken i gården bag huset, 
hvor tiden fløj af sted, mens farmor 
lavede mad og passede telefon, har en 
særlig plads i hukommelsen. For far-
mor sagde aldrig nej til os børnebørn – 
heller ikke den dag, Marianne og Mor-
ten ville bygge slotte med sølvskeer og 
en af dem forsvandt sporløst ned i 
grusbunkens dybe gab. Den ligger der 
nok stadig.  

Nej, farmor beklagede sig aldrig. Sådan 
husker vi det. Hun fik det bedste ud af 
alting, og på loftet gemte hun contai-
nervis af sæbespåner, tændstikker og 
sygarn, sirligt pakket ind i gråt papir og 
bånd.  

Anna havde et øre på hver en finger. 
Og veninderne hjalp hende med at 
holde sig opdateret, når de mødtes til 
kaffebord. Det var vigtige dage – og 
farmors fødselsdag var vigtig. Den blev 

næsten fejret som en helligdag. Familie 
og venner blev samlet om det store 
bord, mens Agnes og Johanne kom og 
hjalp til, så farmor kunne blive sidden-
de for bordenden, nyde synet af sine 
gæster og glæde sig over gaverne. Hun 
elskede gaver.   

Appelsiner med posten  
Williams søskende Victor og Thyra 
emigrerede til USA i starten af 1900-
tallet, og trods afstanden var der en tæt 
dialog over Atlanten.  

Men det var ikke kun breve, der blev 
fragtet over Atlanten – det var også 
appelsiner, fotos, stof til en ny kjole og 
et helt tæppe i bryllupsgave, efter at 
Anna og William stak af til København 
og i al hemmelighed blev gift i Fredens 
Kirke den 6. september 1932.  

Vi er i dag meget taknemmelige over, 
at vores farmor var en gemmer og lær-
te vores far at passe på ting og gemme, 
så fugten ikke havde en chance. For de 
mere end 2-300 breve fra USA har ikke 
en krølle og kunne meget vel være 
kommet med posten her til morgen.  

Annas 50-års fødselsdag den 9. marts 1958. 
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For eksempel spørger Thyra i 1933, 
om folk stadig benytter Williams turist-
bus, eller om alle har egen bil som i 
USA… I januar 1934 ønsker Victor 
tillykke med det elektriske lys på centra-
len. Han foretrækker dog selv petro-
leumslampen, da den giver et bedre 
lys… I brev fra Victor maj 1935, skri-
ver han: “Det er snart moders fødsels-
dag, jeg vedlægger et par sedler, som 

William kan veksle i banken. Jeg håber, 
I vil købe et træ eller en syren og plante 
det, så moder kan se det fra sit vindue." 

Måske står syrenen der endnu og vil 
blomstre igen til sommer. 

Telefonbordet 
Når der blev ringet op, faldt nummer-
klappen ud – og når opkaldet var slut, 
skulle der noteres tid og antal minutter 
på et hulkort, som blev afleveret til 
Telefonselskabet, der stod for at ud-
skrive regninger. Havde man meget på 
hjerte, blev man afbrudt og påmindet 
om tiden: Tre minutter. Seks minutter. 
Ni minutter.  

I husets vindfang var der installeret en 
mønttelefon, der kunne benyttes af 
dem, der endnu ikke havde fået telefon 
hjemme, af sommerhusgæster, eller 
hvis telefonen under krigen var ustabil.  

Smeden i Smidstrup var centralens 
første abonnent med nr. 1x. Vores 
mor, Lis Søndergaard, ringede tit fra 
Fuglsanggården til sin veninde Jytte 
Nielsen (født Jensen) på nr. 41x. Andre 
vigtige numre at huske var Brugsens nr. 
20, mejeriets nr. 10, møllerens nr. 28, 
bagerens nr. 33 og præstens nr. 8. Og 
skulle man bruge en bil, bad man om 
Holger Andersens forældre på nr. 27.  

Ikke alle havde deres helt eget num-
mer. Flere havde partstelefon, hvor de 
var flere om det samme nummer efter-
fulgt at enten x, y, v eller u.  

Efterhånden blev det til over 100 num-
re. Og hver gang der kom flere til, kom 
telefonselskabet og lavede telefonbor-
det større. Vi har forsøgt at finde ud af, 
hvordan man fx ringede til Jylland over 

Bryllupsfoto af Anna og William, 1932. 

1. august 1958 var der besøg fra USA. Bagerst 
fra venstre: Allen, Viggo, Thyra, Anna, Willi-
am. Forrest fra venstre Svend og Otto.  
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Rigstelefonen og opstøve flere af de 
gamle numre, men de er som sunket i 
jordet.  

Numrene går forud for alt 
Efter tusindvis af opkald kunne Anna 
den 1. april 1971 fejre sit 40-års jubilæ-
um som centralbestyrer. Venner af 
huset, familie, naboer og mange af tele-
fondamerne deltog; blandt andet Loui-
se fra Roneklint, Karen Nielsen, Ida 
Neerup og Lilly fra Bøget.  

Også avisredaktør Alfred Beckmann 
deltog. Han var en flittig gæst på cen-
tralen, altid nysgerrig efter sidste 
nyt. Han kvitterede ved festen med et 
fint digt til Anna i gæstebogen:  

40 år i sognets liv, gode dage, travl og slid.  

Anna var på pletten fra morgen årle til silde,  

Til spøg “kun" når abonnenterne var. 

Numrene går forud for alt, det blev Annas 
slogan. 

Altid rede, når der blev kaldt, undtagent når 
hun drog udenlands. 

Tak for hjælp, støtte og råd, hilsen på dagen og 
for dåd. 

Få som os to snakke kan. Tak for alt, Beck-
mann 

Den sidste samtale på centralen bliver stillet 
igennem den 26. september 1972.  

PS. Vi er i skrivende stund i gang med 
at gennemlæse alle de gamle breve 
sendt fra USA til centralen. Vi har kon-
takt til Thyras børn og børnebørn i 
USA, der har den danske del af korre-
spondancen. Vi håber, det fører til flere 
spændende historier om familien Stan-
ley Hansen. Kan du hjælpe vores hu-
kommelse, må du meget gerne skrive 
til os (mrsndrgrd@gmail.com + mari-
anne@candial.dk) eller følge op på 
historien med endnu en artikel om 
centralen. Sikker på, at Knud vil lave 
plads i bladet til sådan en. 

Farmor Anna, som vi husker hende, smilende foran omstillingsbordet, 1. april 1971. 
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Høsletdag ved Smidstrup på Jungshoved 
6. juli 2014, start kl. 11 og slut ca. kl. 15 

I 2012 blev Jungshoved Høslet-laug 
oprettet, og nu er det tredje år i træk, at 
der inviteres til høslet på engen ved 
Smidstrup. Kom og vær med til en 
hyggelig dag, og gør en aktiv indsats for 
naturen og blomsterfloret.  

Vi slår med le og fjerner det afslåede 
plantemateriale til gavn for engens Maj-
gøgeurt. I 2013 blev der også fundet 
Slangetunge på engen. Leslåning er et 
traditionelt dansk håndværk. Det er en 
skånsom form for naturpleje, hvor 
næring fjernes fra arealet, og samtidig 
giver det frisk luft og motion for hele 
familien.  

Engen er privatejet, og efter aftale med 
Torben Dinesen, gårdejer af Gønge-
gård, 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 Høslet-
laug give instruktion i leslåning på da-
gen, så du kommer sikkert i gang. Der 

medbringes 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 6. juli 2014, start kl. 
11 og slut ca. kl. 15. 

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

Aflysning: I tilfælde af heldagsregn 
aflyses arrangementet. Kontakt natur-
vejleder Elise Hvelplund på tlf. 55 36 
25 06 kl. 9 den 6. juli for at høre, om 
arrangementet gennemføres.  

Arrangør: Jungshoved Høslet-laug, 
DN Vordingborg og Vordingborg 
Kommune.  

Høslet juli 2013   

Slangetunge, juli 2013  



19 

 

Lokalrådets mailliste 
er forsvundet!  Gerdas 
mail er blevet hacket, og 
alt er væk. Vi vil gerne 
genskabe maillisten, så 

send venligst en mail til: 

gerda.marensminde@gmail.com 

og skriv, at du gerne vil på listen igen, 
hvis du ikke allerede er kommet på 
den! 

Lokalrådet orienterer 
Siden sidst har vi den 13. marts holdt et 
borgermøde om naturpleje på Jungs-
hoved. Botaniker Carsten Horup for-
talte om sjældne planter i vores områ-
de. Vi kender naturligvis alle sammen 
den smukke Maj Gøgeurt; men derud-
over har vi også de meget sjældne Salep 
Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt. 

Af andre sjældenheder kan vi nævne: 
Leverurt, Hvas Avneknippe, Djævels-
bid, Engtroldurt, Engklaseskær og 
Strandsiv. For at bevare alle disse plan-
ter er det nødvendigt, at tagrørene skæ-
res (spises) ned, så de visne tagrør ikke 
ligger som et uigennemtrængeligt lag, 
som de spæde spirer fra planterne ikke 
kan trænge igennem om foråret. 

Der blev talt meget om at etablere 
”kogræsserlaug” på forskellige arealer. 
Der kommer nok noget afgræsning 

omkring Roneklint Søerne. Omkring 
2015-16 er det tanken, at der med 
kommunens hjælp skal etableres 
kogræsning omkring strandengene ved 
Bønsvig Skov. Der blev talt om områ-
det ved Vasebækkens udløb i Noret; 
men dette projekt står på stand-by i 
øjeblikket. 

Den 31. marts havde vi dialogmøde 
med politikerne. Vi havde arrangeret 
det som et visionsmøde. De fremmød-
te politikere virkede interesserede og 
engagerede. Emnerne var i første om-
gang: miljø, bosætning og turisme; men 
der var også tid til at stille spørgsmål til 
politikerne om lige det, man brændte 
for. MEN LÆS REFERATERNE PÅ 
VORES HJEMMESIDE: 

www.jungshoved.net 

Når bladet når jeres postkasse, er 
Jungshoved Lokalråd sandsynligvis 
blevet udvidet, så vi også rummer Lun-
degård, Skovhuse, Egebjerg m.m., såle-
des at lokalrådets grænse nu støder op 
til Præstø, går langs med Jungshoved-
vej og derefter følger Vasebækken ud 
til Noret. 

Velkommen til alle de nye medlemmer 
af Jungshoved Lokalråd. 

Lokalrådet 



20 

 

Sol fra en skyfri himmel, flag i hegnet 
og et mylder af aktive børn og voksne i 
skolegården kl. 10.00. 

39 mødte op, heraf otte friske børn, 
næsten dobbelt så mange som sidste år. 
Flot Jungshoved! 

Ruter, sække og handsker blev fordelt, 
og så gik indsamlingen langs vejene i 
gang. De tre børnefamilier fulgtes ad, 
og det så hyggeligt ud. 

Vores mål og håb er hvert år at finde 
mindre og mindre affald, og det lykke-
des også i år. Området, vi samlede ind 
på, var endda udvidet, da vi var mange 
indsamlere, og alligevel blev der i år 
fundet 70 kg affald mod 90 kg sidste 
år. Der blev fundet 81 dåser mod 127 
sidste år. Det ser ud til, at vores tilbage-
vendende indsats hjælper. Der er altid 
nogle underlige fund, i år var det bl.a. 

en forskærm til en bil, et 
stykke meget tykt tov 
med knude i hver ende 
og en gammel transistor-
radio. Desuden blev der 
fundet en del papkrus 
(coffee to-go, sodavand) 
på strækningen Ambæk-
Roneklint og det første 
stykke af Jungshovedvej 
fra Neblevej til dæmnin-

gen. Til gengæld var det dejligt at se, at 
alle landsbyerne var meget fine og rene. 

Vi håber, at man holder op med at 
smide affald i naturen, så vi næste år 
ingenting finder. 

Da indsamlerne kom tilbage i skolegår-
den, ventede kaffe/te/saft og kage 
samt applaus til de små børn, der klare-
de at trave næsten 5 km. Godt gået! 
Næste år prøver vi at finde en kortere 
rute til børnene, selvom benene til den 
tid er blevet længere. 

Tak for indsatsen! 
På lokalrådets vegne, 

Lise. 

Affaldsindsamlingen 27. april 2014 



21 

 

*    
*
   *  

  *  
*
* *  *

* *  
*  *  

*
** 

*
 

BLOMSTERNES  

HALVØ  

Blomsterløg 

Nu er der ved at ske noget på vores 
halvø. Påskeliljerne har blomstret til 
tiden, og det har været en fornøjelse at 
tage rundt og se på de gule klatter og 
sende en venlig tanke til dem, der gjor-
de det muligt for os at se resultaterne af 
efterårets arbejde. 

Endnu engang tak til giverne: Tømrer-
mester Madsen, Sydsjællands Tømmer-
handel, Realmæglerne i Præstø, Jungs-
hoved Lokalråd og ep engros.  

Også tak til alle dem, som har været 
ude med skovl og spade. 

Vejkantsblomster 
Frøene til vejkantsblomsterne blev 
udleveret ved et rigtig dejligt arrange-
ment på Jungshoved Skole 5. april. Der 
blev udleveret ca. 8 kg, og det er til 
rigtig mange m2, når man tænker på, at 
Nykilde Frø, som er giveren af langt 

størstedelen (7 kg) af frøene, anbefaler 
4-6 g pr. m2!!! 

Vi glæder os meget til at se resultatet af 
det store arbejde, det er at få frøene 
lagt, så de kan spire og gro. De skal 
lægges godt, for de skal kæmpe mod 
den vegetation, som allerede er i rabat-
terne. 

Blomsterkasser 
Når dette læses, har vi passeret datoen 
22. maj, og der er udleveret planter til 
blomsterkasser. Én af disse kasser bli-
ver Den Flotteste Blomsterkasse På 
Jungshoved, og den bliver præmieret 
med en AL-KO Aqua Trolley 
(kørende vandkande). Der er også an-
dre præmier, Rema 1000 har givet et 
gavekort og Dagli’Brugsen, Ugledige 
en gavekurv, så der er noget at arbejde 
for. 

Der er besigtigelse/bedømmelse af 
kasserne sommeren igennem, og præ-
mieoverrækkelsen finder sted 14. au-
gust 2014, kl. 16.00 på Jungshoved 
Skole.  

Fremtiden 
Projektet fortsætter, og vi må være 
kreative. Alle gode forslag modtages, 
for vi skal have flere blomster, mange 
flere blomster til næste sommer. 

Hvad med bytning af løg, frø og stau-
der?? 

Udvalget for turisme og bosætning 
Jette 
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Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

Siden sidst har vi haft generalforsam-
ling, og bestyrelsen består nu af: Mor-
ten Larsen, Jens Ottosen, Gurli Tor-
stensson, Bent Nielson, Joan Jensen, 
Lone Kristiansen, Karina Westergård, 
Poul Reiter, John Knudsen, Børge Ol-
sen og Eva Lindsberg. Og i støttefor-
eningen: Erik Nielsen, Mona Nielsen 
og Jette Martinsen. 

Vi har langt om længe fået styr på vores 
kloak samt belægningen rundt om for-
samlingshuset. Ole Torstensson har 
fået tætnet Velux vinduerne samt utæt-
heden under tagterrassen. Bent Nielson 
har fået styr på hestestalden. Der er 
kalket og sværtet sokkel. Fyret har fået 
hovedeftersyn. Vandledningen er ud-
skiftet inde i gården. Køkkenet har fået 
en ordentlig overhaling. Vi har fået lejet 
lejligheden ud igen. Udlejningen går 
jævnt godt. Vi har haft en mild vinter 
og ikke brugt så meget olie. Vi mangler 
stadigvæk at få sat træbeton op i lofter-
ne i de små sale, men det kommer. Og 
jeg selv mangler at få lavet tagrenderne, 
og det kommer også. Så alt er faktisk i 
sin skønneste orden. Vi er i gang med 
at få styr på vores loppemarked, som er 
lørdag 12. juli kl. 9. Hvis man ligger 

inde med diverse artikler til loppemar-
kedet, ringer man til Poul Reiter, tlf. 29 
93 53 14, Morten Larsen, tlf. 24 83 97 
76, Bent Nielson, tlf. 23 46 04 05 eller 
Lone Kristiansen, tlf. 41 43 50 98. 

Hvis man vil leje forsamlingshuset, 
kontaktes Gurli Torstensson, tlf. 55 99 
94 37/41 60 25 99 eller Joan Jensen, tlf. 
50 94 94 16. 

Ellers vil jeg bare sige tusind tak for al 
den frivillige arbejdskraft! Uden den 
ville det se noget anderledes ud. 

RIGTIG GOD SOMMER, OG VI 
SES TIL LOPPEMARKEDET! 

Morten Larsen  

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

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

- ved at indsætte et beløb på vores konto nr. 6140-0004064737 i Møns Bank, 
Præstø (banken opkræver 20 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte ved kas-
sen i banken!! – så brug netbank).                            

På forhånd tak 
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Nyt medlem af styregruppen 
Karen Carlsson har efter mange år som 
formand for pensionistforeningen og 
medlem af styregruppen for Jungsho-
ved Skole valgt at stoppe nu. Det er vi 
selvfølgelig kede af, da samarbejdet 
igennem alle årene har været en stor 
fornøjelse. I Karens tid har foreningens 
brug af skolen hele tiden udviklet sig og 
antallet af brugere været stigende. Tu-
sind tak til Karen for hendes flotte ind-
sats. Heldigvis fortsætter den aktive 
bestyrelse sit virke til stor glæde for 
mange, og vi kan nu byde velkommen i 
styregruppen til pensionistforeningens 
nye formand Tonny Vang. Vi er sikre 
på, at vi også med dig vil få et godt 
samarbejde. 

Ikke alle kender til administrationen af 
skolen: Vi har en aftale med kommu-
nen, som har nedsat en styregruppe 
bestående af en formand og en repræ-
sentant fra hver af de brugende for-
eninger. 

Skolen har til september fungeret som 
aktivitetshus i 25 år, læs mere herom 
andetsteds i bladet. 

Kulturaftener i skolen 
Aldrig har vi haft så mange foredrags-
aftener som i år. Foreningen Norden 
har givet os mange spændende fore-
dragsaftener med dygtige folk. Vi kan 
allerede nu løfte sløret for et par nye i 
næste sæson: Skolen inviterer til en 
aften i begyndelsen af oktober med 
Bjarne Sørensen, som vi kender fra 
Stavreby og menighedsrådet, men også 
for hans arbejde som ambassadør. For-
eningen Norden har booket skolen til 
to arrangementer: En aften med Thor-
bjørn Berg, Arden med emnet ”Jeg gik 
mig over sø og land” 29. oktober og 
Skumringsaften om ”Trolde i Norden” 
10. november. 

Vi har også nydt at have sangaftener 
med Mogens ved klaveret. Tusind tak, 
vi håber på flere til næste år. 

Lokalrådsarrangementer 
Også lokalrådet har brugt skolen flittigt, 
til borgermøder, udvalgsmøder, affalds-
indsamling, plantedag m.m. Læs mere 
andetsteds i bladet. 

Åbent hus 5. april 
Som afslutning på endnu en god vin-
tersæson holdt vi åbent hus i skolen 
den første lørdag i april. I år slap vi for 
snestorm! Og rigtig mange gæstede 
vores dejlige hus og de utroligt mange 
tilbud, der var. 20 friske pensionister 
viste gymnastik, som Lykke instruerede 
på vanlig sikker vis. Dog fik en fotograf 
fra avisen taget pippet fra hende, da 
han pludselig stod midt på gulvet og 
filmede på tæt hold. Det gav lidt grin til 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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holdet og tilskuerne og en smagsprøve 
på det gode humør, der altid hersker på 
holdet. 

På sportspladsen og i haven ved den 
gamle lærerbolig sørgede naturvejleder 
Elise Hvelplund for sjove aktiviteter 
med at finde regnorme, påskeæg, fugle-
reder m.m. Trængte man til at få var-
men, kunne man varme sig ved et slag 
bordfodbold eller bordtennis hos JIF.  

Hos strandjægerne var der mulighed 
for at bygge fuglekasser, og der var en 
slags jagtprøve for børn, som fik en fin 
medalje, hvis de klarede de svære opga-
ver. Desuden var her en meget flot 
udstilling om Grønland, som Ernst 

Jensen stod for. Den gav stof til mange 
gode samtaler. 

I østlokalet havde påskemarked-
damerne som altid mange fine ting at 
sælge. Blomsterbinderne havde igen i 
år lavet smukke dekorationer, der blev 
solgt til fordel for skolen. Det indkom-
ne beløb slog rekorden fra tidligere år, 
nemlig 2120 kr., som vi siger dem tu-
sind tak for.  Jette Ramshøj fra lokalrå-
det fortalte om ”Blomsternes halvø”-
projektet og uddelte masser af gratis 
frø til græsrabatter og forhaver. Vi glæ-
der os til at se resultaterne til sommer. 
Læs mere om blomsterkonkurrencen 
andetsteds i bladet. 

I den gamle lærerbolig blev der strikket 
i sofaen og kniplet ved det store spise-
bord. Flere benyttede sig af lejligheden 
til at se den bolig, man kan leje, hvis 
man fx skal have for mange overnat-
tende gæster og lige mangler et par 
køjer. 

I biblioteket kunne man hjælpe Torben 
med at sortere en stak bøger – hvad 
skulle blive i biblioteket, og hvad skulle 
videre til loppemarked? Det gav en god 
snak om smag og behag. Der blev også 
mulighed for at kikke ind i vævestuen.  

I vestlokalet holdt SOS Børnebyerne til 
med sjove aktiviteter for børn, amatør-
fiskerne havde en fin udstilling af ruser 
og materialer om fiskeri, og Ninna Ny-
gaard fra Bønsvig solgte sine hjemme-
avlede blomster og urtefrø. Dejligt med 
lokale ”iværksættere”, der har tid til at 
være med i skolen. 

På første sal, i tegnestuen var der rigtig 
mange børn og forældre hele dagen. 
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Også her handlede det om fugle og 
blomster. Man kunne male, tegne, klip-
pe, quizze, spille spil m.m. Der var ca. 
27 børn plus forældre i løbet af dagen, 
langt flere end tidligere, så det var en 
stor fornøjelse. Tak til børnene, som 
malede billeder til vores gymnastiksal, 
de er allerede hængt op til glæde for 

andre. Vi laver flere igen til næste år, så 
væggen kan blive fyldt ud. 

I køkkenet duftede der fra morgen-
stunden af nybagte boller, som senere 
kunne købes med håndskåret pålæg til 
en kop kaffe eller en øl/vand. Som 
altid var de to ”madlavningshold” på 
banen. 

Tak til alle medvirkende for det flotte 
frivillige arbejde, I altid yder, og tak til 
alle jer, der kikkede forbi. Det glædede 
os meget at se jer.  

På gensyn 6. september, hvor vi fejrer 
25 år som aktivitetshus, og til en ny 
sæson fra oktober. 

På styregruppens vegne 
Lise Jacobsen 

Den 7. april blev der afholdt årlig gene-
ralforsamling. Igen var der tilmeldt ca. 
80, og det er dejligt at se så mange del-
tage. 

Karen Carlsson havde valgt at trække 
sig tilbage som formand, og ny for-
mand blev Tonny Vang, Jungshoved. 

Første suppleant Leif Larsen ønskede 
ikke genvalg. Kirsten Nielsen, Dyre-
marken blev valgt. 

Revisor Gerda Jensen ønskede ikke 
genvalg. Ole Åris, Stavreby blev valgt. 

Efter generalforsamlingen satte vi os til 
bords og nød det lækre smørrebrød, 

som Eliteholdet havde lavet. En tak til 
dem! 

Der skal også lyde en stor tak til Karen 
for de mange år, hun har været aktiv i 
foreningen (17 år), først som kasserer 
og senere som formand. Det er et utro-
lig stort stykke arbejde, hun har præste-
ret, og vi ønsker Karen og Jørgen held 
og lykke med deres nye projekt: at 
komme tættere på børn og børnebørn. 

Når dette blad udkommer, har vi været 
en tur på Den Blå Planet (torsdag 22. 
maj). Turen er udsolgt – dejligt. Senere 
skal vi en tur til Polen (Berlinek). Det 
er torsdag 11. september med afgang 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 



26 

 

fra ”brugsen”. Også denne tur er ud-
solgt. 

Øvrige aktiviteter: Den 26. september 
holder vi høstfest, 5. december julefro-
kost, og bankospil starter 6. oktober. 
Der vil komme mere information om 
dette senere. 

Jeg vil gerne takke for valget og vil ar-
bejde på at videreføre det gode arbejde, 
der foregår i foreningen. Og jeg ved 
allerede, at jeg har en dejlig og positiv 
bestyrelse at læne mig op ad. Med disse 
ord vil jeg ønske alle medlemmer en 
rigtig god sommer! 

P.b.v. Tonny Vang 

Nyt fra Jungshoved Idrætsforening 

Fusion mellem Præstø Bad-
minton (PBK) og Jungshoved 
Idrætsforening 
JIF og PBK har i løbet af foråret holdt 
en del møder angående fusion af de to 
klubber. JIF blev kontaktet i starten af 
året med forespørgsel, om vi var inte-
resserede i en fusion, da PBK ikke kun-
ne stille med en bestyrelse til næste 
generalforsamling. 

Vi blev enige med den nuværende 
PBK-bestyrelse om betingelserne for 
en fusion, og der blev afholdt ekstraor-
dinær generalforsamling i PKB 22. april 
på Abildhøjskolen. Da der ingen med-
lemmer mødte op for at sige fra eller 
til, blev det til en fusion 22. april. Med 
virkning fra 1. juli 2014. 

For medlemmerne i den gamle bad-
mintonklub vil der ikke ske de store 
ændringer. PBK bliver en gren under 
JIF på lige fod med svømning, fod-
bold, basket, billard og vores badmin-
ton. Der vil dog ske navneændring til 
Præstø Badminton JIF. Den egenkapi-
tal, der er tilbage fra PBK, indsættes på 
en særskilt bankkonto i JIF og øremær-

kes til badmintonaktiviteter fremadret-
tet. 

Konceptet i PBK med en ungdoms- 
og seniorafdeling og veteran-/
ældremotion fortsættes. 

PBK’s bestyrelse fratræder, og JIF, som 
har en fungerende bestyrelse, tager 
over.  

Der er indgået træneraftaler for 
2014/2015. Susanne Wittrock, Nina 
Hemmingsen, Heidi Thorsen og Finn 
Johansen fortsætter deres store arbejde 
i badminton, og Carsten Bo Pedersen 
vil være til rådighed med råd og vejled-
ning. 

JIF vil tage sig af den administrative 
del, såsom kontingentopkrævning, an-
søgning om lokaler og tilskud, regn-
skab og økonomi osv. samt stille perso-
ner til rådighed i badmintonudvalget til 
arbejdet med tilmelding og deltagelse i 
stævner, afholdelse af klubmesterskab 
m.v.  

Vi ser frem til et godt samarbejde og 
ønsker PBK velkommen i Jungshoved 
Idrætsforening. 

JIF 
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JIF 
Ældrebadminton og fællestræning 

Ældrebadminton hver mandag og 
onsdag kl. 15.00-16.00 frem til skole-
ferien. 

For M/K fra ca. 60 år – vi har med-
lemmer op til 80 år. Ingen faste makke-
re, vi rokerer hele tiden, og ingen bæn-
kevarmere. 

Spillestyrken er meget forskellig, nogle 
er gode, andre knap så gode, det går 
fint. Det gode ved denne træningsform 
er, at man kan komme alene, man skal 
altså ikke ud og finde tre makkere. Og 
træningen er aldrig aflyst, der er altid 
nogen at spille med. 

Motionsbadminton. Fællestræning 

hver onsdag kl. 18.30-20.00 frem til 
skoleferien. Som det fremgår af vores 
hjemmeside, er der visse betingelser. 

Det er ikke for nybegyndere. Fordi der 
spilles efter spilleplan med skiftende 
makkere, og vi har nogen der er virke-

lig gode – det er synd både for den 
gode og nybegynderen at sætte dem 
sammen. Men frem til skoleferien laver 
jeg ikke spilleplan, da der ikke kommer 
ret mange, så er der nogen, der har lyst 
til at komme alene eller flere sammen, 
er de hjertelig velkomne. 

På begge linier kan vi risikere, at tilmel-
dingen vil overstige det antal, der er 
baner til, men foreløbig er der plads 
nok. 

Fordelen ved fællestræningen er, at 
man får prøvet kræfter med mange 
forskellige, og igen, at man ikke skal ud 
og finde makkere. 

Du er altid velkommen til at ringe. 
Venlig hilsen, Finn, tlf. 61 37 27 57 

PS Fællestræningen er naturligvis både 
for mænd og kvinder. Desværre har vi 
p.t. ingen kvinder med.  

Billard i klubhuset på Mislehøjvej 
Skulle der være nogle, som har interesse i at spille billard, er muligheden der i vo-
res klubhus. Vi har et rigtig godt bord og synes, at klubhuset skal bruges noget 
mere af borgerne på Jungshoved. 

Det vil koste 400 kroner om året, og man skal have sin egen kø med. 

Der vil være mulighed for at købe vand, kaffe og øl. 

Ring til Majbritt på 50 56 50 22, hvis du er interesseret. Der spilles fra september 
til og med maj. 
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Nyt fra JIF svømning 
Så er forårssæsonen ved at være slut. 
Helt nøjagtigt slutter vi mandag 12. maj 
og holder en lang sommerferie. Sæson 
2014/15 starter mandag 25. august 
2014. Vi har de samme tider i svømme-
hallen mandag, tirsdag og torsdag og 
håber, vi får fundet trænere og vandae-
robicinstruktører til alle holdene. 

Her i foråret har der været den årligt 
tilbagevendende distancesvømning. 
Der var ikke så mange, der deltog som 
sidste år, til gengæld svømmede de 

flere meter pr. person . 

Der blev i alt svømmet 180.650 meter, 
og længste distance var 8.000 meter 
tilbagelagt af Oskar Milo (12 år). 

Den 4. maj havde vi ”klubmesterska-
ber”/hyggedag på Bosei. Der deltog 
godt 20 børn, og der var stor opbak-
ning fra forældrene. Først var der stæv-

ne, og så var der fri leg, før vi sluttede 
af med kage, kaffe og saftevand. En 
hyggelig dag, som vi helt sikkert vil 
gentage i næste sæson. 

Vi siger tak for denne sæson og ønsker 
alle en god sommer og glæder os til at 
se jer til august. 

Connie Dalsgaard 

Der svømmes på livet løs til distance. 

Der var mange forældre, der hjalp med at tælle 
baner 

Der leges  

og så er der kage m.v. til alle 
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Sponsoraftale med OK 
Jungshoved Idrætsforening er ved at indgå sponsoraftale med OK. 

Aftalen betyder for idrætsforeningen et fint tilskud til driften af klubhuset. Bjørn 
Refsgaard vil passe tankstationen på Jungshoved og sørge for, at der altid er hand-
sker og papirservietter. 

Hver gang JIF tegner et nyt OK-benzinkort, og der er købt 500 liter benzin eller 
diesel på kortet, udbetaler OK en bonus på kortet til JIF. For alle liter benzin/
diesel, der bliver købt på kort, som er tilknyttet aftalen, udbetaler OK også et be-
løb. 

OK vil afholde et par arrangementer om året, hvor vi er forpligtet til at være med, 
og vi skal selv ved vores arrangementer tegne OK-kort. 

Vi håber, at mange på denne måde kan og vil støtte op om os. 
JIF 

Traktortræk på Jungshoved 20. og 21. september 2014 

I år er det 10. gang, vi afholder traktortræk på marken bag klubhuset. For øjeblik-
ket er vi i fuld gang med at arrangere vores lille jubilæum. 

Vi vil i år prøve at indkalde til et hjælpermøde i klubhuset, for at finde flere hjæl-
pere til vores arrangementer. Det har været svært at få nok til at hjælpe, men det 
har vi selv en del af skylden for, da vi ikke har været gode nok til at ”råbe op”, når 
der har været behov. 

Derfor inviterer vi hermed alle, som har lyst til at hjælpe til traktortræk, på nybagte 
boller og kaffe i klubhuset søndag 17. august kl. 10.00.  

Vi har brug for mange mennesker, og vi tager gerne imod al den hjælp, vi kan få. 
Har du to timer, hvor du kan hjælpe, er det fint. 

Vi laver lister, som man kan skrive sig på, og der er behov for hjælp både før, 
under og efter traktortrækket. 

Vi håber at se rigtig mange denne dag. 

Med venlig hilsen, 

Majbritt 
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Nu skal fuglene på Jungshoved tælles! 
Tilbage i 1974 og 1996 blev det også 
gjort, men her i 2014, hvor digitaliserin-
gen for alvor har indfundet sig, er der 
nu mulighed for en grundigere og langt 
mere effektiv optælling. Det er hoved-
sagelig ynglefuglene, der skal doku-
menteres og tælles i antal for visse ar-
ter. Det er Dansk Ornitologisk For-
ening, der står for Atlasprojektet via 
deres observationsprogram DOF Ba-
sen.   

Atlasprojektet går ud på at få kortlagt 
alle Danmarks ynglefugle i en periode 
på fire år. Man opdeler landet i kvadra-
ter efter et 1:100 000 kort, finder frivil-

lige kvadratansvarlige, og så kan alle, 
der har lyst og lidt kendskab til fugle, 
deltage. De kvadratansvarlige har nogle 
bestemte obligatoriske optællinger og 
skal validere indkomne observationer i 
deres 5x5 km kvadrat, men man kan 
som sagt godt deltage uden at skulle 
være kvadratansvarlig. Observationer-
ne skal behandles efter, hvor sikker 
man er på sit fund af ynglefugle, man 
kan fx indtaste: muligvis ynglende, sik-
ker ynglende osv. 

Som man kan se på et 1:100 000 kort, 
er Jungshoved opdelt i fire kvadrater. 
De tre kvadrater med mest land er 
dækket af observatører, mens det fjer-

Fugle på Jungshoved 

Eksempel fra sidste Atlasprojekt: Duehøg  
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de lille hjørne mod SØ ikke er. Det kan 
være, at der er en, der vil være ansvarlig 
i dette kvadrat?  Det ville være fint, hvis 
vi kunne få dækket Jungshoved 100 
procent.  

Atlasprojektet løber som sagt i fire år. 
Derefter skal det store materiale be-
handles af professionelle folk og ud-
munde i et værk/en bog, som det er 
sket de sidste to gange. Et sådant ene-
stående projekt kan kun gennemføres 

med den meget store og frivillige delta-
gelse, som de mange ornitologer og 
fugleinteresserede bidrager med. Det er 
vi stolte over og håber, at det kan bely-
se arters frem- eller, desværre oftest, 
tilbagegang.  Det kan således måske 
fremme tiltag, der gør Danmarks fugle-
liv rigere. 

Også dette tredje atlasprojekt, er finan-
sieret af Aage Jensen Fonden. 

Sune Madsen 

Foto: Wikipedia 
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Efter en succesfuld prøvesæson i som-
meren 2013 er H.C. Andersens Verden 
nu på vej til at blive et kulturelt tilbud 
på lige fod med andre af Sydsjællands 
kulturelle tilbud. H.C. Andersens even-
tyr vækkes til live i et kunstnerisk uni-
vers med teater, aktiviteter og work-
shops, hvor hele familien kan være 
med.  

Teaterparken åbner 1. juli. 

I Tomme Lises univers kan man boltre 
sig under de to meter høje blomster, 
mens resten af familien sidder i cafeen 
og ser på børn i vidunderlige kreationer 
fra de eventyr, de er vokset op med. 
Nyd en dejlig stund med hinanden i de 
forskellige workshops, der tilrettelæg-

ges, så både voksne og børn kan udfol-
de deres kreativitet og opleve nærværet 
i at skabe noget sammen.  

Oplev børnene fra dramaskolen frem-
vise deres versioner af eventyrene, og 
se den store professionelle opsætning 
af en af de klassiske fortællinger. Klæd 
dig ud, og oplev en dag som prinsesse, 
soldat eller svane. 

Projektet er frugten af mange års erfa-
ring inden for scenekunst i Danmark. 
Drømmen om at udbyde et anderledes, 
nærværende og værdiskabende kultu-
relt tilbud i Danmark har været under-
vejs i et par år nu. Målet er at skabe en 
oplevelse for familier, hvor de besø-
gende selv er en aktiv del af oplevelsen.  

Teaterpark, hvor fantasien har frit spil 
og eventyrene vækkes til live 

H.C. ANDERSENS VERDEN ved Præstø 
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I juli 2013 åbnede vi dørene for en 
prøvesæson. Herved har det været mu-
ligt for os at undersøge, hvad publikum 
og de mennesker, der er omkring pro-
jektet, finder interessant og underhol-
dende. Erfaringerne har været mange, 
og vi er nu klar til at skyde projektet i 
gang til endnu en sæson.  

FAMILIEPARK 

H.C. Andersens Verden er en familie-
park. Opbygningen og ånden i projek-
tet er grundlæggende nærhed, samvær, 
oplevelser på tværs af generationer – 
eller for skolebørnene på tværs af al-
derstrin og skoler. 

Vi er inspirerede af åbne haver og be-
søgsgårde og af Astrid Lindgrens Ver-
den i Sverige. Vores ambition er, at vi 
gør vores bedste. Vi åbner op for vores 
hjertes barn og deler ud af herligheden. 
I dag er det af stor betydning at møde 
ægthed. Det, at der er lagt sjæl i det, 
man laver. Vi deler ud af det, vi bræn-
der for. Det er tydeligt at se, om man 
har hjertet med. 

LIV 
Det, der får stedet til leve, er naturligvis 
liv. De mennesker, der besøger parken, 

og alle dem, der optræder og bidrager 
til stedet. 

Det har været en fantastisk proces i 
opbygningen op til åbningen sidste år. 
Der er blandt andet dannet en For-
ening: Foreningen H.C. Andersens 
Verden. Vordingborg Kommune har 
støttet op om initiativet. Dramaskolen 
er kommet op at stå.  

Kristian Knudsen, bosiddende på 
Jungshoved, har været en stor del af 
det kunstneriske udtryk med slot og 
kulisseby. 

Æstetikken er i højsædet, det ses bl.a. i 
forestillingerne. Fyrtøjet spillet af Birger 
Bovin og Henriette Rosenbeck. For 
dem, der ikke nåede forestillingen sid-
ste år, spiller den igen 1. uge i august.  

Som noget nyt spilles Klods Hans som 
professionel forestilling. Og ikke at 
forglemme – Dramaskolens børn, der 
spiller Nattergalen i flot opsætning igen 
med Mathilde Gerlack og Birger Bovin 
ved deres side. Kristian Knudsen og 
Tanja Bovin står for den visuelle side. 
Rene Bøtkjær maler. Som noget nyt 
udbygger vi Havuniverset, hvor Jopie 
Von Horn, bosiddende i Stavreby, har 
lavet et skønt maleri. Det bliver til lege-
univers ligesom Tomme Lises univers. 

OPLEVELSESRUM MED 
NÆRVÆR OG SAMVÆR 
Vi vil skabe et oplevelsesrum, hvor der 
er plads til nærvær og samvær. Hvor 
der er plads til at byde ind med interes-
ser og faglige kompetencer, også fra 
interesserede udefra. 

Det spændende ved at arbejde med 
teater er, at alle de brikker, der sættes 
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sammen, er vigtige i helheden og bliver 
noget i kraft af fællesskab. I parken er 
der mange forskellige opgaver.  Projek-
tet er i sin form afhængig af hjælp. Fri-
villige, der har lyst til at deltage med alt 
fra en dag til en uge, er meget velkom-
ne, både i opbygnings- og åbningsperi-
oden. 

Når vi nu bor et skønt sted på landet, 
så ønsker vi at bruge naturen og dele 
den med andre. 

Overraskelsen ved at køre ud på landet, 
og en eventyrlig oase møder en. Vi gør 
op med fordommen om det såkaldte 
Udkantsdanmark, hvor alt er dødt, og 
menneskene er gået i stå. Vi oplever 
som tilflyttere en interesse og åbenhed 
hos beboerne i området. Det er meget 
rørende. Der bor så mange søde og 
sprællevende mennesker, der har mas-
ser at give. 

De besøgende i parken har oplevet en 
dag, hvor der var nærvær, ro og plads 
til at udforske de forskellige universer. 
Voksne og børn har oplevet, at de har 
været aktive medvirkende i dagen både 
i workshops, udklædning og de even-
tyr, de selv har været med til at skabe i 
de forskellige eksisterende universer. 

Vi har brug for hjælp til at:  

 Videreudvikle de eksisterende uni-
verser 

 Udarbejde grafisk materiale til par-
ken samt markedsføring  

 Stå i café. Være med i workshop 

 Udføre parkens kunstneriske ele-
menter som: Bygning af legehuse, 
kostumer og scenografi.  

H.C. Andersens Verden bliver den 
første af sin art i Danmark. Det, vi øn-
sker at skabe, er et stærkt kulturelt pro-
jekt, der kan engagere og øge sammen-
holdet blandt de lokale i området og 
være til glæde for mange flere. Samt at 
skabe arbejdspladser i et af Danmarks 
smukkeste udkantsområder. 

Gennem sine eventyr fortalte H.C. 
Andersen om mennesket på godt og 
ondt. Han gav skæve eksistenser en 
stemme, og den stemme, mener vi 
stadig, er vigtig at have fokus på i dag. 

Hvis du er nysgerrig, kan du se mere på 
www.hcandersensverden.dk 

Velkommen til at ringe på 24 44 13 94, 
Tanja Bovin (initiativtager), Skovhusevej 26, 
4720 Præstø 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
 

  Jungshoved Allerslev 

6. s. e. påske, 1. jun. 10.30 Ingen 

Pinsedag, 8. jun. Ingen 10.30 

2. pinsedag, 9. jun. Ingen Ingen 

Trinitatis, 15. jun. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

1. s. e. trin, 22. jun. Ingen 10.30 

Sankthans, 23. jun. 20.00   

2. s. e. trin., 29. jun. Ingen 9.00 

3. s. e. trin., 6. jul. 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

4. s. e. trin., 13. jul. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

5. s. e. trin., 20. jul. 10.30 Jesper Bo Blomgren Ingen 

6. s. e. trin., 27. jul. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

7. s. e. trin., 3. aug. 10.30 Ingen 

8. s. e. trin., 10. aug. Ingen 14.00 Friluftsgudstj. 

9. s. e. trin., 17. aug. Ingen 10.30 

10. s. e. trin., 24. aug. 10.30 9.00 

11. s. e. trin., 31. aug. Ingen 10.30 

12. s. e. trin., 7. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

13. s. e. trin., 14. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

14. s. e. trin., 21. sep. 9.00 10.30 

15. s. e. trin., 28. 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 
Regnskabsfører Anne-Lise Nielsen 
Faxe Ladeplads 
24 25 11 51  

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 
Eli Frandsen  
55 99 91 99  
e-mail: elifrandsen@yahoo.dk  

Kirkeværge Bent Pedersen 
56 28 65 85 
http://www.jungshovedkirke.dk 

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

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

Med venlig hilsen, 
Jungshoved Menighedsråd 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske 
senest to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres 
en omsorgs- og ansvarserklæring. Blanketten kan man hente på www.personregi-
strering.dk – hvor man også kan få god besked i vejledningen bag på blanketten.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kirkenyt 
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Til alle jer, som gerne vil konfirmeres til 
næste forår. 

Når dette blad udkommer, er vi så 
langt henne i maj, at nogle af jer måske 
allerede har været til konfirmationsfest 
hos en kammerat eller hos en fætter/
kusine eller en anden i familien. I er 
måske selv derhjemme allerede gået i 
gang med jeres egne forberedelser, og 
nogen af jer har sikkert allerede fået 
jeres forældre til at bestille lokaler i den 
nærmeste omegns kroer og restauran-
ter, for så er det på plads til konfirmati-
onsfesten. 

Og måske har I gået og tænkt på, at 
”nu skal jeg snart konfirmeres, men 
hvordan skal det mon foregå?” 

De kommende 7. klasser på Præstø 
Skole får inden sommerferien nærmere 
besked om tilmelding til konfirmations-
forberedelse, om hvor det skal foregå 
og andre praktiske ting. Den nye pri-
vatskole – den gamle Klosternakkesko-

le – kontakter jeg efter sommerferien, 
da den først kommer i gang på det 
tidspunkt. For alle jer, som vil konfir-
meres, gælder det, at I skal gå til konfir-
mationsforberedelse hos den lokale 
præst.  

Jeg kan allerede her give jer og jeres 
forældre besked om, at forberedelsen 
begynder efter efterårsferien. Timerne 
ligger på fredage kl. 8.00-9.30, og første 
gang, jeg mødes med jer nye konfir-
mander til forberedelse, er fredag 24. 
oktober 2014. 

Konfirmationerne 2015 finder sted i 
Jungshoved Kirke 3. maj og i Allerslev 
Kirke 10. maj. Begge søndage begynder 
gudstjenesten kl. 10.30. 

Man er i øvrigt velkommen til at kon-
takte mig for nærmere oplysninger på 
tlf. 55 99 60 17. 

Med venlig hilsen, 
Torben Møllenbach 

Kære konfirmander 2014-2015 

Her er et billede af hele 2013-2014 holdet. 
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Friluftsgudstjeneste  
At holde friluftsgudstjeneste, fx en 
sommersøndag, er efterhånden ud-
bredt mange steder. Det er at være 
kirke og menighed på en anden måde, 
og det tiltaler mange. 

Vi har således før afholdt friluftsguds-
tjeneste i Jungshoved på borgbanken. 
Vi syntes, at stedet var oplagt, da vi 
gerne vil afvikle en sådan gudstjeneste 
på en velegnet lokalitet med ro og i 
smukke omgivelser. Men efter forskel-
lige fredningsbestemmelser er dette 

ikke længere muligt. Vi er meget inte-
resseret i et sådant arrangement, og når 
vi har fundet en egnet lokalitet, vil vi 
annoncere det. 

Er man interesseret i at deltage i en 
friluftsgudstjeneste, har man mulighed 
for at deltage i gudstjenesten i den 
gamle grusgrav i Ugledige. Det sker 
søndag 10. aug. kl. 14.00. 

Efter gudstjenesten kan man nyde en 
kop kaffe i det fri. Der er i forvejen 
bænke og borde på pladsen, men vil 

Teatertur til København 
Sidst i februar kørte en bus fuld af tea-
tergængere fra parkeringspladsen ved 
Allerslev Kirke med kurs mod Folkete-
atret i København. 53 forventningsful-
de deltagere havde meldt sig til Hol-
berg-forestillingen ”Den stundesløse”. 

Det var således en meget gammel, men 
også meget morsom komedie om ind-
bildt travlhed. Deltagerne blev ikke 
skuffet. For det føltes næsten, som om 
hovedpersonen, Herr Vielgeschrei, var 
taget lige ud af vores egen tids travlhed 
med alle vores krav om bestandig op-
datering og omstillingsparathed, hvor 
det naturligvis forventes, at vi alle altid 
er online, og kan connectes! En meget 
morsom og tankevækkende oplevelse.  

For Stina og mig, som arrangerer disse 
ture, er det hvert år en stor fornøjelse 
med de mange mennesker, som gerne 
vil med, og vi synes, det er en kærkom-
men lejlighed til at få hilst på så mange 
mennesker, der kommer både fra Al-
lerslev og Jungshoved sogne og en hel 
del fra omegnen. 

Også til næste forår vil vi arrangere en 
teatertur. Endnu ved vi ikke, hvilken 
forestilling der bliver tale om, da teatre-
ne endnu ikke har offentliggjort deres 
programmer. Men mere om det i løbet 
af efteråret. 

Så forhåbentligt bliver der også til næ-
ste år noget at se frem til. 

Stina og Torben Møllenbach 

Ferie 
Jeg holder sommerferie i perioden 7.-27. juli, begge dage inkl. I min ferie henviser 
jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, tlf. 55 98 10 19. Her kan man få attester, 
anmode om dåb og vielser, og her skal man også henvende sig angående begra-
velser. 
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Et par af Jungshoveds vigtige turistat-
traktioner er Slotsbanken og Jungsho-
ved Kirke, og menighedsrådet vil gerne 
gøre sit til at udbrede kendskabet her-
om. Derfor er Jungshoved Kirke nu 
tilmeldt vejkirkeordningen og er omtalt 
i brochuren ”Vejkirker og andre åbne 
kirker” for 2014. 

Der er i alt 395 kirker med i brochuren, 
der er trykt i 95.000 eksemplarer, og 
som består af 2 brochurer: én for Jyl-
land og én for Øerne. Jungshoved Kir-
ke er omtalt som kirke nr. 178 i bro-
churen for Øerne. 

man være sikker på at få siddeplads, må 
man selv medbringe en klapstol. 

Bliver vi udsat for plaskregn og andre 
unoder fra vejrliget, flytter vi gudstjene-
sten ned i Allerslev Kirke.  

Efterårets arrangementer 
Vi har endnu ikke færdiggjort listen 
over efterårets foredrag og koncerter i 

kirkerne. Programmerne bliver offent-
liggjort først i september. 

Ny konstituering i menighedsrådet 

Jungshoved Menighedsråd har med virkning pr. 1. april 2014 lavet en lille rokade, 
for at fordele arbejdet på en anden måde.  

Den nye konstituering er som følger: 

Bent Pedersen 
kirkeværge og 
sekretær 

Togeholt 56 28 65 85 

Bjarne H. Sørensen 
kasserer og 
kontaktperson 

Stavreby 40 22 22 32 

Eli Frandsen formand Smidstrup Hovgårde 55 99 91 99 

Mai-Britt Bille næstformand Roneklint 22 41 92 17 

Ole Torstensson bygningskyndig Jungshoved By 40 74 94 37 

Poul Hansen 
Graver og per-
sonalerepr. 

Hovmarken 55 99 90 99 

Torben Møllenbach sognepræst Allerslev 55 99 60 17 

Kirkens regnskabsfører er: 

Anne-Lise Nielsen, Faxe Ladeplads, tlf. 24 25 11 51 
Eli Frandsen 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Vejkirker og andre åbne kirker 
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Som bekendt afviste Kulturstyrelsen i 
2013 en anmodning fra Nysø Gods og 
Vordingborg Kommune om dispensa-
tion til at afbrænde sankthansbål på 
Slotsbanken med den begrundelse, at 
området er et fredet fortidsminde. 

Imidlertid er der nu opnået tilladelse fra 
både Kulturstyrelsen og Vordingborg 
Kommune til at afbrænde sankthansbål 
på forstranden foran Slotsbanken. 

Derfor er det en stor glæde for Jungs-
hoved Menighedsråd, at vi fra i år igen 
kan byde velkommen til det traditions-

rige sankthansaftens arrangement i og 
ved Jungshoved Kirke. 

I den forbindelse vil vi gerne rette en 
tak til alle, der har bakket os op i at få 
sankthansbålet tilbage – især Fr. Mari-
anne Stampe Holst, Nysø Gods. 

Der vil senere blive udsendt et endeligt 
program; men vi planlægger at afholde 
gudstjeneste i Jungshoved Kirke kl. 
20.00 og at tænde bålet på forstranden 
foran Slotsbanken mellem kl. 21.00 og 
21.30. 

Vel mødt! 

Sankthansbålet ved Jungshoved Kirke er tilbage!! 

Brochuren kan fås i de deltagende kir-
ker, på biblioteker, på turistbureauer, 
campingpladser, vandrehjem, motor-
vejsstationer og udvalgte museer m.fl. 
Du kan få en brochure for Øerne i 
Jungshoved Kirke, og du kan få begge 
brochurerne ved at downloade dem fra 
www.vejkirker.dk. 

Hvis du vil vide mere om Jungshoved 
Kirke, hvornår der afholdes gudstjene-
ste eller andre arrangementer, henvises 
– foruden dette blad – til den fælles 
hjemmeside for Allerslev og Jungsho-
ved sogne. Du kan logge ind på 
www.jungshovedkirke.dk  
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Min kone og jeg har i de sidste 15 år 
haft sommerhus ved Skansen i Rone-
klint. I de første år, når vi svingede ned 
ad Batterivej mod Maderne, bemærke-
de vi Louise i sin have foran det gamle 
Lodshus. Vi hilste og slog til tider en 
lille sludder af – uden at ane, at vi en 
dag skulle være dem, som kom til at eje 
stedet. 

Men i 2012 gik der forlydender om, at 
Lodshuset var til salg. Vi vidste, at det 
havde stået tomt i mange år siden Lou-
ises død i 2002 eller 3. Hun og hendes 
afdøde mand, kunstmaleren Bernhard 
Rolfsted, havde ikke haft nogen børn, 
og i landsbyen vidste man blot, at det 
var gået i arv til en fjern slægtning. In-
gen vidste rigtig noget om denne slægt-
ning, ud over at han på et eller andet 
tidspunkt placerede en campingvogn 
på grunden, og at han boede i den med 

mellemrum. Da vi for nogle år siden 
havde haft indbrud i vores sommerhus, 
og det var blevet bemærket, at der var 
lys i Lodshuset om natten, lykkedes det 
os at finde ud af, hvem ejeren var, som 
vi så kontaktede for at finde ud af, om 
der ham uafvidende boede en omvan-
drende sjæl i huset, som kunne have 
været ansvarlig for indbruddet. På den 
måde fandt vi ud af, at ejeren var Loui-
ses nevø, og at han brugte camping-
vognen til at overnatte i, når hans ar-
bejdstider i Køge forhindrede ham i at 
nå færgen til Fejø, hvor han havde sit 
hjem.  

Men som sagt var det nu til salg, og af 
forskellige grunde var vi fire familier i 
landsbyen, som fandt sammen i over-
vejelser om at købe stedet, dog uden 
rigtig at vide, hvad vi skulle bruge det 
til. Vi troede, man måske kunne have 
købt det for en trehundrede tusind og 
indrettet det til en form for forsam-
lingshus med udlejning af værelser om 
sommeren eller noget lignende. Vi 
kontaktede ejeren og opdagede, at han 

Lodshuset i Roneklint - 
før som nu 

Lodhuset i 1961. Peter Elmue, søn af den sidste 
lods, besøger sit barndomshjem.! 

Et luftfoto af Roneklint, Noret og Skansen fra 
begyndelsen halvtredserne. Lodshuset ligger midt i 
billedet helt forneden! 
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faktisk var i gang med at afslutte en 
handel med en anden køber, som hav-
de budt grundens pris på 412.000 kr. 
Han ville derfor have så meget mere 
for at sælge til os, at vores fælles ideer 
ikke rigtig kunne bære. Det blev sim-
pelthen for dyrt og for usikkert et pro-
jekt at kaste sig ud i. 

Efterhånden som den fælles ide smuld-
rede, gik jeg i mit stille sind og brygge-
de på en anden ide. Tænk, om det var 
muligt at købe grunden og få lov til at 
rive det gamle Lodshus ned for så at 
bygge et vidunderligt helårshus. Sådan 
som Lodshusets stand var, ville jeg 
aldrig give mig i kast med at restaurere 
det. Taget var fuldt af store huller, ler-
vægge var sunket sammen, loftsbjælker 
var så rådne, at de var understøttet.  

Nu var det imidlertid én ting at brygge 
på den slags i mit stille sind, noget an-

det ville være at overbevise min kone 
og den øvrige familie om det fantasti-
ske i at sælge en smuk lejlighed i Kø-
benhavns centrum for at investere pen-
gene i et helårshus i Udkantsdanmark 
og ikke mere end 800 meter fra et vid-
underligt sommerhus. Godt nok havde 
vi været inde i overvejelser om at sælge 
for at købe noget uden for Køben-
havn, men ligefrem at komme til at bo 
med udsigt til sommerhuset var måske 
lidt mærkeligt. Men da det blev klart 
for alle, at den oprindelige ide ikke lod 
sig gennemføre, så begyndte jeg at lufte 
tanken, og der gik heldigvis ikke længe, 
inden min kone kunne se de forskellige 
fordele ved at bygge i Roneklint frem 
for et helt andet sted, som vi ikke ville 
have samme tilknytning til. For godt 
tre år siden døde min yngste bror, og 
vores kommende nabo til Lodshuset, 

Lodshuset i 2014 efter en rydning af vildtvoksende beplantning for at tillade Vordingborg Museum at 
fotografere huset. Foto: A. Heding 
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tømrermester Anders Madsen, havde 
købt alle hans maskiner og givet mig 
adgang til sit værksted, hvilket ville gøre 
hele projektet så meget nemmere, og 
hvor ville vi kunne finde så smuk en 
grund henne. Og sommerhuset, ja det 
ville jo gøre det så meget nemmere at 
have gæster, som kunne nyde det, for 
stort er det ikke. 

Summa summarum – min kone, Vibe, 
gik positivt med på ideen, og så var det 
bare at finde ud af, om det ville være 
muligt at sætte en nedrivningstilladelse 
som en betingelse for købet. På bag-
grund af en besigtigelse af ejendom-
men så kommunen positivt på at give 
en sådan, og det samme gjorde Præstø 
Bevaringsforening og Vordingborg 
Museum, idet det også for disse instan-
ser var klart, at det gamle Lodshus ikke 
stod til at redde uden en total nedriv-
ning og genopbygning, hvilket man 
ikke fandt sandsynligt nogensinde ville 
kunne lade sig gøre. Så handlen gik 
igennem, og vi blev ejere af Lodshuset i 
december 2012. 

Men allerede inden det faktiske ejer-
skifte var vi selvfølgelig gået i gang med 
at tænke over, hvad man kunne bygge, 
som på en værdig måde ville erstatte 
landsbyens ældste hus. I første omgang 
satte vi os i forbindelse med kommu-
nen for at høre, om de havde nogen 
bestemte krav til det, som skulle erstat-
te Lodshuset.  

Jeg talte med arkitekt i kommunen 
Anneline Sutcliffe Møller, som sagde, 
at der sådan set ikke var nogle bestemte 
krav, der kunne gøres gældende, men 
at hun syntes, det ville være godt, om et 

nybyggeri havde samme længde som 
Lodshuset, så Lodshusets silhuet i 
landsbyen i så høj grad som muligt 
kunne bevares. Hun var også af den 
mening, at det helst ikke skulle være en 
pastiche over et gammelt hus, kunstigt 
bindingsværk, småsprossede vinduer, 
etc. Hun gik endda så vidt som at fore-
slå, at jeg fandt nogle lokale arkitektoni-
ske temaer, som kunne indgå i byggeri-
et, som for eksempel panneplader til 
tagdækning, hvilket jeg da gerne havde 
givet mig i kast med. Min kone og jeg 
blev dog hurtigt enige med os selv om, 
at det nok ikke ville falde i alle naboer-
nes smag, og at et tagpapdækket tag 
med trekantslister sikkert var det mest 
passende, hvis husets silhuet skulle 
minde mest muligt om det gamle hus. 

Vi aftalte også, at det ville være i orden 
at trække huset lidt tilbage på grunden, 
for at der kunne blive de rette afstande 
til skel og vej i henhold til dagens lov-
givning. 

På baggrund af disse samtaler gik vi i 
gang med først at bygge en lille model 
af det gamle Lodshus og siden en før-
ste model af det, som skulle erstatte 
det. Den er sidenhen ændret en del, 
især i fordelingen af vinduer i taget. 
Antal og størrelse blev meget reduceret 
i den del af taget, som vender ud mod 
vej og offentlighed.  

Mange tanker er gået i designet for at 
kunne leve op til kommunens ønske 
om en bevarelse af Lodshusets silhuet, 
samtidig med at huset fik en rimelig 
bredde uden at blive kolossalt stort. 
Det gamle Lodshus var 5,4 meter bredt 
og 24,2 meter langt. Man kunne derfor 
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godt have forestillet sig et hus, der var 
måske 6 meter gange 25 meter, eller 
150 m2, men så var huset med den 
form for isolering, et moderne hus skal 
have, blevet meget smalt indvendigt. 
Det ville desuden være nødvendigt at 
bygge en carport mellem huset og 
landsbygaden, hvilket vi ikke så som en 
smuk løsning. Valget blev derfor at 
indbygge en åben garage i husets vestli-
ge ende, hvor den sikreste udkørsel fra 
ejendommen findes, og at give det en 
bredde på 8 meter ligesom Strandgår-
den. Derved blev selve det bebyggede 
areal stort, men beboelsen rimelig i 
størrelse, og den lange silhuet blev be-
varet. 

Som ung uddannede jeg mig som bå-
debygger, så jeg har altid haft en natur-
lig glæde ved at arbejde i og med træ. 
Det kom i sin tid til at præge det som-
merhus, vi byggede ved Skansen på 
Batterivej, og det ville derfor for mig 

være naturligt, at det også kom til at 
præge det helårshus, vi nu skulle i gang 
med. Derfor bestemte vi os for at byg-
ge i den ældgamle bulhusteknik, men 
selvfølgelig med et moderne tilsnit. 

Det betyder, at husets ydre kommer til 
at bestå af store vandretliggende plan-
ker, såkaldte bul (ordet findes stadig i 
ordet “bolværk”) sat på kant i bærende 
stolper med en spærrem øverst. Bygge-
metoden var almindelig i middelalde-
ren, indtil den i Danmark blev forbudt i 
renæssancen på grund af mangel på 
stort tømmer i kongens skove. Kun i 
Sønderjylland og i Skåne fortsatte man 
at bruge metoden. I landsbyen Tyrs-
trup uden for Christiansfeldt ligger et 
smukt eksempel på denne teknik i 
form af en stor lade fra 1668. 

Således tog vores projekt form i løbet 
af efteråret og vinteren 2012/13. Kom-
munen var meget villig til at give os en 
hurtig byggetilladelse indtil engang i 

Gårdsiden af præstegårdsladen i Tyrstrup ved Christiansfeldt, som har været en del af inspirationen til 
konstruktionsmetoden i det kommende Lodshus. Foto A. Heding, 2013. 
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december, da den pludselig ekstraordi-
nært fik finanser til at starte etablerin-
gen af en bevarende lokalplan for Ro-
neklint og omegn. Så fik vores drøm en 
brat ende, og i mere end et år blev den 
til “a castle in the air” som Don 
McLean synger om i sangen af samme 
navn. Vores byggeansøgning blev un-
derlagt en §14 standsning, indtil den 
bevarende lokalplan var udarbejdet. Vi 
har derfor i mere end et år måttet nøjes 

med at undersøge, hvad det egentlig 
var, vi var blevet ejere af ved at gå på 
opdagelse i det forfaldne Lodshus, men 
det skriver jeg mere om i næste num-
mer af bladet – for det var ikke så lidt, 
det rummede! 

(Fortsætter i næste nummer…) 
Anders Heding 

Seneste model af det nye Lodshus set fra syd. Skala 1:50 

Seneste model af det nye Lodshus set fra Nord. Skala 1:50 
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Sjældne og truede planter på Jungshoved 

På Jungshoved findes der stadig en del 
naturlokaliteter, der rummer en række 
sårbare og sjældne plantearter. Arter 
der er meget sjældne i Vordingborg 
Kommune, men også på Sjælland i 
øvrigt og i resten af landet. I denne 
artikel vil jeg sætte fokus på sjældne 
arter, der lever i de såkaldt lysåbne na-
turtyper, dvs. ferske enge, strandenge 
og overdrev.  

Salep-gøgeurt 
Ude ved Bønsvig Skov mellem skoven 
og kysten ligger et meget værdifuldt 
naturareal. Arealet er en mosaik af 
strandeng, fersk eng og overdrev. 
Overdrev er et tørt og oftest bakket 
areal. Arealet ved Bønsvig Skov har en 
artsrig flora, der især topper i maj og 
juni måned, hvor mange hundrede Maj-
gøgeurter blomstrer.  

Mellem Maj-gøgeurterne står en anden 
orkidé, Salep-gøgeurt. Salep-gøgeurten 
er meget sjælden i Vordingborg Kom-
mune, hvor den kun findes her og på 
Vestmøn. Bestanden ved Bønsvig vari-
erer fra mellem 50-100 og op til flere 
hundrede blomstrende eksemplarer fx i 
2010. Salep-gøgeurten kendes fra Maj-
gøgeurten ved at være væsentlig min-
dre og meget spinkel. På blomsten ses 
en række striber. Det siges, at striberne 
har givet navn til plantens latinske ef-
ternavn ”Morio”, der betyder noget i 
retning af ”nar”. Striberne skulle minde 
om striberne på ”narrens” hat. 

Salep-gøgeurten har tidligere været 
meget udbredt på Sjælland, men er gået 
voldsomt tilbage. Årsagen er, at arten 

er ekstremt følsom over for ophør af 
græsning. Efter bare tre år uden afgræs-
ning af et areal kan arten forsvinde – 
for derefter at have meget vanskeligt 
ved at komme igen. Hvor Maj-
gøgeurten godt i en årrække kan tåle at 
stå i noget skygge og halvhøj vegetati-
on, kræver Salep-gøgeurten helt græs-
plæne-kort vegetation.  

Vordingborg Kommune følger udvik-
lingen for Salep-gøgeurten ved Bønsvig 
Skov og har bl.a. foretaget spotpleje 
med høslet af arealet i 2013. 

Strandengenes planter 
Strandenge udgør den arealmæssigt 
største naturtype på Jungshoved. Arts-
mæssigt er strandengen ikke specielt 

Salepgøgeurt tv., majgøgeurt th. 
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artsrig. Dog lever der en række arter, 
der er karakteristiske for strandengene i 
Sydøstdanmark, og som vi derfor har 
et særligt ansvar for at beskytte. 

Vild Selleri 

En af arterne er Vild Selleri. En skærm-
plante, der bl.a. findes i rørskoven mel-
lem Jungshoved Kirke og Ræveholms 
Mose. Planten kræver lys og findes 
derfor ikke i rørskove, hvor der ikke 
høstes rør. Græssede enge eller i kanten 
af rørskove er steder, den ofte ses. En 
del planter klarer sig også udmærket i 
rørskove, hvor der høstes rør. 

Planten er 1-1,50 meter høj, spinkel 
med små hvide skærme. Stængler og 
blade ligner den dyrkede selleris. Hvis 
man er i tvivl om planten, vil den tyde-
lige lugt af selleri afsløre den. 

Eng-klaseskærm 
En anden skærmplante, der vokser de 
samme steder som Vild Selleri, er Eng-
klase-skærm. Planten er ca. af samme 

højde som Vild Selleri, men er mere 
spinkel med tyndere blade. 

Den sidste plante, der skal nævnes her 
– og som ligesom de to førnævnte har 
en sydøstlig udbredelse i Danmark – er 
Strandsiv. Sivfamilien er typisk ikke 
den plantefamilie, der tiltrækker sig 
mest opmærksomhed. Strandsiv er en 
karakteristisk art, der typisk findes på 
græssede strandenge eller strandenge 
under let tilgroning. Strandsiv vokser 
typisk i store bestande, der er mørke-
grønne om sommeren og lysebrune i 
vinterhalvåret, når de visner ned. 

De ferske enge – rigkærene 
Området omkring Ræveholms Mose 
ved Vasebækkens udløb og Sorteholm 
på sydsiden af Jungshoved Nor rum-
mer en række sjældne plantearter. Ar-
terne vokser på ferske enge kaldet rig-
kær. Rigkærene er rige på kalkholdigt 
grundvand og plantearter – typisk 30-
50 arter på de bedste enge.  

Arter som Eng-troldurt, Djævelsbid, 
Kødfarvet Gøgeurt, Maj-gøgeurt, Le-
verurt og Hvas Avneknippe er sjældne 
arter i Vordingborg Kommune. Også 
Smalbladet Kæruld ses i maj/juni med 
sine hvide blomsterduske på engen 
nord for Jungshovedvejen ved Vase-
bækkens udløb. Denne eng er én af de 
mest artsrige i hele kommunen. 

Leverurten hedder på svensk ”slåtter-
blomma” eller ”høsletsblomsten” på 
dansk. Navnet afspejler, at den typisk 
vokser på enge, hvor der tages slet eller 
er en form for drift. Arten har kun få 
voksesteder i Vordingborg Kommune. 
Eng-troldurt er endnu sjældnere med 
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kun en håndfuld voksesteder. Djævels-
bid blomstrer sent på året i juli og au-
gust og er en meget smuk og karakteri-

stisk plante. Blandt orkidéerne tæller 
engene bl.a. Maj-gøgeurt og Kødfarvet 
Gøgeurt. Den sidste er noget mere 
sjælden end Maj-gøgeurt og kendes 
typisk på manglende ”blodpletter” på 
bladene og en mere lyserød blomst. 

I de svenske moser findes en udbredt 
pendant til det danske tagrør. Planten 
hedder ”Ag” – på dansk Hvas Avne-
knippe. Planten er meget sjælden i 
Danmark, men vokser fåtalligt i Ræve-
holms Mose. Den er ubehagelig at 
komme i nærkontakt med, da bladene 
er skarpe som savklinger. 

Fælles for planterne i rigkærene er, at 
de tidligere har været meget mere ud-

Hvas avneknippe 

Leverurt 

Hvepseedderkop og leverurt 
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bredte. I gammel tid var der ofte knyt-
tet overtro eller landbrugsfaglige huske-
regler til planterne – et tegn på, at de 
var kendte og udbredte. Nedenfor er 
gengivet et par sagn/ordsprog fra de 
førnævnte arter. 

For at vi også i fremtiden kan nyde 
disse smukke, karakteristiske plantear-
ter er det vigtigt at bevare de få vokse-
steder, arterne har tilbage. Men for at 
kunne bevare dem skal man også ken-
de dem – og denne artikel har nu for-
håbentlig øget kendskabet en lille smule 
til de sårbare og sjældne arter på Jungs-
hoved. Husk, at planterne ofte står på 
private arealer og i indhegninger, og at 
du derfor altid skal sørge for ejerens 
tilladelse, hvis du ønsker at kigge nær-
mere på botanikken. 

Djævelsbid 

Ifølge et gammelt sagn blev djævelen så 
ærgerlig over menneskenes brug af 
Djævelsbid-plantens fremragende læge-
kræfter bl.a. mod pest, at han bed ro-

den næsten af – deraf navnet! Et andet 
sagn om planten fortæller, at når den 
blomstrer, er det tid at slå hø. 

Kæruld 
Kærulden er tidligere kaldet ”Nordens 
bomuld” eller ”lammeuld” pga. af dens 
uldlignende egenskaber. Ulden er ble-
vet brugt til fyld i fattigfolks puder og 
dyner. 

Gøgeurt 
Gøgeurt er tidligere kaldet ”kukkerurt” 
eller ”buksegøg”. Dette fordi gøgeurten 
blomstrer, når gøgen kukker, og dens 
rødder der skulle ligne et par bukser.    

Carsten Horup, 
Naturmedarbejder ved Vordingborg Kommu-
ne 

Salepgøgeurt 
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Giv en bænk til Jungshoved 

På Jungshoved er der mange muligheder for at gå ture. Lokalrådet har lavet 11 
vandreruter, og mange har selv fundet en tur, som de kan lide at gå. 

Mange gange kan man få lyst til at sætte sig på en bænk og nyde den fine udsigt – 
se på havet, markerne, skoven, himlen, fuglene, blomsterne o. a. 

To steder på Jungshoved har vi allerede sådan en 
bænk – på bakken ved møllen på Bønsvigvej og 
ved Mislehøj. 

Vi har talt om at få sat nogle flere bænke op på 
gode udsigtssteder rundt på Jungshoved . 

I første omgang vil vi fremstille 10 grønne bænke 
i samme model som de to, vi allerede har. 

Bænkene bygges, efterhånden som pengene 
kommer ind og i den rækkefølge, som sponsorer-
ne melder sig. 

Bænkene bygges, males, dekoreres, passes og 
opstilles af frivillige. Prisen for en bænk bliver 
500 kr. 

Vi håber, at firmaer, foreninger, enkelt- eller flere 
personer vil sponsorere en bænk til alles fornøjelse . 

Hver bænk får et billede af en fugl, som kan opleves på netop det sted, hvor bæn-
ken kommer til at stå, og hver bænk vil få et lille skilt, som fortæller, hvem den 
glade giver er. 

Vil du sponsorere en bænk? Vil du hjælpe til? 
Vil du vide mere? Så ring: 22 21 55 25, eller 
mail til: knudjacobsen@gmail.com. 

Venlig hilsen, Sofus Hansen, Tonny Vang og Knud Jacobsen 

Følgende har på nuværende tidspunkt sponsoreret en bænk: 

Maja og Tonny Vang (ingen særlige ønsker), Kajs madhold (svale eller grønsi-
sken), Præstø og omegns Strandjagtforening (strandskade), Spiseklubben på 
Jungshoved Skole (rødkælk), Ugledige Brugs (ugle), JIF (vibe), Jungshoved Skole 
(havørn). Jungshoved Præstegård (Knopsvane). 

Denne bænk er skænket af: 
 Jungshoved Skole 
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Jagtsæsonen 2013/14. Den 1. septem-
ber på Degneholm var som sædvanlig 
en dejlig oplevelse – med bidesild, steg-
te ål, potkæs og snaps til middag! Der-
efter dejlige grillede bøffer bearnaise-
sovs, bløde løg, kartofler og rødvin – til 
en dejlig solnedgang (som sædvanlig) 
samt mere rødvin. Derefter ind i teltet 
og ned i soveposen. 

Op igen kl. 4 til morgenkaffe og et 
stykke brød med gammelost og mar-
melade samt en lille ”øjenåbner"! Og så 
er det ud på den plads, man aftenen før 
har fået tildelt via lodtrækning. Så sid-
der man og klasker myg, og måske 
”ømmer” man sig efter aftenens/
nattens strabadser. Himlen begynder så 
småt at skifte farve. De første ænder 
kommer flagrende. Sofus får skudt en 
gråand, og solen står stille og roligt op! 
Som den plejer! Dette er en skildring, af 
en fantastisk dejlig tradition, vi helst 
ikke vil være foruden! Nogle har været 
heldige på Sækkesandet at få skudt sig 
nogle gråænder, troldænder, hvinænder, 
grågæs m.m. Efter sigende har grågæs-
sene drillet os meget på Jungshoved-
halvøen på land! 

Kragejagten på forskellige lodsejeres 
jorde var ikke det store tilløbsstykke, 
selvom vi godt kunne gøre mere ud af 
den jagtform. Håber det går bedre næ-
ste gang! Blishønsejagterne blev heller 
ikke til det store resultat! Der var tvivl 
om, hvorvidt vi må drive denne form 
for drivjagt! Det er nu undersøgt i Na-
turstyrelsen samt Danmarks Jægerfor-
bund – det ikke er forbudt mere, så vi 

håber at kunne arrangere det til efter-
året/vinter som sædvanligt! Vi regner 
også med en fælles gåsejagt samt en 
fælles rævejagt, med gule ærter og flæsk 
i Forsamlingshuset. Vi håber at få lov 
af diverse lodsejere på Jungshoved-
halvøen! 

Vinterens billard i vores klublokale på 
skolen er sædvanen tro gået med hyg-
geligt samvær, og vi afsluttede med 
smørrebrød og en lille turnering: 1. 
Finn Christiansen, 2. Tine Besser, 3. 
Ernst Jensen. Tillykke til dem! 

Vores 12 Geder kom på Degneholm 2. 
påskedag. Det er nogle rigtig rolige 
geder i år. Det er boergeder, som vi 
låner af Lisbeth fra Fuglebjerg. 

I skal huske, at der igen bliver mulighed 
for at være med til at få dem hjem! Det 
bliver første weekend i august, hvor 
vi som sidste år laver et lille trakte-
ment på øen (tilmelding til Morten 
Larsen, tlf. 24 83 97 76). 

Den 23. august skal vi have fugleskyd-
ning på Stavreby Havn, og der håber vi, 
at mange fra halvøen og andre, som er 
interesseret, møder op og vil være med! 

Ellers vil jeg bare sige: 
KNÆK OG BRÆK!! 

Morten Larsen 

Nyt fra Præstø og omegns Strandjagtforening 



53 

 

Mandag 14. oktober 2013 (fortsat) 

Da vi kommer til Vestergård, kører 
Holger ind på gårdspladsen . Både Erik 
og jeg protesterer lidt over, at vi sådan 
kommer brasende, men denne gang er 
det Holger, der bestemmer. 

Gården her var jo Holgers anden 
plads, efter at han var gået ud af skolen, 
så han mener bestemt ikke, at der kan 
ske noget ved, at vi kører ind på Ve-
stergård. Det har han også helt ret i. Vi 
bliver venligt modtaget af gårdens nu-
værende ejer, Henning Nielsen. 

Holger havde pladsen på Vestergård 
fra 1. november 1943 til 1. maj 1946. 
Gårdejeren hed Kristinus Kristensen. 
Det var en god plads og et godt mad-
sted, husker Holger, også selvom han 
selv skulle lave det meste på gården. 
Holger husker, at han efter markarbej-
det selv måtte spænde fra, selv sætte 
hestene i stald og herefter alene lave alt 

staldarbejdet. Gården blev drevet med 
de almindelige afgrøder og med heste, 
køer og grise. De sidste ejere, der drev 
gården som landbrug, var Olga og Erik 
Jensen. Gården var velholdt og veldre-
ven, mens de havde den. Da de stop-
pede med at drive landbrug, blev går-
den solgt til Peder Andersen, Lynggår-
den, som senere solgte stuehus, udlæn-
ger og ca. 3 tdr. land fra.  

Fra Vestergård går turen nu til Fugl-
sangvej. Tidligere blev vejen kaldt Spil-
lemandsstræde, da der på et tidspunkt 
boede en spillemand i nr. 2, der hvor 
Inge og Ejner Geertsen i dag bor. Vi 
standser ud for den fine kastanjeallé, 
der fører ned til Søbygård. 

Med Holger på farten (21) 

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

Med på denne tur er også vognmand Erik Nielsen, Jungshoved. Erik er født 
på Fyn, men har boet på Jungshoved siden 1956. Foto: Susanne Øhrgaard  
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Holger spørger os, om han skal køre 
helt ned til gården, men vi er enige om, 
at det er godt nok at blive oppe på 
vejen.  

De sidste ejere, som drev landbrug her 
fra gården, var familien Matzen. Hans 
Jørgen Nikolai Matzen købte den 175 
tdr. land store proprietærgård i 1945. I 
1947 solgte han gården videre til sin 
søn C.F. Matzen og dennes hustru, 
Inger Merethe Matzen. C.F. Matzen 
stammede fra Nørre Skovgård ved 
Ørslev, og Inger Merethe Matzen var 
datter af skovridder Qvist fra Liljendal, 
siger Erik. I 1976 overtog deres søn 
Hans Jørgen Matzen gården. 

Gården Søbygård er med sine lange 
bindingsværksbygninger en flot gård, 
der inden udskiftningen i 1793 lå i Am-
bæk by. Gården blev i mange år drevet 
med en stor besætning malkekøer, og 
der blev på et tidspunkt opført en ny 
kostald på gården. På markerne blev 
der dyrket korn og roer. 

Holger fortæller, at ejeren af Søbygård 
inden familien Matzen var familien 
Dølner. Familien Dølner bestod af 
Hans Dølner og hans seks ugifte sø-
stre. Familien var meget missionsk 
indstillet. Holger kørte ofte for famili-
en, og som han siger, så fyldte de hele 
”kassen”, når de alle var med. Holger 
husker en tur, han havde med familien 
Dølner til Korsør. Turens eneste mål 
var at se færgehavnen i Korsør. Det 
røde hus ved vejen ned til Søbygård 
blev bygget, mens Dølner ejede går-
den, de to andre huse blev bygget af 
Matzen. De fungerede dengang som 

bolig for gårdens fodermester og øvri-
ge ansatte. Da Hans Dølner døde, blev 
gården som sagt solgt til Matzen, og de 
seks Dølner døtre flyttede op i det røde 
fodermesterhus. Her boede de til deres 
død. 

Holger har tidligere fortalt mig, at Sø-
bygårds jorde var inde i overvejelserne 
for en storlufthavn på Sjælland i slut-
ningen af 30erne. Formodentlig på det 
tidspunkt, hvor man overvejede, om 
Kastrup Lufthavn, som den hed den-
gang, kunne udbygges til Københavns 
lufthavn. 

Mens vi holder på vejen, forestiller jeg 
mig, hvordan Jungshoved kunne have 
udviklet sig, hvis denne plan var blevet 
gennemført. Jungshoved by var måske 
blevet til et storcenter i stil med Fields 
på Amager, Fuglsangvej ville være ble-
vet til en to- eller tresporet motorvej, 
metroen til Kbh. ville suse gennem 
Præstø og videre mod Køge, hvor der 
var et kort stop, inden den nåede ind til 
Kbh. Hoteller ville være skudt op over-
alt på Jungshoved. Det nye Bellacenter 
ville måske ligge i Stavreby eller Stens-
trup. Mange af de nuværende huse og 
gårde ville være blevet revet ned og 
erstattet af etageejendomme og villa-
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kvarterer, men Mislehøj, Svend Gøn-
ges hule og kirken ville stadig stå, hvor 
de havde stået i mange hundrede år. 
Området ville have været velforsynet 
med skoler og daginstitutioner og have 
den bedste it- og mobildækning i hele 
landet. Al form for landbrug ville være 
afviklet, og arealerne ville være brugt til 
landingsbaner, veje, togbaner, boliger 
og servicevirksomheder. Skovene og 
kysten rundt om Jungshoved ville være 
et yndet udflugtsmål, ikke mindst 
strandparken i Roneklint. Støjen, fra de 
omkring 1000 fly, der lettede og lande-
de hvert døgn, ville visse dage være 
enerverende, men folk, der boede på 
stedet, havde nu vænnet sig til den. 
Holger starter igen bilen, og vi ruller 
videre mod Roneklint og ind i virke-
ligheden! Lufthavnen blev i Kastrup! 

Søbygård blev i 1999 solgt til William 
Petersen fra skovfogedstedet/traktør-

stedet i Bøged, som straks solgte det 
meste af de 175 tdr. land jord videre til 
Peder Andersen på Lynggården. Byg-
ningerne blev samtidig solgt videre til 
Benedicte Jørgensen og dennes far. 
Senere er gården blevet solgt videre til 
Richard Aagaard, som i 2008 søgte 
Præstø Kommune om at måtte om-
danne Søbygård til et bo- og arbejds-
fællesskab, hvor arbejds-, familie- og 
fritidsliv kunne forenes på landet. Han 
fik godkendt sit ønske om at omdanne 
driftsbygningerne til boliger og til fælles 
arbejdspladser. Det var også planen, at 
der skulle etableres en SFO-ordning på 
stedet med bl.a. ridning som aktivitet. 
Ordningen skulle være et tilbud til alle 
børn på Jungshoved. Projektet er end-
nu ikke blevet gennemført  

Da vi kører videre, møder vi Ejner 
Geertsen. Så mødes vi igen, siger Erik. 
Skulle du ikke have været til Tyrkiet, 
spørger han. Jo, siger Ejner, men rejse-
selskabet er krakket, så vi må blive 
hjemme på Jungshoved. 

Efter turen ringede jeg til Ulrik Matzen, 
Lundegård, for at høre, om han ville 
fortælle om sin barndom på Søbygård. 
Vi bringer i næste nummer Ulriks be-
retning med en række billeder, der fint 
beskriver livet på Søbygård i 50erne og 
60erne.  

Fortsætter i næste nummer… 

Knud Jacobsen 

Copenhagen Air Port Wikipedia foto 
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Tanzania blev et vendepunkt i mit liv, 
da jeg var ung. Så da jeg pludselig så, at 
Global Contact (Mellemfolkeligt Sam-
virke) ville starte en global højskole i 
Tanzania for 50+, var jeg hurtigt ude 
med en tilmelding. Den 21. januar 2014 
tog jeg og mine 10 ligesindede, alle 
50+, af sted på et tre ugers spændende 
og lærerigt højskoleophold. Højskolen 
ligger i nærheden af Kilimanjaro, og 
nærmeste store by er Arusha. Kursus-
stedet ligger 1540 m over havets over-
flade, så selv om temperaturen lå på 28
-31 grader, var det meget behageligt.   

Opholdet bestod af forskellige oplæg 
fra primært tanzanianere. Særlig vægt 
på afrikansk kultur og Tanzanias rolle i 
en globaliseret verden. Vi havde to 
gennemgående undervisere, Steven 
Ndosi fra MS-Training Centre for De-
velopment Co-operation (TCDC) og 
Ditte Bloch Noer fra Global Contact, 
København. Steven gav en historisk 
baggrund om Tanzania og fortalte bl.a. 
om fattigdom, kultur og livet i Tanza-
nia. I den forbindelse besøgte vi en 
kaffebonde ved foden af Mt. Meru, 

som er 4.566 højt. Vi fik kendskab til 
hele produktionen, og så duftede der af 
kaffebønner, der blev ristet.  Kaffe, 
ananas, mango m.v. blev serveret i 
skyggen af bananpalmerne.  

Ditte holdt bl.a. foredrag om menne-
skerettigheder og kønsroller. Vi besøg-
te den internationale krigsforbryder-
domstol i Arusha og så også film om 
det forfærdelige folkedrab i Rwanda. I 
forbindelse med emnet om menneske-
rettigheder fortalte Mackrine Shao om 
kvindelig omskæring og konsekvenser-
ne heraf.  

Selv om alle former for omskæring 
blev forbudt i 1998, finder det fortsat 
sted (ca. 15 %). I byerne er omskæring 
stort set ophørt, men i nogle landdi-
strikter fx hos masaierne har det været 
svært at ændre, derfor arbejdede Mack-
rine udelukkende med at få masaierne 
til at ophøre med dette. Efter foredra-
get kørte vi i flere timer ud i masailand-
skabet for at møde 40 kvinder fra hele 
området, der tidligere havde været 
”omskærere”. Det havde de gjort dels 
af kulturelle grunde, og dels fordi det 
var deres levebrød. Derfor havde kvin-
derne samtidig med undervisning og 
oplysning fået en ged, og dette blev nu 
deres nye levebrød.  

De fortalte, at de havde følt sig tvunget 
til at foretage omskæringen, da pigen 
ellers ikke ville blive gift men blive ud-
stødt, og at de var op mod en tradition, 
der var flere tusinde år gammel. De var 
meget tynget af, hvad de tidligere hav-
de gjort, men projektet havde givet 

FRA RONEKLINT TIL TANZANIA 
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dem en ny ”levevej”, og de var meget 
stolte af de nye tider. Og positivt var 
det også, at drengene støttede pigerne 
og helst ville giftes med dem, der ikke 
var omskårne. Årsag: den seksuelle 
nydelse finder hverken sted for pigen 
eller drengen, når disse indgreb har 
fundet sted. Så der er håb forude. 

I øvrigt var der masai bryllup samme 
dag, og på grund af Mackrine og hen-
des kendskab til masaierne blev vi invi-
teret med. Det er en af fordelene ved 

sådant et højskoleophold, at man kan 
få en helt unik oplevelse som at se ma-
sai mændenes dans og de øvrige bryl-
lupstraditioner.  

Et andet tema var fattigdom. Vi hørte 
om forældreløse og børns rettigheder 
og besøgte både børnehjem og et hjem 
for gadebørn i alderen 7-17 år. Begge 
institutioner var af god standard, men 
meget afhængige af private donationer. 
Hvad angår de små børn, kom de fra 
mødre, der var døde under fødslen. 
Man kan ikke adoptere børn fra Tanza-
nia, med mindre man har boet i landet i 
tre år, så det børnehjemmene gjorde, 

var at finde familiemedlemmer, der 
kunne overtage forsørgelsen, og det 
lykkedes i langt de fleste tilfælde. 

Ud over at huse højskolen er MS-
TCDC også et kursuscenter for folk fra 
hele verden, der er villige til at række 
hånden frem og yde en aktiv indsats 
for at skabe social forandring i verden. 
Derudover tilbyder højskolen en række 
uddannelser inden for udviklingsstudier 
bl.a. diplom-, bachelor- og masterud-
dannelser. Derfor oplevede vi et spæn-

dende interna-
tionalt miljø. 
Under vores 
ophold var der 
et præstesemi-
nar i en uge. 
Det var et 
seminar om 
konfliktløsning 
mellem for-
skellige religio-
ner. Det var 
dejligt at ople-

ve, at muslimer, lutheranere, evangeli-
ster m.fl. kunne mødes og drøfte, hvor-
dan de kan forebygge og løse eventuel-
le konflikter. En dag sad jeg ved siden 
af en mand fra Kenya med en meget 
fint udskåret træstok. Han fortalte, at 
han var høvding. Jeg viste ham mine 
vandrestave, og vi fik en snak om syg-
dom, fattigdom m.v., og lige meget 
hvor jeg mødte ham senere på hele 
området, kom han altid over og hilste 
og fik en snak. På centret var der sene-
re et stort hold unge landmålere under 
uddannelse. Det blev også til en god 
aften sammen med dem. Alt dette 
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uden for det meget omfattende pro-
gram, vi i forvejen havde, men vi kun-
ne simpelthen ikke lade være, fordi alle 
var så åbne og engagerede i deres kur-
sus og uddannelse og meget gerne ville 
fortælle herom, og de ville også gerne 
høre, hvad vi lavede på højskolen. At 
opholdet blev så lærerigt og fantastisk, 
skyldes netop den store imødekom-
menhed, som man møder overalt i 
Tanzania. Det kan vi godt lære noget 
af. 

Vi besøgte også en kvindegruppe på 10 
personer, som var gået sammen om et 
”produktionskollektiv”. De havde tilla-
delse til at sælge deres produkter på 
centret tre gange om ugen. Kjoler, 
skjorter, sandaler, smykker, kitenge, 
kangaer og meget mere. Se foto med 

en af syerskerne (17 år) og mig med 
hendes barn på 1½ år. En god oplevel-
se at se, hvordan de hjalp hinanden. 

Da mine kollegaer tog på en safaritur til 
de nærliggende naturparker, tog jeg til 
Tanga, hvor jeg arbejdede som ulands-
frivillig i 1971-73. En bustur på 430 km 
og på henholdsvis 10 og otte timer. Jeg 
skulle mødes med den person (Bakari), 
som jeg oplærte inden for regnskab for 
43 år siden. Han havde desværre haft 
en hjerneblødning for et år siden, men 

vi fik heldigvis 
genopfr isket 
nogle få gamle 
minder. Jeg fik 
også hilst på 
hans kone og 
bedste ven. 
D e r u d o v e r 
skulle jeg mødes 
med Mr. Spear. 
Siden 2007 har 

vi i Roneklint samt nogle venner støttet 
Spear Ibrahim Mdhihiri med færdiggø-
relse af en fiskerbåd og køb af en fry-
ser. Fra 2009 blev han selvforsørgen-
de og havde flere ansatte. Desværre 
omkom 16 fiskere, og otte fiskerbåde 
gik tabt i en voldsom storm i Det Indi-
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ske Ocean den 18. oktober 2012. Spear 
mistede fire fiskere og båden. Han var 
ikke selv med, derfor reddede han livet. 
Nu prøver han at klare sig med opkøb 
af rejer i Tanga (han har fortsat fryse-
ren) og salg til hoteller i Arusha, men 
det er en usikker levevej. Jeg drøftede 
fremtiden med Spear, der gerne ville 
skifte branche til en lille butik med de 
mest basale fødevarer. Vi lavede et 
budget. Leje af et lokale i byen, afgifter 
til staten og varelager i alt 5.500 kr. I 
skrivende stund er vi ved at nå målet 
også denne gang med hjælp fra beboe-
re i Roneklint og andre venner. Mr. 
Spear er gift og havde tre børn. En trist 
nyhed var at høre, at deres yngste barn 
Sofia var død af malaria, men Mr. 
Spears kone Mwanakombo var højgra-
vid. Den 13. marts fødte hun en pige. 

Familien fortalte mig, at de aldrig ville 
være i stand til at tilbagebetale, hvad de 
havde fået hjælp til, så den eneste må-
de, de kunne vise deres taknemmelig-
hed på, var at opkalde deres barn efter 
os. Det blev min kone, der blev den 
heldige, så nu har vi en lille Susanne i 
Tanga. 
Venlig hilsen 

Bent Straagaard, Roneklintvej 4 

 

PS. Næste højskoleophold i Tanzania er til 
november. Du kan også komme til Nepal 
og Jordan. Se mere på nettet under Global 
Contact. 
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Jungshoved Skole – 25 år som aktivitetshus 

Til sommer er det 25 år siden, Jungs-
hoved Skole lukkede som folkeskole 
og blev til aktivitetshus. 25 år er lang 
tid, og det kan være svært at huske det 
hele, men da vi kom i gang med at 
kikke i scrapbøger og de tykke map-

per med breve og referater fra alle 
årene, vendte hukommelsen langsomt 
tilbage! Det har været sjovt alle årene, 
og det er stadig sjovt at være en del af 
Jungshoved Skole.  

Inden skolen lukkede som folkeskole, 
forsøgte en aktiv forældregruppe gen-
nem flere år at bevare skolen. Der var 
mange argumenter for og forslag til, 
hvordan man fortsat kunne have en 
skole på halvøen. Fx ved at udvide 
skoledistriktet, så det kom til at omfat-
te hele halvøen, lave frit skolevalg, 

etablere et tættere samarbejde med 
Abildhøjskolen, som manglede loka-
ler, et tæt samarbejde mellem skole og 
lokale foreninger m.m. 

Skoledistriktet fulgte dengang sogne-
grænsen, således at Skovhusevej, Ege-

bjergvej, Lundegårdsvej og endelig 
den ene halvdel af Smidstrup By hørte 
til Præstø. Der var ikke politisk vilje til 
at ændre på forholdene, og en under-
skriftsindsamling udløste en folkeaf-
stemning 23. februar 1988. Forældre-
gruppen uddelte 650 løbesedler med 
en lotteriseddel på bagsiden for at få 
folk til stemmeboksene. Præmierne 
var sponsoreret af lokale, og efter 
afstemning kunne man mødes i klub-
huset, hvor der var udstilling, og 
Brugsen gav kaffe m.m.  
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Afstemningsresultatet blev: 395 stem-
mer for, 41 stemmer imod, 4 ugyldige. 
Der var 564 stemmeberettigede, altså 
en stemmeprocent på 78. Skolen skul-
le nu fortsætte til 1994, men helt sådan 
gik det ikke. Der var stadig ikke poli-
tisk vilje til at foretage ændringer, og 
da børnehaveklassen dengang ikke var 
obligatorisk, var kommunen kun for-
pligtiget til at oprette en 1. klasse. Og 
når børnene var startet i børnehave-
klasse i Præstø, var det jo svært at flyt-
te dem året efter. I februar 1989 så det 
ud til, at der ikke ville være børn i sko-
len efter sommerferien, og Jungsho-
ved Idrætsforening tog initiativ til at 
indkalde alle, der var fritidsbrugere af 
skolen, til et møde 13. marts. 

Her deltog repræsentanter fra Pensio-
nistforeningen, dagplejemødrene, 
Husholdningsforeningen, Hushold-
ningsudvalget og Idrætsforeningen. På 

mødet blev man enige om at ansøge 
kommunen om fortsat at kunne bruge 
huset til foreningsaktiviteter og desu-
den til lejrskoler, børnehavekolonier, 
ekskursioner o.l. I ansøgningen var 
der også en grundig beskrivelse af, 
hvilke aktiviteter der allerede var i 
skolen og ideer til nye tiltag. Indre 
Mission-kredsen omkring Nådeled og 
Menighedsrådet tilsluttede sig ansøg-
ningen, idet de havde brug for møde-
lokaler. Hjemmehjælperne begyndte 
allerede før lukningen at mødes i sko-
lekøkkenet hver morgen. 

Vores ansøgning blev velvilligt modta-
get, og vi blev bedt om at etablere en 
styregruppe med en repræsentant fra 
hver forening. Den første styregruppe 
bestod af JIF: Lise Jacobsen, Dagple-
jen: Lissi Henriksen, Husholdnings-
forening og -udvalg: Margrethe Chri-
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stensen, Pensionistforening: Volmer 
Hansen. 

I august blev vi inviteret med to re-
præsentanter til møde med kommu-
nen på borgmester Peter Madsens 
kontor. Lissi og Lise deltog, og på 
mødet deltog også den nye chef for 
Skole og Kultur, Nils Stahlschmidt. 
Det var et meget positivt møde. Der 
blev lavet aftaler vedr. benyttelse af 
lokalerne m.m., og 
styregruppen blev 
udvidet med pedel 
Knud Nielsen, som 
skulle stå for åbning 
og lukning af skolen 
dagligt. Og så var 
det en realitet! Sko-
len var blevet et 
aktivitetshus. Da vi 
kom ud f r a 
”rådhuset”, trak vi 
lige vejret en ekstra 
gang, kikkede på 
hinanden og sagde, 
”selvfølgelig klarer vi det, når de tror 
på, at vi kan”.  

Efter lokalefordeling blev der udarbej-
det en folder ”Det sker i vinter på 
Jungshoved 1989”, som blev hus-
standsomdelt. Her kunne man læse 
om alle de mange tilbud. Der var bl.a. 
tre gymnastikhold, badminton, bord-
tennis, volleyball, konditure, banko-
spil, hyggeeftermiddage for pensioni-
ster, håndarbejde ved LOF, høstfest, 
løvfaldstur, juletræ i forsamlingshuset, 
foredrag om Indien, zoneterapi eller 
kost, møder i Indre Mission m.m. 
Folderen lever stadig efter 25 år, nu 

som et tillæg til bladet JUNGSHO-
VED hvert år i september måned. 
Med skolen som aktivitetshus og den 
fælles folder startede et unikt samar-
bejde på tværs af foreninger, interes-
ser, alder og køn. 

Næste opgave blev at lave en reklame 
og lejekontrakt vedrørende udlejning 
af skolen. Kommunen hjalp med ko-
piering, og der blev skrevet et utal af 

kuverter, det var før e-mail blev op-
fundet. Reklamen blev sendt til alle 
folkeskoler og daginstitutioner, spej-
dergrupper m.m. i den nordlige del af 
amtet, og allerede i foråret begyndte 
der at komme børn på lejrskole/
koloni.  

Samtidig med at udlejningen og vin-
teraktiviteterne kom i gang, opstod 
tanken om at bruge skolen mere i 
dagtimerne fx til et arbejdsløshedspro-
jekt eller til voksenundervisning, dag-
højskole. Dette projekt arbejdede kul-
turchef Nils Stahlschmidt og Birthe 
Pedersen fra byrådet videre med, og vi 

Påskemarked 1993 
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havde en række møder med kursus-
konsulent fra Storstrøms Amt Gutte 
Johansen. Det blev ikke til en egentlig 
daghøjskole men til flere arbejdsløs-
hedsprojekter. Det første hold fik til 
opgave at udarbejde materiale til lejr-
skoler, at lave plancher og lejrskole-
mappe med turforslag og beskrivelser 
af seværdigheder, virksomheder, der 

kunne besøges m.m.  Dette hold fik 
lavet et fint materiale, som har været 
anvendt længe. I dag har vi en hjem-
meside og turplancher i stedet for. 

De næste to hold malede hele skolen, 
syede gardiner, lavede forsatsruder, 
skilt til facaden, lavede blomsterkum-
mer til skolegården m.m. Det var et 
stort arbejde, som virkelig pyntede. 
Alt var tidligere malet gult, orange og 
brunt, som tressernes mode var, og 
blev nu lyst og venligt. Kommunen 
sørgede i 1994 for, at facaden på ho-
vedbygningen blev kalket gul. Nu 

trænger hele skolen til kalk, og vi hå-
ber på, at den snart får det. 

Knud Nielsen gik på pension i juni 
1990, og kommunen foreslog, at den 
ledige lærerbolig blev lejet ud til en 
rimelig pris mod pedelfunktion. Niels 
Holger Wermuth blev ansat fra 1. 
januar 1991, og i et halvt år måtte sty-
regruppen selv være pedel. Det var 

dejligt at blive afløst, 
og vi har været meget 
heldige, at Niels Hol-
ger har holdt ud i alle 
de mange år – og 
forhåbentlig bliver 
han ved længe end-
nu.  

Aktiviteterne blev 
flere og flere, nogle 
er hørt op, og andre 
er kommet til. Der 
blev oprettet legestue 
for forældre og børn, 
hjemmeplejen flytte-
de ind i det gamle 

lærerværelse, hvor der nu er bibliotek, 
og der blev indrettet it-lokale med 
computere og kurser i det lokale, som 
i dag er vævestue.  

Vi holdt åbent hus første gang 25. maj 
1991, vores hyggelige julemarked blev 
holdt første gang i 1991, og begge 
traditioner lever stadig. I 1995 afholdt 
halvøen sin første kulturdag, hvor 
emnet var ”Opdag Jungshoved”, en 
tradition, der gentages ca. hvert femte 
år. Næste gang bliver i 2015. Kultur-
dagene blev startet i et samarbejde 
med kulturel forvaltning, der gerne 

Gymnastik 1993 
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ville sætte fokus på alt det, der skete 
uden for Præstø By.  

I 1996 blev der indrettet et kommu-
nalt daghjem for demente i den østlige 
lærerbolig. Et rigtig dejligt sted, som 
desværre lukkede i 2009. Lejligheden 
er nu indrettet til overnatningsstedet 
”Den gamle lærerbolig”. 

Da lokalrådene i Præstø Kommune 
”blev født” i 1996, var vi det allerfør-
ste lokalråd og bestod i starten af sty-
regruppen samt fire øvrige medlem-
mer valgt på et borgermøde. Senere 
blev lokalrådet en selvstændig besty-
relse, hvor skolen har to faste pladser. 

I de første år med skolen som aktivi-
tetshus holdt vi utrolig mange samar-
bejdsmøder med kommunen, især 
med kulturel og teknisk forvaltning, 
og vi fik flot opbakning fra kulturchef 
og borgmester. De var gode til at an-
erkende det, vi lavede, og det havde 
stor betydning for gnisten til det frivil-
lige arbejde.  

I styregruppen har vi haft skiftende 
medlemmer og har holdt mange mø-

der. Det var sjovt at læse referaterne 
igen, bl.a. stod der i et referat fra 7.2 
1996: 

Under sidste punkt ”Andet”:  

Kl. 21.55 rejste Hans Laurits og Solvej 
fra pensionistforeningen sig (det sneede 
meget) og forkyndte: ”Nu skrider vi alt-
så!” 

Lise: ”Det var Sørens til moderne sprog-
brug, I gamle er begyndt at anvende!” 

Hans Laurits og Solvej. ”Ja, men tak 
for i aften, det var et skidefedt møde!” 

Det morede vi os over længe. Det var 
nogle hyggelige møder, og det er sta-
dig nogle hyggelige møder.  

Det var lidt om de første år i skolen 
som aktivitetshus. Vi fejrer det 6. sep-
tember med endnu et hyggeligt møde 
i skolegården – eller inde, hvis det 
mod forventning regner, og håber, 
mange nye som gamle ”skolebrugere” 
kikker forbi, gerne med et album un-
der armen. Mere følger. 

Venlig hilsen, Lissi og Lise 

Åben landsby 
Bønsvig Landsby afholder Åben Landsby 

15. juni, kl. 10-15. 

Her vil være loppemarked, fremvisning af halmhus og fine travhe-

ste, stand med information om vort fortkommende pileanlæg, café 

m/kaffe & guf, hønseskidning o.a. rariteter. 

Vel mødt! 
Bønsvigs beboere 
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Vandrefestival på Jungshoved  
FAMILIETUR SØNDAG 7. SEPTEMBER 

KL. 11.00-14.00 

Jungshoved Kirke og det åbne land 

Kom med på en dejlig travetur (max. 6 km) langs marker med udsigt over Jungs-
hoved Nor til Kragevig, Gl. Oremandsgård, Nyord og Møn. Undervejs vil der 
være poster med små aktiviteter med udgangspunkt i stedets historie bl.a. kirken, 
Bertel Thorvaldsen, slotsbanken, hvor Jungshoved Slot engang lå, roehavnen, 
statshusmandsbrug, herregården Nysø, broncealdergraven Mislehøj, Svend Gøn-
ge m.m. 

Medbring mad og drikke, praktisk tøj og godt humør. 

Turen starter og slutter ved Jungshoved Kirke, hvor Slotsbanken er et yndet skov-
turssted. 

Det er gratis at deltage, og man kan også deltage uden børn. 

På gensyn og venlig hilsen Lise Jacobsen, Stiudvalget. 
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Vi går en tur rundt på halvøen Bøndernes Egehoved og oplever smukke, krogede 
egetræer, vandhuller, strandenge og fuglene netop nu. Undervejs kan du høre mere 
om den nye plejeplan for området, naturplejen og skovens historie. Du kan også 
høre om det nye projekt med at opsætte redekasser til Stor Skallesluger.  

Den lille halvø Bøndernes Egehoved på Jungshoved indeholder tre af vore mest 
truede naturtyper: overdrev, kær og strandeng. På Bøndernes Egehoved kan du 
opleve løvfrøer i vandhullerne. En lille lysegrøn frø med hæfteskiver på tæerne, 
som den bruger til at klatre i buske med. Om sommeren kan løvfrøerne lide at 
opholde sig i buske og høje urter med sol på, og de kan være svære at få øje på.  

På Bøndernes Egehoved er der et fint fugleliv specielt på fjorden inden for Mader-
ne. Skoven har været afgræsset gennem århundreder og indeholder mange flotte, 
gamle træer og sjældne svampe.  

Tidspunkt: Søndag 24. august 2014, start kl. 10 og slut ca. kl. 13.  

Mødested: Parkering ved det gule skovhus, Skovhusevej 45, 4720 Præstø.  

Bemærk: Medbring madpakke og evt. te/kaffe. Gummistøvler kan være en god 
idé.  

Arrangør: Land- og Miljøsekretariatet og Jungshoved Stiudvalg.  

Naturvandring på Bøndernes Egehoved 
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Vil du have din egen 
vandværksbygning? 

Beboerne i Stavreby har besluttet at 
lukke deres vandværk og slutte sig til 
naboværket. Ikke alt er endnu på 
plads, men vi regner med, at det sker i 
løbet af sommeren 2014. 

I den anledning skal den lille vand-
værksbygning midt i Stavreby afhæn-
des, og det samme gælder grunden 
med en boring nord for byen og tilhø-
rende vejadgang. Alle installationer, 
som kræves fjernet eller nedlagt af 
myndighederne, vil der blive taget 
hånd om, og noget eksisterende udstyr 
vil nok kunne sælges. Resten overdra-
ges til ny ejer, inkl. jordtilliggende. 

Vi inviterer til, at man byder på de to 
ejendomme enten samlet eller hver for 
sig. Vandværksbestyrelsen forbeholder 
sig ret til at acceptere et tilbud eller 
forkaste alle. Hvis intet eller kun noget 
kan afhændes ved udbud, planlægger 
værket med at forsøge en overdragelse 
til et almennyttigt formål fx én eller 
flere lokale klubber eller foreninger. 
Disse inviteres også til at henvende sig 
med begrundede forslag. 

Yderligere oplysninger – også om tids-
frister – fås ved henvendelse til vær-
kets bestyrelse på 
StaurebyVV@gmail.com (bemærk u i 
stedet for v i mailadressens: Staureby) 

Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen for Staureby Vandværk 

TAK TIL SPISEKLUBBEN 
Tak til Knud og Kurt for endnu en 
hyggelig månedlig aftensmad i de mør-
ke vintermåneder. Og Merete og Mo-
gens skal også have tak – Merete for 
dejlig dessert og Mogens for en hygge-
lig sang- og musikaften. Det er en dej-
lig måde at slutte et godt måltid mad 
på. Gæstekokkene, I havde fået fat på, 
var en god og ny inspiration og en stor 
oplevelse. 

Vi glæder os alle og håber på, at I fort-
sætter til vinter. TAK FOR DET 
STORE ARBEJDE, I GØR. 

På gensyn fra os alle. 
Karen Carlsson 
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Kære læsere 
Sommeren står for døren og hermed 
grillsæsonen. I dette nummer giver jeg 
nogle opskrifter, som kan anvendes til 
grillen, i frokostkurven, eller hvis der 
melder sig gæster fx 

Koldhævede brød 
10 g gær 
½ liter vand 
750 g hvedemel 
1 spsk. olivenolie 
1 strøget spsk. groft salt 
Evt. rosmarin, timian, olie, groft salt, 
cherrytomater, mozzarella ost 

Dejen skal tilberedes i en stor skål – 
dejen hæver til min. 5 x størrelsen. 

Gæren opløses i vandet. Olie og salt 
tilsættes. Melet blandes i, dejen skal 
være godt fugtig. 

Dejen skal nu hæve tildækket på et 
køligt sted i ca. 10-12 timer. 

Efter hævning formes brødet (dejen 
skal stadig være godt fugtig, kom bage-
papir på bagepladerne) til fx 5 stk. flute 
eller 5 stk. fladbrød eller 2 store brød. 
Brødene efterhæver ca. 1½-2 timer. 
Efter 2. hævning kan fladbrød evt. 
smøres med olie, drysses med krydderi-
er og små skiver mozzarella ost og 
halve cherrytomater kan trykkes ned i 
dejen. 

Brødene bages ved 180 grader i ca. 15-
20 min., alt efter størrelsen. Brødene 
kan godt fryses. 

Grill marinade til kylling og 
svinekød 
Når vores gamle naboer griller, dufter 
der altid utrolig godt inde fra dem. En 
dag grillede vi sammen, og jeg fandt ud 
af, at de marinerede deres kød i en fan-
tastisk god marinade, som er god til 
kylling og svinekød. 

Kødet, som skal marineres, skæres ud i 
den størrelse, som er passende, og 
kommes i en frostpose, hvori der hæl-
des   

1½ dl sodavand – Seven Up eller kon-
divand (jeg har også engang brugt cit-
ronvand) 
1 dl sojaolie 
1 dl olivenolie 
2 fed knust hvidløg 
Groft salt 

Posen lukkes, og kødet marineres i ca. 
4-8 timer, vend evt. posen et par gange. 

Den hurtige kringlestang til 10
-12 personer – skal ikke hæves 
2 æg 
50 g gær 
2 spsk. lunkent vand 
150 g smør 
50 g sukker 
300 g hvedemel 
Fyld:  
100 g smør 
50 g sukker 
200 g æbler 
Stødt kanel 
100 g reven marcipan 

Alt til fyldet røres sammen. 

Dortes opskrifter 
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Pisk æggene sammen, og smulder gæ-
ren heri, tilsæt lunkent vand og sukker. 

Mel og smuldret smør røres i væ-
skeblandingen. 

Dejen røres sammen, 
den skal være 
lind – 
deles i 2 
stykker. 

Hvert dejs-
tykke rulles 
ud til ca. 40 x 25 cm, 
fyldet smøres ud midt på dejen på den 
lange led. 

Kanterne af dejen smøres med sam-
menpisket æg, 1½ cm af enderne fol-
des ind over fyldet, og hver side foldes 
ind over fyldet. Kringlestangen flyttes 
over på en bageplade beklædt med 
bagepapir, de foldede dele lægges ned-

ad. Toppen af kringlen smøres med 
sammenpisket æg, og der drysses evt. 

groft sukker og hakkede 
nødder oven på. 

Bages ved 175°
C i ½ time. 

K r i n g l e n 
s e r v e r s 
lun. 

HUSK, det 
er i august 

måned, de umodne valnødder 
skal lægges i snaps, så der kan laves 
valnøddesnaps til jul, mere herom i 
næste nummer af Jungshovedbladet. 

Velbekomme og god sommer fra 
www.JungshovedKro.dk 

Dorte 

 

Plads i Jungshoved Kirkehavn 

Jungshoved Kirkehavn er en skøn naturhavn, hvor medlemmerne har dannet en 
forening, som lejer havnearealerne af Nysø Gods. 

Efter mange år med fyldt venteliste er der nu opstået den situation, at der er ledige 
pladser for både med en dybgang op til ca. 1 meter. 

Evt. interesserede kan henvende sig til  

Formand Poul Møller på mail: poulmoeller@post.tele.dk 
Kasserer Else Jensen på tlf. 43 73 52 24 
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Jungshoved – et sving ud i naturen 
I december nummeret af bladet 
JUNGSHOVED vedrørende cykeltu-
risme blev der efterlyst flere overnat-
ningssteder på halvøen bl.a. Bed and 
Bike-overnatningssted. Vi har fået hen-
vendelse fra en interesseret læser, dej-
ligt,  og har formidlet kontakt til Visit 
Denmark, som bl.a. sendte disse oplys-
ninger:  

Bed and Bike er en helt ny mærknings-
ordning for cykelvenlige overnatnings-
steder med følgende kriterier: 

Cykelvenlige overnatningssteder tilby-
der som standard at:  

Gæster er velkomne til kun at blive én 
nat.  

Stedet tilbyder sikker opbevaring af 
cykler.  

Det er muligt at tørre vådt tøj samt 
udstyr.  

De vigtigste værktøjer er til rådighed 
for simple cykelreparationer.  

I tilfælde af alvorlige skader på cyklen 
henvises der til den nærmeste cykelfor-
handler.  

Der skal være informationsmateriale 

tilgængeligt, såsom lokale cykelkort og 
ruter, der viser områdets muligheder, 
samt køreplaner til bus og tog.  

Der skal være mulighed for at bestille 
en sund morgenmad. 

Hvis man har lyst til at etablere et så-
dant sted, kan man kontakte Peter Gra-
versen fra Aktiv Danmark på 

tlf. 44 45 00 21 eller e-mail  
mail@aktivdanmark.dk. 

Man har også mulighed for at komme 
med på Berlin-Kbh.-rutens hjemme-
side og Visit Denmark-sider. 

Kontakt lisejacobsen1@gmail.com, og 
få videresendt flere af de oplysninger, vi 
modtog. Eller læs mere på http://
www.danskturismefremme.dk/
danskturismefremme/bedbike-i-
danmark. 

Udvalget vedrørende transport, bosæt-
ning og turisme, Jungshoved Lokalråd, 

Lise Jacobsen  
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Jungshoved – et sving ud i naturen 

Vil du med på travetur Jungshoved rundt? 
Lørdag 9. august kl. 10.00 fra Jungshoved Kirke 

til kl. ca. 16.00 samme sted. 
Efter fem ture i vin-
terens løb i hyggeligt 
selskab, og med lidt 
inspiration fra en 
Jungshovedborger, 
der skal gå Born-
holm rundt til som-
mer, opstod ideen 
om at gå Jungshoved 
rundt. Vi nøjes med 
sognet rundt, og 
turen bliver ca. 20 
km. Der vil blive 
pauser undervejs til 
afslapning, mad og 
drikke, måske et 
havbad og til at nyde 
de smukke udsigter. 

Alle er velkomne. Medbring mad og drikke. Tag tøj og sko på, der passer til vejret. 
Der vil blive sørget for servering af frugt, kaffe/te og kage undervejs.  

I Bønsvig Havn og Stenstrup vil det være muligt at købe drikkevarer til indkøbs-
pris. 

Pris pr. deltager: 25 kr. til at dække udgifter til servering. 

På kortet nedenfor kan du se ruten – og ikke mindst pausestederne! 

Se mere på www.jungshoved.net under menupunkt Vandreture. Her kan du også 
læse mere om området, turen går igennem. 

I tilfælde af heldagsregn aflyses turen, og du vil blive kontaktet. 

Meld dig til på mail: lisejacobsen1@gmail.com eller på sms: 24 45 31 47. 

På vandrernes vegne, på gensyn. 

Knud og Lise Jacobsen 
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JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 15. jun. Kl. 10.00-15.00. Åben landsby, Bønsvig landsby 

Mandag 23. juni Kl. 21.00. Sankthansbål v. Jungshoved kirke 

Søndag 6. jul. Kl.11.00 - ca.15. Høslæt v. Smidstrup 

Søndag 6. jul. Kl. 16.00-20.00. Åbent bibliotek, Jungshoved Skole 

Lørdag 12. jul. Kl. 9.00-14.00, Loppemarked, Jungshoved Forsamlingshus 

Lørdag 2. aug.  Hjemtagning af geder fra Degneholmen, tilmelding: Morten Larsen,  

Søndag 
eller 
3. aug. 

 tlf. 24 83 97 76 

Søndag 3. aug. Kl. 16.00-20.00. Åbent bibliotek, Jungshoved Skole 

Lørdag 9. aug. Kl. 10.00-ca. 15.00. Jungshoved rundt. Mødested kirken 

Torsdag 14. aug. Kl.16.00. Præmieoverrækkelse på Jungshoved skole( blomsterkummer) 

Søndag 17. aug. Kl. 10.00. Møde ang. Hjælpere til traktortræk. JIF 

Lørdag 23. aug. Kl. 10.00. Lerdueskydning, Stavreby Havn. Strandjagtforeningen 

Søndag 24. aug. 
Kl. 10.00-13.00. Naturvandring på Bøndernes Egehoved. Mødested og 
parkering: Skovhusevej 45 

Lørdag 6. sep. Jungshoved Skoles 25-års jubilæum. Se opslag eller hjemmeside 

Søndag 7. sep. Kl. 16.00-20.00. Åbent bibliotek. Jungshoved Skole 

GUDSTJENESTER 

  Jungshoved Allerslev 

Søndag 1. jun. 10.30 Ingen 

Søndag 8. jun. Ingen 10.30 

Mandag 9. jun. Ingen Ingen 

Søndag 15. jun. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

Søndag 22. jun. Ingen 10.30 

Søndag 23. jun. 20.00. Sankthans   

Søndag 29. jun. Ingen 9.00 

Søndag 6. jul. 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

Søndag 13. jul. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

Søndag 20. jul. 10.30 Jesper Bo Blomgren Ingen 

Søndag 27. jul. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

Søndag 3. aug. 10.30 Ingen 

Søndag 10. aug. Ingen 14.00. Friluftsgudstj. 

Søndag 17. aug. Ingen 10.30 

Søndag 24. aug. 10.30 9.00 

Søndag 31. aug. Ingen 10.30 

Søndag 7. sep. Ingen 10.30. Høstgudstjeneste 

Søndag 14. sep. 10.30. Høstgudstjeneste Ingen 

Søndag 21. sep. 9.00 10.30 

Søndag 28. sep. 10.30 Ingen 


