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Kære læser,
Så er vårens hæk grøn igen. I skrivende
stund er bøgen rigtig ved at folde sig
ud, de gule rapsmarker står i fuldt flor,
og markerne grønnes for hver dag. Det
er det samme mirakel hvert år, og man
holder aldrig op med at glædes!
Der er som sædvanlig fuld gang i aktiviteterne på Jungshoved. Især skal nævnes Kulturdagen 5. september, som
allerede nu ser ud til at blive et festfyrværkeri af gode tilbud til lokale såvel
som besøgende. Med op mod 60 forskellige muligheder for at udforske
natur, håndværk, kunst og kultur på
Jungshoved – og hele halvøen er med.
I næste nummer vil vi bringe et fuldt
program for dagen, ligesom der selvfølgelig vil blive omtale i dagspressen.
I skolen ser man lidt mere optimistisk
på fremtiden, efter at kommunen nu
har besluttet at gå i dialog med hvert
enkelt af de resterende fire kultur- og
foreningshuse, der tidligere på året fik
”tilbudt” privatisering. Læs mere her i
bladet. Vi krydser fingre for en god
løsning for skolen og alle dens brugere!

Her i redaktionen er vi også optimister
mht. bladets fremtid, men en lille grå
sky har dog sneget sig på en ellers skyfri himmel. Af forskellige årsager er
bladets økonomi ikke længere så velkørende som tidligere. Læs hvorfor på de
følgende sider.
Endelig skal vi gøre opmærksom på, at
hvis nogen i dette nummer kigger forgæves efter et afsnit af den spændende
beretning om Lodshuset i Roneklint og
det nye hus, der skal bygges på stedet,
så er det, fordi fortsættelsen pga. travlhed først følger i næste nummer. Til
gengæld kan man læse meget mere om
Sydgården og alle de fantastiske projekter, de ellers har gang i i Roneklint.
God fornøjelse med bladet og en rigtig god
sommer!
Redaktionen
På et meget ubelejligt tidspunkt – halvvejs i arbejdet med opsætningen af
bladet – valgte Frede Jørgensens pc at
lægge sig. Efter en indgribende og langvarig operation er den nu på benene
igen. Men bladet blev altså forsinket to
uger. Beklager.

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
Forsamlingshusets hjemmeside
jungshovedforsamlingshus.dk
Lokalrådets hjemmeside
www.jungshoved.net E-mail: sys_keller@mail.dk
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I sidste nummer fortalte vi om de stækkede andrikker, der var blevet udsat,
hvor Vasebækken løber ud i Jungshoved Nor. Mange af de stakkels fugle
har senere lidt trafikdøden på stedet.
Heldigvis har flere dyrevenner taget sig
kærligt af de sidste fugle og fodret dem.

Vordingborg Kommune har søgt om
penge fra en statslig pulje. I et hæfte,
der bærer titlen ”Forhave på forkant”,
er der et kort, der viser, hvordan det er
gået med befolkningstallet i kommunes
16 lokalområder i perioden 2007-14.
Tallet for Jungshoved var overraskende
positivt. På Jungshoved er befolkningstallet kun gået 2 % tilbage i den nævnte
periode. Det var den mindste tilbagegang i Gl. Præstø Kommune og en af
de allermindste i hele Vordingborg
Kommune.
*
Ved lokalrådets årlige affaldsindsamling
19. april deltog der i år otte børn og 24
voksne. Der blev indsamlet 158,4 kg
affald langs med sognets veje og langs
en stor del af strandene. Blandt det
indsamlede kan nævnes: ½ postkasse,
en sæk med et dødt dyr, masser af emballage fra slik, mad og drikkevarer og
også en stor mængde affald tabt fra
biler og trailere.
*

*
Vi har tidligere skrevet om Bertel
Thorvaldsens fine originale altertavle i
Jungshoved Kirke. I Nyord Kirke findes en fin kopi af tavlen.
*
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Fremtiden for Jungshoved Skole har i
en periode været stærkt truet. Skolen
har fået stor opbakning af de mange
brugere. På en af skolens tavler stod
denne melding fra studerende fra DTU
i Lundtofte:

*
Igen i dette forår har påskeliljer og andre løgplanter prydet grøftekanterne på
Jungshoved til stor glæde for såvel lokale som besøgende.
Desværre er det ikke alle, der kan nøjes
med at glæde sig over den overdådige
blomstring her og nu.
I redaktionen har vi hørt, at der flere
steder på halvøen er iagttaget ivrigt
gravende bilister – tilsyneladende i gang
med at hjembringe blomsterløgene, og
det er altså ikke meningen!
Mange lokale gør et stort arbejde med
at lægge de mange løg, så hvis man ser
folk, der forsøger at grave dem op til
eget brug, må det være på sin plads at
minde dem om, at blomsterløg (uden
gravearbejde) kan købes til en forholdsvis billig penge i planteskoler eller supermarkeder.
Knud Jacobsen, Stenstrup

Og på en opslagstavle i et af klasseværelserne havde en elev fra sprogskolen
skrevet denne fine tekst:
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Spiseklubben på Jungshoved Skole
STOR TAK TIL KNUD OG KURT,
fordi de endnu en vinter gad lave mad og
hygge om os.
Vi husmødre fik en månedlig friaften, med
dejlig mad og hygge.
TAK TIL MERETE, som lavede desserter, og

TAK TIL MOGENS, som kom og spillede, så aftnerne sluttede med fællessang. Jeg
tror, jeg har alle bag mig, når jeg siger PÅ
GENSYN.
Hilsen fra Karen Carlsson

Nyt fra Biblioteksfronten
Torsdag 23. april var det
Bogens dag markeret som
Danmark læser, du kan
læse mere om projektet på
http://www.danmarklaeser.dk/
100.000 bøger blev delt gratis ud over
hele landet. Her var Jungshoved Skoles
bibliotek også med. Som boguddeler
modtog vi en kasse med 25 bøger, fem
forskellige og alle bøger i topklasse.
Uddelingen gik noget trægt, men heldigvis blev der også holdt Forsknin-

gens dag på skolen, så de fleste bøger
blev afsat til glade modtagere.
Selv om skolen lige nu har sommerlukket, så har vi dog sommeråbent på Biblioteket på følgende søndage:
7. juni, 5. juli og 2. august.
Fra kl. 14 til 16 vil vi byde på kaffe og
kage, og åbningstiden er fra kl. 14 til kl.
18.
Hilsen,
Anne Okholm og Torben Stade Nielsen
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Jungshoved fuglebænke
Så er bænkene igen på plads. På kortet
kan man se, hvor de 12 bænke nu står.
Sofus nåede at få stillet alle bænkene op
inden påske, og Tonny har fået sat Jopies fine fuglebilleder på 10 af bænkene. I løbet af sommeren vil Tonny byg-

ge yderligere fem bænke, som vi løbende får malet og stillet op på gode udsigtspladser rundt på Jungshoved.
Knud Jacobsen

Vævestuen på Jungshoved Skole har en ledig væv stående. Du er velkommen til at komme og væve sammen med os. Vi mødes hver onsdag,
og vi hjælper dig gerne i gang.
Torben Stade Nielsen
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Planter på Jungshoved
Perikon
Perikon, Hypericum er en slægt af urter, der er rimeligt almindeligt kendt,
specielt blandt det snapseelskende folk
– og det kommer jeg tilbage til.
I Danmark findes der syv vildtvoksende arter af Perikon, alle med gule blomster, hvoraf man kan træffe de tre evt.
fire på Jungshoved. De tre arter, jeg har
fundet på Jungshoved, er den meget
almindeligt forekommende Prikbladet
Perikon, H. perforatum, de noget
sjældnere Vinget Perikon, H. tetrapterum og Lodden Perikon, H. hirsutum.
Den fjerde art, som man sandsynligt
kan finde på Jungshoved, er Kantet
Perikon, H. maculatum ssp.maculatum.

Prikbladet Perikon. Foto: Gunvor Asbjerg

ten klare kirtler eller sorte kirtler. Prikbladet Perikon er den art med flest kirtler i bladene, hvilket sikkert har givet
den sit navn.
Kantet Perikon ligner Prikbladet Perikon, men har fire længdelister og ikke
helt så mange kirtler i bladene. Den
vokser i vid udstrækning på de samme
steder som Prikbladet Perikon, men
kan også findes på tørre enge.
Vinget Perikon minder også om Prikbladet Perikon, men stænglerne har fire
vinger, dvs. længdelister der er 0,5-1
mm brede (så man kan ”vrikke” med
listerne). Den gror modsat de to andre
arter i fugtige og våde enge og kær på
kalkholdig bund, og kan ses i Ræveholms mose.
Lodden Perikon er, som navnet siger,
tæt fløjlshåret, og stænglen er trind
uden længdelister. Den er modsat de
tre forrige arter ikke så vidt forgrenet.
Den vokser på halvskygget, fugtig, næringsrig og ofte leret bund i løvskove,
krat skovbryn og vejkanter. Den er

Prikbladet Perikon blandt højtvoksende græsser.
Foto: Gunvor Asbjerg

Prikbladet Perikon er en 20-80 cm høj
urt med to langsgående lister på stænglen, som i hvert fald i bunden af planten kan erkendes. Foroven er planten
stærkt grenet. Planten vokser på tørre
voksesteder ofte på lidt mager bund
som fx på overdrev, skrænter, grusgrave, skovbryn og vejkanter.
Bladene på de syv perikonarter i Danmark har alle prikker, der består af en8

fundet i skoven ”Det Øde” ved Ræveholms mose.

Dværg-Perikon H. humifusum er som
navnet siger den mindste af arterne.
Den bliver kun omkring 20 cm høj.
Stænglen er trådagtig tynd og ligger
ofte på jorden, hvorfra den stiger op
mod lyset. Det botaniske udtryk for
den vækstform er nedliggende til opstigende. Arten er sjælden i hele Danmark, men træffes oftere i det vestlige
Jylland, hvor den vokser på fugtige
kalkfattige ler- eller sandbunde.
Prikbladet Perikon har flere anvendelsesmuligheder. Fx anvendes den i naturmedicin som erstatning for de såkaldte ”lykkepiller” ved behandling af
lette depressioner. Man skal dog være
opmærksom ved indtag af Prikbladet
Perikon, da der findes stoffer i planten,
der kan modvirke anden medicin1.

Et blad af Prikbladet Perikon, hvor man kan se
både de få sorte kirtler og de mange klare kirtler.
Foto: Gunvor Asbjerg

Bjerg-Perikon H. montanum er sjælden
i det meste af Danmark. Den findes på
veldrænede, sydvendte og ofte kalkholdige grusede og stenede jordbunde.
Den har store blade med hjerteformet
grund og er fågrenet foroven. Blomsterstandens bægerblade har sorte stilkede kirtler. Jeg har set arten på Møns
Klint ved P-pladsen ved Geocenteret.
Smuk Perikon H. pulchrum er almindelig i Jylland men ikke her på Sjælland,
da den vokser på mager sand- eller
lerbund. Den har spinkel stængel, der
ofte er rødlig. Bladene er små og hjerteformede. Kronbladene er store og på
undersiden rødlige.

Snaps lavet på Prikbladet Perikon. Foto: Steen
Hansen
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En anden god anvendelsesmulighed er
at lave snaps på urten. Blomsterne indeholder et kraftigt rødt farvestof, der
giver snapsen en meget smuk rød farve.
Fra slutningen af juni til starten af august er det ”jagttid” på Prikbladet Perikon til snaps (de andre perikonarter
kan også bruges til snaps, men Prikbladet Perikon foretrækkes, og den er
samtidig også den letteste at finde).

Man skal væbne sig med en del tålmodighed, når man skal indsamle blomster til snaps. Man skal nemlig plukke
blomsterne, inden de springer ud, og
man skal sikre sig, at de grønne bægerblade ikke kommer med i glasset. Det
er dog hele besværet værd, da snapsen
regnes for en af de absolut bedste kryddersnapse. Blomsterknopperne skal
trække i en neutraltsmagende alkohol,
fx vodka, i 2-3 døgn. Derefter filtreres
den og kan drikkes
med det samme, men
kan sagtens lagres i
flere år – hvis man
ellers kan holde sig fra
den2.
Gunvor Asbjerg, Bønsvig

Blomsterknop af Prikbladet Perikon. Foto: Gunvor Asbjerg
1http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/groennelykkepiller.htm
2Politikens bog om Kryddersnaps af Anne

Hjernøe
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Så er vintersæsonen afsluttet, og det
har været en utrolig dejlig sæson. Bankospillene har kørt virkelig godt – kun
ét har givet underskud. Dejligt! Aktiviteterne på skolen har også været godt
besøgt. Det er rart at se så mange glade
mennesker derovre, og vi håber, at vi
får lov at beholde skolen i den nuværende form.

Den 26. var der åbent hus på skolen,
hvor vores gymnastikhold m/k viste os
noget af det, de har arbejdet med i vinterens løb. Flot, og en stor tak til Lykke
for hendes store indsats.
Den 13. april afholdt vi vores årlige
generalforsamling i forsamlingshuset.
Wow, for en tilmelding – 105 havde
meldt sig til, hvilket er halvdelen af
vores medlemmer, men desværre var
der nogen, der ikke kunne komme, så
vi endte med at være 92. Det kan nok
være, at madholdet havde travlt, men
de er jo efterhånden vant til det. Igen
en masse hjælpsomme sjæle, der hjalp
med borde og stole. Tak til jer alle.
Til generalforsamlingen havde bestyrelsen fremsat forslag om, at vi skulle melde os ud af Danske Seniorer.
Derfor var vi nødt til at ændre vores
vedtægter, som vi havde trykt, så alle
kunne få et eksemplar. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget, så vi holdt en lille
pause, hvor folk kunne læse de nye
vedtægter igennem. De skulle så til
afstemning, og 100 % af de fremmødte
stemte for de nye vedtægter. Da vi
havde spist det dejlige smørrebrød, var
der bankospil. Her deltog over 80, så
det var en dejlig dag og aften.
Jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig
god sommer.
P.b.v.
Tonny Vang

Den 20. februar holdt vi et brag af en
fastelavnsfest i skolens gymnastiksal. Vi
var 61, og mange havde gjort noget ud
af udklædningen, hvilket jo i sig selv
gør det festligt. Salen var flot pyntet –
hvor er der mange kreative hjælpere.
Tak skal I have, alle sammen.
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Om at flytte til Jungshoved

Vi flyttede til Stavreby sommeren
2012. Det lille hus havde vi haft kig på
et godt stykke tid, så det var med stor
glæde, vi endelig skulle overtage det.
Halvøen var ikke så fremmed for os,
da vi allerede i forvejen havde en del
bekendtskaber der. Vi havde undervejs
i hussøgnings-processen kigget på andre huse og områder, men det blev
hele tiden sammenlignet med Stavreby,
som nok allerede havde vundet vores
hjerter.
Vi kom begge to fra lejligheder, dels i
København og dels i Vordingborg, så
det var særligt naturen og roen, der
tiltrak os. Vi følte, at det var stedet at
begynde og opbygge vores familieliv.
Allerede mens vi gik og gjorde klar til
indflytning, mærkede vi naboernes
venlighed og imødekommenhed. Folk
hilste og bød os velkommen til byen,
og vi blev hurtigt indviet i byens forskellige arrangementer.
Vores hus er et kært lille hus med masser af charme og historie. Smedens
Hus bliver det stadig kaldt. Med masser
af muligheder for at gøre det til vores

eget sted med respekt for det hus, som
Poul og Edith har levet næsten deres
hele liv i. Stadig efter tre år opdager vi
små spidsfindigheder, som Poul har
gået og lavet. De var kendt af mange,
og det er en fornøjelse at høre folk
fortælle om dem.
Stavreby er en by med mange aktiviteter og mange aktive mennesker, som
giver gode mulighed for at møde sine
naboer. Det gør det nemt at være tilflytter. Og man kan selv vælge, hvor
meget man har lyst til at tage del i. Vi
har bl.a. deltaget i fællesspisning på
skolen her i vinter. Det sociale fællesskab, vi oplever og alle de initiativrige
mennesker, vi møder her på Jungshoved, har været en meget positiv og inspirerende oplevelse for os. Man mærker, at folk kerer sig om hinanden og
deres halvø. Vores loppemarkeder i
byen har også været en god måde at
møde folk på.
12

For snart to år siden kom vores datter
til verden. En rigtig indfødt stavrebyborger. Vi kunne ikke drømme om et
dejligere sted for hende at vokse op.
Endnu er hun stadig så lille, at hun
bare nyder haven, byen og havnen. En
af vores kære naboer har allerede sørget for hendes første redningsvest.
Modtagelsen af Vigga har været overvældende kærlig, og hun har allerede
mange gode bekendtskaber i byen.
Vinter med sne: Et par dage fik vi sne
nok til at kælke. Desværre havde Vigga

endnu ikke fået sin egen kælk. Men det
gør ikke noget, når man har hjælpsomme naboer. Og efter et par timer stod
der en fin lånekælk til rådighed.
Vi nyder virkelig at bo her i vores lille
landsby og kan slet ikke forestille os, at
vi skulle bo et andet sted. Vi har svært
ved at finde noget negativt ved at bo
her, og det undrer os, at så mange huse
er til salg 
Tina Åsberg
me i samme omfang og oplag som
hidtil.
Små og store bidrag fra vores trofaste
læsere modtages derfor med stor tak
på bladets konto i Møns Bank: 61400004064737.
Med venlig hilsen
Redaktionen

Kære læser,
Stigende udgifter til trykning og et
større oplagstal – Jungshoved Lokalråd omfatter nu hele halvøen – har i år
betydet væsentligt større udgifter.
Da udgifter til trykning af bladet i 2015
skønnes blive ca. 60.000 kr., vil vi derfor komme til at mangle ca. 15.000 kr.
pr. år, hvis bladet fortsat skal udkom13

”… om sommerfugle og forvandlingens kunst”
Ilse Hein, Bønsvig har udgivet en bog. Vi har bedt Ann Helen
Stangbye Madsen om at anmelde bogen.
Jeg har flere gange oplevet at møde en
film, en bog, en person eller en situation, hvor jeg tænker: ”Hold da op, hvor
det rammer mig der, jeg er lige nu.”
Det vækker noget i mig … bekræfter
følelser eller tanker og giver oplevelsen
af noget genkendeligt. Sådan har jeg
det med den bog, der ligger ved siden
af mig lige nu.
”Dette er en leg…” står der øverst på
side 3. Jeg valgte at lege med.
Det er Ilse Heins bog, jeg taler om; ”…
om sommerfugle og forvandlingens
kunst”. En yderst poetisk bog med
mange lag. Den er på den ene side en
faktabog om sommerfugle med letlæselig tekst og naturtro illustrationer, der

Som læser bliver man guidet fra sommerfugles fascinerende liv og forvandling – til paralleller i menneskernes verden. Bogen balancerer, efter min mening, godt mellem disse to verdener.
Jeg oplever, at det er en bog, der gerne
vil åbne vores øjne og påvirke os. Den
kommer så vidt omkring som menneskers parringsleg, arketyper i eventyr og
om at lytte indad – og meget mere.
Det er ren fornøjelse, når øjnene vandrer over Ilse Heins delikate illustrationer. Illustrationerne bruger både akvarellens lette strøg og collagens udforskende og til tider mystiske effekter.
Bogens layout veksler hele tiden mellem tekst og billede. Der er ingen lange
tekster, bogen er delt ind i afsnit med
bestemt farvet tekst, så man som læser
hele tiden er med på, hvilket univers
man befinder sig i. Der er krydret med
citater og historier, både af kendte og
ukendte, der passer ind i sammenhængen.
Det græske ord ”psyke” betyder både
”sjæl” og ”sommerfugl”…ordene på
bagsiden af Ilse Heins bog er meget
beskrivende. Hendes bog er fyldt med
sjæl og sommerfugle. Nyd den! … er
min anbefaling og lad det, der rammer
dig, få lov til at ramme og sætte tanker i
gang.
Ann Helen Stangbye Madsen

underbygger teksten. På den anden side
er det en dybsindig bog om livet og os
mennesker, om vores inderste indre og
verden derude, og vores ansvar som
mennesker i den.

Bogen kan bestilles via mail til: ilseheinhot@hotmail.com. Den koster 150 kr. +
porto. Man kan også selv aftale at hente
den (tlf. 30 29 91 35) på Bønsvigvej 33.
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 vi vil opleve fraflytning af de gode

Generalforsamlingen onsdag 10. juni
er lige på trapperne;
mød op, og gør din
indflydelse gældende
inden for de mange
projekter, vi har gang i, eller vær med til
at sætte nye i gang. Al udvikling skaber
vi selv – med hinanden.
Et af de store projekter, vi ikke er kommet i hus med, er udrulning af fibernet på hele Jungshoved. Lundegård,
Skovhuse, Smidstrup og Stenstrup har
fået fibernettet indlagt og er fremtidssikret mht. teknologi. Nu håber vi, at
resten kommer med snarest.
Samfundet forandrer sig konstant, vi
får brug for at tiltrække ressourcestærke mennesker, der vil være med til at
videreudvikle vores dejlige område.
Men alle i dag efterspørger en itinfrastruktur, der er fremtidssikret de
næste 30-40 år.
Hvis vi ikke kan opfylde dette, må vi se
i øjnene, at
 priserne på vores huse vil være lavere end tilsvarende områder med
fibernet
 vi skader vores muligheder for at
tiltrække tilflyttere, der vil skabe
mindre virksomheder og hjemmearbejdspladser
 vi begrænser tilflytningen af børnefamilier (hvert barn sin iPad/alle har
sin pc/sit tv)

skatteborgere, som kommunen ellers gerne vil fastholde
 vi fastholder en forhistorisk standard på forbrug af massemedier
 vi vil ikke være i stand til at udnytte
ny teknologi til fx tv, der af tekniske
årsager i stigende grad formidles via
netværk.
På grund af måden, kommunallovgivningen er udformet på, er det ikke muligt for stat/kommune at skabe denne
infrastruktur for de udsatte områder, så
vi kan ikke bare læne os tilbage og forvente, at Vordingborg Kommune klarer det hele. De må nemlig ikke.
I øjeblikket (jeg har fået forlænget tilmeldingsfristen) kan du få gratis installation. Hvis vi ikke ”springer på vognen”, kan vi nok senere få installeret
fibernet, men alene gravearbejdet vil
antagelig koste 5-20.000 kr., og den
samlede udgift er 894,- kr. for at være
tilsluttet i 6 måneder (de fleste betaler
245,- kr. om måneden for en tilsvarende bredbåndforbindelse hos TDC);
ikke mange penge i forhold til hvad vi
på langt sigt mister på fald i salgspriser
på huse og sommerhuse samt fraflytning fra og udvanding af vores lokalområde.
Så – alle jer, der ikke allerede er tilmeldt, gør det for alles skyld – alle på
Jungshoved, også selv om du ikke er
tegnet ind i de ”områder”, Fibia har
tegnet. (Tænk hvis man ikke for 100 år
siden ville have været med til at få lagt
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elektricitet ind, så havde vi alle siddet
med petroleumslamper i dag.)
Lokalrådet har stemt mange dørklokker, der har været holdt møder på skolen og i fiberbussen. Hvis I synes, I

mangler information, må I gerne kontakte lokalrådet og høre mere.
God sommer,
Lokalrådet

Redaktionen støtter kraftigt lokalrådets opfordring til
at melde sig til

Hvis man overhovedet har behov for internetadgang og fastnettelefoni, er der
ingen grund til at sige nej tak til dette tilbud. De, der ikke har brug for det nu, bør
overveje at være med til at sikre fremtiden på Jungshoved for en absolut rimelig
pris. Det er et særdeles attraktivt tilbud. Man kan ikke ”vente og se”, for hvis man
ikke melder sig til nu, vil der ikke være noget fibernet at tilslutte sig på Jungshoved.
Og man er trods alt kun bundet i ½ år.
Vi kan oplyse, at målet er ganske tæt på: status pr. 8. juni er, at der er 128 tilmeldte
ud af 144 ønskede tilmeldinger. For sommerhusområderne ser det lidt sværere ud,
men Roneklint Strand mangler dog kun 26. Måske, når der kommer lidt flere beboere til stede? For de, der lejer sommerhuse ud, må det være et ekstra plus.
Der er frist til 15. juli og status kan følges her (man kan også se lister over, hvilke
adresser, der allerede er tilmeldt):
http://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/jungshoved/
Redaktionen

Mit yndlingssted på Jungshoved (3)
Vi har det sikkert alle sådan, at der er en bestemt plet på Jungshoved, som vi holder
særlig meget af. Det kan være en af de storslåede panoramaudsigter med marker, skov og
hav eller et af de mere ydmyge steder, som det måske kun er én selv, der kender – en grøftekant, et sted i baghaven eller en lille plet i skoven.
I denne serie får læserne mulighed for at dele stedet med andre. Det er blot at finde stedet,
tage et billede af det, skrive en lille tekst om stedet og så sende det til redaktionen.
Vi glæder os til at modtage de mange gode bud på en dejlig plet på Jungshoved, og vi bringer dem i den rækkefølge, vi modtager dem.
“Jeg ved, hvor der findes en have så
skøn,
hvor søen er blå, og hvor skoven er grøn,

hvor fuglene bygger i løv hækkens ly
og flyver hver morgen med sang over
sky”.
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Teksten er skrevet af Mads Hansen,
tilbage i år 1870. Jeg tænker, at han
kunne have vandret rundt på Jungshoveds smukke halvø og skrevet dette.
Jeg ved nemlig, hvor jeg finder en
“Tænke-sten” så skøn, hvor tiden står
stille og livet bli’r stort. Hvor tanker
bli’r tænkt, emner vendt og endda nogle afgjort.
En “Nydning” så smuk under træets
krone. Her tænkes tanker, eller hjernen
stilles i ro. Her er ro, fred og stilhed.
Den blanke sø, de sagte bølgeskvulp
mod stranden, den stille rislen af små
rullesten i vandkanten; hvor sandet
skinner hvidt på stranden, eller tangens
mørke dæmper de enkelte fodtrin, der
passerer forbi. Fugleskrig og kvidder, et

leben uden lige. En verden i fuglenes
rige. De flyver, de jager og yngler.
En udsigt så vid, en verden så stor…
Her under jeg mig at være til stede i
nuet – det under jeg faktisk alle folk på
denne jord.
Alt sammen lige på “min” plet og vores perle her ved Roneklint.
Jeg bor i Roneklint og nyder hver dag
udsigt over noret og turen til vandet
med vores hunde. Kommer du en dag
en tur til Maderne, så gå til højre for
fyret og du vil se en lidt større sten og
ikke langt derfra et træ med smuk krone. Der findes “min” “Nydning” og
“Tænke-sten”, jeg låner det gerne ud



Solveig Madsen, Roneklint
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Blomsterfrø til vejkanterne

Nu er der ved at ske noget!
Jeg ved godt, at sådan skrev jeg også i sidste udgave, men da havde jeg ikke tænkt på, at ting
tager tid, og at det, vi har arbejdet med, er de
tilladelser, som skal til, når det er en bevilling,
som er det økonomiske grundlag for arbejdet.
Men nu er der gang i vejkanterne. Vi har fået alle
tilladelser fra kommunen, så der bliver harvet og
sået, og nu glæder vi os til at se resultaterne.
Når du ser dette eller et lignende skilt i
vejkanten, så er det bevis for, at nogle
frivillige borgere har været forbi, og som
det står på skiltet, så har de sået frø fra
19 forskellige danske vejkants-blomster.
På billedet nedenfor ses ”et arbejdshold”, som søndag 3. maj var i gang
med at forskønne Stenstrup.

Margueritblanding
Alm. Røllike, Klinte, Kornblomst, Cikorie, Gulerod, Slangehoved, Hvid Okseøje,
Gul Snerre, Alm. Kællingetand, Kornvalmue, Hulkr. Kodriver, Dagpragtstjerne,
Blæresmelde, Esparsette, Hundetunge,
Kongelys, Blåhat, Boghvede, Alm. Kamgræs, Fåre Svingel Udsædsmængde: ca. 4
g/kvm.
Blomsterkummer
Ja, en kedelig meddelelse: der er ikke blevet bevilget planter til os fra Vordingborg
Kommune i år. Så ingen blomsterkonkurrence og ingen blomster med kommunalt
tilskud til kummerne/krukkerne. Men vi kan jo håbe, at der er nogen, som sætter
en lille blomst ud ved vejen, til glæde for os alle sammen.
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Påskeliljerne
Det er nok ikke nødvendigt at skrive, at
de har været rigtig flotte, påskeliljerne,
og der bliver jo flere af dem til næste år,
ca. dobbelt så mange.
Jeg håber, vi ses først i september, når
vi skal sætte flere løg. Nærmere herom
senere.
Jungshoved Lokalråd
Udvalget for trafik, turisme og bosætning
Jette

Dette er bare en enkel nydelse

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus
Det går faktisk
rimelig godt med
vores forsamlingshus. Folk,
som lejer vores
hus, er positive
og glade. Det ser
også godt ud, med ny indgangsdør til
lejlighed, nye vinduer ned til kælderen,
lofter i salene og ikke så mange huller i
vejen. Alt i alt ser det nydeligt ud rundt
omkring vores hus.
Vi har haft et ledningsbrud på vandledningen. Det var selvfølgelig en fredag
efter fyraften, Leif opdagede, at det
rislede i jorden ud for køkkenet, men vi
fik lavet det hurtigt – af Kasper fra
Skibinge og undertegnede. Under opgravningen opdagede vi, at vi er nødt til
at få kigget hele vandledningen efter i
sømmene. Vi har derfor fået tilbud fra
Kasper "Gravemand" samt P.E. Larsen A/S. Det vil vi så gå videre med til
kommunen, som har udstedt en pulje
til private forsamlingshuse. Så må vi se,

om det lykkes at få lidt tilskud til dette
arbejde.
Vi har også købt en bænk, som skal
have et skilt med en Sangtrane (projekt
bænk, til tilskud til skolen). Den skal stå
således, at man kan sidde og nyde udsigten op mod Stenstrup.
Der bliver også samlet "loppeting" ind
til vores loppemarked, som er:
Lørdag 11. juli, 2015, Kl. 09.00.
Det bliver spændende som sædvanligt.
Dette projekt er meget vigtigt for os, da
vi ikke kan undvære de penge, der
kommer ind.
Til sidst vil jeg takke alle frivillige ildsjæle, som hjælper os med at holde gang i
vores forsamlingshus. TAK!
HUSK!! at vi har vores egen hjemmeside, som I kan gå ind og se på angående bookning m.m.
Vi ses til loppemarkedet. GOD SOMMER!
Med venlig hilsen,
Morten Larsen
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Ukendte slægtninge fra USA
Sharon Bowen, Neenah, Wisconsin, USA
søger familie i Danmark.
Kort før jul 2013 fik Præstø Lokalarkiv
et brev fra ovenstående, hun søgte familie til sin ”great grandpa”, Mogens
Jensen, Skibinge, der i 1876 emigrerede
til USA med kone og et lille barn.

med 3. barn af Jørgen Larsen, født
1815 og Bodil Nielsdatter, født 1811,
han hed Niels Jørgensen, født 23/6
1842 i Stavreby. Deres 2. barn Jørgen
Jørgensen, født 30/12 1882 i Smidstrup Hovgård bliver gift med Maren
Kirstine Petersen, født 13/3 1886. Deres 1. barn var Karl Jørgensen, født
27/6 1910 og druknet 1951. Nr. 2 Marie, født 31/10 1911. Nr. 3 Andreas,
født 1/4 1913. Nr. 4 Else, født 26/3
1920. Nr. 5 Niels Hans, født 12/9
1922 og død 28/1 1923. Nr. 6 Niels
Hans, født 17/4 1924.
Karl Jørgensen blev gift med Lilly Marie Borre Christensen og fik sønnen
Jørn Carl Borre Jørgensen.
Andreas Jørgensen blev gift med Agnes Johanne Christensen og fik børnene Svend Børge, Jens Erik og Lissi
Birgit Jørgensen
Else Jørgensen blev gift med Tage Kristensen.
Så kom der et problem, jeg har kun
gået i Jungshoved Skole og mit skrive
engelsk er lig nul.
En gang i februar 2014 kom Inge Caspersen, fra Kirkekontoret i Præstø, på
besøg på Præstø Arkiv med et brev,
magen til det vi fik i december, de havde heller ikke ressourcer til af efterforske det, og Inge spurgte, om det var
noget for os. Jeg sagde, at det ikke var
noget problem og hev det hele op af
skuffen. Jeg forklarede hende, at jeg

Tingvalla, sejlede København -New York

Vi havde ikke noget i arkivet om Mogens Jensen og har heller ikke tid til at
slægtsforske for folk. Vi kan give en
hjælpende hånd, hvor de kan søge. Jeg
talte med vores arkivleder, Ove Rye
Jørgensen, om jeg måtte tage det med
hjem for at se, om jeg kunne finde ud
af noget, og det sagde han ja til.
Jeg fandt, via kirkebøger og folketællinger på Arkivalieronline, følgende:
Jens Jensen, født 1806 i Skibinge og
Maren Mortensdatter, født 1807. De
boede i Smidstrup Hovgård og fik 5
børn. Barn nr. 4 var Ane Marie Jensen,
født 26/6 1845 i Smidstrup Hovgård
og barn nr. 5 Mogens Jensen, født 7/7
1847 i Smidstrup Hovgård. Da Mogens Jensen var emigreret til USA, måtte jeg søge hos hans søskende. Det
blev Ane Marie Jensen, som blev gift
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skulle have sendt det til USA, men det
kneb med sproget, hun tilbød at klare
det.
Så langt så godt. Et par dage efter kom
der en mail fra USA, hvor Sharon
Bowen ønskede at opsøge sin familie i
juni måned, da de ville besøge Danmark. Jeg ville ikke oplyse adresser på
nulevende og kontaktede derfor Lissi
Henriksen i Jungshoved, hun mente
det kunne være sjovt, og hun overtog
”sagen”.
Erland Larsen

gik turen til Skibinge Kirke (slægten har
hørt til Skibinge Sogn). Graveren havde åbnet kirken, og vi fik en rundvisning. Det blev de begejstret for.
Vi besøgte Præstø, gik en tur oppe på
torvet. Det er vist indbegrebet af dansk
idyl.
Videre til biblioteket (de ville gerne se,
hvor Erland ”arbejdede”. Videre over
Lundegård, og Smidstrup (slægten har
boet i Smidstrup Hovgård, men huset
findes ikke mere).
Derefter til Jungshoved Kirke, hvor jeg
fortalte om vores fars familie, som alle
er begravet her. En tur rundt på Jungshoved og så ellers hjem. Jeg havde inviteret vores børn, svigerbørn, børnebørn, Jens Erik, min fætter Jørn, min
faster Else og hendes søn John (min
fætter).
Vi snakkede (så godt vi nu kunne), så
billeder og hyggede resten af dagen.
Dagen sluttede med et besøg i Jens
Eriks flotte have, for er der noget mere
dansk end en gammel have fyldt med
et væld af blomster.
Det var en spændende dag. For hvem
havde troet, at vi havde familie i USA,
ikke jeg i alt fald. Vi har jævnlig kontakt.
Lissi Henriksen

Besøg fra USA

I dec./jan. måned blev jeg kontaktet af
Erland (lokalarkivet): en slægtning søgte efter Lissi Jørgensen, Tågeholt. Erland mente, at det måtte være mig, så
han spurgte om jeg havde interesse i at
blive kontaktet. Vi aftalte, at Erland
videregav min adresse.
Hurtigt blev jeg kontaktet. Sharon og
Max (vores kusine og hendes mand)
havde planlagt en tur til Norge, Sverige
og Danmark i juni måned. De ville
meget gerne besøge os, hvis vi var interesseret. Sharon studerer meget slægtsforskning og ville gerne se, hvor slægten stammede fra.
Jens Erik (min bror), Jørn (min fætter)
og jeg selv mødtes med Erland for at
se, hvad han havde fundet ud af om
vores slægt på min fars side. Vi planlagde, hvad dagen skulle indeholde.
22/6-14 blev dagen, hvor besøget
skulle finde sted. Jeg var meget spændt
på hvordan dagen skulle forløbe. Sharon, Max og Heidi (veninde til Sharon) kom til morgenkaffe. Derefter
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Nyt fra Jungshoved Skole
udvalgets møde 8. april (www.vordingborg.dk) kan man bl.a. læse følgende:
 Ingen af de berørte huse takkede ja
til muligheden for at overtage huset
for fx 1 kr.
 Alle ønsker at fortsætte deres nuværende praksis.
 Alle har udtrykt ønsker om dialog
med administrationen for at udrede
de detaljerede forhold for det enkelte hus inden endelig stillingtagen.
På baggrund af disse budskaber har
KIF-udvalget vedtaget:
 at de indkomne høringssvar tages til
efterretning,
 at de fremlagte modeller sendes i
høring hos de fire kommunale forsamlingshuse med svarfrist 8. juni,
 at sagen genoptages til behandling
på det ekstraordinære møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 22.
juni.
Jungshoved Skole mødes på skolen 4.
maj med KIF-konsulent Helle Græsdal, som ønsker at indsamle en række
informationer om vores hus og de
mange aktiviteter, der foregår i huset.
Den 27. maj er vi inviteret til et møde
med Kultur-, Idræts- og Fritidschef
Jesper Kjærulff og Helle Græsdal for at
drøfte de forskellige modeller m.v.,
som Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget
skal drøfte på deres møde 22. juni. Det
glæder os meget, at forvaltningen og
udvalget har lyttet til husenes ønske om
dialog.

Skolen som kommunalt forenings- og kulturhus
Første halvår 2015 blev et travlt halvår
med mange breve, læserbreve, underskriftsindsamlinger og møder til fordel
for skolens fortsatte status som forenings- og kulturhus. Stor tak til alle,
der bidrog til dette arbejde. 711 underskrifter blev samlet ind her på halvøen
og blandt brugere bosiddende i Præstøområdet. Overalt blev vi mødt med
stor opbakning. En meget stor opmuntring for alle brugere af skolen.
Den 4. marts var vi til et såkaldt erfaringsudvekslingsmøde for alle forsamlingshuse i kommunen, og efterfølgende skulle vi inden 14. marts svare, om
vi ønskede at købe huset for en krone
og fortsætte uden driftstilskud.
Den 9. marts var der dialogmøde med
politikere (dialogudvalg 5), lokalråd og
borgere på Jungshoved. Ca. 90 deltagere glædede sig over dialogudvalgets for
os positive udmeldinger, og efterfølgende har spørgsmålet om privatisering
af ”kommunale forsamlingshuse” været til fornyet debat i udvalget for Kultur, Idræt og Fritid. I referatet fra KIF22

Åbent hus 28. marts var en dejlig dag
med mange besøgende, mange aktiviteter, flag i hegnet og fint vejr. Pensionisterne fik gjort gymnastik, og træner
Lykke fik ros for sit fine arbejde med at
holde pensionisterne i form, så de kan
holde skolen ”i form”.
Som tidligere havde blomsterbinderne
lavet en masse smukke dekorationer,
som solgtes ubeskåret til fordel for
skolen. Tak for 2250 kr.!

generationer. Også Foreningen Norden, bladet Jungshoved og Sprogholdet
bidrog med udstilling.
De to madlavningshold bagte hundredvis af boller, som kunne nydes med
lækkert håndskåret pålæg. Stor tak til
alle, der medvirkede med en aktivitet
eller bare kom forbi.
Nyt lydabsorberende loft i stuen på
første sal bliver sat op af Elitemadholdet m.fl. 29. april. Jungshovedtømreren
måler op og bestiller materialer m.m.,
og de friske ”drenge” leverer arbejdskraft (en gave fra skolens 25 års jubilæum som foreningshus i august). Tak for
det. Til nævnte jubilæum fik vi flere
pengegaver og gavekort, som er blevet
anvendt til nye borde, maling, termokander og andet udstyr, som vi er meget glade for.
I skrivende stund har vi 12 lejemål i
kommende periode, velkommen til jer
alle.
Ny vintersæson starter 1. oktober,
og vi glæder os allerede til gensynet.
God sommer!
På skolens vegne,
Lise Jacobsen

Det var hyggeligt med alle de mange
børn, der spillede street-basket i skolegården, bagte snobrød ved klubhuset,
malede billeder til gymnastiksalen, lavede koglefolk eller gik på skattejagt i
skolen. Vinder af skattejagten blev Maja Lundgren, Allerslev, som fik en stor
chokoladekanin. Tillykke Maja.
Til påskemarked, i vævestuen, i biblioteket, i kniplestuen og i strikkesofahjørnet bugnede det med fint håndarbejde.
Hos strandjægerne blev der bygget
foderbrætter og fuglekasser, og rusesyerne havde lavet en fin udstilling. Dejligt, at gammelt håndværk, sysselsætning, holdes i live og gives videre til nye
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Nyt fra Jungshoved Idrætsforening
Bestyrelsen: Efter en vel overstået
generalforsamling med ca. 30 fremmødte 17. februar 2015 består JIF’s
bestyrelse nu af følgende:
Formand: Bjørn Refsgaard, næstformand: Carsten Petersen, kasserer: Ninna Hemmingsen, sekretær: Mads Laursen, øvrige: Connie Dalsgaard, Jimmi
Petersen, Jesper Jørgensen.
Suppleanter: Jesper True, Heidi Thorsen.
Revisorer: Erland Larsen, Mogens
Prip, suppleant: Søren Gammeljord.

stor legedag ved klubhuset. Der kom
en del mennesker forbi og benyttede
sig at tilbuddet om at ”lege”.

Stor legedag hos JIF lørdag 28.
marts 2015

Der blev bagt snobrød…

I forbindelse med at Jungshoved Skole
holdt åbent hus, havde JIF arrangeret

i lange baner
Der blev spillet bordtennis og bordfodbold

der var også nogle som bagte pandekager
De blå spejdere kom og hjalp os med at få gang i
bålet
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”reklame” og flere medlemmer til næste sæson!
Svømmesæsonen er ved at være ovre
for denne gang. Den slutter mandag
11. maj 2015, og vi siger tak for denne
sæson. Det har været en sæson med
visse udfordringer, hvor trænere er
stoppet, en bassinvagt måtte melde fra
osv. – heldigvis kom nye til, og vi er
kommet godt igennem sæsonen og
glæder os til at byde jer alle sammen
velkommen i uge 35, hvor vi starter op
igen .

I skolegården blev der spillet basket

En hyggelig dag 

Svømmeafdelingen:

Søndag 12. april 2015 deltog JIF i sæsonens sidste mikrostævne. Der var
ikke så stort fremmøde fra JIF, men
det var også en konfirmationssøndag i
Præstø . De svømmere, der var med,
havde dog en god dag, og der var medaljer til alle.

Basketafdelingen:
Vores nye afdeling er kommet godt fra
start, og vi har 16 tilmeldte basketspillere i alderen 11-15 år og en engageret
træner, Jeppe Kreim Justesen. Vi var så
heldige at få tilbudt fribilletter til en
kvartfinalekamp mellem Team Fog
Næstved og Copenhagen Wolfpack, så
vi var en flok, der var i Næstved en
torsdag aften og se basketball med
masser af action, musik, cheerleaders
og mascot. Det var en god oplevelse
for spillerne.

Badmintonafdelingen:

På billedet ses Smilla, Elva, Alberte, Noah og
Simone

Efter en stor sæson med op mod 60
juniorspillere samt en ny professionel

Vi har også haft vores årlige distancesvømning, hvor der gennemsnitligt
blev svømmet længere pr. mand end
nogensinde før, 1977 m pr. mand. Der
blev dog ikke svømmet samlet lige så
langt som tidligere – 170.025 m mod
180.650 m sidste år, da der i år var færre deltagere. Dette skyldes bl.a., at vi i
år har været færre medlemmer end
tidligere. Så vi har brug for lidt
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træner og et hav af stævner kunne junior-badmintonafdelingen i slutningen af
marts sætte punktum med en klubturnering, hvor årets mestre blev fundet.
I rækken for begyndere og letøvede
blev Noah Iversen mester, stærkt forfulgt af Marius Madsen og Christian
Nyholm. Hos pigerne vandt Ellinor
Stenspil over Amalie Hemmingsen,
mens den samlede klubmester for
Præstø Badminton JIF blev Victor
Nymand Wittrock, som vandt over
Alexander Mears Rasmussen i finalen.
Søndag 12. april 2015 var Victor Nymand Wittrock til DM og fik en flot
sølvmedalje i A-rækken. Næste sæson
spiller han i mesterrækken. Stort tillykke til Victor.
Ud over juniorafdelingen er der også
motions- og ældrebadminton, som
også har haft en god sæson.

Mandag 13. april 2015 havde badmintonafdelingen sin sæsonafslutning,
hvor de havde besøg af Mathias Boe,
verdens nr. 1 i herredouble. Mathias
Boe var underholdende og spillede
badminton med klubbens medlemmer,
og der blev taget billeder og givet autografer.

Fodboldafdelingen:

Fodboldafdelingen tæller nu 23 mand,
og de spiller med et hold i serie 5 og et
hold i serie 6. Der trænes hver torsdag
på banerne ved klubhuset på Jungshoved. Dejligt, at der atter er kommet
fodbold i Jungshoved Idrætsforening.
Sammen med Kastrup GIF arrangerer
fodboldspillerne en sommercup 8. august 2015, som vil foregå på Kastrup
Stadion, Granvej 44C, 4760 Vordingborg. Tilskuere er hjertelig velkomne 
Connie Dalsgaard

Frivilligt arbejde (2)
I Danmark er der tradition for at udføre frivilligt arbejde. Faktisk viser resultaterne af en
stor undersøgelse, som SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har udgivet i
2014, at godt og vel en tredjedel af danskerne i alderen 16 år og derover laver frivilligt
arbejde. Indsatsen er meget stabil, idet tallet (38 %) var det samme i 2004, hvor der blev
lavet en tilsvarende undersøgelse.
Frivilligt arbejde breder sig over et stort felt inden for kultur, idræt, fritid, uddannelse,
miljø, politik, socialt arbejde, religion og kirke osv. Der er her tale om: frivilligt, ulønnet
arbejde, der udføres i en organisatorisk sammenhæng (offentlig eller privat) og til gavn for
andre end en selv og den nærmeste familie.
Her i bladet kan man jo i hvert eneste nummer læse om alle de aktiviteter, der i årets løb
finder sted på Jungshoved, og som er drevet af frivillig arbejdskraft. Man kunne få en klar
fornemmelse af, at den frivillige indsats her ligger betydeligt over gennemsnittet. I redaktionen synes vi, det kunne være spændende at høre fra de frivillige selv, hvad det er, der driver
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værket, hvad der er motivationen, hvad det er for nogle opgaver, hvordan man kom i
gang, hvad man får ud af det personligt osv.
Redaktionen

Bestyrelsesarbejde i Jungshoved Vandværk
er ikke det store
arbejde i den bestyrelse.
Men der er opgaver, der skal løses.
Der kan komme
ledningsbrud eller
som nu, hvor
hydroforen er
sprunget læk. Så
rykker Sofus ud
og kobler om til
nødforsyningen
fra Bønsvig/Stavreby Vandværk, og
vandværkspasseren kontakter vvs og
elektriker.
Vi har en vandværkspasser, der holder
øje med forbruget og slår græsset, aflæser hovedmåleren og indrapporterer til
Vordingborg Kommune. Der er nu
kommet krav om, at vandværkspasseren skal på hygiejne- og driftskursus, så
i den anledning har formand og næstformand været på kursus to gange.
Mange tror det er kedeligt og et stort
arbejde at sidde i en sådan bestyrelse,
med det er jo, hvad man selv gør det til.
Vi har det hyggeligt, vi snakker om
tingene og får fordelt opgaverne.
Jens N. Ottosen
Formand og vandværkspasser

Jungshoved Vandværk i dets nuværende form: Vandværksgrunden blev købt
af Christian Johannes Nielsen i 1981 og
er på 640 m². Bygningen blev opført af
brøndborer J. Antonsen, og det automatiske anlæg er udført af Silhorko.
Der er 64 forbrugere fordelt på Jungshovedvej 29-80, Mislehøjvej 1-16,
Fuglsangvej 1-11 og Ambæk mark.
I 2009 blev vi sammenkoblet med
Bønsvig/Stavreby Vandværk og har på
den måde stor forsyningssikkerhed.
Nødstrømsgenerator blev etableret i
2002. I år har vi fået ny tagbelægning
og vedligeholdelsesfri stern.
Vandværkets bestyrelse består af fem
medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen er valgt af forbrugerne. Bestyrelsen
sørger for den daglige drift. Vi holder
ca. to bestyrelsesmøder om året, så der
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Bæredygtig kultur og udvikling
i Vordingborg Kommune
Jeg har i den senere tid skrevet nogle
debatindlæg til dagspressen samt frustrationsbreve til kulturminister Marianne Jelved og ”udkantsminister” Carsten Hansen.
I den igangværende debat omkring
privatisering af forenings- og kulturhuse føler jeg mig endnu engang fanget i
en kommune, hvor forvaltning og
kommunalbestyrelse mangler kompetencerne til at se vigtigheden i, at de
små selvbærende samfund understøttes.
Jeg blev igen irriteret over den måde,
man i Vordingborg Kommune opstiller flotte politiske målsætninger og visioner, men mangler viljen til at efterleve
dem; og måske nærmere handler modsatrettet.
I stedet for at understøtte de kræfter,
der er med til at skabe udvikling i de
små lokale samfund, vælger man i højere grad at skubbe omkostningerne over
på de frivillige og tror, det er med til at
øge ejerskabet.
Der tager man i den grad fejl; jeg mener, at det er det frivillige initiativ, der
skal være med til at skabe det ekstraordinære, og det er det, der skal være den
bærende motivation.
I min opfattelse virker det, som om
man tager det frivillige initiativ som
gidsel i det offentlige budget!
Jeg fik svar fra begge ministre på Christiansborg, selv om jeg stadig er i tvivl
om, jeg egentlig fik svar på mit spørgs-

mål; men det var dog fine svar. Her var
der i hvert fald ingen ”gråhårede” brugere, som man ikke kunne se det langsigtede perspektiv i, som der er i den
kommunale retorik, tværtimod ”Det er netop ildsjæle som jer, der står
bag foreningshuset, hvis indsats gør en
stor forskel for levevilkårene i mange
lokalsamfund i Danmark. Det har en
uvurderlig betydning for det særlige
fællesskab, som eksisterer mange steder
i landdistrikterne, og det fortjener en
stor anerkendelse.” Carsten Hansen
”Jeg er opmærksom på, at kultur har en
helt særlig betydning i de danske landdistrikter igennem dens evne til at skabe sammenhold, liv og aktivitet i et
lokalsamfund. Kort og godt er kulturen
med til at skabe bedre levevilkår.” Marianne Jelved
Men der bliver ikke lagt skjul på, at
man ikke vil gå ind i sagen, og myndigheden, beslutningen og ansvaret ligger i
kommunalbestyrelsen i Vordingborg
Kommune.
Jeg læste så forleden i avisen, at kulturudvalgsformanden Eva Sommer-Madsen ville sørge for, at forvaltningen
indledte ”tovejsdialog” med brugerne
omkring fremtiden, så der kunne findes
en ordentlig løsning.
Jeg smiler lidt for mig selv, for hvor er
det dog fantastisk, hvis der kommer en
løsning – og jeg som troede, dialog var
tovejskommunikation.
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Jeg vil i alt fald håbe, medlemmerne af
kommunalbestyrelsen tænker sig rigtigt
godt om, før de tager en irreversibel
beslutning, der er med til at demoralise-

re frivilligheden og i værste fald vil være
ødelæggende for fællesskabet og udviklingen i Vordingborg Kommune.
Mikkel Winther

Et sted på Jungshoved (17)
Jungshoved Sogn
Måske er overskriften en smule misvisende denne gang, da siden ikke handler om et egentligt sted, men om selve
sognet. I forrige nummer skrev jeg i
serien ”Med Holger på farten”, at byen
Øen Smidstrup blev delt i to af sognegrænsen mellem Jungshoved og Skibinge, og at Frede Jørgensen havde sendt

mig et kort, der viste, hvor sognegrænsen gennem Øen Smidstrup gik. Samtidig havde han også sendt mig et kort,
der viste sognegrænserne for Jungshoved og de omliggende sogne, og det
gav inspiration til denne side.
I Allerslev Sogneblad (nr. 1 2015) fortæller Knud Skovbæk om sognegræn-
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ser og deres til tider mærkelige forløb.
Knud Skovbæk skriver, at sognegrænserne oprindeligt var flydende, og at
man søgte den kirke, der lå mest bekvemt for en. Da man for ca. 800 år
siden pålagde det enkelt område selv at
skulle betale for sin kirke, altså en form
for kirkeskat, blev det nødvendigt at
have faste sognegrænser. Da sognegrænserne mest var dannet efter, hvilken kirke man søgte fra de enkelte
ejendomme, fulgte de ofte naturlige
skel, stier, veje, vandløb, moser eller
skovområder. Det er disse grænser, der
i vid udstrækning i dag stadig er gældende som sognegrænser.
I 1841 indførtes sogneforstanderskaberne, hvor sognepræst, store jordbesiddere og valgte medlemmer fik lokalt
ansvar for forvaltningen af sognets
skole-, fattig- og vejvæsen.
I 1868 trådte en ny landkommunelov i
kraft, og sogneforstanderskaberne blev
afløst af sogneråd. Med få undtagelser

udgjorde sognet også kommunen, idet
dog mange kommuner bestod af to
eller tre sogne.
Efter kommunalreformen i 1970 blev
de fleste kommunegrænser på landet
ændret, mens kirkesognsgrænserne
blev bevaret. Sognegrænserne er også
forsat den naturlige afgrænsning for
mange af lokalsamfundets foreninger,
men heldigvis kommer der også medlemmer til ”udensogns” fra. I Danmark er der i 2015 2174 sogne.
Jungshoved Sogn omfatter halvøen
Jungshoved, der på tre sider er omgivet
af hav. I sydvest af Jungshoved Nor, i
øst af Bøgestrømmen og mod nord af
indsejlingen til Præstø. Sognegrænsen
mod vest danner grænse til Skibinge og
Allerslev sogne. Denne grænse består
hovedsageligt af små vandløb, mange
af dem er i dag rørlagt, og af selve
Jungshoved Nor.
Ifølge Roskildebispens Jordebog fra
1370 skulle der ved den nuværende

Jungshoved Kirke og Nor. Foto: Tage Klee
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sognegrænse, midt mellem Øen Smidstrup og Ambæk, have ligget en forsamlingskirke (Bladet Jungshoved nr. 2.
2011, s. 40). Dette forklarer muligvis, at
sognegrænsen i dag går lige gennem
byen Øen Smidstrup. I Bøgestrømmen
er der en markering på kortet, der viser
sognegrænsen mellem Nyord og
Jungshoved sogne. Sognegrænser går
altså både til lands og til vands. Jungshoved sogns samlede areal er på 2293
ha (1ha= 10.000 m2).
Jungshoved Kirke har fra middelalderen været en del af det kongelige len,

Jungshoved Gods. I perioden 17191762, efter at Jungshoved Slot var blevet nedrevet, var kirken en annekskirke
til Præstø Kirke, men stadig under kronen. I 1761 blev kirken og Jungshoved
Gods solgt til H.A. Brockenhuus, der
sammenlagde det med Nysø Gods,
som han også ejede. I 1914 gik kirken
over til menigheden som selveje. I
Jungshoved sogn boede der i 2014: 759
indbyggere. I 1930 var indbyggertallet
1124 og i 1801: 769.
Knud Jacobsen

Dårligt nyt fra Stavreby Havn
Der var særlige fiskeregler for gedder i vores område omfattende:
 Præstø Fjord
 Stege Nord
 Jungshoved Nor
 Fanefjord
Vi var godt nok bekendt med, at der
blev arbejdet på en form for yderligere
fredning af gedden, vores fritidsfiskerforening havde også skrevet flere artikler i medlemsbladet, og vi havde haft
en stor debat under vores generalforsamling på Jungshoved 6. marts. Men
alle havde dog den opfattelse, at høringen langt fra var afsluttet. Ligeledes
troede vi, at vores område kun omfattede Stavreby Nord, og at det var et
fredningsforbud for gedder, der ikke
berørte vores fiskeri af andre fisk!
Men i bekendtgørelsen står der følgende om område, fiskeredskaber
og periode:

Fredning og forbud
Fredag 13. marts 2015 kom der pludselig en bekendtgørelse fra vores fiskeriminister, Dan Jørgensen!
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§ 1 bekendtgørelsen finder anvendelse på fiskeri efter gedde i:
§ 1 stk. 3. Jungshoved Nord, afgrænset
af en ret linie fra Jungshoved Pynt (55°
4.558’N, 12° 9.227’Ø) til Kindvig Hoved (55° 2.684’N, 12°8.663’Ø).
§ 2. I de i § 1 nævnte områder er landing (hjemtagning) af gedde (Esox
lucius) ikke tilladt. Stk. 2. Fangede
gedder skal straks genudsættes i frit
vand, så vidt muligt i levende tilstand.
§ 3. I de i § 1 nævnte områder er fiskeri med nedgarn ikke tilladt i perioden fra den 1. februar til og med den
31. maj.
§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den
13. marts 2015 og ophæves automatisk den 1. juni 2020.
Det vil sige: Reglerne gælder ikke
kun for Stavreby Nor, men stort set
også hele Stavreby Fjord.
De nævnte regler betyder følgende
for fritidsfiskerne i Stavreby Havn:
 Vi må ikke tage fangne gedder med
hjem (gælder hele året)
 Vi må ikke sætte garn hele foråret
(februar, marts, april, maj)
 Vi kan så heller ikke fange aborre,
skrubbe, havørred, sild i området i
disse måneder.
Selve geddeforbuddet er sådan set ikke
det værste, der er sket. Vi tager normalt
kun nogle få stykker med hjem enten
for at lave frikadeller af dem eller oftere
for at blande dem i aborre farsen. Vi
må jo heller ikke sælge fisk, som vi
fanger, så vi kan nok leve med ikke at
tage gedder med hjem. Men at fratage

os retten til at fiske efter alle andre
fisk hele foråret er fuldstændig urimeligt!

Forskelsbehandling
Selve bekendtgørelsen er i sidste ende
Dansk Sportsfiskerforenings værk. De
har presset på for at få gennemført
fredningen og garnforbuddet, så de kan
dyrke catch and release (fang og slip fri)
-fiskeri efter gedde. Sportsfiskerne
må altså gerne fange gedderne og
sætte dem fri, mens vi garnfiskere
ikke må fange dem og slippe dem
fri!

Hvad er værst?
Når en gedde går i garnet, er det for det
meste ret nemt at genudsætte den uden
skader. Når en gedde derimod har
kæmpet en lang kamp på krogen og
skal frigøres, er det ikke altid lige nemt,
da gedden er en meget grådig fisk, og
tit har wobleren langt inde i gabet. Hvis
gællen bliver den mindste smule beskadiget, er fisken overladt til den visse
død.
Endvidere fanger en stangfisker ved
fiskeri i Stavreby Nor og Fjord ofte
helt op til 100 stk. på en dag for at jagte
det ultimative trofæ. Risikoen for at
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beskadige nogle af gedderne er meget
stor.

fiskeri uden for det berørte område.
Der har været kraftige reaktioner fremme om at ”straffe” de stangfiskere,
som sejler ud fra vores havn for at fange gedder. Man kunne fx forlange høje
takster for isætning af både eller simpelthen sætte kæde for slæbestedet.
Sagen er stillet i bero, da det jo ikke er
den enkelte sportsfisker, men mere
forhandlingerne mellem de forskellige
organisationer og fiskeriministeren, der
har fejlet. En chikane af sportsfiskerne
i havnen vil blot medføre, at de vælger
en ikke privat havn, fx Sandvig.
Vi håber stadig, at sagen har skabt så
meget røre, at garnforbuddet i de fire
måneder vil blive ophævet.
Karsten Elm

Dyremishandling?
Der er mange undersøgelser, der prøver at bevise, om fisk kan føle smerte.
Vores fiskeriminister har i denne sag
valgt at sige, at fisken ikke kan føle
smerte, da han jo støtter catch and
release-fiskeri. I Tyskland har man forbudt denne form for fiskeri! Så måske
er der den bagtanke med, at der så
kommer flere sportsfiskere op til os og
lægger flere penge i kassen?

Fremtid

Stavreby Havn vil altså i de næste fem
år få nedsat aktivitet i hele foråret og
således kun have ålefiskeri (til 10. maj!!)
og rejerusefiskeri tilbage. Vi kunne
selvfølgelig også bare sejle langt væk og
bruge en masse brændstof og tid på

Foto: Anne Okholm
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Kirkenyt

GUDSTJENESTER
Juni-september 2015
Jungshoved

Allerslev

1. s. e. trin. 7. jun.

Ingen

9.00 Jesper Bo Blomgren

2. s. e. trin. 14. jun.

9.00

10.30

3. s. e. trin. 21. jun.

10.30

9.00

Sankthans 23. jun.

20.00

4. s. e. trin. 28. jun.

Ingen

10.30

5. s. e. trin. 5. jul,

Ingen

9.00 Jesper Bo Blomgren

6. s. e. trin. 12. jul.

10.30 Jesper Bo Blomgren

Ingen

7. s. e. trin. 19. jul..

9.00 Jesper Bo Blomgren

8. s. e. trin. 26. jul.

10.30

Ingen

9. s. e. trin. 2. aug.

Ingen

10.30

10. s. e. trin. 9. aug.

Ingen

14.00 Friluftsgudstjeneste

11. s. e. trin. 16. aug.

10.30

Ingen

12. s. e. trin. 23. aug.

9.00

10.30

13. s. e. trin. 30. aug.

10.30

Ingen

14. s. e. trin. 6. sep.

Ingen

15. s. e. trin. 13. sep.

10.30 Høstgudstjeneste
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10.30

Høstgudstjeneste
Ingen

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 handlinger.
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 arrangementer i Allerslev Præstegård og Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at
benytte kirkebilen, der kører fra begge
sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde
sig dagen før inden kl. 12 hos
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller
88 70 06 40
Med venlig hilsen,
Jungshoved Menighedsråd
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Praktiske oplysninger
Ved fødsel: En fødsel skal meddeles til
kordegnen/sognepræsten i det sogn,
hvor moderen har bopæl. Det er jordmoderen, der sørger for at sende beskeden videre hurtigst muligt efter
fødslen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen
desuden gennem borger.dk give kordegnen/sognepræsten besked via en
”Omsorgs- og ansvarserklæring” inden
14 dage efter fødslen. Har kordegn/
sognepræst ikke modtaget denne erklæring inden 14 dage, bliver spørgsmålet
om faderskab sendt videre til statsforvaltningen til endelig afgørelse.
Ved dåb eller navngivning: Et barn
skal have et navn inden for seks måneder. Det sker enten ved dåb i kirken
eller ved navngivning.
Ønsker man sit barn døbt, henvender
man sig til den præst, som hører til det
sogn, hvor man ønsker sit barn døbt.
Man behøver således ikke at få sit barn
døbt dér, hvor man bor. Det vælger
man selv efter nærmere aftale med den
pågældende sognepræst.
Ved en dåb skal der være en gudmor
eller gudfar samt mindst to og højst fire
faddere. Forældrene kan godt noteres
som faddere.
En fadder er dels et vidne til dåben og
dels ham eller hende, som efter aftale
med forældrene påtager sig forpligtelsen til at oplære barnet i den ”kristne
børnelærdom” i tilfælde af forældrenes
død. I forbindelse med dåben udleveres en fødsels- og dåbsattest.
Ved navngivning retter man henvendelse til kordegn/sognepræst i sit bo-

pælssogn om, hvilket navn man ønsker
til sit barn, hvorefter man får udleveret
en fødsels- og navneattest.
I øvrigt: En fødsels- og navneattest og
en fødsels- og dåbsattest udleveres på
forlangende og kan fås hos nærmeste
kordegne- eller præstekontor, uanset
hvor man er døbt/navngivet.
Vielse: Vielse aftales med sognepræsten. Inden vielsen henvender man sig
til borgerservice og udfylder en blanket
med anmodning om giftermål.
Dødsfald: Besked om dødsfald retter
man til kordegn/sognepræst, eller man
får bedemanden til at gøre det. Det skal
ske til bopælssognet. Bisættelse eller
begravelse/jordfæstelse aftaler man
med sognepræsten det sted, hvor man
ønsker den kirkelige handling foretaget,
uanset om det er i bopælssognet eller et
andet sted. Har afdøde skriftligt udtrykt ønske om at få sin aske spredt
ud over åbent hav, skal det efterkommes. Afdødes ønske skal således skriftligt kunne dokumenteres.
Vigtigt ang. blanketter: Blanketter
om faderskab/omsorgs- og ansvarserklæring, om navngivning, om navneændring, anmodning om bisættelser/
begravelser osv. kan alle findes på personregistrering.dk. Efter reglerne skal
de kun bruges ”i særlige tilfælde”. Særlige tilfælde er bl.a., når man ikke har en
computer, hvilket stadig ikke er et lovkrav.
Man kan altid få hjælp og vejledning
hos kordegnen/sognepræsten.
Henvendelse:
Sognepræst Torben Møllenbach
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Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø
Tlf.nr.: 55 99 60 17,
e-mail: tom@km.dk
Træffetid: Alle hverdage efter aftale.
Mandag: Fridag for præsten og kirkens øvrige personale. Kirken er derfor
lukket for kirkelige handlinger.

Konfirmation i foråret 2016
Når dette nummer af bladet JUNGSHOVED udkommer, er dette års konfirmationer og familiefester i den anledning overstået. Mange familier er allerede i gang med at planlægge konfirmationen til næste år, og måske har man
allerede bestilt lokaler i den nærmeste
omegns kroer og restauranter, for så er
det på plads med konfirmationsfesten.
Af hensyn til det praktiske: Konfirmationerne finder sted i Jungshoved Kirke
søndag 1. maj 2016, kl. 10.30 og i Allerslev Kirke søndag 8. maj 2016, kl.
10.30. Alle, som vil konfirmeres, skal
her fra efteråret gå til konfirmationsforberedelse hos den lokale præst.

De kommende 7. klasser på Præstø
Skole og på Præstø Privatskole får inden sommerferien nærmere besked om
tilmelding til konfirmationsforberedelsen og om, hvor den skal foregå og
andre praktiske ting. Jeg kommer på
besøg på skolerne i maj og fortæller
nærmere.
Konfirmanderne skal gå til præst fra
23. oktober til hen i foråret 2016. De,
som melder sig til, får nærmere besked
senere.
Man er i øvrigt velkommen til at kontakte mig for flere oplysninger på tlf.
55 99 60 17.
Med venlig hilsen
Torben Møllenbach
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Sommertid er ferietid. En sommerhilsen
At holde fri fra arbejdet er en meget
gammel tanke. Den ældste fortælling,
jeg kender om det at holde fri, er fra
den første bog i Bibelen, hvor det om
Gud hedder, at på den syvende dag i
ugen hvilede han efter alt det arbejde,
han havde udført ugens første seks
dage.
Som Gud således holdt fri, således holder vi mennesker også fri. Men man
holder ikke bare fri, for fridagene har
forskellige kategorier, som skal overholdes. Derfor har dagene, hvor man
holder fri, så mange forskellige navne:
Feriedage, særlige feriedage, søgnefridage, særlige feriefridage, friweekender,
erstatningsfridage osv. Det skal bogføres rigtigt, og det kræver lidt talent at få
det registreret korrekt, men det skal
gøres. Og det er meget moderne.
Efter denne registrering, kan man så
med god samvittighed holde fri. Men –
og det er spørgsmålet: Hvad holder
man fri fra? Man kan holde fri fra arbejdet, ja, man skal, siger loven, men
det er også det eneste, man kan holde
fri fra. Til gengæld kan man ikke holde
fri fra livet.
Det fortsætter – selv i ferietiden sker
det, at man fødes, man får kærester,

man slår op, man nyder livet, arbejder
som en gal på udestuen, man gerne vil
have færdig. Man falder, brækker benet, bliver syg, man bliver gammel og
affældig, man glæder sig, eller man bliver bekymret. Man synes, at de gamle
er nogle oldsager, eller man er nået
dertil, at man ikke forstår ungdommen.
Måske er man optimist, glæder sig til
fremtiden og kan ikke få nok af alt det
nye.
Kort sagt: Man lever, selv i ferietiden.
Man har ikke fri fra livet, og derfor har
kirken åbent. Med mindre bemanding,
ganske vist, men folk kan blive gift,
døbt og begravet, blive trøstet eller gå
ind i kirken og nyde den ro, som er dér
i det ofte meget gamle rum. Ro til at
stoppe op, tænke efter eller lytte til det
Guds ord, der kommer som en kær
gæst og aflægger ens urolige sind et
besøg.
Kirkerne er åbne sommeren over for
enhver, der har brug for det. Kig efter
på hjemmesiderne eller i avisernes kirkesider.
Med disse ord ønskes alle en god sommer.
Torben Møllenbach

Ferie
Jeg holder sommerferie 2. juli-16. 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 eller vielser, og her skal man også henvende sig angående begravelser.
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Sankthansaften i Jungshoved ved slotsbanken
tirsdag 23. juni, kl. 20.00
Det er efterhånden en fast tradition at samle folk fra nær og fjern og holde sankthansaften i Jungshoved Kirke og på den nærliggende slotsbanke.
Ligesom de foregående år begynder man i kirken med en kort gudstjeneste ved
sognepræst Torben Møllenbach.
Kl. ca. 21.30 tændes bålet ved slotsbanken, og traditionen tro synger man Midsommervisen og Jungshovedvisen.
Inden da, og efter gudstjenesten, er det muligt at købe kaffe eller te og kage i Rejsestalden, og til børnene kan man købe saftevand. Alt sammen til en meget billig
penge.

Friluftsgudstjeneste i Ugledige
Også i år er der gudstjeneste i det fri i Allerslev. Det har vi efterhånden prøvet nogle gange, og vi har kunnet glæde os over interesse og opbakning omkring disse
arrangementer.
Det er at være kirke og menighed på en anden måde, og det tiltaler mange.
Igen i år finder gudstjenesten sted i den gamle grusgrav i Ugledige. I år søndag 9.
august, kl. 14.00.
Efter gudstjenesten kan man nyde en kop kaffe i det fri. I samarbejde med idrætsforeningen bliver der sat ekstra borde og stole frem.
Bliver vi udsat for plaskregn og andre unoder fra vejrliget, flytter vi gudstjenesten
ned i Allerslev Kirke.

Teatertur til København

Sidst i januar kørte en bus fuld af teatergængere fra parkeringspladsen ved Allerslev
Kirke med kurs mod Skuespilhuset i København. Vi var mere end 50 forventningsfulde deltagere, der havde meldt sig til opførelsen af Samuel Becketts to små
stykker ”Den, som falder”, og ”Krapps sidste bånd”. To meget betagende historier
om livets gang, om skuffelser, drømme, om hvad man skulle have gjort, men ikke
gjorde, om at holde modet oppe, selv når det gør ondt, og man må ty til sort humor for at holde det tragiske på afstand. På en sær måde en meget livsbekræftende
oplevelse.
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Stina og jeg nyder disse ture. Det er hvert år en stor fornøjelse med den store interesse, og vi er glade for ved disse lejligheder at få hilst på så mange mennesker, der
kommer både fra Allerslev og Jungshoved sogne og også 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 teatrene endnu ikke har offentliggjort deres programmer for næste forår. Til efteråret ved vi mere, og når næste blad udkommer, kan
interesserede læse mere om den kommende teatertur.
Men indtil da: Tak for interessen og god sommer.
Stina og Torben Møllenbach

Efterårets arrangementer
Vi har endnu ikke færdiggjort listen over efterårets foredrag og koncerter i kirkerne. Programmerne bliver offentliggjort først i september.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Nye brochurer over vejkirker og andre åbne kirker 2015
Så er de nye
brochurer over
vejkirker og
andre åbne kirker for 2015
udkommet.
Det er 15.
gang, Kirkefondet udgiver
disse brochurer. Det er de
deltagende kirker, der finansierer trykning og distribution.
I år er der i alt 407 kirker fordelt over
hele landet, der har valgt at være med.
Det er 34 flere end sidste år. Og som
noget helt nyt er der nu også 108 af
vejkirkerne, der er blevet cykelvenlige
vejkirker, hvor man kan få pumpet sin

cykel og fyldt en vandflaske. Som bekendt er Jungshoved Kirke en af disse.
Brochurerne findes som sædvanlig i to
udgaver: én for Jylland med 197 kirker
og én for øerne med 210 kirke. De to
brochurer er trykt i et samlet oplag på
95.000 eksemplarer i alt og kan fås i de
deltagende kirker, på biblioteker, turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem, motorvejsstationer og udvalgte
museer m.v. De kan også ses og downloades fra www.vejkirker.dk.
I brochurerne – eller via download til
GPS – kan man se kirkernes beliggenhed, så man let kan finde frem til den,
man ønsker, hvis man fx er på tur
rundt i Danmark. Der er også oplysninger om bl.a. kirkernes åbningstider,
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seværdigheder, faciliteter, hjemmesideadresser m.m.
Det er igen i år tegner og grafiker Kim
Broström, der har illustreret brochurerne. Denne gang med to cyklister ude i
landskabet og en vandringsmand fra
middelalderen, der signalerer mødet

med historien, når man besøger kirkerne rundt omkring.
Brochurer for øerne ligger fremme til
fri afbenyttelse i våbenhuset.
Menighedsrådet

2014: Årets gang i Jungshoved Kirke
Menighedsrådet har afsluttet regnskabet for 2014, og det er fremsendt til
provstiet. Når alle sogne har aflagt
regnskab, og disse er revideret, vil de
senere på året være tilgængelige på
www.sogn.dk.
I 2014 anvendte Jungshoved Menighedsråd sammenlagt 1.175.026 kr. til
løn til kirkens ansatte – bortset fra løn
og pension til præsten – samt til drift

Kirkelige handlinger
2014
Gudstjenester, heraf 3 med
søndagsdåb

og vedligeholdelse af Jungshoved Kirke, kirkegården, graverboligen og Rejsestalden. Udgifterne er noget højere
end tidligere år pga. kalkning af kirken
og kirkegårdsmuren.
Følgende er en oversigt over antallet af
kirkelige handlinger samt kulturelle og
sociale arrangementer, der har været
afholdt i løbet af 2014.

Antal af
hver handling

Samlet antal
Kirkegængere

Gennemsnitligt antal pr.
gang

37

706

19

Aftengudstjeneste

2

88

44

Lørdagsdåb

3

132

44

Konfirmation

1

100

100

14

608

43

Vielser

3

167

56

I alt

60

1801

306

Begravelser/bisættelser
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Syv unge blev konfirmeret i 2014, og
tre par blev viet; desuden blev seks
døbt, og 14 blev enten begravet eller
bisat fra kirken.
Der er selvsagt stor variation i antallet
af kirkegængere til de enkelte kirkelige

Arrangementer
2014

handlinger; men i gennemsnit var næsten hver tredje siddeplads besat hver
gang, og Jungshoved Kirke var i 2014 i
gennemsnit i brug mere end én gang
om ugen. Hertil kommer så de øvrige
arrangementer.

Antal

Samlet antal

Gennemsnitligt antal pr.
gang

Sangaftener i kirken

2

39

20

Koncerter i kirken

2

74

37

Foredrag i Rejsestalden

2

75

38

Sankthansbål på Slotsbanken

1

200

200

I alt har der således været knap 2200
besøgende i 2014. Hvortil kommer de
mange turister, der har lagt vejen forbi
kirken; således har Menighedsrådet fx
tre gange holdt foredrag om kirken og
dens historie for større grupper af besøgende.

Menighedsrådet håber, at de arrangementer, der tilbydes i 2015 vil tiltrække
endnu flere interesserede, og at mange
fortsat vil deltage i de kirkelige handlinger.
Tidspunkter for gudstjenester og andre
arrangementer kan findes på
www.jungshovedkirke.dk.

Foto af Tage Klee
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Fugle på Jungshoved
En før i tiden temmelig sjælden fugl,
rovternen, kan nu ses jævnligt langs
vores kyster på Jungshoved. En stor og
kraftig terne med fremtrædende, blodrødt næb og en sølvgrå, mågefarvet
krop. Den kan på afstand minde om en
større måge, men har ternens glidende
flugt med ofte nedbøjet næb. Rovternen er dens navn, men den er ganske
fredelig og har formentligt navnet pga.
sin størrelse som en overdimensioneret
terne. Den har i øvrigt et højt, hæst
flugtkald, der kan minde om fiskehejrens, og som den ofte opdages på.

tidligere kun i den Botniske bugt i
Skandinavien. Historien om dens ankomst til Danmark skulle bunde i, at en
større koloni rovterner har været udsat
for predation af havørnen på en lokalitet i Nordsverige. Der havde en havørn, der også er blevet mere almindelig
i Sverige, simpelthen specialiseret sig i
at tage ternens afkom. Det lyder lidt
utroligt, og en stigning i antallet af sølvmåger kan måske også have været en
medvirkende årsag til koloniens opløsning. Rovternen kræver ligesom andre
terner og småmåger, fredelige og ræve-,
rotte- og minkfrie fugleøer for at kunne yngle.
Der yngler ca. fem par
på Saltholm ved København og muligvis
også et par hernede i
vores område. I sensommeren har jeg gjort
flere iagttagelser af
overflyvende fugle ved
Roneklint.
Og så lige til en mere
negativ side af fuglelivet
her ude i det åbne land.
Vibebestanden er tilsyneladende i frit fald i disse år! Det er
kendt, at viben er gået en del tilbage i
de sidste par årtier, men nu er der efterhånden langt mellem parrene, meget
langt! Desværre. Udover dræning og
intensiv kultivering af jorden kan det
meget kolde forår 2013 også være årsagen, er min vurdering. Der døde tusindvis af viber i starten af april som

Rovterne. Foto: Thomas Riedel

Rovternen er globalt set ikke i fremgang, men er i de senere år begyndt at
yngle flere steder i Østdanmark, med
ca. 5-10 par. Derfor kan den nu mødes
bl.a. ved Roneklint/Maderne i sommerperioden og opdages ofte på sit
hæse kald, når den patruljerer langs
kysten i jagten på småfisk. Den ynglede
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Vibe. Foto: Jens Veilgaard Vendelbo

følge af dagevis med frost. Det kom- så kan vi måske beskytte de sidste par.
mer bestanden sandsynligvis ikke over i Alle er velkomne til at indrapportere
nedgangstider. Vibens styrke er, at den ynglefund til undertegnede.
kan lægge om adskillige gange på en
Sune Madsen
ynglesæson, da den er meget udsat for
tab af yngel på marken. Og så kan den
blive over 20 år. Det vil sige, at den ud
af måske 80 (!) forsøg ”bare” skal have
to unger på vingerne lidt simpelt sagt.
Det, der er det allervigtigste for succes,
er et sted med mange insekter og orme,
hvor forældrefuglene kan lede deres
unger hen, når de er klækket. Små pytter på marken, grøfter med vand eller
kortgræssede enge. Det åbne land er
ikke det samme uden viben efter min
mening.
Jeg vil derfor her i 2015 prøve at få
lokaliseret alle ynglepar på Jungshoved, Vibeunge. Foto: Jørgen Dam
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KULTURDAG på Jungshoved 5. SEPTEMBER 2015
Jungshoved – et sving ud i naturen
Programmet til den forestående kulturdag er ved at være klar. Der er foreløbig 57 forskellige tilbud til en aktiv dag
på halvøen. Det er rigtig sjovt at være
en del af planlægningsgruppen, fordi så
mange beboere har sagt ja til at medvirke på den ene eller anden måde.
Det bliver svært at vælge, hvad man
skal deltage i. Fra morgenstunden kan
man vælge at synge morgensang og
drikke morgenkaffe i Rejsestalden, se
på fugle ved fyret i Roneklint eller være
frisk på en morgenløbetur fra Stavreby
Havn.
Derefter kan man besøge landsbyerne
på Jungshoved og få masser af oplevelser. Alt sammen noget, man kan læse
mere om i aviser, på nettet og på plakater, når dagen nærmer sig. Her blot en
appetitvækker.
I Skovhuse kan man besøge et
guldsmedeværksted og teaterværkstedet i H.C. Andersens
Verden.
I Stavreby kan man besøge fire forskellige gallerier,
besøge gårdbutik Spælsau,
se moderne landbrug på
Lynggården og drikke kaffe i Jungshoved Præstegård.
I Stavreby Havn
kan man røre
fisk, komme med
på fisketur, tage
med på sejltur, se

hvordan man ryger ål, høre om havnen, fiskeri, strandjagt, fugleskydning
og Degnholm. Man kan også besøge
en pilefletter og se spændende fly.
I Jungshoved Kirke vil der være
rundvisning i kirke og tårn, et spændende foredrag om vores områdes betydning i gamle dage ved
en museumsinspektør fra
Borgmuseet, sejltur til Stavreby og
koncert i kirken med bandet Fargo.
I Bønsvig kan man besøge kunstnere
og se deres malerier og tegninger, høre
om pilerensning og andre tiltag for et
godt miljø, høre om halmhuse
og permakultur og få en god
frø-historie i en dejlig have.
Man kan gå på café med mad
og drikke hos Pia Prehn. Ved Bønsvig
strand kan små og store deltage i aktiviteter sammen med en naturformidler.
I Smidstrup kan man komme med på
tur i et jagtrevir og høre om gårdjagt,
og man kan gå på café og indkøb i butik ”Den lille gås”.
I Stenstrup kan man
hygge sig ved gadekæret
med musik og sang, spil
og leg, og bliver man sulten, kan man nyde frokosten ved grillen på Jungshoved Kro.
I Roneklint kan man besøge
biavleren i hans dejlige have,
se byggeri af et bulhus, gå en
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tur til søerne og høre om den sjældne
løvfrø, høre om Roneklint i fortid med
landsbyfællesskab og bystævne til i dag,
se udstilling i Fyrpasserhuset, besøge
Danmarks skønneste sommerhus og
prøve en tur i kajak ude ved stranden.
I Jungshoved By kan
man se veteranbiler og
traktorer, besøge en
kunstners galleri og
værksted, se og høre
om droneflyvning, se fotoudstilling af
motiver fra området, gå på biblioteket
eller en tur i vævestuen, være med til at
lave lanterner og endelig være med til

en festlig afslutning med fællesspisning
i Jungshoved Skole med dejlig suppe
og brød fra Pia Prehn og hjemmebagte pandekager i skolegården.
Man kan vandre, cykle eller tage bilen
til de forskellige aktiviteter – et er helt
sikkert, der bliver nok at vælge mellem
og noget for alle aldersgrupper og interesser. Vi glæder os til at se jer.
P.v.a Planlægningsgruppen og Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Lokalråd og Jungshoved skole
Lise Jacobsen

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 kassen i banken!! – så brug netbank).
På forhånd tak
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NYT FRA LOKALRÅDETS UDVALG VEDR.
TRANSPORT, BOSÆTNING OG TURISME
Jungshoved – et sving ud i naturen
Udvalget består p.t. af Jette Ramshøj,
Svend Erik Jensen og Lise Jacobsen.
Med udgangspunkt i LUP (Lokal Udviklings Plan for Jungshoved vedtaget på borgermøder er udvalgets mål og arbejdsopgaver bl.a.
at støtte tiltag for turisme og bosætning).
Det er vigtigt for os at medvirke i eller støtte op
om aktiviteter og tiltag, der kan holde på de
beboere, vi har – der tiltrækker nye beboere i
helårshuse og sommerhuse, at tage godt imod
nye beboere, at støtte op om at skabe miljøer,
som folk vil bo i, samt at medvirke til at skabe netværk blandt beboere og erhvervsdrivende.
Desuden er det vigtigt for os at støtte op om
tiltag for flere danske og udenlandske turister,
om tiltag for at få flere events til Jungshoved,
om gode transportmuligheder og plads til bløde
trafikanter.
Samtidig med ovenstående skal vores tiltag
selvfølgelig også harmonere med de øvrige mål i
LUP og med gældende lovgivning.
I dette år har vi sammen med menighedsrådet og Visit Møn-Sydsjælland
planlagt indvielse af Panoramacykelruten og indvielse af Jungshoved kirke
som cykelvenlig vejkirke og er medvirkende til planlægning af Kulturdag
2015 – se mere andetsteds i bladet.
Begge arrangementer skulle leve op til
målet om at gøre folk nysgerrige efter
at se mere til Jungshoved.
På lokalrådets hjemmeside er der
kommet flere links og sider med fakta

om Jungshoved under menu pkt.
”Vandreture” og ”Turist”.
Med hensyn til transport har vi nu
flextrafik med fast pris til Præstø for
alle beboere, og der er åbnet op for
kørsel med den lokale skolebus fra
august.
Blomsternes halvø-projektet taler for
sig selv i denne tid med blomstrende
forårsløg alle vegne.
For at give inspiration til borgere her
på halvøen og nærmeste omegn afholdt udvalget 12. marts i samarbejde
med Visit Møn-Sydsjælland en velbesøgt aften om TURISME med flere
spændende oplægsholdere og debat.
Det er udvalgets holdning, at det er
vigtigt at samarbejde med købstaden
Præstø, til glæde for begge parter.
På mødet 12. marts blev det aftalt, at
udvalget skulle indkalde til et netværksmøde. Det blev afholdt 9.
april, hvor de lokale turismeaktører,
Dorthe Grau Hansen, Jungshoved Kro
og Filip Rasmussen, Jungshoved Præstegård, Jenny og John Øbakke, et
kommende bed and breakfast-sted i
Bønsvig, Bjarne H. Sørensen, Menighedsrådet, Jette Ramshøj og Lise Jacobsen, udvalget, deltog. Svend Erik
Jensen, Roneklint, Carina Hansen,
Stenstrup og Tina Åsberg, Stavreby var
desværre forhindrede.
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På mødet blev mange ideer og tanker
luftet, og det spæde samarbejde om et
netværk indledt.
Jungshoved Kro og Jungshoved Præstegård udtrykte begge et stort ønske
om flere overnatningssteder/sovepladser på Jungshoved. De må desværre p.t. ofte afvise folk. Der bruges
forskellige måder til booking, men der
var enighed om at sende gæster videre
til hinanden og have en folder med
mulige tlf. og adresser på lokal overnatning liggende til uddeling til folk, der
har taget chancen og kommer uanmeldt til et optaget sted. Der blev udvekslet oplysninger blandt de fremmødte.
Udvalget efterlyste udsagn fra gæster vedrørende, hvad de savner. Der
blev nævnt bedre mulighed for strandbad. Det er implementeret i kommunens ”grønne plan for Jungshoved” og
bør prioriteres højt. Folk, der booker
på kroen eller i Præstegården vælger
skøn udsigt, fred, ro og natur. Begge
steder oplever tilfredse gæster.
Der blev på mødet efterlyst: Informationsskilt ved landevejen, en måske

billigere løsning end den tidligere nævnte,
renovering af kortet på skolens gavl
(Dorthe, Jungshoved Kro og Lise ser på
opgaven), en app eller et menu pkt. på
hjemmesiden: ”open2day” (Carina og
Tina ser på opgaven), åbne steder for
salg af kaffe, kage, drikkevarer, is o.
lign. (ingen af de to nuværende steder
har daglig åbningstid for turister, der
kommer forbi).
Udvalget har nu været medvirkende
til at starte et netværk, som aktørerne
selv kan udvikle. Der er plads til flere i
netværket. Folk med interesse i at åbne
et overnatningssted kan henvende sig
til udvalget eller de nuværende aktører
for gode råd. Deres sted kan optages
på hjemmesiden under menu pkt.
”Overnatning”.
Nye opgaver for udvalget kan blive at
arbejde med at lave en folder om halvøen og igen prøve at finde et sted til
informationstavler ved indfaldsvejene
til Jungshoved.
God sommer til alle beboere, aktører
og turister.
På udvalgets vegne Jette Ramshøj og Lise
Jacobsen

Voldgraven ved
Jungshoved Slot.
Foto: Tabe Klee
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Nyt fra Præstø og omegns Strandjagtforening
Vi har haft en utrolig stille sæson. Vores fællesjagter har der ikke været nok
opbakning til. Det lykkedes at afholde
en enkelt kragejagt
samt gåsejagt, men
med meget dårlig
deltagelse. Vi har
ellers et af Danmarks bedste områder til gåsejagt.
Vores blishønsejagter blev også aflyst
pga. lystfiskere, der
forstyrrer fuglene
inde i Jungshoved
Nor.
Apropos dette
"geddefiskeri" vil
jeg komme med en
bemærkning. Flere
lystfiskere er kommet ind og har
fortalt, at de har fanget over 100 gedder. De sætter dem så ud igen. Der er
så en ny lystfisker, som fanger de samme fisk, og til sidst har fiskene så mange krogsår, at de dør! Hvis lystfiskeren
tog ud og fangede 3-4 gedder og tog
dem med hjem og spiste dem, som vi
jægere gør, når vi tager ud og skyder
ænder, ville det se meget mere etisk ud.
Vores garnfiskere må ikke fiske efter
gedder mere. Det har ellers været deres
erhverv om foråret i flere generationer.
Igen en restriktion som gør det umuligt
for "den lille garnfisker" at eksistere!!
(der er sgu noget skævt i toppen!!).

Vores hyggeklub på skolen har været
godt besøgt, med ca. 10 "billardhajer"
hver gang. Vi afsluttede med fællesspisning og turnering.
Og sæsonens vindere blev: Nr.1. Kaj
Næxø, nr. 2. Morten Larsen, nr. 3.
Gert Jensen og nr.
4. Finn Kristiansen.
TILYKKE til dem!
Strandjagtforeningen har arvet Charles’ gamle garnskur
på havnen. Det
skulle gerne danne
rammen om aktiviteter på "stranden".
Der er også blevet
mulighed for at
lægge sin skydepram i et stativ,
som strandjagtforeningen står for (det
kræver selvfølgelig, at man er medlem
af foreningen).
Vores gedeprojekt på Degnholm er
indstillet, da vi ikke kan låne nogen
geder i år.
Vi vil prøve at lave en lerdueskydning
på Stavreby Havn: Se opslag på havnen!
Vores fugleskydning bliver 22. august:
Se oplag på havnen!
KNÆK OG BRÆK, samt god sommer!
Med venlig hilsen,
Morten Larsen
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Nyt om naturpleje på Jungshoved
Jungshoved Høslætlaug inviterer i sensommeren 2015 til to høslætdage, så
kom og vær med! Nybegyndere instrueres i høslæt med le, og der kigges nærmere på blomsterne på lokaliteterne
sammen med botaniker Gunvor Asbjerg.
Høslæt på strandeng, Bønsvig Hovedskov

gyndere i høslæt med le, så alle kommer
sikkert i gang med le-håndværket.
Naturpleje med le er en sjov og motionerende aktivitet, og samtidig er det en
skånsom naturpleje for engens blomster. Efter dagens slæt rives høet sammen, og efterfølgende fjernes materialer fra arealet.
 Arrangementet starter kl. 17, men
kom, når du har tid efter arbejde.
 Vi går en tur rundt på engen og
kigger på Salep Gøgeurt og andre
blomster.
 Eftermiddagen slutter af med et
let måltid aftensmad på strandengen med udsigt over vandet.
Tidspunkt: Torsdag 27. august 2015,
start kl. 17 (kom, når du har tid) til kl.
ca. 19.
Mødested: Følg grusvejen mod Bønsvig Skov og henvisningsskiltet "Svend
Gønges Hule" frem til den grusbelagte
p-plads ved huset i skovkanten ved
Bønsvigvej 31, Jungshoved.

Vil du være med til at passe
kreaturer på strandeng ved
Bønsvig Hovedskov?
I 2015 kommer der kreaturer på
strandengen ved Bønsvig Hovedskov,
hvor der vokser Salep Gøgeurt. Kunne
du tænke dig at være med til at føre
tilsyn med dyrene i samarbejde med
andre lokale beboere i området? Kontakt naturvejleder, Elise Hvelplund, for
at høre nærmere om mulighederne.

Vil du hjælpe den sjældne orkidé, Salep
Gøgeurt, som kun vokser få steder på
Sjælland? Så slå et smut forbi efter arbejde 27. august ved Bønsvig Hovedskov. Vi ser, hvor godt kreaturerne har
fået græsset ned omkring orkidéerne og
går efter med le og rive.
Jungshoved Høslætlaug og naturvejleder Elise Hvelplund instruerer nybe51

dagens slæt nydes te, kaffe og kage i det
fri.
Mødested: Nærmere oplysninger herom senere. Kontakt naturvejleder Elise
Hvelplund, hvis du kunne tænke dig at
deltage 12. september.
Tilmelding: For at deltage i høslætarrangementer eller at høre nærmere om
høslætdagene kontakt venligst naturvejleder Elise Steen Hvelplund på mail:
eshv@vordingborg.dk, tlf. 55 36 25 06.
Tilmelding til arrangementet 27. august
er senest 19. august af hensyn til forplejning. Tilmelding til arrangementet
12. september samt information om
mødested senest fredag 4. september
2015.
Arrangør: Vordingborg Kommune,
Danmarks Naturfredningsforening og
Jungshoved Høslætlaug

Høslæt ved Jungshoved Nor
Ved Jungshoved Nor er der flere enge
og moser med sjældne planter, som har
gavn af naturpleje med le og rive og
efterfølgende fjernelse af det afslåede
plantemateriale.
Jungshoved Høslætlaug inviterer til
høslætdag lørdag 12. september, kl.
10 til ca. 16.
Der serveres en let frokost, og efter

Kom og vær med til høslæt!
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Fra Mikkel Winther har vi modtaget følgende begejstrede opfordring:

Natur”le”vis
Naturpleje, biodiversitet, fredede orkidéer, gøgeurt, kuk-kuk faldera – det er
fint, det har jeg ingen mening om; det
kunne nok være sådan, jeg har tænkt,
dengang Knud Jacobsen prøvede at
overtale mig til at deltage i et høslæt på
Torben Dinesens eng ved Smidstrup.
Han lykkedes dog med det, og efterfølgende har jeg også startet slæt på min
egen eng, ikke fordi jeg på nogen måde
er naturnørd, men fordi det er en sanseoplevelse i naturen, hvor jeg samtidig
slapper af og nu kan glædes over, hvordan der kommer en større mangfoldighed på de plejede arealer.
Efter kun et par år med høslæt kan jeg
allerede se en markant ændring i sammensætningen. Tidligere dominerende
vækster og græsser har måttet vige
pladsen til fordel
for en bredere sammensætning af urter/blomster, andre
steder har de dog
bare veget pladsen
for en anden mo-

nokultur. Men samlet set er antallet af
orkidéer stigende, hvis det er det, man
måler det på.
Vi er nok mange, der sætter pris på
naturen omkring os og bruger den,
men der er arealer, der med en hjælpende hånd kunne udvikle sig til en
mere mangfoldig og artsrig natur. Som
den også tidligere har været, men den
er gået tabt mange steder, især fordi
driftsformerne i landbruget har ændret
sig markant.
Jeg vil opfordre andre til at tage ud og
give naturen en hånd, sådan at vi sammen kan genskabe lidt flere af de kulturlandskaber, der er gået lidt i glemmebogen. Og hvis du, som jeg, ikke
havde en mening, så kom ud og få det.
Tag familien med på ”engtur” i stedet
for i skoven, det er
også i børnehøjde.
Og det er ikke en
arbejdsdag, men én
af de dage, man
snakker om.
Mikkel Winther
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Indvielse af bystævne og workshop på tværs
Den 22. marts 2015 satte Vordingborg Kommune og Friluftsrådet i fællesskab rammen for
en dag med "workshop til fremme af natur- og
friluftsprojekter i Roneklint". Dagen bød på
præsentation af de mange lokale projekter i
Roneklints skønne natur. Ud over indvielse af
bystævnet, vandring til Bøndernes Egehoved,
besøg ved den nyetablerede paddesø, skallesluger
-redekasserne og det nye infoskab med formidling omkring vandrestier i området, blev der
også tænkt nyt.
25 lokale interesserede og et par fra
"den anden side af bækken" mødte
friske og forventningsfulde op til morgenbord, Gammel Dansk og trut i Roneklints knapt 300 år gamle byhorn.
Dagen startede med morgenbrød,
Gammel Dansk og kaffe ved det nye
bystævne i rundkørslen i Roneklint.
Mens kaffen blev nydt, var der opvisning fra en havørn, som svævede højt
til vejrs henover Bøndernes Egehoved
og Roneklint. Elise Hvelplund, naturvejleder fra Vordingborg Kommune,
og Rikke Husum, projektkoordinator i
Friluftsrådet, bød velkommen.

Bystævnet blev indviet

Niels Østergård, der er en af de fire
lokale, som har stået for istandsættelsen
af bystævnet midt i Roneklint by, fortalte indlevende om bystævnets historie
og Roneklint før og efter udskiftningen: ”Det var ved udskiftningen i 1797,
de kendte grænser i landskabet med
beplantede skel blev skabt. Roneklint
landsby, skansen, Roneklint Fyr og
Maderne udgør et samlet kulturmiljø.
Engang lå der et bystævne i Roneklint,
hvor gårdmændene mødtes til rådslagning omkring egetræet på forten i
landsbyen. Det har man forsøgt at genskabe med 11 store sten, der hver repræsenterer gårdene i landsbyen, som
er placeret i en ring rundt om et egetræ”, fortalte Niels.
I samarbejde med Vordingborg Kommunes Vej-, Park- og Havneservice og
en arbejdsgruppe i Roneklint blev bystævnet etableret i november 2014, og
en informationstavle fortæller historien
om landsbyens udskiftning og bystævnet.

Nyt infoskab med vandreruter
og tegninger
Lise Jacobsen, der er en ud af de fem
bærende kræfter i Jungshoved stiudvalg, fortalte om det nyetablerede og
gennemarbejdede infoskab med oversigt over områdets 11 vandreruter, inkl.
laminerede "låne kort" udsmykket med
flotte illustrationer af områdets flora og
fauna.
Foto: Niels Østergård
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initiativtager til etableringen af et vandhul på egen matrikel, fortalte om motivationen bag projektet, samarbejdet
med kommunen og om kommende
initiativer til glæde for naturen og almenhedens mulighed for skønne naturog friluftsoplevelser i Roneklint.
Foto: Niels Østergård

Der er ligeledes etableret infoskabe i
Stenstrup, Bønsvig og Stavreby, hvor
der formidles om områdets natur, fugle, planter og gode gåture i nærområdet. Vandreruterne ligger også på
Jungshoved Lokalråds hjemmeside.
”Efter inspiration fra infoskabe i Sverige er der bygget særlige infoskabe, der
kan åbnes op og indeholdende plancher med flotte tegninger og laminerede kort, som besøgende kan låne med
på tur og sætte tilbage igen i skabet. På
den måde kan vandretursfolderne genbruges, og plancherne er godt beskyttet
for vind og vejr bag lågerne. Skabene er
malet med linoliemaling, og ved hvert
skab er der valgt en fugl til udsmykning, som er karakteristisk for området”, forklarede Lise. I Roneklint er det
havørnen, som i dagens anledning viste
sig for publikum. Infoskabene er støttet af Sjællandske Medier og Tips- og
Lottomidler fra Friluftsrådet. På baggrund af frivillig arbejdskraft er skiltet
blevet malet, gravet ned, og tekster og
tegninger er udarbejdet af Lise Jacobsen og stiudvalget.

Foto: Niels Østergård

Arealet ligger uden for Natura-2000
området, men tæt ved Bøndernes Egehoved, hvor der er en bestand af løvfrøer – en sjælden padde i Danmark.
En mulighed var at etablere et vandhul
til løvfrøen og andre padder, som Vordingborg Kommune gerne ville bekoste som en del af et naturprojekt til
gavn for løvfrøerne. Et mindre vandhul blev etableret i 2014 på Svend
Eriks areal, og der blev sat kreaturer på
arealet, som passes af en lokal landmand. Det er vigtigt at afgræsse området, så brinkerne bliver holdt lysåbne
omkring vandhullet.
Deltagerne fortsatte turen langs kanten
af marken, gennem indhegningen og
rundt om søen. Samtidig fortalte Svend
Erik, at han gerne vil åbne op for muligheden for færdsel langs hegnet og
gennem folden, hvor der er sat klaplåger op.

Ny sø og græsning
Herfra gik turen til Svend Erik Jensens
ejendom, vest for Roneklint by. Svend
Erik, der er lodsejer i Roneklint og
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ornitolog Sune Madsen fortalte om
projektet ”fokuseret fugleforvaltning”,
hvor DOF sætter fokus på at hjælpe
særligt udvalgte fuglearter, herunder
Stor Skallesluger. Stevns, Faxe, Guldborgsund og Vordingborg kommuner
indgår i projektet, og der er sat mere
end 65 kasser op i de fire kommuner.
Et af stederne er på Bøndernes Egehoved, hvor Sune Madsen står for at holde øje med ynglesuccesen i kasserne,
og vha. teleskopkameraer kan der filmes ind i kasserne for at se, om Stor
Skallesluger er flyttet ind.

Workshop i gildesalen hos Anders Madsen
Anders Madsen, lodsejer i Roneklint,
lagde gildesal til frokosten og fortalte
om sin idé med at få afgræsset strandengen, gerne organiseret som et lokalt
kogræsserlaug.
Dagen sluttede med en workshop,
hvor nye ideer blev drøftet på kryds og
tværs, højlydt og meget energifuldt i
mindre arbejdsgrupper – ”… hvis nu
stien går dér langs hegnet…”, ”… så
kunne vi måske gøre det endnu mere
attraktivt ved at etablere et shelter med
udsigt over Maderne… ”, ”… det må
gerne etableres på min jord… ”.
”Roneklintkogræsserlaug.com” så dagens lys, og lur mig, om der ikke går
køer på strandengen inden denne sæson.

Foto: Niels Østergård

Bøndernes Egehoved og redekasser til Stor Skallesluger

Fra Svend Eriks areal fortsatte turen til
Bøndernes Egehoved, hvor deltagerne
fik snakket sammen i mindre grupper
på gåturen. Ved indgangen til Bøndernes Egehoved blev der nævnt muligheden for en bro over Ambækken og en
mere besøgsvenlig indgang til Bøndernes Egehoved. Naturvejleder Elise
Hvelplund fortalte kort om den nye
plejeplan for området og de forskellige
hensyn, der skal tages højde for i forhold til at tilgodese forskellige naturtyper og arter. Deltagerne spurgte ind til
plejeplanen og var interesserede i at
vide mere om områdets sjældne dyreog planteliv.
Turen gik langs skrænten med udsigt til
Maderne og hen til en af redekasserne
til Stor Skallesluger, hvor den lokale

En fantastisk dag fuld af lokal
virkelyst og engagement.
Elise Hvelplund tog alle ideer, input og
ønsker med tilbage til kommunen,
samler det i et referat og indkalder ef56

terfølgende til et opfølgende møde i
april – for alle der har lyst til at udvikle,
samtænke og koordinere på tværs af de
mange gode lokale initiativer.
Samarbejde med Friluftsrådet – demonstrationsprojekt
Frivilligprojektet ved Roneklint er et ud
af de i alt 10 demonstrationsprojekter,
som indgår i Friluftsrådets projekt: ”Brugerdrevne natur- og friluftsområder”.
Projektområderne ved Roneklint er på
i alt ca. 25 ha, og en del af området
indgår i Naturrum Præstø Fjord. Pro-

jektet inkluderer såvel privatejet som
kommunalt ejet jord, men dog mest
privatejet jord.
Sammen med ni andre demonstrationsområder følger Friluftsrådet udviklingen af projektet og organiseringen i
området, og det formidles på Friluftsrådets hjemmeside. Læs mere på
www.frivilliginaturen.dk.
Elise Steen Hvelplund

Foto: Elise Hvelplund
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Med Holger på farten (25)
Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet
på Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæsen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en
fantastisk hukommelse.
Med på denne tur er også vognmand Erik Nielsen, Jungshoved. Erik
er født på Fyn, men har boet på Jungshoved siden 1956.
Onsdag 8. oktober 2014
(fotos: april 2015)
På vej mod Jungshovedgården krydser vi den del af Jungshovedvej, der
går fra Tjørnehoved til Jungshoved by.
Vejen var oprindelig Jungshoveds eneste og første amtsvej, men den blev
efter kommunalreformen i 2007 omdannet til en kommunevej. Vejen kaldes stadig i folkemunde ”den nye vej”,
det til trods for, at den blev anlagt helt
tilbage i 1953-54. Det var en krævende
opgave at anlægge den nye vej. Vejen
skulle krydse det næsten bundløse
Jungshoved Nor, lige der hvor Vasebækken løber ud i noret. Til opfyldning
og opbygning af en dæmning brugte

man den afgravede jord fra bakken
mod Tjørnehoved. Den nye vej fortsatte i første omgang gennem Rekkende

by mod Oremandsgård og videre mod
Mern. Senere blev den forlænget helt til
Kalvehave. Den oprindelige plan var,
at vejen skulle have gået langs Tjørnehoved Skov og Rekkende Skov, altså
øst for Rekkende by. Men protester fra
byen betød, at vejføringen blev flyttet
ind gennem selve byen. I 1955 blev
vejen fra Tjørnehoved til Lundegård
anlagt gennem det lille skovområde,
der bærer navnet Det Øde. Senere blev
denne vej også forlænget og nu ført
uden om Præstø by. Jungshoved var
nu, fra at være en lille sognekommune
med små kommunale asfalt- og grusveje, blevet en del af et større vejnet.
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Mange af Jungshoveds indbyggere benytter dog stadig den oprindelige vej til
Præstø gennem Stenstrup, Smidstrup
og Lundegård.
Efter at vi har krydset Jungshovedvej,
kører vi ind på Hovmarken. Vejen har
fået sit navn efter området ud mod
noret, som i 1714 blev udlagt til græsning for det kongelige rytteris heste
(hov: det yderste, hornbeklædte tåled
på foden hos fx heste).
Erik og Holger taler om Holgers ”nye
bil”, Ford Y´en. Den har stadig startproblemer, fordi ledningsnettet ikke er
blevet samlet rigtigt. De ved begge,
hvad der er galt. Normalt er der ikke
problemer med gamle biler, siger de,
heller ikke når de skal til syn. De går
altid lige igennem. Det var kram, man
lavede dengang, er de begge enige om.
Når hastigheden kommer op på omkring de 50 km i timen, har man ikke
lyst til at køre hurtigere, siger Holger.
Holger har haft mange biler i sin tid,
også biler i forskellige mærker. Jeg
spørger ham om, hvilke biler han har
været mest glad for at køre i. De bedste
har været en Chrysler Royal Limousine

fra 1938 , som var en syvpersoners bil,
en Plymouth 39 og Chevrolet 39 var
også gode biler, siger han. Han har
også haft en Opel Kaptajn årgang
1954. Det var også en god bil, husker
Holger, men lidt blød i fjedrene, når
den var fyldt helt op – så sejlede den.
Mens vi kører, er en hveps kommet ind
i bilen. Luk vinduet op, siger Erik, men
Holger tager sin kasket af og dasker
den én – Slut, siger han!

Chrysler Royal Limousine årg. 1938. Wikipedia

Første Jungshovedgård

Da vi kommer til Jungshovedgården,
gør vi holdt. Gården har en flot og
prangende hovedbygning bygget i nyrenæssancestil . Oprindeligt havde bygningen rødt tegltag, nu er den forsynet
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med et sort, glaseret tegltag. Bygningen
er velholdt; den ser gammel ud med de
svungne gavle, men den er nu kun fra
1910. Det tidligere stuehus var en mere
ydmyg bygning med stråtag. Gårdens
nuværende længer er opført efter en
brand i 1947, der ødelagde alle avlsbyg-

kæphest at holde malkekvæg, sagde
Skovgård, når folk roste den fine besætning. Køerne gik på græs på marken
til venstre for kirkevejen, og ofte, når
der havde været gudstjenester eller andre kirkelige handlinger, måtte kirkegængerne på vej hjem holde og vente
på vejen i mange minutter, mens de
mange køer krydsede vejen.
Marken på den modsatte side er nøjagtig på 30 tdr. land, siger Holger. Holger
har tjent penge i høsten ved at køre
hestevognen frem fra hov til hov på

ningerne. Jungshovedgårdens jorde har
været en del af Nysø Gods siden 1761.
Indtil da var det ejet af den danske krone og hørte under Jungshoved Slot.
Da slottet i 1714, og senere slottes avlsbygninger, var blevet revet ned, var det
et gods uden bygninger. Først i 1806,
efter at familien Stampe havde overtaget Nysø Gods, blev der bygget en
gård på det sted, hvor Jungshovedgården ligger i dag. Holger og Erik fortæller, at gården på et tidspunkt havde en
forpagter, som hed Skovgård.
Skovgård havde tidligere været forpagter på Nysø. Han var en dygtig landmand, siger de begge. Gårdens afgrøder stod altid fint på markerne. Man
sagde, at gårdens karle fik besked på at
gøde ekstra meget ud mod vejene, så
folk kunne se, at det var en veldreven
gård, de kom forbi. Mens Skovgård
drev gården, havde den en meget fin
besætning af malkekøer. Det er min

Billedet lånt af Ole E. Hansen

marken her. Det gav 2 kr. om dagen,
husker Holger. Så er det da klart, at du
er blevet en velhavende mand, siger
Erik. En hov bestod af flere neg. Hvis
det var 20 neg, kaldte man det en trave,
forklarer Holger mig. Når kornet var
sat i hove, skulle det stå og vejres, inden
det kunne køres hjem og tærskes. Sådan var det dengang. Da man fik mejetærskere, sagde mange, at det ikke duede, for man kunne ikke tærske kornet,
før det var tørt. Når der skulle være
bisættelse fra Jungshoved Kirke, kunne
graveren oppe fra tårnet se, hvornår
rustvognen passerede Jungshovedgården, og så vidste han, at der var nøjag60

tig 1 km til kirken. Så var det tid til at
starte ringningen.
Mellem Jungshovedgården og kirken
rækker lille halvø eller tange ud i noret,
den hedder Mynteshoved . Et gammelt

Formiddagen gik med at gøre rent i
huset, bage, pudse vinduer og vaske
trapper. Alt hvad der hørte sig til i et
hjem. Så blev det frokost. Der var hvid
dug på bordet, hvide tøjservietter i en
sølvservietholder. Alle vidste, hvilken
serviet der var deres. Når der var spist,
blev servietterne lagt i anretterværelset og brugt igen, til de engang skulle
vaskes (god ide). Efter opvask efter
frokosten forberedte jeg aftensmaden.
Så var der et par timer fri. Der cyklede
jeg som regel hjem til mine forældre.
Når jeg kom tilbage, var det tid til at
lave den varme aftensmad.
Når vi havde storvask, foregik det i en
af udlængerne, hvor der var et vaskehus. Så kom grisemandens kone og
hjalp mig. Vi kogte det hvide tøj i gruekedlen, og det andet blev vasket på et
vaskebræt – sådan var det på den tid.
Grisemandens kone var en lille rund
kone, men altid glad. Hun kunne bare
det der...
Jeg skal fortælle, at dengang var der en
grisepasser, nogle til at malke de mange
køer og endnu flere til arbejdet i marken. Jo, der var folk på gårdene dengang. Alt tøjet skulle selvfølgelig stryges
og rulles, lige som vi stadig gør i dag.
På gården var der en borgerstue, men
den blev ikke brugt. Før i tiden var der
folk på gårdene, som spiste der. Dengang var der kokkepige, stuepige og
barnepige, men i halvtredserne var det
slut med det.
Der er noget, jeg stadig husker tydeligt.
Det var en fest, måske var det sønnens
konfirmation. Jeg husker ikke lige begi-

sagn fortæller, at det var her, kirken
oprindeligt skulle have ligget, men hver
morgen når håndværkerne kom og ville
i gang med byggeriet, var materialerne
flyttet hen, hvor kirken nu ligger. Til
sidst besluttede man at bygge kirken,
hvor den nu har stået i snart 800 år.
Fortsætter i næste nummer…
Knud Jacobsen
Efter turen ringede jeg til Eriks kone,
Jytte Nielsen, og spurgte, om hun ville
fortælle om sin tid som ung pige i huset
på Jungshovedgården. Det ville Jytte
gerne. Vi bringer her Jyttes artikel:

Ung pige i huset på Jungshovedgården sidst i halvtresserne.
Dagen begyndte tidligt med at tørre
støv af og støvsuge i kontoret, bone
gulvet i spisestuen (der var en maskine,
som jeg brugte) og lave morgenmad til
familien. Når kaffen skulle serveres,
blev der ringet med en klokke efter mig
– sådan var det dengang. Det var helt
naturligt.
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venheden, men der var blevet kaldt
flere piger ind til denne fest. Vi havde
sat borde op i den smukke hepplewhite
spisestue og dækket smukke borde. Da
gæsterne ankom, stod vi unge piger i
hallen og tog deres overtøj og hængte
det på bøjler. Der er nogle af gæsterne,
som jeg husker ganske tydeligt. De var
så flotte, at jeg stadig husker dem. Det
var hr. og fru Hønnerup. Fru Hønnerup var i en lang sølvfarvet kjole, som
var lidt kortere foran. Hun var så flot.
Så var der hr. og fru Floding. Fru Floding bar en lang gul kjole, som var skåret over lige over busten. Disse to fruer
står stadig klart i min erindring. Herrerne var selvfølgelig i kjole og hvidt. Jeg
har senere haft den fornøjelse at kunne
fortælle hr. og fru Hønnerup om mine
oplevelser, da de var mine kunder i min
lille salon i mange år.
Efter middagen blev der serveret kaffe,
og hvad der hører sig til, i havestuen.
Der blev drukket kaffe af mokkakopper. Så blev spisestuen ryddet, og så
blev der danset. Vi piger havde fri, da
opvasken var klaret – kan huske, at alle
var glade.
Jytte F. Nielsen

og Inge-Lise Jepsen. De drev deres
private plejehjem i bygningen frem til
1976-77. Inge-Lise var uddannet sygeplejerske. Hun blev kaldt for Mam af
de unge piger, der var ansat til at hjælpe
med plejen af de gamle. Flere af de
unge piger kom fra København, hvor
de via Mødrehjælpen var blevet sendt
til Jungshovedgården. Her skulle de
foruden arbejdet med pleje af de ældre
også lære barnepleje. Flere af pigerne
havde deres nyfødte babyer med til
Jungshovedgården.
Der var 15 plejehjemspladser på gården. De fleste boede på tosengsstuer.
Mange af plejehjemsbeboerne kom fra
København, men der var også folk fra
sognet, som boede her. Det var Kurt
og Bellas indtryk, at folk var glade for
at bo på stedet. Stedet var præget af
hjemlig hygge og faste spisetider. Der
var ofte besøg af sognets præst, og der
blev tit holdt foredrag og arrangeret
udflugter for beboerne. Efterhånden
blev der stillet så store krav til bygningens indretning, at man valgte at lukke
plejehjemmet i 1976-77.
Jungshovedgårdens hovedbygning blev
herefter udlejet som privatbolig for
skiftende lejere. I en periode har der
været opholdssted for børn og unge på
stedet, men huset fungerer vist nu igen
som privatbolig.
Knud Jacobsen

Plejehjem på Jungshovedgården 1962-76/77
Bella og Kurt Andersen, Jungshoved,
fortæller:
Vi flyttede til Jungshovedgården 19.
november 1963. Kurt var blevet ansat
som kok, og Bella skulle deltage i det
praktiske arbejde på stedet.
Jungshovedgårdens hovedbygning var i
1962 blevet lejet ud til et ægtepar, Allan
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Teaterparken H.C. Andersens Verden

Allerede nu er forberedelserne i gang til
den tredje sæson i teaterparken H.C.
Andersens Verden ved Præstø. Efter
de succesfulde sommerdage i juli måned sidste år har folkene bag projektet
igen mod på nye tiltag og forestillinger.
Den nye forestilling vil i år være Prinsessen på ærten spillet af Anne Sofie
Nissen og Birger Bovin. Der er lidt
overraskelser i den nye udgave. Det er
jo sådan, at ikke alle eventyr af vores
kendte forfatter H.C. Andersen er lige
lange. Faktisk er Prinsessen på ærten
kun en halv side. Så der skal hittes på
lidt sjov og ballade. Fortæller Tanja står
bag de store kostumer til forestillingerne.
Og for dem, der ikke nåede at se Klods
-Hans, er der muligvis mulighed for at

se denne sprudlende forestilling igen til
sommer.
Der vil igen være børn, der spiller teater. Til sommer vil det være Den tapre
tinsoldat og Elverhøj, der er under
fortolkning.
Sjov og ballade skal der nok komme i
teaterparken med de tilbud, der er under opsejling. Der kan blandt andet
nævnes den kreative workshop og historiefortælling i Tommelise univers.
Mon ikke der i år kommer en stor
skarnbasse til de andre giganter som
muldvarpen, musen og svalen? Snedronningens klip, kigkasser, udklædningstøj og Den lille Havfrue skal have
et lille pift.
Grete Bo Jensen vil fortælle eventyr.
Det er så skønt, for sidste år var der
flere, der kom op til fire gange for at
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høre hende, for – som hun siger – er
der kun omkring 250 eventyr at tage af.
I år vil vi igen have glæde af både Dramaskolens børn, der startede i Præstø i
februar, og børn og unge fra Næstved
Musik- og Kulturskole.
Som noget nyt prøver vi at opfordre
voksne til at spille sammen med unge i
16+ i teaterparken den tredje uge i juli.
Så hvis der er nogen med en lille spasmager i maven, så kontakt H.C. Andersens Verdens folk
Birger Bovin 26 23 13 94, Tanja Bovin
24 44 13 94.
Naturligvis glæder vi os også til at deltage i Fransk Forår.
En anden spændende begivenhed er et
samarbejde med Præstø Privatskole i
maj om et teaterprojekt. Omdrejningspunktet er naturligvis H.C. Andersen.

Vi håber på, at Kristian Knudsen igen i
år får mulighed for at kreere et nyt projekt i parken. Vores ansigt ud mod
verden kræver lidt mere finish. Vi har
hidtil koncentreret os om oplevelsesrum og forestillinger, så indholdet, når
man var kommet ind i parken, var i
orden. Men mange kører forbi og tjekker stedet ud, og så ville det da ikke
gøre noget, hvis det så mere indbydende ud. Det meste af parken er jo pakket
ned for vinteren og kommer først op i
maj/juni. Der kan man igen nyde Kristian Knudsens By og Slot.
Hvert år skal der tænkes nyt, og det er
vi i fuld gang med. Blandt andet kan
nævnes nogle tre meter høje figurer fra
Fyrtøjet.
I år arbejdes der på, at forestillingerne
også kan spilles indendørs. Vi har været
vanvittig heldige med de to sidste som64

re, men vi tør næsten ikke håbe på ligeså varmt og tørt sommervejr i år, men
hvem ved? Vi glæder os i alle tilfælde til
at etablere nye rum med nye muligheder.

Vi har i Foreningen H.C. Andersens
Verden mødt mange virkelig søde
mennesker og håber på i det nye år at
møde flere. Der er stadig brug for
hjælp i opbygningen af parken, så hvis
der er nogen, der går med
tanker om at deltage, er
det kærkomment.
Teaterparken åbner 28.
juni 2015. Mandag lukket.
Håber, vi ses – på Skovhusevej 26, 4720 Præstø!
Tanja og Birger Bovin

Foto: Tage Klee
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Panoramarute og cykelkirke
Panoramaruten Eventyrlig idyl og Jungshoved Kirke som cykelvenlig vejkirke blev
indviet med ca. 80 deltagere d. 16.maj. Foran kirken blev deltagerne budt velkommen af formand for menighedsrådet Eli Frandsen, som derefter gav ordet til borgmester Knud Larsen, der indviede begge dele med tak til de mange frivillige. Også
kommunens nye direktør for turisme, Martin Bender, holdt en lille tale.
I den helt fyldte kirke blev
der sunget morgensang og
præsten holdt en fin andagt, som fik smilet frem
hos alle store og små.

Derefter startede karavanen med Erik Nielsens flotte bryllupsbil forrest, derefter kom Holger i sin fine Ford
og Erik Nielsens lille lastbil, der i dagens anledning havde Jens Ottosen ved rattet.
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Fra Nyord kom
postbåden Røret
sejlende i stærk
blæst og lagde til i
kirkehavnen
Derpå fulgte veteranmotorcykler og
endelig kom de
mange cyklister i
alle aldre på flot
pyntede cykler.

Det var et festligt
syn og mange
kom også ud og
vinkede på turen
rundt gennem
Jungshoveds
landsbyer.
Der var depoter
undervejs og her
gik snakken lystigt.

Turen ældste deltager, Holger, på snart 90 år og turens yngste, Vigga, på snart 2 år, fik sig en snak på
trinbrættet.

67

Sydgården, Roneklint – fremtidens muligheder?

Man kan spørge sig selv, om en gård,
som ifølge Niels Østergårds bog har
sikre aner tilbage til 1603, måske ældre,
med fire længer og stadig i Morten
Koch-stil, har nogen eksistensberettigelse i en moderne tid?
Jeg har hæftet mig ved Niels’ bogtitel
”Fra fæste til fritid”, hvor fritid, og især
mulighederne for at kombinere fritidsinteresser med en placering midt i et af
Sydsjællands skønneste naturområder,
giver mulighed for en fremtid med
indhold, livskvalitet og indtægtsmuligheder lokalt.
På Roneklint, hvor mangfoldigheden i
flora og fauna kan give naturelskere
store oplevelser, og hvor herlighedsværdierne er til at få øje på, er det indlysende for mig, at det er det, der kan
være Roneklints fremtid og mulighed –
et refugium for mennesker, dyr og
planter. Det er omkring denne tanke-

gang, jeg forsøger at sætte en ny fremtid for Sydgården i gang.
Ejendommen kan, sideløbende med
beboelse, udlejes til turister. Det er
forsøgt nu i et års tid, og med et godt
resultat.
Hvem søger så området? Fortrinsvis
det gråhårede segment, indtil nu fra
seks nationer. Modne mennesker, men
også børnefamilier i alle aldre.
Vi har gennem udlejningsfirmaet frabedt os ungdomsudlejning. Det er studenterfester og unge op til 25 års alderen som ikke er velkomne. Desværre
har vi en enkelt gang været uheldige
med en 40 års fødselsdag, hvor man
havde misforstået sin egen alder. Det
gør vi selvfølgelig alt for at imødegå.
Men ellers har de hen ved 300 personer, der har opholdt sig kortere eller
længere tid på gården i 2014, været
turister, man ikke hører meget til. Fa68

milierne tager af sted fra formiddagen
for at besøge Sydsjællands seværdigheder, og på hjemvejen købes ind i
Præstø. Altså, turister der ikke alene
betaler for opholdet, men som samti-

udflugtsmål. Og København, som for
de udenlandske turister selvfølgelig
også er en dag eller to værd. Jungshoved ligger nemlig godt for det hele. Det
er nemt at konstatere, hvis man ser

Foto: Niels Østergård

efter på et kort.
Er den slags turisme så et aktiv for
Jungshoved og omegn? Det vil der nok
altid være delte meninger om. Men at
den bidrager til at holde liv, og give liv
til området, er der efter min mening
ikke tvivl om.
Det er kombinationen af iøjnefaldende
og storslået fugleliv, hvor gæs i tusindtal strækker tær over hustagene, fjordens og Madernes smukke beliggenhed, havørnenes jagt på bytte ud over
fjorden, og ikke mindst det idylliske
landsbymiljø, som gør Roneklint til

dig bidrager med ikke uvæsentlig omsætning i det sydsjællandske område.
Det er næsten altid heldagsture, som
sagt kombineret med hjembragt pizza
eller lidt godt til grillen en varm sommeraften, som der har været så mange
af 2014. Og så er der jo ikke et øje tørt,
når man samtidig kan sidde med den
smukkeste solnedgang ud over Maderne og Præstø Fjord.
Hvad der var mere overraskende for
mig var, at længere ture til Tyskland og
Malmø i Sverige også kunne være et
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noget ganske særligt. Mangfoldighed i
flora og fauna, og at man på Bøndernes Egehoved kan finde sjældenheder
som æblepig, vistnok som det eneste
sted i Danmark, giver området oplagte
og mange muligheder blandt naturelskere.
Det skal vi selvfølgelig forsøge at bevare og værne om, og i mine øjne også
meget gerne forsøge at udbygge. Selv
har jeg valgt, at de udyrkede arealer, der
hører til Sydgården, skal afgræsses af
kvæg. Dette skal gerne på sigt føre til,
at arealerne bliver til gamle tider overdrevs arealer, med den vilde flora, der i
de tider så smukt prydede landskabet.
Jeg har været så heldig, at min nye nabo, Gustav Halberg, har nogle af de
samme tanker om naturoptimering i
sin nyerhvervede æbleplantage, der
grænser op til mig. Flere søer hos ham
og mig er det, der arbejdes videre med
lige nu.
Faktisk ser jeg stort potentiale i alle de
rørbevoksede arealer, som omkranser
Roneklint. Kan man forestille sig ind-

hegninger, hvor kvæg i større udstrækning kunne forvandle rørbevoksningerne til enge og overdrev, hvor flora og
græssende kvæg ville give landskabet et
helt andet udtryk, når man kørte til og
fra Roneklint.
Sådan var det en gang. Og det er vel
ikke umuligt at gøre det igen. Vi ligger
lavt i Roneklint og har gode chancer
for, ad åre, at skabe et vådområde, der
sammen med det fredede Bøndernes
Egehoved og Ambæk Å, kan blive en
unik biotop til glæde for de fastboende
og de turister, der allerede nu udtrykker
begejstring for Roneklint.
Vi har en kommune, der er meget forstående og hjælpsom med at støtte
denne tankegang. Og i en vis udstrækning også er forpligtet over for naturværdierne.
Så, er der flere der støtter op om denne
tankegang og ide for fremtiden, hører
jeg meget gerne fra jer – vi har mulighederne. Resten er op til os selv.
Svend-Erik, Sydgården

Foto: Niels Østergård
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Jungshoved – et sving ud i naturen
Vil du med på travetur – Jungshoved rundt?
Lørdag 15. august kl. 10.00 fra Jungshoved Kirke
til ca. kl. 16.00 samme sted.
Som i 2014 nøjes vi med at gå 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. Turen er en del af Vandrefestival
2015.
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.
Pris pr. deltager: 25 kr. til at dække udgifter til servering.
På kortet nedenfor kan du se ruten – rød streg – og ikke mindst pausestederne,
gul prik!
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 senest
12.8. Tak.
På vandrernes vegne,
på gensyn Knud og
Lise Jacobsen.
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JUNGSHOVEDKALENDER
Søndag
Onsdag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Lørdag
Lørdag
Mandag
Torsdag
Lørdag
Lørdag

7. jun.
10. jun.
23. jun.
28. jun.
5. jul.
11. jul.
18. jul.
18. jul.
2. aug.
2. aug.
15. aug.
22. aug.
24. aug.
27. aug.
5. sep.
12. sep.

Kl. 14.00-18.00. Kaffe og kage. Biblioteket på Jungshoved Skole
Kl. 19.00. Lokalrådets generalforsamling. Jungshoved Skole
Kl. 21.30. Sankthansbål v. Slotsbanken
Kl. 12.30. H.C. Andersens Verden, Skovhuse, åbner
Kl. 14.00-18.00. Kaffe og kage. Biblioteket på Jungshoved Skole
Kl. 9.00. Loppemarked. Jungshoved Forsamlingshus
Kl.10.00 og 14.00. Pålidelighedssejlads. Stavreby Havn
Kl. 18.00. Havnefest. Stavreby Havn
Kl. 10.00-16.00. Loppemarked i Stavreby
Kl. 14.00-18.00. Kaffe og kage. Biblioteket på Jungshoved Skole
Kl.10.00-16.00. Travetur Jungshoved rundt. Start v. Jungshoved Kirke
Strandjagtforeningens fugleskydning. Stavreby Havn. Se opslag
JIF svømning starter. Bosei
Kl. 17.00-19.00. Høslæt. Mødested, Skovhuset, Bønsvigvej 31
Kl. 9.00-. Jungshoveds Kulturdag
Kl. 10.00-16.00. Høslæt. Jungshoved Nor

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7. jun.
14. jun.
21. jun.
23. jun.
28. jun.
5. jul.
12. jul.
19. jul.
26. jul.
2. aug.
9. aug.
16. aug.
23. aug.
30. aug.
6. sep.
13. sep.

Jungshoved
Ingen
9.00
10.30
20.00
Ingen
Ingen
10.30 Jesper Bo Blomgren
10.30
Ingen
Ingen
10.30
9.00
10.30
Ingen
10.30 Høstgudstjeneste
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Allerslev
9.00 Jesper Bo Blomgren
10.30
9.00
10.30
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
9.00 Jesper Bo Blomgren
Ingen
10.30
14.00 Friluftsgudstjeneste
Ingen
10.30
Ingen
10.30 Høstgudstjeneste
Ingen

