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festgudstjenesten 7. marts, skriver
spændende om Thorvaldsen på
Jungshoved, og arkitekt Peter Bering
skriver detaljeret og interessant om
kirkens restaurering. Vi siger mange
tak!
Som omtalt i forrige nummer, omdeles bladet nu med Postdanmark, hvilket ser ud til at fungere fint. Skulle
der være problemer nogen steder,
hører vi i redaktionen gerne om det.
Ligeledes er der flyttet lidt om på
tidspunkterne for udsendelse af bladet. Så husk, at deadline for stof til
næste nummer er allerede 1. juli
2010!
Redaktionen ønsker alle en rigtig god
og lang sommer!

Kære læsere
“Nu er dagen fuld af sang,
og nu er viben kommet …”
skrev Jeppe Aakjær i 1911 (og Carl
Nielsen skrev melodien i 1915). Og
det gælder år efter år, at den kommer
– viben. At vinteren ender, markerne
grønnes, og bøgen springer ud.
Selvom vinteren i år var længere, end
hvad vi har været vant til at mange år,
kan man se på de følgende sider, at
der alligevel har været gang i aktiviteterne på Jungshoved: Lokalrådet har
arbejdet støt og roligt, stiudvalget er
kommet godt i gang. Juletræsfest,
dilettant, fastelavn og åbent hus på
skolen fortælles der også om. Og endelig kunne redaktøren (omsider)
komme ud og køre sneplov!
To ―udenbys‖ skribenter har bidraget
til dette nummer af bladet. Museumsinspektør Margrethe Floryan fra
Thorvaldsens Museum, som gæstede
Jungshoved kirke i forbindelse med
KONTAKT:
Jungshoved Lokalråd
Jungshoved Menighedsråd
Styregruppen for Jungshoved Skole
Vicevært for skolen
Jungshoved Idrætsforening
Strandjagtforeningen
Pensionistforeningen
Amatørfiskeforeningen
Forsamlingshuset
Brugsen
Lokalrådets hjemmeside
JIF’s hjemmeside
Sognets hjemmeside

Redaktionen

Maria Garde Hansen
61 69 61 36
Bente Wermuth
55 99 90 06
Lise Jacobsen
55 99 92 56
Niels Holger Wermuth 55 99 94 02
Majbritt Nielsen
55 99 13 42
Per Sellebjerg
55 99 04 05
Karen Carlsson
55 99 82 80
Gert Jensen
55 99 80 24
Morten B. Andersen
55 99 90 56
Niels Poulsen
55 99 90 20
www.jungshoved.net
www.jungshoved-if.dk
www.jungshovedkirke.dk
3

I dagene 25. maj - 28. maj kan man
igen komme af med alt sit storskrald
på hele Jungshoved.

*
Nu er
d e t
forår.
Det
kan
man vel regne
med – eller kan man nu det? Følgende beretning kan godt bringe én lidt i
tvivl:
Ernst Jensen, Stavreby Strandvej er
født d. 25. maj 1951. Ernsts forældre
boede den gang i Roneklint Skov. Da
Ernsts mor skulle føde, blev jordmoderen tilkaldt, men da denne nåede til
Lundegård, forhindrede en kraftig
snestorm hende i at køre længere.
Ernsts far måtte spænde hesten for
kanen og køre til Lundegård for at
hente jordemoderen og bringe hende
gennem snedriverne til sin fødende
hustru. Alt endte lykkeligt og godt, og
efter 3 dage var sneen igen smeltet og
foråret vendt tilbage.
*
Stiudvalget, nedsat af lokalrådet, inviterede lodsejere og andre interesserede til møde i Jungshoved skole 9.
marts. Mødet havde 12 positive deltagere. Der blev talt om eksisterende
vandreture og evt. udbygninger af
disse ture, om nye ture i det åbne land
og om muligheder og vanskeligheder
i forbindelse med etablering af et stisystem. Udvalget mødes igen 12.
april.
*

*
Husbåde er blevet populære. Nu har
Stenstrup Gadekær også fået én. Den
er stadig ubeboet, men en altid pålidelig kilde fortæller, at et ægtepar har
vist nogen interesse. Vi følger sagen.
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Igen i år arrangerer Strandjagtforeningen i samarbejde med Amatørfiskerne hornfisketur fra Stavreby Havn.
Det er torsdag 13. maj kl. 8.00 (ved
dårligt vejr 15. maj). Pris 35 kr. pr.
stang, børn under 14 år gratis.
*
Den 12. juni kl. 9.00 finder Strandjagtforeningens årlige fugleskydning
sted. Stedet for fugleskydningen oplyses senere.
*
Morten Larsen fra Strandjagtforeningen fortæller, at Degneholmen igen i
dette forår får besøg af en flok boergeder, som skal hjælpe med at holde
vegetationen på holmen nede.
*

Sidste år fortalte Kirsten Hansen,
Jungshoved, her i bladet om alt det
affald, hun fandt på sine gåture på
Jungshoved. Kirsten opfordrede folk
til at holde op med at smide deres
affald i naturen. Søndag 18. april indkaldte Lokalrådet til affaldsindsamling på Jungshoved. I næste nummer
fortæller vi, hvordan det gik, og om
Kirstens opfordring har virket.
*
Sidste forår blomstrede hele Jungshoved med nylagte krokus og påskeliljer. Straks sneen var væk i år foldede
et blomstertæppe sig ud igen. Et mirakel!
Knud Jacobsen, Stenstrup

J I F SOMMERFEST
Husk vores årlige sommerfest! I år foregår sommerfesten
den 17. juli kl. 13
Der vil være fodbold- og landliggerstævne. Fest om aftenen med spisning
3 slags kød m/tilbehør, samt musik.
Pris: kr. 125,00 for aftenfesten, ved forudgående tilmelding.
Ved tilmelding til aftenfesten på dagen: kr. 150,00.
Tilmelding til Maj Britt: 50 56 50 22 eller Jette: 55 99 86 56.
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“Ud vil jeg! Ud!” (3)
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur:
At hugge brænde
en fasanhane, der bestemt
ikke kunne lide traktoren.
Den for på den, hver gang
den så den. I år er der en
meget smuk sort hane, der
også er lidt sur på mig. Jeg
tror, jeg går på dens territorium. Det er, som om
hanerne har delt det imellem sig.
Jeg nyder også at se, når
dyrene kommer tæt på.
Der var et år, hvor der var
et par dyr, der tit stod og
kiggede på mig, når jeg
savede.
Det er også hyggeligt, når vi, der går i
nærheden af hinanden, i en pause kan
få en sludder og en enkelt øl.
Ja, det var lidt om min tid i skoven.
Og det brænde, jeg laver, har vi stor
glæde af hele næste vinter. Det er
godt at putte i kakkelovnen.
Henning Andersen
Stavreby

Så er det igen forår, og jeg er for
mindst 16. gang begyndt af lave
brænde i skoven. Hvert eneste år glæder jeg mig til at starte. Er der noget
smukkere end at være i en skov! Selv
om det har været lidt svært at komme
i gang i år på grund af al sneen, er det
lykkedes alligevel.
Jeg glædede mig igen til at se de forskellige fugle derude. Jeg har oplevet

CYKELTUR PÅ JUNGSHOVED
VI CYKLER HVER TORSDAG KL 19.00 FRA SKOLEN.
CYKLER EN HYGGETUR PÅ CA.15 KM.
DET HAR VI NU GJORT I 12 ÅR.
DER ER PLADS TIL FLERE, HVIS DU HAR LYST.
MED VENLIG HILSEN,
IDA
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Planter på Jungshoved (7)
Kodriver
Når skovens anemoner er afblomstrede, og bøgen er sprunget
ud, så lyser de gule kodriver op
mange steder i skovbunden, på
overdrev og ved grøfter. Planten
hører til kodriverfamilien Primuláceae. Det latinske navn leder
os hen på slægtskabet mellem
den vilde kodriver og havens
primula.
Den vilde kodriver findes på
Jungshoved i to arter, som begge Hulkravet kodriver, Prímula véris
har gule blomster. Det er fladkravet
kodriver, Prímula elátior, og hulkra- måske i betydningen ‖kopatte‖, vist
vet kodriver, Prímula véris (vårens efter blomsternes stilling. Mange bruførste). Den mest almindelige på ger også navnet hanekam om planten.
Jungshoved er fladkravet kodriver, De nikkende blomster har også ledt
som stortrives i halvøens kalkrige tanken hen på et nøgleknippe og givet
morænejord. Den har sin nordgrænse planten navne som Maries himmei det sydøstlige Danmark og er sjæl- rigsnøgler, nøgleblomster og Sankt
den i det øvrige land. Hulkravet ko- Peders urt (St. Peder, som jo passer
driver vokser derimod i hele landet godt på himmerigets nøgler).
undtagen på de magre jorder i Jyl- Kodriver er en gammel lægeplante.
land. Kodriver hed tidligere kodrøbel, Den indeholder stoffet saponin, som
har en slimløsende og vanddrivende virkning. Stoffet er i større
mængder giftigt, og planten ædes
derfor ikke af kvæget. Kodriverens blomster, der er meget duftende og honningrige, har været
anvendt til fremstilling af vin.
(Kilde: ”Danmarks vilde Planter”, Politikens Forlag 1970.
Fotos fra Wikipedia)
Knud Jacobsen, Stenstrup
Fladkravet kodriver, Prímula elátior

7

Maria Garde Hansen orienterede endvidere om sagen med indretning af
kursus-/selskabslokaler i Stavreby,
ligesom der efterfølgende var en del
debat herom. Lokalrådet kan efterfølgende oplyse, at sagen nu behandles i
Naturklagenævnet.
Formand for styregruppen for Jungshoved Skole, lokalrådsmedlem Lise
Jacobsen, orienterede om stiprojektet,
der p.t. er i gang på Jungshoved. Der
er nedsat et stiudvalg, og der er afholdt tre møder i dette udvalg, ligesom det næste møde blev afholdt på
Jungshoved Skole i marts måned. Der
er indsamlet oplysninger fra et tilsvarende, men nu afsluttet, projekt på
Avnø og Svinø.
Herefter orienterede aftenens gæst,
Klaus Larsen, om projektet med anlæg af nye stier i områderne omkring
Svinø og Avnø. Stierne er etableret af
landmændene bag Foreningen Køng
Sogns Natursti og Skov- og Naturstyrelsen som et projekt under Spor i
Landskabet. Udgangspunktet var naturgenopretning og kursusaktiviteter
for omkring 40 ejendomme ved
Svinø og omegn. Foreningen fandt
særligt seværdige lokaliteter som udgangspunkt for stiføringerne – herefter planlægning af stier, ideer mv.
sammen med lodsejerne. Budgettet
for hele projektet var på 680.000 kr.,
og det blev finansieret via offentlige
midler, LAG og fonde (Spor i Land-

Uddrag af referat fra
borgermødet 18. januar 2010
Lokalrådets formand, Maria Garde
Hansen, orienterede om de sager,
lokalrådet har arbejdet med i løbet af
2009 bl.a.: Indsigelser/bemærkninger
til Kommuneplanen, lukning af daghjemmet for demente på Jungshoved
Skole, Bøndernes Egehoved, herunder opsætning af skilt og adgangsforhold, Nærdemokratimodellen 2010,
statslig pulje til renovering eller nedrivning af faldefærdige avls- og driftsbygninger mv., revurdering af miljøgodkendelser af Nygård og Lynggård, ansøgning om kursus-/
selskabslokaler i Stavreby, etablering
af naturstier på Jungshoved samt en
del andre henvendelser.
Efterfølgende blev de igangværende
sager belyst nærmere. Lokalrådets
formand orienterede om, at lokalrådet
har rykket miljøudvalget for svar i
sagen med skiltning og renovering af
Bøndernes Egehoved.
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punktet: ‖lokalråd‖ og dernæst
‖referater fra lokalrådsmøder‖.
Tilmeld dig gratis på mailinglisten:
Har du lyst til at få informationer om,
hvad der ‖rør sig‖ i Jungshoved,
kommende borgermøder, mv., kan du
gratis tilmelde dig Jungshoved Lokalråds mailingliste. Tilmelding kan ske
enten via Jungshoveds hjemmeside
www.jungshoved.net eller på et af de
kommende borgermøder.
På gensyn.
Venlig hilsen
Jungshoved Lokalråd

skabet). Projektet har været en succes
med 3.600 besøgende det første år.
Nærmere beskrivelse kan findes i
folderen: SPORENE PÅ SVINØ OG
AVNØ. Eventuel kontakt til: Klaus
Larsen (larsen@mato-hunger.dk)
foreningen: Køng Sogns Natursti.
Jungshoved Lokalråd takker i denne
forbindelse for et godt indlæg fra aftenens gæst Klaus Larsen.
OBS:
Gik du glip af dette borgermøde, eller
har du lyst til at læse hele referatet fra
mødet, kan du finde det på Jungshoved Lokalråds hj emmeside
www.jungshoved.net under menu-

Kommende generalforsamling:
Vi håber at se mange af Jungshoveds borgere til en hyggelig aften på den kommende generalforsamling i Jungshoved Lokalråd.
Dato:
Tid:
Sted:

1. juni 2010
kl. 19.00-21.00
Jungshoved Skole

Programmet følger senere. Der vil sædvanen tro være gratis kaffe, te, sodavand
og kage til de fremmødte.

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk,
kan gøre det på følgende måde:
- ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i Dagli´Brugsen i Jungshoved
- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke
- 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
9

Jungshoved Idrætsforening
dog stadig at få noget ind, men det
skal nok komme.
Nu til det positive.
Badmintonspillerne nåede at afholde
stævne, inden hallen brændte. Vi havde 9 basketdrenge til CUP-turnering i
Hjørring i påsken, og de havde en
fantastisk tur takket være træner Anders og far Hans Henrik.
Sommerfesten blev holdt lørdag i uge
28, i strålende vejr og med masser af
aktive mennesker. En god dag.
Kulturdagen foregik desværre i regn
og rusk. Jette havde ellers inviteret til
åben have, hvor det var muligt at købe Jettes lækre kage og kaffe, men det
måtte flyttes til klubhuset
Traktortrækket foregik i september i
vanligt vejr – høj sol – masser af tilskuere og traktorer og gang i salget.
En rigtig god weekend.
Telefonbøgerne blev uddelt med hiv
og sving. Folk står desværre ikke i kø
for at køre, men det giver en god gevinst til klubben.
Aflevering af flasker ved klubhuset
går strygende. I år blev der afhentet
31 paller.
Sidst i januar i år holdt vi stort svømmestævne på Bosei, vi havde selv 40
svømmere med fra JIF.
En stor dag for mange af vores unge
svømmere.
Fastelavn blev holdt på skolen. Desværre faldt dagen sammen med star-

Formandens beretning fra
JIF’s generalforsamling
24. februar 2010
Som alle ved, brændte hallen sidste år
i påsken, men desværre brændte den
ikke helt ned. I starten ville hallen
være åben igen til efterårsferien, senere først på året 2010, men nu er der
gået næsten et år, og først nu har man
fundet ud af, at hallen skal rives ned,
og en ny skal op. Dog skal udenomsarealerne bestå. Forsikringen skal
betale genhusning og kørsel det første
år, så vi har fået oplyst, at sæsonen
slutter den 15. april for de forskellige
sportsgrene, der benytter Bosei.
På stående fod ved vi endnu ikke,
hvordan det ser ud med at benytte
Bosei, indtil hallen gerne skulle stå
klar til efteråret.
Vi har været så uheldige at få badmintontider fredag aften, så vi har
mistet flere spillere – desværre.
Kørsel til Bosei med basketspillerne
har fungeret fint, men der har vi også
mister spillere.
I år blev den del af netmedia som vi
har brugt meget lang tid på at køre ind
desværre lukket, så vi stod i sensommeren uden hjælp til opkrævning af
kontingent. Gode råd var dyre, men vi
har selv fået oprettet hotmail og nyt
kontingentsystem, så fremover bliver
kontingent opkrævet via mail, og det
ser ud til at fungere fint. Vi mangler
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ten af vinterferien, der kom 16 børn,
men de børn der var der havde en
hyggelig eftermiddag.
Vi har haft stor oprydning i klubhuset, dejligt med et altid ryddet og rent
hus. Det er en fornøjelse!

Til sidst tusind tak til alle, som hjælper til, når vi kalder, og tak til alle
trænere for jeres store arbejde.
Majbritt

Nyt fra svømmeafdelingen
Forårssæsonen synger på sidste vers.
Men det har været et fint forår. Der
har været fyldt op på holdene og heldigvis også trænere til alle hold.
Søndag 31.1.2010 afholdt Jungshoved Idrætsforening i samarbejde med
DGI et mikrostævne på Bosei. Højskolen Bosei havde velvilligt stillet
svømmehallen til rådighed. Der deltog godt og vel 100 svømmere, hvoraf de 40 kom fra JIF. Derudover var
der en masse tilskuere, så der var liv
og glade dage i svømmehallen den
eftermiddag.

Det er et stævne for letøvede og begyndere, så der var en del, der deltog i
et svømmestævne for første gang.
Stævnet forløb godt. Der var en god
stemning i hallen, og alle havde en
god eftermiddag. Majbritt, svømmeudvalgsformanden, havde sørget for,
at der blev etableret en lille ‖kiosk‖
med salg af frugt, slik, kaffe og vand,
hvilket var en stor succes. Vi var så
heldige, at der var forældre og søskende til vore svømmere, som tog
sig af selve salget i ‖kiosken‖. Andre
forældre deltog som tidtagere ved
stævnet. Det er rart med så god en
opbakning. Stævnet
sluttede af med medaljeoverrækkelse,
hvor der var medalje
til alle svømmere.
Søndag 21.3.2010 var
der atter mikrostævne, denne gang i Haslev. JIF tog af sted
med 13 svømmere, 3
trænere og en håndfuld forældre. Svømmerne gik virkelig til

JIF's svømmere efter medaljeoverrækkelse.
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den, og de fleste satte personlige rekorder. Svømmerne klarede sig også
fint i forhold til de øvrige klubber,

Haslev, Maribo og Rønnede. Endnu
en gang var der medalje til alle.
Forårssæsonen slutter traditionen tro
af med distancesvømning,
og den sidste gang vil der
være badedyr.
Den nye sæson forventes at
starte op i uge 35, den
30.8.2010.
Vi takker for denne sæson
og håber på gensyn til august. Specielt en stor tak til
vore trænere og bassinvagter
for deres store indsats og
gode humør.
Connie Dalsgaard

JIF's svømmere i Haslev

J I F – Volleyball
Vi har plads til dig, og vi spiller frem til og med maj.
Vi starter igen i september.
Vi spiller på Klosternakkeskolen onsdag kl. 20.30-22.00.
Ønsket er, at der er nogle flere, der vil spille. Vi spiller på motionsplan og har
det hyggeligt. Det går ikke vildt til, vi er både
herrer og damer i alderen 16-67 år.
Har det interesse, så kom og få en spilleaften ud af det og se, hvordan vi har
det. Eller ring til Max fra JIF.
Vi håber, der er flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun har volley i
JIF i Præstø.
Med venlig hilsen JIF/Max, tlf. 55998112 eller 20988938

Flasker og aviser
Det går godt med indlevering af flasker, og det takker vi mange gange for!
Vi ved godt, at rammerne står højere end før, men vi skal havde 7 rammer i
højden, så der er blevet lavet en trappe.
Det gik rigtig godt sidste år, det blev til 31 paller, og det har givet ca. 200 kr. pr.
palle.
Takker for god indlevering!
Mvh JIF/Max
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Jungshoved Forsamlingshus
Så fik vi afviklet vores årlige dilettant,
der foregik 20. og 24. marts. Den 20.
startede vi om eftermiddagen med
generalprøve, som forløb rigtig godt.
Herefter spillede vi om aftenen for et
veloplagt og dejligt medlevende publikum, hvilket jo bevirkede, at samtlige aktører gav den en ekstra skalle,
herligt, herligt. Efterfølgende var der
bal med musik leveret af Ole og Ole,
som spillede for et danseivrigt publikum. I det hele taget en vellykket dag
med ca. 100 mennesker til de 2 forestillinger.

Igen var der velbesøgt, og igen var
folk utrolig medlevende, så igen havde vi en god aften.
I år havde vi en debutant, Maja Andersen, som bor på Jungshoved Mølle. Hvor er det skønt, når der er nogle
unge lokale mennesker, som vil være
med. Jeg har bedt Maja om at skrive
et par ord om det at have været med.
Vi andre har nydt hendes altid gode
humør, når vi øvede.
Vores instruktør var også ny, det var
Rikke Borch. Rikke var med til at
spille sidste år, men havde lyst til at
instruere i år. Det gjorde hun godt og
vil gerne tage en tørn til næste år.
Nu håber vi, at de mennesker, der
henvendte sig til Rikke lørdag aften
og gav tilsagn om, at de gerne vil
prøve at spille, holder fast ved deres
ord. Det ville jo være dejligt, om vi
kunne få et hold af nye og unge mennesker, så vi andre kunne trække os
lidt tilbage.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en
stor tak til aktørerne, men også til
dem der i princippet ikke har noget
med huset at gøre, men alligevel gav
en hånd med, da der var brug for det.
Nu kan vi så begynde at tænke på
vores årlige loppemarked, som afholdes den 10. juli. Har I ting til loppemarkedet, så ring på tlf. 55 99 91 62
eller 55 99 93 06 for evt. afhentning.
Men husk, at vi tager ikke hårde hvi-

Onsdag den 24. spillede vi så igen.
Denne gang var der kaffebord, hvor
aktørerne gik ned og drak kaffe samen med publikum mellem 2. og 3.
akt.

13

devarer, gamle fjernsyn eller printere.
På forhånd tak.
P.B.V.
Tonny Vang
—O—
Jeg fik lyst til at være med til dilettant, da jeg så stykket forrige år. Jeg
har været glad for at være med i årets
dilettantstykke og håber at få lov til at
deltage igen til næste år. Det har været rigtig sjovt og spændende, og man
får mulighed for at møde og være
sammen med folk, som man normalt
ikke snakker så meget med.

Jeg mener, at dilettant er vigtig for et
lokalsamfund som Jungshoved, da
det skaber et fællesskab. Et andet
fællesskab, end der er til daglig. Fællesskabet består bl.a. også i den tilbagemelding, man får fra de personer,
der valgte at deltage i arrangementet.
Ikke kun dem, som har været med på
scenen eller bag alt arbejdet, men
dem som har siddet på publikumsrækkerne. For selvom man synes, at
det har været sjovt og hyggeligt, er
det altid rart, når man ikke er alene
om dette.
Maja S. Andersen

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Foreningen har afholdt fastelavnsfest
med tøndeslagning, hvilket alle morede sig med. Vi var 45 deltagere til en
festlig og fornøjelig dag. Der var 2
tønder, én til damerne og én til herrerne. Flere af deltagerne havde pyntet sig.

Vi har også haft vores årlige bowlingtur til Vordingborg, vi fik rørt kroppen og lattermusklerne. Efter 2 timers
bowl var vi trætte og sultne, og vi
sluttede med spisning.
Gymnastikken er slut nu, vi har været
ca. 20 personer i gennemsnit, hvilket er flot. Tak for
vinteren til alle
gymnasterne. Hyggeeftermiddagene
er også slut, men
der har været pænt
besøg hver tirsdag,
20-25 har nydt godt
af de eftermiddage.
Nu er vi så i gang
med at spille petanque udendørs.
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I sommer har vi 2 ture på programmet. Tirsdag d. 15. juni går turen til
Skipperkroen ved Mullerup, hvor vi
skal spise. Derefter køres til Landbomuseet på Birkendegård ved Kalundborg, hvor vi kan se, hvordan landbofamilierne boede i gamle dage samt
gamle redskaber. Der nyder vi kaffen, inden turen går hjem.

Søndag d. 8. til og med torsdag d. 12.
august går turen til Prag. Vi skal bl.a.
besøge Theresienstadt, den gamle by
i Prag, sejle på Moldau med spisning,
se et vandorgel, på vinsmagning
m.m.
Alle ønskes en god og varm sommer
af
Bestyrelsen

Børn i Bønsvig for
ca. 70 år siden
Geert fortæller, at han boede
i Bønsvig, fra han var ca. 5
år til han var 40 år. Dengang
var der rigtig mange børn i
Bønsvig.
Martins havde
4
Otto
2
August Jørgensen
2
Hans Nielsen
2
Skolebillede fra Jungshoved Skole ca. 1940. Billedet er
Bernhards
ca. 6 udlånt af Geert Petersen..
Geert står i 1. række yderst til venstre.
Kaspers
1
Bugtorps
1
solgt fra, da Geert var godt 10 år, det
Karls
2
er der, hvor Ida og Palle bor i dag.
Hans Mortensen
4
Marius
ca. 10
Geert mener, at der dengang var 4
Gudmundsen
3
forskellige købmænd i Bønsvig.
Kyhn
ca. 6
Hvis der er nogen der vil korrigere
Julius
1
eller komme med tilføjelser, er de
I alt ca. 44 børn, i dag er der 5 børn.
velkomne. Dette er, som Geert husker
Dengang var der 23 huse og gårde i det.
Bønsvig. Lodshuset lå ved vandet,
Geert Petersen
lodsen skulle lodse skibe gennem
Bøgestrømmen.
De fleste havde lodder ude ved Stodderstubben, det der i dag hedder
Bønsvig strand. Det sidste lod blev
15

Jungshoved omkring år 1700
Krybskytterne i Jungshoved
I anden del af beretningerne om
Jungshoved omkring år 1700 vil jeg i
denne artikel skrive om krybskytteriet, der har været meget udbredt i sognet. En af vores kulørte, lokale krybskytter var figuren Ib i Gøngehøvdingen. Han fremstilles
meget sympatisk i
romanen, og det er
ikke utænkeligt, at
der var udbredt forståelse for den ulovlige jagt. Krybskytteriet skal ses i lyset
af udbredt fattigdom, ofte fejlslagen
høst og mangel på
føde m.m. Dengang
var krybskytteriet forbundet med strenge domme,
og med livet som indsats. Set med
vores brille var den retfærdige sagsbehandling meget lemfældig, og i
særdeleshed hård.
I min søgen på oplysninger om
Jungshoved er det lykkedes at få en
kopi af M. S. P. Repholz: Beskrivelse
over Baroniet Stampenborg (Nysø)
fra 1820. Bogen rummer mange beskrivelser af Jungshoved, der dengang var en væsentlig del af Nysøs
besiddelser. Forfatteren, Repholz,
beskriver detaljeret baroniets besiddelser og områdets topografi. Han
kommer også lidt ind på sognets
‖sædelighed og flid,‖ der beskrives

således: I tiden fra 1761 og frem til
1820 er Jungshoved af de sogne på
Sjælland, hvor ‖sædernes forbedring‖
er gået mest frem. Repholz beskriver,
at sognet sammen med Nyord havde
en gunstig beliggenhed, hvad angår
strandhugst, krybskytterier
og endda røverier. Gamle mænd kan berette
om beboernes ringe
agtelse for retten,
især i skovene og
over for skibbrudne. Bissekræmmere, der vovede sig
derud, kunne ikke
vide sig sikre i
sognet. Vold og så
endda mord forekom
jævnligt. Sognebørnene beskrives dog nu (i 1820) som
udmærkede agerdyrkere, havedyrkere
og husmænd, der på rettelig vis betaler deres skat. En del af sognets børn
har, efter tjenesten i marinen, ladet sig
hyre på koffardi-fartøjer (handelsskibe). En del af husmændene drev
fiskeri ved siden af landbruget. Dengang, som nu, skete dette ikke uden
beklagelser. Repholz skriver således:
”Nogle Huusmænd og Indsiddere
besatte sig med Fiskerie, dog drives
dette ikke med saa stor Fordeel, som
Sognets Beliggenhed giver Leilighed
til. Vandene ere temmelig flade, de
give Aborrer, Flyndre, Aal og stun16

dom Giedder. Af den sidste Slags Fisk
fangedes aarligen en Deel førend
Krigen begyndte 1807. Mange formode, at Skydningen fra Roneklints Batterie af det derværende svære Skyts
har fordrevet dem.”
Krybskytteriets omfang understreges
i bogen: ‖For To Hundrede Aar Siden‖, som artiklen her tager sit udgangspunkt i. Her beskrives flere sager om krybskytteri, der ender på
birketinget i Jungshoved.
Jungshoved var en del af de kongelige vildtbaner – og det bedste var;
indtil 1706 boede skovridder Folsach
hele to mil fra Øen, nemlig i Lundby.
Det blev der dog forsøgt rådet bod på
ved at lade Skovridder Karl Schrøder
tage bolig i Enegård, hvor han kunne
bevogte indgangen til Øen. Inden da,
i 1688, berettes der om skyderi både
nat og dag, og der var også fundet
mange skudte dyr, både hjorte og
råer, men vildttyvene var der ingen
der så. Jungshoved, med dens kyster
på tre sider, gjorde det ikke nemt for
den nye skovridder i Enegård. Der
berettes om flere krybskytter, der tog
vandvejen. En taktik, der efter sigende har været brugt mange år efter.
Jens Øster fra ‖Stavreby‖ stod frem
på birketinget i 1688 og vidnede: ”at
engang i den forløbne Sommer kom
Lars Skaanings Sønner af Viemose til
ham og beklagede sig, at nogen havde stjaalet deres Hjulbøsse, som lå
indsvøbt i Sejl i deres Baad ved
Stranden. Men hvor de havde ligget,
og om de havde jaget med Ulovlig-

hed, kunne (turde?) han ikke sige; thi
han vidste det ikke.” Der blev efterfølgende holdt godt øje med
”Viemosekarlene; men de hyttede sig
vel og kom aldrig igen efter nogen
Bøsse”. I vinteren 1714 pågribes
Skytte Bo Hemmingsen fra Lindersvold, efter at være kommet sejlende til Øen fra nord sammen med to
kammerater, der dog når at slippe
væk. Det kunne ikke bevises, at skytterne havde nedlagt noget vildt, så de
slipper med en bøde på 60 lod sølv og
desuden at skulle betale for sagens
omkostninger. Bo Skytte skal desuden betale for den tid, han sad i tårnet
i Vordingborg. I 1690 får de mange
sager om ‖vildttyveri‖ lensherre (og
overkammerherre) Von Plessen til at
beordre: At alle ”Bøsser og Skydevaaben skulle vare samlede og ophængte i Vaabenhuset” (i kirken).
Få år efter er det alligevel galt igen:
Den 26. september 1695 står Søren
Andersen frem på birketinget for at
vidne: ”Forleden Søndag kørte jeg på
vej til Roskilde Marked, og da mødte
jeg Peder Haagensen, som før har
boet i Even, komme kørende på
Monsjør Lavrsen til Nysøs Agre”.
Midt på vognen, der var så smal, at to
ikke kunne sidde på samme sæde, sad
en tyk mand i ”graa kjol,” en mand
som han ikke kendte. Peder Haagensen var også iført en ”graa Kjol, og
han havde en Kabusse, som han havde slaget ned over Ansigtet.” Søren
hilste på dem, og de takkede.
”Hestene, de havde spændt for Vog17

nen, er de samme som nu paa Tinget
staar”. Herefter er det Niels Ebbesen
fra Ambæk, der skal vidne. Niels kan
fortælle, at han den samme søndag
ved elleve-tiden ligeledes havde mødt
Peder Haagensen, der ”kom kørende
op ad vor Gade og holdt udenfor mit.
Jeg spurgte da: ”Hvor kommer I
fra?” ”Fra Kjøbenhavn”, svarede de,
”vi ville høre os for efter Egeplanker”. Niels rådede dem til at køre til
Bønsvig eller Roneklint. Den fremmede, der kaldte sig Kristen, foregav,
at han skulle bygge et skib. ”Kristen
var en stor høj Karl, tyk under Øjnene. Han talte med jydsk Maal.” Efter
et krus øl og efter at have fået ild på
piben kørte Peder, den anden gik.
Niels Ebbesens pige havde samme
dag været i kirke, da hun sammen
med flere andre var på vej hjem, hørtes skud. Da hun senere samme dag
var ude for at skulle flytte hestene:
”saa hun tvende Karle gaaendes op
fra Storesøen og gik op ad Fjællebroen på Ambæk Mark. Og den ene gik
og tog forvejen for den anden.”
Skovridder Folsach vidner også på
tinget, at han samme dag var på vildtbanen sammen med sin ven Jens Nielsen fra Bårse. De fulgte et vognspor
fra Ammendrup Lillemark ud til skovene på Jungshoved. De mistede sporet ved Østerbro i Præstø. Derefter
red de mod Brydemosen, hvor de
hørte skud. På den anden side af skoven fandt de et par heste og en vogn
efterladt. I vognen fandtes en råbuk i
en sæk, en grå hat og en lille økse.

Herefter beordrer skovridder
Folsach, at alle
både i sognet
skulle lægges
ud fra stranden,
alle heste skulle
holdes inde og
ydermere skulle
alle mænd og
karle stille op i
kæde
langs
strandene. Ved
tusmørketide
sås Peder Haagensen komme gående
fra Skibbinge Hestehave og over
strandsletten mod Præstø til. ”han gik
det stærkeste, han kunde, og han havde intet eller nogen med sig”. Her
blev han så pågrebet og derefter ført
til tårnet i Vordingborg, hvor han
efter fjorten dage bliver ført frem på
tinge.
Som forsvarer mødte ”Monsjør Jørgen Klemmesen fra Gisselfeld”, da
Peder ”sad” på en af godsets gårde.
Han lader hurtigt forstå, at de gerne
må beholde Peder Haagensen, men at
godsejeren gerne vil have de to heste
og vogn med tilbage, da de tilhørte
godsets gård. Det giver tinget ham ret
i, og godsejeren forlader tinget, og
dermed står Peder uden forsvarer.
Peder bliver efterfølgende spurgt om,
hvem han havde med sig på den ulovlige jagt. ”Kristen Bollesen fra Vester
Egede”, svarede han. ”Hvem skød
dyret?” ”Kristen”, svarede Peder.
”Hvem kom den i sækken?”
18

”Kristen, jeg holdt sækken, mens Kristen lod Bukken i; men der vi saa
Skovridderne, løb vi alt hvad vi orkede” ”Var der nogen, der havde bedt
Jer om at skyde dyret?” ”Nej! De
havde ej tænkt sig at skyde; men Aarsagen var, han skulle hente en Vorned, Anders Lavrsen fra Skibinge, og
han bad da Skytten Kristen i Vester
Egede følge med; og som da alle vare
i Kirke, kørte de ad Jungshoved Ø til
for at købe Hjuleger, da var det, at
den galne tanke kom over os at skyde
Bukken der stod i Buskene”.
Den følgende dag møder Kristen Bollesens ‖stifsøn‖ (stedsøn) op på tinget,
og han kan fortælle, at Kristen var
rejst til Jylland, og derfor ikke kunne
møde på tinge. I øvrigt mente
‖stifsønnen‖, at man ikke skulle stole
på Peder Haagensens forklaring.
Tinget når frem til følgende afgørelse:
‖Peder Haagensen kan vel ikke overbevises om at have drevet Krybskytteri, men efter egen bekendelse har han
været med; saa dømmes han til Jærn
og Arbejde på Bremerholmen på livstid. Og omkostningerne må han betale. ”Vil han appellere?” ”Nej” svarer fangen. ”Jeg haver ingen Midler
at stævne for, jeg ved kun at indskyde
mig under den høje Øvrigheds Naade”. Tingets udgifter og opholdet på
tårnet i Vordingborg havde kostet 8
rdl. 2 mark og 14 skilling. Peder ejede
dog ikke mere ‖end det, han staar og
gaar i.‖ Godsejeren på Gisselfeld tog
derimod alt, hvad der var på gården i

Hyllede, og derefter måtte Peder
modtage sin dom.
Skytten Kristen Bollesen, den anden
deltager, og grangiveligt ham, der
skød bukken, dømmes kun til at afgive alt sit ‖bodslod‖. Men for ham gik
det senere helt anderledes. Det tyder
på, at han efter rejsen til Jylland, da
uvejret var ovre, vendte tilbage til
Sydsjælland. Ifølge kirkebøgerne
boede han, efter krybskytteri sagen
var afsluttet, flere år i Vester Egede. I
1713, altså 18 år efter sagen om krybskytteriet på Jungshoved, kan man
læse i Vester Egedes kirkebog: ”Den
9. maj begravet Kristen Bollesen
Skytte, som druknede i Klemen Møllers Aa henne ved Aversi, da han
skulle rejse til Ringsted med nogle
soldater at levere”. Herefter kommer
præsten med en usædvanlig tilføjelse:
”men hvorledes rettelig er tilgaaet, er
ikke bleven mig kundgjort”. Kunne
det tænkes, at de soldater, der skulle
leveres til tjeneste, havde haft en finger med i drukningen? – og var det
ikke, fordi jeg var så pæn en borger –
så kunne jeg fristes til at ønske det!
Det er svært at forstå, at han kunne
slippe godt fra det, set i forhold til
straffen for Peder Haagensen.
Henrik Hansen, marts 2010
Illustrationerne er af Poul Steffensen fra Gøngehøvdingen af Carit Etlar
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Fugle på Jungshoved
En af forårets første sangfugle, der
kan høres, er lærken - sanglærken er
dens korrekte navn. Den er samtidig
vores eneste almindelige ynglende
lærkeart. Den kan høres allerede fra
sidst i februar, men i år, hvor vinteren
var rimelig lang, blev det marts, før
den for alvor kunne høres. Sanglærken er en hårdfør trækfugl. Den trækker kun væk i de allermørkeste og
kolde måneder, fra november til februar. Det er dog ikke selve kulden,
der gør det risikabelt at blive, men
derimod risikoen for et tykt lag af sne,
der gør det umuligt at komme ned til
ukrudt og græsfrø, som er dens vigtigste vinterføde.
Reden anbringes oftest ude midt på
marken, langt fra buske og træer,
hvor rovfugle og krager har deres
udkigspost. Ligesom viben foretrækker sanglærken at yngle helt ude i det
åbne land. Der bruger den strategien
med at have udsyn og kunne opdage
fare i god tid. Ligesom eksempelvis
de små hønsefugle agerhøns og vagtler kan sanglærken dukke sig og
løbe væk i vegetationen ved
fare. Efter en sangflugt lander
sanglærken ikke direkte på redestedet, men løber derhen.
I skrivende stund, som er ultimo
marts, er det den mest dominerende sangstemme her i det åbne land. I maj måned, når dette
læses, er der travlhed med afkommet, og her er det oftest

kun i de sene aftentimer og tidlige
morgentimer, at sanglærken synger
kraftigt. På denne tid er det den første
stemme, der høres om morgen, eller
rettere sagt natten, for sidst i maj måned kan den starte allerede ved 03.00tiden!
Sanglærkens føde består en stor del af
året af frø, men i ynglesæsonen er det
oftest insekter, der indtages og udelukkende som foder til ungerne. Det
kan ofte være svært at finde nok insekter i en veldrevet kornmark, og
derfor søger sanglærken ofte ud i
randområderne efter føde. Ude i det
vilde græs er der, hvor de finder størstedelen af deres føde, også i yngletiden. Sådanne områder skrumper desværre ind i disse år. Enge der gror til,
markskel der bliver sløjfet, vejrabatter
der bliver smallere og smallere og
brakmarker der ophører, er årsager,
der også for sanglærken gør det sværere at trives. Sanglærken er dog som
bekendt stadigvæk et meget almindeligt syn i det danske agerland, også på

Foto: Helge Sørensen
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Sanglærke

Jungshoved, men antalsmæssigt er
den mere end halveret siden 1970’erne.
En spektakulær rovfugl, som man i
disse uger, og især sidst på måneden,
kan se på himlen over Jungshoved, er
hvepsevågen. Det er en musvågestor
rovfugl, som ligner musvågen en del,
men som har en helt anden biologi.

vågen er en udpræget trækfugl på
grund af dens føde, der overvejende
består af hvepse og humlebiers bo.
Den er simpelthen nødt til at søge ned
i varmen, når vi har vinter. En utrolig
tilpasning til det rige fødeudbud, der
er i den korte nordiske sommer. Efter
blot 3 måneder, i midten af august,
drager den sydpå igen. Ungerne starter rejsen en
måned senere
og ofte enkeltvis. En fantastisk medfødt
navigeringsevne bringer dem
de ca. 10.000
km ned til vinterkvarteret.
Der bliver de
så, til de er
yngledygtige i
en alder af formodentligt 2-3
år. At de så er i
Hvepsevåge. Ad. Male. På tæt hold kan man godt se at det ikke er en musvå- stand til at finde tilbage til
ge. Foto: Johnny Madsen
deres fødselsHvepsevågen ankommer og kan ses
område igen, er også bare imponerenher fra midt i maj, når den fra sin
de.
overvintring i tropisk Afrika trækker
over vores område på vej nordover. Man kan næsten sige, at det er en
Flere tusinde par yngler i Sverige, og afrikansk fugl, der tager herop til os
derved kan vi have glæden af at se på et kort ophold for at yngle. Ellers
lever den sit liv nede i troperne. Ligdem på deres vej.
nende historier kan fortælles om manEnkelte par yngler formodentligt på
ge andre fugle i sommerlandet. Tak
Jungshoved i områder med gammel
for besøget, siger jeg bare. Og god
løvskov, og hvor skoven grænser op
sommer!
mod enge. Her er der nemlig ofte
Sune Madsen
mange humlebier og hvepse. Hvepse21

”Badet og Brødet”
– Thorvaldsens værker i Jungshoved Kirke
Af Margrethe Floryan, museumsinspektør, Thorvaldsens Museum
end fyrre år i Rom. Han flyttede ind i
den professorlejlighed på Kunstakademiet på Charlottenborg, som i årtier
havde ventet på ham. Og opmærksomheden omkring den berømte billedhugger udeblev ikke.
De monumentale arbejder til Vor
Frue Kirke i København var ved at
være færdige, og Thorvaldsen fik
stadig bestillinger på nye værker – og
havde i øvrigt sørget for at tage et par
af medhjælperne fra værkstedet i
Rom med sig hjem. Året efter, 1839,
gik projektet Thorvaldsens Museum
ind i sin helt afgørende fase, idet kongen skænkede en nabogrund til Christiansborg Slot, og byggeriet kunne
gå i gang.
Men Christine Stampe fik held med
sine forsøg på i perioder at holde
Thorvaldsen på afstand af bylivets
virak. Nysø blev et asyl, også selv om
baronessen krævede en hel del – også
kunst – af sin yndlingsgæst.
Det ottekantede værksted, hvor Thorvaldsen arbejdede, pryder stadig Nysøs have. Og Thorvaldsen-samlingen
på Nysø vidner i rigt mål om hans
frugtbare, men også rekreative Nysøophold. Her står bl.a. Thorvaldsens
model til den monumentale selvportrætstatue (1839).
Om Thorvaldsens altertavle til Jungshoved Kirke fortæller Christine Stam-

‖Til Julen var Altertavlen, Christus i
Emaus, bleven færdig, der staaer den
29de December 1839, altsaa kort før
Nytaar.‖
Ordene er Christine Stampes, stedet
er Jungshoved, og kunstneren bag
altertavlen til Jungshoved Kirke er
Bertel Thorvaldsen (1770-1844).
Han var en både flittig og kær gæst på
Nysø. Og når familien Stampe opholdt sig i København, var Thorvaldsen også her en skattet gæst. Adressen
i København var Kronprinsessegade,
den fornemme gade der løber langs
Kongens Haves østside.
I september 1838 var Thorvaldsen
vendt hjem til Danmark efter mere
22

pe videre: ‖Denne fik han Lyst at
giøre, da vi en Gang havde været i
Stavrebye Kirke [: kirkens tidligere
navn] og forarget os over, at der ingen
Altertavle var. Vi fortalte nu, hvorledes de havde under Pastor Faber faaet
den, der var, ned, for at give ham Lys
til at læse sine daarlige Prædikener.
Vi vilde ikke sitte den gamle op, men
hellere bie, til vi kunne faae en ordentlig, og Thorvaldsen sagde, den
Glæde vilde han giøre sig.‖1
Thorvaldsen gik i gang med at modellere sit motiv, og blandt hans mange, mange tegninger finder vi også en
enkelt blyantsskitse.

Thorvaldsen har fastholdt netop dette
øjeblik - Påskedags aften.2 Straks
efter genkender de to disciple Kristus,
‖men så blev han usynlig for dem‖.
Og så alligevel ikke.
Fraværet bliver til et nyt nærvær. Kristus i Emmaus associerer til Nadveren, indstiftet fire dage forinden. I
brødet, som brydes ved hver nadverhandling, gentages nærværet – og
‖fællesskab med Kristi Legeme‖ (1.
Kor 10, 17).
Ifølge Christine Stampes erindringer
sendte Thorvaldsen i 1841 en afstøbning til Rom, og ‖1842 blev den
ebaucheret i Marmor‖, dvs. påbegyndt i marmor. Da Thorvaldsen
samme år opholdt sig i Rom for allersidste gang, i øvrigt sammen med
familien Stampe, og bl.a. tilså sit stadig fungerende værksted, tog han
‖Christus i Emaus (…) under Hænderne.‖ Marmorversionen synes dog
aldrig at være blevet færdig.

Thorvaldsens tegning til alterrelieffet i Jungshoved Kirke. Tilh. Thorvaldsens Museum,
inv.nr. C 1164. Modtaget som gave fra baron
Henrik Stampe i f.m. lensafløsningen 1919.

Motivet er hentet fra Lukasevangeliet (24, 13-35). To disciple
har fået følgeskab på deres vandring
til Emmaus, det bliver aften, og disciplene insisterer på, at de alle tre spiser
sammen. Under måltidet gør den
fremmede sig til gæstgiver: Han tager
brødet, velsigner det og bryder det.

Alterpartiet i Jungshoved Kirke. Motivet på
Thorvaldsens gipsrelief er Kristus, der Påskedag viser sig for to disciple i Emmaus
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Det er givetvis Thorvaldsens originalmodel i gips, vi ser i den fornemme
renæssance-ramme i Jungshoved Kirkes apsis. 3Værket indgår i den serie
af bibelske relieffer, der daterer sig til,
hvad vi kunne kalde Thorvaldsens
livsaften hos familien Stampe.
Helt tilbage i sine unge år på Kunstakademiet havde Thorvaldsen prøvet
kræfter med scener fra Ny Testamente. Han fik igen og igen lejlighed hertil. I Rom allerede i 1804, hvor han

modtog bestilling på en døbefont bestemt for Brahetrolleborg Kirke på
Fyn. Døbefonten blev siden udført i
adskillige versioner og materialer,
herunder i brændt ler som vi ser det i
Jungshoved Kirke.

Døbefonten i Jungshoved kirke, udført i
brændt ler efter model af Thorvaldsen

Med døbefonten og altertavlen indtager Jungshoved Kirke en selvfølgelig
plads på Thorvaldsen-kortet, – ligesom den fine samling på Nysø gør.
Thorvaldsens originalmodel til døbefonten
står på Thorvaldsens Museum, omgivet af en
række bibelske malerier
1

Altertavlen med Christian 6.s og Sofie Magdalenes navnetræk var ved resolution af 18. oktober
1799 blevet taget ned, og i stedet etableredes et fag vinduer
2

Thorvaldsen fortolkede første gang dette motiv til SS.Annunziata-kirken i Firenze i 1818. Hvem
der bestemte motivet for Jungshoved Kirke, er ikke dokumenteret
3

Ifølge Thorvaldsens Museums protokol. Værket er på et tidspunkt malet over med oliefarve og
siden kalket. På Thorvaldsens Museum ses en tidlig afstøbning af relieffet, inv.nr. A 563, erhvervet
1845. Sml. Thorvaldsens originalmodel til relieffet fra 1818 med samme motiv, A 562.
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Kirkenyt
GUDSTJENESTER
Juni - august 2010
Pinsedag 23. maj
2. pinsedag 24. maj
Trinitatis 30. maj
1. s. e. trin 6. juni
2. s. e. trin. 13. juni
3. s. e. trin. 20. juni
Sct. Hans 23. juni
4. s. e. trin. 27. juni
5. s. e. trin. 4. juli
6. s. e. trin. 11. juli
7. s. e. trin. 18. juli
8. s. e. trin. 25. juli
9. s. e. trin 1. aug.
10. s. e. trin 8. aug.
11. s. e. trin. 15. aug.
12. s. e. trin. 22. aug.

Allerslev
10.30
Ingen
9.00
10.30
Ingen
9.00
10.30
9.00
Ingen
10.30 Jesper Blomgren
Ingen
10.30
Ingen
10.30
14.00
NB: Friluftsgudstj.
+ medbragt madkurv

Jungshoved
9.00
Ingen
10.30
14.00 Familiegudstj.
9.00 Jesper Blomgren
10.30
20.00 Sct. Hansgudstj.
Ingen
10.30
9.00 Jesper Blomgren
Ingen
9.00 Jesper Blomgren
Ingen
9.00
Ingen
10.30

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 Vordingborg
Taxa, telefon 55 37 06 45.
Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd
Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06

25

Kirkenyt
ADRESSER OG TELEFONNUMRE:
BEGGE SOGNE
Torben Møllenbach
Allerslev Præstegård
55 99 60 17
Træffetid: tirsdag-fredag 10.30-11.30
Lørdag efter aftale
Organist Elena Stilling
55 34 66 08
Kirkesanger Bodil Bennetzen
55 99 63 75
Kasserer
Revisor Tommy Nielsen
Strandgårdsvej 23, Præstø
55 99 12 09
ALLERSLEV
Graver Leo De Jong
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Knud Skovbæk
55 99 61 42
JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Bente Wermuth
55 99 90 06
Kirkeværge Aase Petersen
55 99 37 39
http://www.jungshovedkirke.dk

Sogneundersøgelse
Vi bliver jævnligt i menighedsrådene
spurgt, om der er brug for frivillige
hjælpere i forbindelse med det kirkelige arbejde.
Samtidig har vi i menighedsrådene
talt om, at vi, der arbejder i kirken,
godt kunne tænke os at vide lidt mere
om, hvordan Jungshoved og Allerslev
sognes beboere bruger kirken, hvilke
forventninger man har osv. Andre steder har man foretaget en slags ‖sogneundersøgelse‖, og det tror vi også kunne være noget for os. Vi arbejder på
sagen og håber at kunne udsende et
spørgeskema til brug for en sådan undersøgelse senere på året.
Skulle du have lyst og tid til at give
en hjælpende hånd – lave kaffe, bage
eller andet praktisk – behøver du ikke
at vente. Du er altid velkommen til at
kontakte menighedsrådet.
Næste menighedsrådsmøde torsdag
27. maj 2010, kl. 19.00 i Rejsestalden
Med venlig hilsen,
Bente Wermuth, formand for Jungshoved menighedsråd.

Ferie:

Jeg holder ferie i perioden 5.–25.
juli, begge dage inkl. I min ferie henviser jeg til sognepræst Jesper Bo Blomgren, tlf. 55 98 10 19.
Her kan man få attester, anmode om
dåb og vielser, og her skal man også
Samtlige ansatte i begge kirker holder henvende sig angående begravelser.
deres ugentlige fridag om mandagen.
Torben Møllenbach
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Kirkenyt
PRAKTISKE OPLYSNINGER
FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst
ske senest to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden
afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring. Vejledning kan man se på blanketten (se herunder).

DÅB
Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske enten ved
dåb eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, aftaler man nærmere med
præsten dér, hvor dåben skal finde sted. Ved navngivning sendes en blandet til
præsten (se herunder).
Ved en dåb skal der være en gudmor eller gudfar og mindst to faddere mere.
Både for en gudmor/gudfar og for fadderne gælder det, at de skal være konfirmeret. Forældrene kan godt være skrevet op som faddere. En fadder er et vidne
til dåbshandlingen og forpligter sig til at give barnet en kristen oplæring, hvis
forældrene dør, før barnet bliver myndigt.
Dåbsattest: En ny dåbsattest kan man få hos enhver sognepræst og på alle kordegnekontorer, uanset om det er dér, hvor man er døbt.

VIELSE
Vielse og kirke aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til
den lokale borgerservice og bede om en prøvelsesattest. Her skal man have
dåbsattest og evt. skilsmissepapirer med. Prøvelsesattesten kan man tidligst
bestille 4 måneder før og senest 14 dage før vielsen.

DØDSFALD
Besked om dødsfald retter man selv eller gennem bedemanden til sognepræsten. Bisættelse eller begravelse aftales nærmere med præsten. Desuden er der
mulighed for, at afdødes aske efter ansøgning til kirkeministeriet kan spredes
over havet.

VIGTIGT: Blanketter ang. fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning
og navneændring kan man finde på: www.personregistrering.dk eller ved henvendelse til sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach,
Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø.
Tlf.: 55 99 60 17 eller e-mail: tom@km.dk
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Sankthansaften i Jungshoved ved slotsbanken, 23. juni, kl. 20.00
Traditionen tro fejrer vi også i år Sankthansaften i Jungshoved Kirke og på den
nærliggende slotsbanke. Gudstjenesten begynder kl. 20.00, og efter gudstjenesten er der mulighed for at købe kaffe eller te og kage i Rejsestalden, og til børnene kan man købe saftevand. Alt sammen til en meget billig penge.
Kl. ca. 21.30 tændes bålet ved slotsbanken. Sædvanen tro synger deltagerne
Midsommervisen og Jungshovedvisen.
Endvidere er der i lighed med de foregående år indsamling, som går ubeskåret
til Yrsa Grünnings børne-/skolearbejde i Indien.

Sogneudflugt: Koncerthuset/DR
De to menighedsråd arbejder i øjeblikket på en
udflugt til efteråret, som skal gå til DR-Byen
og Koncerthuset. Det ligger endnu ikke helt
fast, hvordan programmet kommer til at se ud,
men vi arbejder på en rundvisning med guide i
TV-byen og en koncert i den meget flotte koncertsal.
Mere om arrangementet senere.
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Friluftsgudstjeneste, 22. august kl. 14.00
Sidste år forsøgte vi os med at holde søndagens gudstjeneste i det fri. Det gik
meget flot, vejret var med os, og fra kirkens side fornemmede vi stor interesse
for arrangementet. En lignende gudstjeneste vil vi derfor også holde i år. I år
bliver det i Allerslev, i den for længst nedlagte grusgrav over for Ugledige Sø.
Menighedsrådet er vært og sørger for det praktiske i forbindelse med gudstjenesten. Man kan læse mere om arrangementet i dagspressen og lokalbladene senere på sommeren. Alle er som ved alle andre gudstjenester velkomne.

Næste sæsons konfirmander
Selvom der er lang tid til konfirmationerne i foråret 2011, så vil jeg allerede her
minde de kommende konfirmander og deres forældre om, at forberedelsen begynder først i september, og at konfirmationerne 2011 finder sted i Jungshoved
Kirke 1. maj og i Allerslev Kirke 8. maj.
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Nærmere besked om tilmelding til konfirmationsforberedelse, om hvor det skal
foregå og andre praktiske ting, får 7. klasserne på Abildhøjskolen inden sommerferien.
Herunder ses dette forårs konfirmander en tidlig forårsmorgen i indkørslen til
præstegården i Allerslev.

Man er i øvrigt velkommen til at kontakte mig om nærmere oplysninger på tlf.
55 99 60 17.
Torben Møllenbach

Teatertur
Vi har efterhånden fået skabt en tradition for teaterture til København. Vi har
gennem årene set flere spændende forestillinger og oplevet stor interesse for
arrangementerne.
Allerede nu vil vi derfor gøre opmærksom på, at vi til næste forår planlægger
endnu en tur til København. Om det bliver en teater- eller operatur afhænger af,
hvilke billetter det er muligt at få fat i. Interesserede kan få mere at vide i næste
nummer af sognebladet.
Med venlig hilsen,
Stina og Torben Møllenbach
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Kirken og arkitekten
Jungshoved Kirkes restaurering 2009
Af arkitekt Peter Bering, Berings Tegnestue ApS
efteråret havde jeg fået indhentet priser på de arbejder, der var besluttet,
og projektet kunne sendes til de kirkelige myndigheder. Det betyder Provstiudvalg og Stiftsøvrighed samt Stiftets konsulenter. I denne restaurering
var der to: Den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseet. Dette
‖system‖ er malende beskrevet af en
af museets inspektører som ‖hele
møllen‖. Og det tager ofte sin tid.
Jungshovedsagen blev indsendt sidst i
oktober 2008, og Stiftets godkendelse
blev skrevet den 22. juli 2009.
Hvad skulle der laves i 2009?
Restaureringens vigtigste arbejde var
kalkningen af vægge og hvælv. Der
var ikke blevet gjort noget, siden der i
1961 blev foretaget en større indvendig istandsættelse. Der var også en
del revner i murværket. Langt det
største arbejde lå hos mureren. Men
der var også en del konservatorarbejde. Mette Jensen fra Nationalmuseets
Bevaringsafdeling havde besigtiget
vægge og hvælv og konkluderet, at
der skulle fjernes løs kalk og cementholdig puds, revnerne skulle åbnes og
repareres, rustent jern fjernes. Når
afrensningen var udført, skulle kalkbehandlingen afgøres ved et møde
med konservatoren. I sakristiets
østvæg var indmuret en jernboks,
som blev fjernet.

For mig starter en kirkerestaurering
ofte med en telefonopringning fra et
medlem af menighedsrådet. I dette
tilfælde var det menighedsrådets formand, Bente Wermuth, som ringede i
sommeren 2008. Rådet, kirkegængerne og stort set alle havde længe været
kede af kirkeinteriørets grålige, smudsige udseende. Nu skulle det være.
Relieffet af Thorvaldsen i altertavlen
fyldte 170 år i 2009. Det var passende, om det blev renset. Kirken skulle
kalkes indvendigt. Det var sidst sket i
1961. Rådet med pastoren og graveren havde naturligvis mange gode
ideer til, hvad der skulle laves, så et
møde for fastlæggelse af istandsættelsens program blev afholdt. Hen på
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Tømreren skulle indpakke altertavle,
alterbord, prædikestol og himmel,
orgel og sarkofagerne. I sakristiets
bræddegulv, hvor råddenskaben florerede, skulle de dårlige dele udskiftes: Brædder og gulvstrøer i et ukendt
omfang. På vinduerne i gravkapellet

med Brochenhuus og Holstein våbnerne over kapeldøren er oliemalet.
Der var både afskalning af maling og
af sandsten, som skulle fastlægges,
rekonstrueres og retoucheres.
Malerarbejdet omfattede alle vinduerne, både støbejerns- og trævinduer.
Således var den planlagte
restaurering. Man må nærmest sige, at de planlagte
arbejder var en omfattende
vedligeholdelsesopgave.
Stort set alle de projekterede arbejder blev lavet;
men som det ofte er tilfældet, når håndværkerne
kommer i gang, blev der
lagt yderligere arbejder til.
Restaureringens forløb:
Der skete noget undervejs.
For eksempel med belysningen. Kirkens gamle kroner skulle
selvfølgelig hænges op igen; men
lampetterne fra 1960’erne! De blev
emne for diskussioner. Forskellige
alternativer blev vurderet; men i sidste ende blev de gamle sat op igen.
Jeg synes, det var en god beslutning:
Dels er det lamper af høj kvalitet, og
dels passer de fantastisk godt sammen
med stoleværket. De er ‖børn af samme tid‖. Middelalderkirkerne er gennem århundrederne blevet ændret af
mange. Det er noget af det, der gør
dem allermest interessante i mine
øjne. Når man kigger rundt i kirken,
kan man prøve at forestille sig de
diskussioner og overvejelser, der er

Byggemøde

skulle tømreren udluse rammerne og
skifte ødelagte hjørnebånd. Lysekronerne skulle istandsættes af gørtleren.
Døbefonten af brændt ler med relieffer af Thorvaldsen var sat i stand i
1980. Fonten blev besigtiget af Nationalmuseet, som vurderede, at fonten
er i god stand; men at nogle mindre
afslag burde repareres. Reparationerne af to afslag og nymaling af baggrunden kunne laves af malermesteren. Reliefferne repareredes af konservator. På altertavlens relief var
limfarven delvis slidt bort, desuden
mangler Kristus et par fingerspidser.
Relieffet skulle støves af og retoucheres af konservatoren. Sandstenstavlen
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gået forud for ombygninger og fornyelser. En af vores overvejelser var;
hvilket gulv skal vi lægge i sakristiet.
Der var enighed om, at gulvtæppet
skulle væk og bræddegulvet ikke
skulle repareres. Vi fandt derfor frem
til prøver og priser på røde teglfliser.
Og vi vidste ikke, at vi kunne have
sparet os det besvær. Da bræddegulvet blev taget ud, åbenbarede der sig
et gammelt rødt teglgulv af munkesten. Der manglede godt nok en del
sten, som var blevet fjernet, da trægulvets strøer blev lagt; men murermesteren skaffede nye (gamle) munkesten. Det nygamle gulv har pyntet
meget i sakristiet. Og fundet af et
gammelt, brugbart gulv glæder mig
meget. Ingen har kunnet sige, hvor
gammelt gulvet er; men hvis nogen
har tid og lyst, kan man ofte få svar,
hvis man går i arkiverne og læser
regnskaber og breve.
Kirken har, som de fleste middelalderkirker, været udsmykket med masser af kalkmalerier. I Jungshoved er
man stødt på dem både i 1941 og
1962. Det er derfor altid med en vis
spænding, man går i gang med at
rense og kalke. Lidt nyt dukkede der
da også op; men heldigvis (for økonomien og tidsplanen) ikke særlig meget. Det eneste ‖nye‖ er, at vrængemasken over prædikestolen fik et øre.
Foruden egentlige motiver har man
haft en del ornamenter og lignende
dekorationer. I sakristiet fandtes sådanne spor: Blågrå kønrøgskalk på

ribberne og rød kalkning med hvide
påmalede streger (fuger).
Maleren opdagede, at den grå dør til
begravelseskapellet i tårnrummet
tidligere har været malet i to nuancer
med en vandret deling godt en meter
over gulvet. Når man kiggede godt
efter på væggen kunne man ane den
samme, vandrette deling. Den har
sikkert passet med det forrige stoleværks ryg- og vægpanelers højde. For
mig er den slags bygningshistoriske
opdagelser noget af det, der gør arbejdet med gamle huse interessant.
Kirkens gulv er af teglfliser. Ottekantede, gule fliser og små røde kvadratiske. Den belægning blev vidt udbredt
i 1800-tallet, og til min glæde er den
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lette at læse. Men
nu blev de retoucheret, så de er lettere
læselige. Altertavlen
har for øvrigt ført en
omflakkende tilværelse: I 1799 blev
den flyttet ned bag i
kirken, og i dens
sted kom et vindue
med gardin for. Da
Thorvaldsen havde
skænket baronen
relieffet, blev den
taget frem og brugt
som ramme. Kerubhovedet ovenpå
gesimsen er fra 1866.
Hvem lavede arbejdet?
Den største entreprise var naturligt
nok murerens. Det er ikke muligt at
få faste priser på arbejder som dette,
hvor ingen kan forudse, hvor galt
eller godt det vil gå. Murermester
Benny Pedersen og jeg gennemgik
kirken sammen og satte nogle retningsvisende arbejdstimer på opgaverne. Det viste sig, at vi ramte ret
godt, da det heldigvis gik godt med
kalkningen. Der var to andre pænt
store entrepriser: Malerne fra Jørgen
og Birthe og konservatorerne fra Nationalmuseets Bevaringsafdeling.
Derudover har følgende været med
ved restaureringen: Jungshovedtømreren, Gørtler Hans Wang, Filtenborg
El, Orgelbygger Sv.E. Nielsen og
Frombergs glarmesterafdeling.
Kragevig, den 6. april 2010
Peter Bering

nu helt synlig, idet den gamle løber er
sendt på pension.
Altertavlen med Thorvaldsens relief
skulle jo holde fødselsdag. Og det
gjorde det. Relieffet, forestillende
‖Kristus i Emmaus‖, blev fuldført i
efteråret 1839 og skænket som julegave til familien Stampe på Nysø.
Relieffet er nu blevet renset og malet
med hvid akrylfarve og hvid limfarve. Da kirken var i brug igen Julen
2009, lykkedes det at fejre 170 året.
Altertavlen er meget ældre end relieffet. Den er lavet o. 1590 af ‖Baarse
Herreds Snedker‖. Der, hvor relieffet
sidder, har sikkert været seks felter
med tekststykker. Indramningen er
bevaret: Fodstykket, storsøjlerne og
storgesimsen er originale. Ved restaureringen i 1985 blev senere overmaling fjernet, og de ældste og sikkert oprindelige farver og inskriptioner afdækket. De to vers fra Paulus
første Brev til Korinterne var ikke for
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Juletræsfesten 2009
Godt nok nærmer foråret & sommeren sig
endelig, men vi vil alligevel give et lille
resumé af årets juletræsfest 2009, som
traditionen tro blev holdt 3. juledag i
Jungshoved Forsamlingshus.
Vi var mange - i alt 75 børn og voksne som hyggede og dansede om det store,
flotte træ, som også denne gang blev
skænket af Torp fra Dyremarken.
Julemanden sang, underholdt og delte
godteposer ud. Vi ville forsøge os med
lidt sund mad i stedet for at servere de
traditionelle pølser, og de hjemmelavede sunde sandwich produceret af Birgitte
Escherich smagte herligt. Der var også
godt gang i salget af "kaf & kag" til favorable priser.
Nogle savnede dog alligevel pølserne blandt andet vores gæve musikanter – så
pølserne kommer nok tilbage til næste
julefest - evt. i selskab med nogle mindre

sandwich/boller. Så forhåbentlig kan vi
næste gang stille alle tilfreds.
Uden de mange sponsorater og bidrag fra
lokalbefolkning og firmaer i Jungshoved
og Præstø kunne festen slet ikke afholdes,
og jeg vil på festkomitéens vegne sige alle
givere en meget STOR tak.
Specielt takker vi flg. firmaer for de flotte
sponsorgaver til det populære amerikanske lotteri: Sportigan, Torvegrillen, Kabyssen, Præstø Boghandel, No 53, 4720,
Engelbredt, 4MA2002, Lykke Cykler,
Sjip & Sjap, Tante Grøn, Jungshoved
Tømreren, Cool Tea, Nuskin.
Vi ses forhåbentlig til Juletræsfesten
2010 ....... og lover, at vi i år vil bestræbe
os på at komme rundt til Jungshoveds
borgere i god tid for at sælge billetter og
modtage de kærkomne bidrag.
Forårshilsner på juletræskomitéens vegne
Connie Laurberg/Stavreby

JIF’s fastelavn
på skolen
Der var ikke mange
denne gang:
18 børn til 2 tønder,
Men det gik godt
og alle havde et par
hyggelige timer.
mvh max
Lille tønde: Dronning Sofie Hansen, 9 år, Ammendrup, Konge: Alex
Christoffersen, 6 år, Ammedrup. Stor tønde: Dronning: Tata Sissoko,
10 år, Bøget. Konge: Martin Nielsen, 12 år Præstø
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En arbejdsplads på Jungshoved (17)
Butikken summer-time.dk
på Bønsvigvej. Og
ikke kun fandt, vi
faldt også fuldstændig for egnen, skov
og vand næsten i
baghaven. Og så er
der godt nok ―højt
til loftet‖, når man
kommer inde fra
stenbroen!
Ganske kort tid efter
overtagelsen af huset, som vi døbte
―Troldegården‖,
begyndte vi at få
tanken om, at det kunne være spændende at prøve at skabe en forretning
―af en eller anden slags‖ – et sted her
langt ude på landet, hvor lokale samt
sommerhusgæster kunne smutte forbi, slå sig ned i haven, nyde en kop
kaffe eller finde en lille ting til hjemmet eller haven.
Der blev talt meget, der blev tænkt
meget, og der gik tid, for Jens var
ikke rigtig klar til at slippe sin virksomhed inde i København, som jo
trods alt fungerede fint på 27. år. På
den anden side var de mange timers
kørsel ved at være opslidende, tid der
kunne bruges her i den skønne natur,
vi bor i, så virksomheden i København bliver solgt i december 2008.
Første spadestik til butiksbygningen
blev taget i starten af 2009, og så gik
det ellers slag i slag, hårdt arbejde

Juni 2009 slog vi dørene op for vores
sommerbutik på Bønsvigvej 16. Hermed blev en efterhånden mangeårig
drøm realiseret.
Per (Bergstrøm, red.) kommer oprindeligt fra Århus kanten, arbejdede en
årrække som rekvisitør på forskellige
københavnske teatre og er i dag pædagog i Bo og Naboskab i Præstø.
Jens (Videbæk, red.) er født og opvokset på Amager, havde et par frisørsaloner i det københavnske, og da
det gik hedest for sig, var der 14 medarbejdere.
Det hektiske storbyliv blev efterhånden afløst om drømmen om det gode
liv herude på landet, langt fra stress
og jag, med dybde i udsynet både
mentalt og visuelt.
År 2000 – efter mange års søgning –
fandt vi stedet, ―gamle Jennys‖ hus
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baseret på selvbyg, men dog godt
hjulpet af tømrermester Christian
Reinhold, Smidstrupvej. Undervejs
skulle der også lige findes varer til at
komme i den knap 100 m2 store butik.
Vi valgte temaet ‖gode ting til hjem,
have og mave‖, og så var det bare
med at finde diverse leverandører.
Det lykkedes, så da vi slog dørene op
for første gang 19. juni, havde vi
proppet butikken med nye og gamle
møbler, brugskunst, gaveartikler, sæber, dufte, lanterner, delikatesser og
ganske meget mere. Vi har også vores

rygtedes, at der starter et nyt mikrobryggeri ikke ret langt herfra –
hvad er så mere naturligt, end at deres
øl kan købes her?
Og vi fik travlt – rigtig travlt i højsæsonen. Hvor havde det været dejligt,
hvis vi havde haft et par
―tilkaldevikarer‖ – det var godt nok
svært at nå det hele, når der indimellem stod 30-35 kunder på én gang.
Det lykkedes også en enkelt gang
simpelthen at glemme et par kunder,
som havde bestilt kaffe og kage. Kagen fik de, men kaffen… Gudskelov
blev det bare taget med et godt grin,
alle kunne jo se, at her var rygende travlt. Men skulle der nu
være et par stykker blandt jer
læsere, der med kort varsel –
primært i weekender – kunne
springe til, hører vi meget gerne
fra jer. Send en mail til summertime@jubii.dk
Vi vil selvfølgelig fortsat gerne
udvikle konceptet i butikken. En
del er allerede kommet med gode forslag til nye varer, men sidder der én med en god ide, eller kender man nogen, som kender nogen,
der fremstiller ét eller andet, gerne
lokalt, så send en mail.
Vores åbningstider kan ses på vores
hjemmeside www.summer-time.dk
samt på opslag ved butikken. Skulle
der være ønsker om at besøge os uden
for disse tider, kan det som regel altid
lade sig gøre. Skriv en mail, eller ring
29 36 37 26 – så finder vi ud af det!

lille cafe, primært udendørs, her serveres kaffe/te, god kage samt sandwich, juice og is.
Efterhånden har vi fået kontakt med
forskellige lokale kunsthåndværkere
og kunstnere, så huset fungerer også
som galleri, indimellem også udstilling af egne værker, som bliver skabt
i løbet af de mørke vinteraftner. I
2010 vil her også findes produkter fra
Kultivator, et lokalt netværk af lokale
fødevareproducenter, ligesom det er
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Stafetten (12)
Tilbageblik over Stavreby gennem 63 år
Af Benthe Pedersen
se Kirke. Vi har fået
2 børn. To piger,
som nu er 49 og 59
år.
Efter vi blev gift,
lærte jeg mange
mennesker at kende
herfra, gennem Hans
og gennem mit arbejde.
Om søndagen, når vi
gik tur ned til havnen, stod alle de ældre mennesker ved
deres huse og i haverne. Nogle sad på
bænke eller sad på hegnet til haven.
Og så fik vi en sludder med dem. Det
var rart, og det kunne sagtens tage en
times tid eller mere at komme ned til
havnen. F.eks. Hjalmar og Hansigne,
de stod da gerne ret op og ned i søndagstøj, hun med fint søndagsforklæde på og Hjalmar med piben i munden. Hun stod og vred hænderne foran forklædet, hvorfor ved jeg ikke.
Eftermiddagskaffen havde vi medbragt ned til havnen, hvor vi sad ved
et langt bord med bænke og nød kaffen. Børnene legede og gyngede,

Jeg sidder her i min lille stue og tænker på Stavreby dengang og nu. Det
er 63 år siden, jeg kom hertil. Jeg
kom ud på Jungshoved central, en
telefonomstillingscentral, og der lærte
jeg Hans at kende. Han spillede fodbold, og jeg spillede håndbold. Så det
har ført os sammen til et langt liv.
Dengang jeg kom herned fra Kirkebjerg central mellem Roskilde og
Ringsted, da kendte jeg ingen mennesker. Og så var det jo jeg lærte Hans
at kende. Vi blev gift i 1950 i Undlø-
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Billede fra vores sølvbryllup

imens vi drak kaffen. Det kunne godt
tage en 2-3 timer.
Hans´s mormor og morfar var ringer
og graver ved Jungshoved kirke. Da
morfaren døde, fortsatte Hans´s mormor med at ringe. Da mormoren ikke
kunne mere, blev Hans´s morbror
Otto graver og ringer ved kirken. Da
Otto holdt op, blev Emil og Karen
graverpar deroppe ved kirken. Da de
stoppede, blev det Poul og Emma, der
overtog. Og det er jo dem, der har det
nu. Der er altid fint og pænt deroppe
nu. De bliver rost meget for deres
arbejde.
Præstegården har været lejet ud, efter
den ophørte som præstebolig. Der
boede et par, Uffe og Bodil, i præstegården. De havde tre piger. Den yngste datter hed Astrid, og hun var en
solstråle med stort smil på ansigtet
altid. Hun led af cystisk fibrose og
havde derfor et meget kort liv. Hun

blev bare 6 år. En sætning har for
altid brændt sig fast i mit sind. Astrid
sagde, når de var ude at køre og var
ved at være hjemme, når de kørte
rundt svinget oppe ved kirken: ‖Der
skal jeg snart ligge, mor…‖. Det var,
ligesom om hun havde en fornemmelse af, at hendes liv var kort. Astrid
havde indblik i ting i livet, som vi
andre ikke helt forstod.
Hasse og Annette var også beboere
på præstegården i en periode. De havde tre drenge og en pige. Patrick,
Benjamin, Jakob og Natasja. Når de
havde været ude at fiske ål, skulle
Benjamin bære dem hjem i spanden.
Og så var det jo, at han tabte spanden
med alle ålene. Så siger Hasse:
‖Hvad laver du dog dreng?‖ Benjamin svarede da: ‖Jeg sorboterer ål‖,
og det har vi grint meget ad siden.
Benjamin skulle altid låne Hans´s
gamle blå kasket. Og så var familien i
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København, og Benjamin havde fået
besked på at lade kasketten blive derhjemme. Og så pludselig inde i en
forretning i København vender Annette sig om og ser, at Benjamin har
den her fedtede gamle kasket på.
Børnene skulle være alene hjemme,
og Annette havde sagt, at der var mad
i køleskabet til dem. Så kom Hans
derover, og der var ikke andet end
sild. Og så var det at Hans spurgte,
om de kunne lide slæbesild? Det havde de jo aldrig smagt, så det var en
spændende spise. Hans tog brødet og
den her sild, og så slæbte Hans den
hen ad alle madderne. De havde aldrig fået noget som smagte SÅ godt.
Børneklubben startede i Nådeled i
Jungshoved by. Børneklubben blev
startet sammen med Sonja, som var
Hans Børges kone ovre i præstegården, dengang det stadig var præstepar, der boede derovre. Børneklubben
var på Feddet på sommerlejr i flere år
i træk. Vi har haft utroligt mange dejlige dage derovre. Vi boede bl.a. 3 på
et værelse. Vi var med til at hjælpe til
med børnene - madlavning og gå ture
med børnene, lege og skrælle kartofler, ordne urter til maden.
Vi var som sagt tre, der boede sammen, og når vi skulle til ro om aftenen, legede vi voksne mennesker
‖Herskab og tjenestefolk‖, når vi var
på vej i seng. Kelds mor var den ene,
og så én fra Allerslev og så mig. Vi
legede, os voksne. Vi grinede, og
Sonja bankede på døren, når vi var
for højrøstede. Vi var ved at overgå

børnene i fjantethed. De måtte jo heller ikke larme, altså børnene.
Børneklubben havde også juletræ i
forsamlingshuset. Jeg var julenissemor et år. Og Hans Børge var julenissefar. Børnene kunne ikke kende os.
Jeg havde paryk på og var sværtet i
ansigtet med nissehue og alt, hvad der
hører sig til. Vi læste så en julehistorie for børnene, inden de fik en slikpose med godter.
Stavreby Strandvej nummer 6 hedder
jo Veras hus. Og det hedder Veras,
fordi Vera og Ejnar boede der i mange år. Sikkert 20. Dem har jeg kendt,
fra de flyttede herned. De kom fra
København. De var to usædvanlige
mennesker, men vidt forskellige. Ejnar var meget nede på jorden, hvor
Vera var meget over jorden. Hun
svævede faktisk på en sky. Ejnar bar
hende på hænder. Alt gjorde han for
hende. Han døde jo så, og Vera var
derved alene. Hun savnede Ejnar og
blev ved med at fortælle om det savn.
Så gik jeg op med morgenkaffe til
hende, og det gjorde jeg i mange år.
Senere blev det også til eftermiddagskaffe, og til sidst blev det til aftensmaden, og så blev eftermiddagskaffen
så sløjfet. Først flyttede Stella hjem,
deres ældste datter, hun kunne ikke
lide, at Vera ikke kunne klare sig selv.
Da gik jeg stadig op med mad til Vera. Hvis vi havde gæster, fik Vera det,
vi andre fik. Og så flyttede den yngste
datter hjem. Nu skulle hun nok lave
mad til sin mor. Hun blev der, til Vera
døde. Vera kom dog ganske få dage
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på plejehjem, inden hun døde efter et
langt liv. Jeg har savnet hende utroligt
meget, jeg kunne betro hende alt, og
det kom ikke videre. Hun var en lille
buttet dame, altid i godt humør og
glad. Og så kaldte hun mig altid for
Benthe-pige. Altid råbte hun ‖Er det
dig Benthe-pige?‖ når jeg bankede på
døren. Det var mærkeligt, da andre
overtog huset for få år siden.
For mange år siden, da jeg kom til
byen, havde Hans´s far og mor en
gammel grammofon med en stor tragt
som højtaler. Der holdt de unge mennesker til, udenfor i haven og gården,
og hørte musik og dansede. Der var
altid liv og glade dage deroppe.
Da Hans var nede i frugtplantagen,
var der én der hed Lille Verner. Jamen han var altid i godt humør, og
havde altid en god historie. Og bare
man hørte på ham, blev man i godt
humør. Lille Verner forsvandt fra
Stavreby, da de, der havde plantagen
dengang, flyttede. Han flyttede med
til Nordsjælland.
Så var der desværre her i Stavreby èn mindre
til at sprede godt
humør.
Førhen var der
mange børn i

Stavreby, men jeg ser ikke så mange
mere. Men de må jo være her et sted.
Vi havde også et udtryk for vores
mænd, når de kørte til havnen. De
havde jo blåt tøj på, blå kedeldragter,
og derfor kaldte vi dem ‖De blå
mænd‖. Dem ser jeg ikke mere, der er
ikke mange tilbage af dem.
Sidste år brændte den ene længe på
den gamle præstegård. Den er bygget
op i gammel stil igen. Og den er bygget som et lille sted, hvor man kan
samle sine venner i godt selskab.
Sådan ser livet ud i Stavreby i dag.
Nu er det forår, og sommeren står
parat. Måske ser jeg flere Stavrebyboere, når det bliver sommer. Det glæder jeg mig til.
Og lige en tilføjelse. Så har jeg den
dejligste nabo, man kan ønske sig og
gode genboer.
Livet bliver lettere og lysere med gode venner og naboer.
Benthe Pedersen
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Åbent hus i Jungshoved Skole søndag 28. marts
Flag i hegnet, påskeliljer på trappen
og masser af biler. Så ved man, at der
er åbent hus i den gamle skole.
I køkkenet var der travlhed fra den
tidlige morgen. Her blev lagt dej til
boller, skåret pålæg og smurt rugbrød.
Alt skulle være klar til formiddagskaffen og senere frokostsultne gæster.
I gymnastiksalen myldrede det med
idrætsklædte pensionister, der varmede op til dagens opvisning - først med
armsving og hop, senere med et lille
bæger. Opvisningen trak publikum
ind i salen, og 25 gymnaster viste,
hvad de laver om vinteren. Der blev
vist god og sjov motion, og det var
tydeligt, at alle i sidegevinst får et
godt sammenhold. Tak til Lykke for
hendes fine trænerarbejde.

gymnastiksal har været lukket. Vi har
været glade for deres hop og livlige
stemmer i vinter. De viste en meget
flot opvisning. Imponerende, hvad de
kan med et sjippetov - sikken kondition og præstation. Tusind tak for jeres
medvirken.
I gymnastiksalen havde tegneholdet
udstilling af billeder. I tegnestuen på
første sal fortalte og viste Anette og
Cecilie interesserede tilskuere, hvordan man fremstiller ikoner. Til efteråret arrangeres igen kurser i ikonmaleri. I samme stue havde Lise Særslev
masser af strikkede produkter og inviterede alle til strikkecafé i den kommende vinter. Desuden var knipledamerne flyttet på første sal i dagens
anledning. De arbejdede som altid
flittigt på deres
meget smukke
kniplearbejder.
De ser også ud til
at hygge sig
imens.
Hos strandjægerne blev der hamret og banket for
at lave fuglekasser, og de der
kunne få ørenlyd
fik sig en hyggelig snak om jagt.
Også nedenunder
i vestlokalet kunne man høre om jagt.
Her viste Erik, bueskytte, flotte lokkeænder og -gæs frem, han demonstre-

Efter pensionisterne stod sjippeholdene fra Allerslev klar. De har trænet på
skolen i vinter, da Abildhøjskolens
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rede nogle særlige‖ fløjter‖, hvorpå
kan kunne spille lige den lyd, de for-

af ‖Bladet Jungshoved‖ med udstilling af alle udkomne numre, uddeling
af
restoplag
m.m.
I det tidligere
daghjem udstillede
Vicki
Torstensson
sine malerier. I
den ene stue
havde vi samlet
lidt billeder fra
Jungshoved
malet eller fotograferet af forskellige kunstnere. Den idé
tager vi gerne
op igen til næste
år, da vi er sikre på, at mange flere

skellige fugle siger. ‖Fløjterne‖ bruges sammen med lokkeænderne til at
lokke fugle til. Desuden viste og fortalte han om jagt med
bue og pil. Det var også
muligt at prøve kræfter
med buen. Det var slet
ikke så let. Bueskydning
kræver særlige kvalifikationer, da dyrene skal
skydes på nært hold,
max. 25 m.
I østlokalet var der traditionen tro påskemarked,
hvor alt lyste i påskens
farver, gult, grønt og
lilla. Her var smukke
æg, søde kyllinger og
masser af tøjdyr. Et enkelt hjørne blev optaget
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har spændende billeder fra halvøen,
som man vil vise bare denne ene dag.
Rundt i huset kunne man dagen igennem se børn i alle aldre på udkig efter
papæg, der
var gemt i
små ‖reder‖
rundt i skolens mange
lokaler. Når
man havde
samlet
12
forskellige,
kunne de byttes til en chokoladehare,
og man kunne
deltage i konkurrencen om
et stort påskeæg. Den heldige vinder
blev Maria,
som var feriebarn hos en familie i Allerslev på
Rekkendevej 23. Tillykke med det.
I legestuen blev der klippet masser af
hemmelige og flotte gækkebreve,
som vi håber har indbragt fine chokoladeæg.
På gangen havde JIF en flot udstilling
af billeder fra deres mange aktiviteter,
som foregår i Jungshoved og mange
andre steder, bl.a. på Bosei, hvor rigtig mange Jungshovedborgere svømmer.
Endnu engang en dejlig forårsdag i
skolen, hvor man bliver glad og stolt

over at være en del af så aktivt et lokalsamfund. Alle brugere af skolen
ønskes en god sommer og på gensyn
til vinter. Nu byder vi velkommen til

lejrskoler m.m. Nogle har været her
mange gange før, andre er nye, og vi
ønsker alle et godt ophold.
På styregruppens vegne
Lise Jacobsen
PS: På Jungshoveds hjemmeside kan
du se flere billeder fra Åbent hus. Se
adr. på side 3.
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Med sneplov Jungshoved rundt
er lidt et held, at
Sofus netop denne
dag har sneploven
spændt på traktoren
og skal ud at køre.
Denne vinter har det
været Kenneth Woodham, der med sin
traktor og sneplov
har ryddet Jungshoveds ca. 70 km veje.
Det har været en
stor opgave for ham
at skulle klare denne
opgave alene, men
han har klaret det flot.
Denne dag hjælper Sofus ham. Jeg
har spurgt Sofus, om jeg skal tage
ekstra meget tøj på, men det skal jeg
endelig ikke, siger Sofus. Der er varme i traktoren. Det var lidt af en skuffelse for mig. Jeg troede, at man skulle pakkes ekstra godt ind med trøje,
hue, vanter, støvler og halstørklæde,
når man kørte med sneplov. Det mener jeg at have set på et billede i en
bog, men det var nok i gamle dage, da
man kørte med hest og sneplov. Sofus
kører med en Massey Ferguson traktor med firhjulstræk. Den er mindre
end Kenneths traktor, men har så den
fordel, at den kan komme frem de
steder, hvor den store må give op.
Sofus har aldrig prøvet at køre fast
med sin sneplov. Han ved, hvor der er
grøfter, sten og kloakker, han skal
tage sig i agt for. Sneploven er konstrueret sådan, at den lægger sig ned,

Det er onsdag 10. februar 2010. Endnu en af denne vinters mange snestorme har bevæget sig ind over Jungshoved. Det er mange år siden, at vi har
haft så megen sne, frost og blæst.
Overalt ligger sneen tæt over landskabet med op til en halv meter tykt snelag. Det begyndte allerede med sne
og frost før jul og er fortsat siden.
Fjorden og Noret har været frosset til
længe, og flere steder langs kysterne
kan man se flotte isskruninger, som
de skiftende vindretninger og havstrømme har skabt.
Klokken er omkring 11, da telefonen
ringer hos mig. Det er Sofus Vejmand, som spørger mig, om jeg nogen sinde har prøvet at køre med sneplov. Det har jeg ikke, og det ved han
sikkert også godt, for vi har tidligere
talt om, at hvis vi igen får en vinter,
hvor sneploven skal ud at køre, så vil
jeg mægtig gerne med på en tur. Det
45

hvis den støder på noget stort og
tungt. Tidligere satte man snehegn op
på udsatte steder, men det er man
stoppet med for 15 år siden. Alene på
Jungshoved havde man 347 stk. snehegn, husker Sofus. Det var et stort
arbejde at sætte dem op og tage dem
ned hvert år. Da man begyndte at
have grønne vintermarker, stoppede

have ekstra gas, når der kommer en
snedrive. Det rykker godt i traktoren,
når vi møder en snedrive, men vi flyver igennem dem alle, og sneen står i
skyer efter os. Hu-hej hvor det går.
Det er en rar fornemmelse at vide, at
når vi har været igennem med sneploven, kan folk igen komme frem. Sofus taler flere gange i mobiltelefonen
med Kenneth W., så de kan
koordinere snerydningen.
Når der er store snevolde,
skubber Sofus dem ind på
markerne, så der kan blive
plads til at kaste den næste
sne væk fra vejen.
Efter en tur over Ambæk,
Roneklint, Jungshoved,
Bøged, Stavreby og Smidstrup når vi tilbage til Stenstrup. Det har været en dejlig tur i ‖bladets tjeneste‖, og jeg har
fået udlevet en gammel drengedrøm.
Tak til Sofus for en hyggelig tur.
Knud Jacobsen, Stenstrup

man med at bruge snehegn, hvilket
Sofus er godt tilfreds med.
Vejene som skal sneryddes er delt ind
i tre kategorier: blå, grøn og gul.
Jungshovedvej er en blå
vej. Her er der snerydning hele døgnet. De
grønne veje er veje med
skolebuskørsel. Her er
der snerydning kl. 0422. De resterende veje
er gule veje, som så vidt
muligt også får snerydning i tidsrummet 04 22. Sofus kender ”sine
veje‖, også når det sner.
Så han ved i god tid,
hvornår traktoren skal
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JIF’s historie 1961-1968
Bestyrelsesmøde 22.3.1961 hos Birgitte Gundersen, Over Lyngen. Vi har
vedtaget at afholde ‖12 på stribe‖,
lørdag den 1.4.61. Vi har fundet 12
personer til at medvirke i konkurrencen. Gevinsten er ca. 100 kr. i værdi.
Eghammers Trio spiller.
Generalforsamling 10.10.62 i Jungshoved Forsamlingshus. Nyvalgt blev
Erland Larsen, Hovmarken, Jytte

Bestyrelsen i jubilæumsåret: Formand
Ole Hansen, Bønsvig, Birgitte Gundersen, Jungshoved, Hans E. Nielsen,
Jungshoved, Erland Larsen, Hovmarken, Svend Aage Nielsen, Maglehøjgård og nyvalgte Ida Neerup,
Bønsvig, Bjørn Petersen, Stavreby.
Suppleanter Solveig Andersen, Stavreby og Peder Gundersen, Stavreby.
Revisor Olaf Jensen, Jungshoved
genvalgtes.
Bestyrelsesm ø d e
25.11.63 hos
Hans
Erik
Nielsen, Møllestedet. Der
er så meget at
snakke om til
vores store 50
-års jubilæum.
Ole
(vores
formand)
har
lige læst sin
tale op, som
Vinteren 65-66 (?). Leder: Jytte Jørgensen. Alle billederne til denne artikel er han skal holudlånt af Richard Petersen
de den aften,
Poulsen, Fuglsang, Arthur Rasmus- den er ellers god. Vi starter med kafsen, Stavreby og Svend Aage Niel- febord. Poul Grønager, Kalvehave
skal underholde og spille lidt ved kafsen, Maglehøjgård.
Generalforsamling 9.10.63 i Jungsho- febordet, indtil lommetyv-kongen
ved Forsamlingshus. Formanden af- Tom Miller skal underholde kl. 21.30.
lagde beretning og oplæste regnska- Og vi skal lave en lille konkurrence,
bet, der balancerede med 3.781,50 kr. hvad den går ud på, det kommer senere. Vi ved, det er ulovligt at sælge
og en kassebeholdning på 248,69 kr.
medlemskort ved indgangen, og hvis
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nogen melder os, kommer der en bøde på ca. 100 kr. til hvert bestyrelsesmedlem. Vi er blevet enige om, at i
stedet for at betale, vil vi sidde dem
af, så det bliver spændende. Vi skal
have pyntet lørdag eftermiddag med
kulørte lamper, blomster o.s.v. Vi
tager vores medbragte mad med og
måske en enkelt snaps – det bliver
alle tiders fest.
Jungshoved Gymnastikforenings Jubilæumsfest 30.11.63 i Jungshoved
Forsamlingshus.
Bestyrelsen samledes om eftermidda-

klubdragt (det var crepepapir, så det
måtte strammes op af og til). Den af
os, der var kommet mest på arbejde,
var Erland (Larsen), for han var sat til
at være maler. Vi lavede et skilt til at
hænge nede ved landevejen, der viste,
hvor forsamlingshuset lå, og det fik vi
ros for af mange, som var her for første gang. Da det var gjort, og salen
var færdig, kørte vi hjem igen for at
tage noget andet tøj på og hente maden. Da vi var samlet alle sammen,
gik vi ombord i maden og snapsene
samt øllet. Peder Gundersen var kommet og spiste sammen med os, senere
kom Poul Grønager med sin
mad og Olaf
(Jensen) med
A.H. Ring fra
SBU, og da der
var
rigeligt
med mad fik
han et par stykker. Det gjorde
én af musikkerne også, for de
kom hver for
sig alle 3. Det
blev en munter
spisning, bortset fra at Hans
Erik (Nielsen) gik i pendulfart fra
bordet og ind til telefonen. Da klokken var 20.00, satte Sunshine Trioen i
med en march, og vi gik ind til kaffebordet. Da de var kommet ind og
havde sat sig, rejste formanden (Ole
Hansen) sig og bød velkommen, og

Vinteren 66-67 (?). Leder: Jytte Jørgensen.

gen i forsamlingshuset for at pynte
salen. Vi havde lånt Peder Gundersens kulørte lamper, de blev hængt op
langs væggen fra scenen af og hele
vejen rundt, der blev pyntet på væggen og over scenen med blomster, og
vi havde trukket hvidt og grønt papir
på langs af salen, så det lignede vores
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derefter sang
vi ‖I alle de
riger og lande‖, hvorefter
vi indtog kaffen. Da den
var drukket,
rejste formanden sig og
redegjorde i
korte træk for
f or eni ngens
virke gennem
de forløbne 50
år, og han takkede de indbudte, fordi de Vinteren 68-69 (?). Leder Birthe Prip
var kommet. Det var A.H. Ring fra vi en buket blomster. Skibinges forSBU samt Dansk Idræts Forbund, og mand, Holger Jensen, kom tidligt,
fra PAG mødte Jørgen Karlshøj, fra fordi han ikke brød sig om at holde
Skibbinge formanden Holger Jensen tale, så han takkede os, da han kom,
samt Arne Johansen fra Præstø G., og og derfra fik vi en stor blomsterkurv.
Jørgen Karlshøj mødte også fra Al- Til slut rejste smed Knud Knudsen
lerslev. Først talte A.H. Ring på DIF sig op i sin fulde højde og sagde et
og SBUs vegne, og til slut udbragte par ord, og det var dem, vi manglede,
han et leve for foreningen og overrak- for han talte fra dengang foreningen
te en faneplade i guld fra Dansk blev startet, og til slut udbragte han et
Idræts Forbund, og fra SBU fik vi leve for bestyrelsen af i dag og håbeunionens askebæger i kgl. porcelæn de, at alle ville slutte op til støtte for
med SBU i midten. Derefter talte foreningen og dens arbejde. Det var
Jørgen Karlshøj fra PAG, og vi fik en stort set noget det samme, de øvrige
dirigentklokke, og til slut udbragte talere sagde, og de takkede JGF for
han et leve for de ældre, som havde godt samarbejde i de forløbne år og
ført foreningen frem indtil vores tid, håbede, det måtte vare ved i fremtiog da han havde rejst sig op, talte han den.
for Allerslev Ungdoms- & Idrætsfor- Klokken 21.30 måtte orkestret forlade
ening og overrakte os en flagvimpel. scenen for at give plads til lommetyvDerefter talte Arne Johansen fra kongen Tom Miller. Det var ikke
Præstø Gymnastikforening, derfra fik småting, den herre kunne lave, og det
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ene bifald afløste det andet hele tiden.
Det var fantastisk, hvad han kunne.
Da han havde tryllet og taget af folks
lommer i ca. 40 minutter, gik tæppet
ned, og bifaldet brød løs. Og hvad
han tog fra folk, det fik de igen.
Derefter takkede formanden for gaverne, og til slut sagde han tak til alle.
Så blev salen ryddet omtrent, og derefter gik det lystigt til tonerne af
Sunshine Trioen. Først kl. 4.45 holdt
orkestret inde, men da var de unge
mennesker også godt trætte, for der
gik ikke 10 minutter, før salen var
tom, og så var det slut på alle tiders
fest i JGF. Vi fik en repræsentantmappe fra bestyrer A. Jensen, Jungshoved Forsamlingshus.
Bestyrelsesmøde januar 1964 hos
Hans Erik Nielsen, Møllestedet. Vi
har udtaget nogle sketch, som skal
opføres 22.2.64. Personerne som er
med at spille er: Birgitte og Peder
Gundersen, Jette, Mona og Hans Erik
Nielsen, Erland og Carsten Larsen,
Bjørn Petersen, Svend Aage Nielsen,
Ida og Palle Neerup.
Bestyrelsesmøde 18.10.65 hos Kurt
Poulsen, Tågeholdt. Gymnastikken
starter den 4. november med 1 stort
pigehold, 1 lille pigehold, 1 stort
drengehold, 1 lille drengehold og 1
karlehold. Damerne venter vi med til
efter jul. Medlemskontingentet er
steget, for de aktive med 2,00 kr. og
de passive med 1,00 kr.
Bestyrelsesmøde 26.4.66 hos Ida og
Palle Neerup, Bønsvig. Håndbold

skal begynde for ynglinge damer
mandag den 9.5.66, og for herrernes
vedkommende er det ikke besluttet
endnu. Popbal skal afholdes så hurtigt
som muligt, med musik leveret af
‖The Skyriders‖ en søndag eftermiddag.
Bestyrelsesmøde 7.3.67 hos Kurt
Poulsen, Tågeholdt. Stormvejret har
ødelagt vores ene fodboldmål, og der
må en ny overligger til.
Bestyrelsesmøde hos Ellen og Karlo
Andersen, Jungshovedgården. Vi
blev enige om at afholde ‖Fup og
Fiduser‖ lørdag den 3.2.67. Vi har
fået Niels Chr. Petersen, Roneklint til
at være konferencier, og seks fra sognet til at medvirke. Baltegn skal koste
7,00 kr.
Generalforsamling 9.11.68 i Jungshoved Forsamlingshus. Mogens Lynggård er rejst, derfor ny formand. Erland Larsen valgtes til formand.
Erland Larsen
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Dagli’Brugsen Jungshoved
ning af varer på http://www.fdb.dk/
f db/ ansvar l i ghed/ sund / Si der /
noeglehulsmaerket.aspx.
Niels Poulsen kunne i øvrigt oplyse
om en god start på foråret med et rigtig godt påskesalg i Brugsen, hvilket
vi alle kan glæde os over og være
stolte af.
Butiksrådet og Brugsen ser frem til
vores årlige forårsbebuder, blomstermarkedet, som afholdes ude på Brugsens parkeringsplads fredag den 30.
april og lørdag den 1. maj. Der er
krydderurter, grønsager og udplantningsblomster både til køkken- og
prydhaven. Til glæde fra forår til sent
efterår for børn som for voksne, med
mange spændende sorter til rimelige
penge. Kurt er vanen tro grillmester
også i år og serverer lækker mad direkte fra grillen.
Cykelturen i år arrangeres på Grundlovsdag, lørdag den 5. juni, med start
ved Brugsen kl. 10.00. Kom og oplev
smukke Jungshoved fra den 2-hjulede
rugbrødsmotor – Kom frisk.
Vi håber, at mange vil komme med
til vores sociale arrangementer og få
en sludder med på vejen.
Jette Madsen, Butiksrådet

Butiksrådet har afholdt
årsmøde den 23. marts 2010
Den 23. marts 2010 afholdt Butiksrådet/Dagli´Brugsen årsmøde i Jungshoved Forsamlingshus. Årets gang
blev gennemgået, og omkring 40
mennesker deltog i vores lille arrangement. Vi sagde pænt goddag til
vores nye brugsuddeler Niels Poulsen, som er endnu et lokalkendt ansigt. Brugsen og Butiksrådet er vigtigt
for Jungshoved, fordi det ikke bare er
en butik, men også et socialt midtpunkt. Det var derfor meget dejligt at
se så mange interesserede fremmødte.
Brugsen og Butiksrådet arbejder året
igennem på at gøre Brugsen synlig i
lokalsamfundet med hyggelige sociale arrangementer, bl.a. i foråret med
blomstermarked og cykeltur. Det sociale aspekt er vigtigt i vores lille
samfund, hvor alle kender alle, og der
er en lokal identitet.
I det forgangne år har Brugsen og
Butiksrådet oplyst om klima, sundhed
og om mærkning med ‖nøglehullet‖.
‖Nøglehullet‖ er en garanti for sunde
produkter, hvor der er mindre mættet
fedt, sukker og salt i produktet. Der
kan læses mere om Brugsens mærk-
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JUNGSHOVEDKALENDER
Torsdag 13.maj

Kl. 8 Hornfisketur fra Stavreby Havn

25.-28. maj Afhentning af storskrald over hele Jungshoved
Tirsdag

1. juni

Kl. 19. Lokalrådets generalforsamling

Lørdag

5. juni

Cykeltur fra Dagli’Brugsen

Lørdag

12. juni

Kl. 9.00 Strandjagtforeningens fugleskydning

Tirsdag

15. juni

Udflugt. Pensionistforeningen

Onsdag

23. juni

Kl. 20. Slotsbanken. Skt. Hans aften

Lørdag

10. juli

Loppemarked i Jungshoved Forsamlingshus

8.-12. aug.

Pensionistforeningens tur til Prag

17. juli

Kl. 13. JIF’s sommerfest

Lørdag

Søndag 22. aug.

Friluftsgudstjeneste ved Ugledige Sø

GUDSTJENESTER
Søndag

23. maj Jungshoved: 9.00

Allerslev: 10.30

Mandag 24. maj Jungshoved: Ingen

Allerslev: Ingen

Søndag

30. maj Jungshoved: 10.30

Allerslev: 9.00

Søndag

6. juni

Allerslev: 10.30

Søndag

13. juni Jungshoved: 9.00 Jesper Blomgren

Allerslev: Ingen

Søndag

20. juni Jungshoved: 10.30

Allerslev: 9.00

Onsdag

23. juni Jungshoved: 20.00 Skt. Hansgudstj.

Allerslev:

Søndag

27. juni Jungshoved: Ingen

Allerslev: 10.30

Søndag

4. juli

Jungshoved: 10.30

Allerslev: 9.00

Søndag
Søndag

11. juli
18. juli

Jungshoved: 9.00 Jesper Blomgren
Jungshoved: Ingen

Allerslev: Ingen
Allerslev: 10.30 Jesper Blomgren

Søndag

25. juli

Jungshoved: 9.00 Jesper Blomgren

Allerslev: Ingen

Søndag

1. aug.

Jungshoved: Ingen

Allerslev: 10.30

Søndag

8. aug.

Jungshoved: 9.00

Allerslev: Ingen

Søndag
Søndag

15. aug. Jungshoved: Ingen
22. aug. Jungshoved: 10.30

Jungshoved: 14.00 Familiegudstj.

Allerslev: 10.30
Allerslev: 14.00
NB: Friluftsgudstj. + medbragt
madkurv
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