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Kære læsere 
Så kan vi igen byde velkommen til 

sommerudgaven af JUNGSHOVED, 

og det har været en sand fornøjelse at 

skrive om alle de aktiviteter, der fore-

går på vores dejlige halvø. Lige fra 

redaktørens tur rundt på vejene for at 

samle affald (suk!) til JIF’s SOM-

MERFEST og KULTURDAGEN i 

september, hvor halvøen kommer til at 

syde og summe af  liv. Se det foreløbi-

ge program for dagen på midtersiderne 

– lige til at trække ud. 

Ud over de ”faste” indlæg, som vi altid 

sætter stor pris på, har vi denne gang 

bl.a. modtaget en meget interessant 

artikel om drivkvasernes historie og 

deres betydning for ålefiskeriet, ikke 

mindst i denne del af landet. Og så har 

Emil på 8½ skrevet en herlig artikel 

om, hvordan det er at være barn på 

Jungshoved, og det er ikke kedeligt! 

Vi har igen modtaget et par debatind-

læg, hvilket vi er vældig glade for og 

håber fortsat at gøre. I den forbindelse 

vil vi gerne slå et slag for Lokalrådets 

hjemmeside  på www.jungshoved.net, 

der udover at give en masse gode og 

relevante oplysninger om vores lokal-

samfund også giver mulighed for at 

debattere aktuelle og relevante spørgs-

mål af fælles interesse. Hvis du ikke 

allerede har været inde på hjemmesi-

den, så prøv det! 

Husk også aktiviteterne i vores dejlige 

kirke. Sankthansbålet tændes igen i år på 

slotsbanken med forudgående gudstjene-

ste og ”cafe” i Rejsestalden, og igen i år 

vil der blive afholdt Aftentårngudstjene-

ste i begyndelsen af september (se guds-

tjenestelisten). Og så er det lille skib un-

der korbuen blevet restaureret. Kig ind, 

og se hvor fint det er blevet! 

Redaktionen ønsker alle en rigtig god 

sommer! 

Merete Siegumfeldt, Stavreby 

KONTAKT: 

Jungshoved Lokalråd Chr. Bjørn Andersen 44 94 01 19  

Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth 55 99 90 06 

Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 

Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 

Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen 55 99 13 42 

Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05  

Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 

Amatørfiskeforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24  

Forsamlingshuset Birgit Jørgensen  55 99 90 56 

Brugsen Magnus G. Rasmussen 55 99 90 20 

Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net 

JIF’s hjemmeside www.jungshoved-if.dk 

Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Da det første blad skulle udkomme i 

2005, skulle det naturligvis have et 

navn. Den daværende formand for 

lokalrådet, Per Onsberg, foreslog da, 

at bladet kort og godt kunne hedde 

JUNGSHOVED, og derved blev det. 

Man kunne måske tro, at det velklin-

gende navn havde sin oprindelse i 

noget så glamourøst som navnet på 

en kongesøn, en vikingehøvding el. 

en gravhøj, men sådan er det slet ik-

ke. Læs her den rigtige forklaring, der 

er helt nede på jorden – ja, nærmest 

skuffende… 

Jungshoved (Verificeret) 

Jungshoved, (1220 Iumshosz, 1231 

Junxhouæth), 1. led Jung måske et 

navn på (en del af) halvøen, af glda. 

*jung ’morads, hængesæk’, beslægtet 

med ordet eng, 2. led hoved, om et 

kystfremspring, vist ved Slotsbakke), 

halvø nær Præstø, der strækker sig ud i 

Fakse Bugt. Det jævne, frugtbare mo-

rænelandskab omkring Jungshoved 

By når 18 m.o.h. og afgrænses af lave 

kyster med strandskove og pynten 

Jungshoved længst mod øst. Sommer-

husområder findes ved Bønsvig Strand 

i øst og ved Roneklint i nord. I sydvest 

skærer et dalsystem med Jungshoved 

Nor sig ind i landet. På nordsiden lig-

ger hovedgården Jungshoved og ved 

mundingen Jungshoved Kirke og 

Slotsbakke med voldstedet af borgen 

Jungshoved. 

Det kon-

g e l i g e 

borgan-

læg Jungs-

hoved nævnes første gang i Kong Val-

demars Jordebog fra 1231. Det er for-

modentlig opført i 1100-tallet som et 

led i Valdemar 1. den Stores kystfor-

svar mod venderne. Borgen blev del-

vis ødelagt under Svenskekrigene og 

frasolgt kronen i 1664, hvorefter den 

ca. 1714 blev nedrevet. Ud for borgen, 

ved indsejlingen til Jungshoved Nor, 

er der fundet flere undersøiske pæ-

lespærringer. (Kilde: Den Store Dan-

ske encyklopædi) 

*** 

I sidste nummer af bladet bragte vi en 

opfordring fra Kirsten Hansen, Jungs-

hoved, om ikke at smide affald i natu-

ren. En af de sidste dage i marts må-

ned gik jeg turen Stenstrup, Smid-

strup, Hovmarken, Jungshovedgaard, 

Stenstrup, en tur på ca. 4,5 km. På 

denne strækning opsamlede jeg: 14 

stk. slikpapir, 14 forskellige stykker 

papir, 13 stk. plastikemballage, 11 

stk. cigaretemballage, 9 øldåser, 9 

forskellige plastikstykker, 4 stk. 

batterier, 3 stk. plastikflasker, 3 stk. 

affyrede nytårsraketter, 3 stk. øl-

kapsler, 2 stk. knuste flasker, 2 stk. 

alufolie, 1 stk. skumgummi og 1 

stk. hel ølflaske. Totalt 86 stk. af-

fald. Den sidste del af turen på Hov-

marken var stort set uden affald – 
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måske havde Kirsten el. en anden 

affaldssamler været her før mig. Jeg 

tror ikke, at den beskrevne rute  er 

særligt ramt af affald – tværtimod, 

men 1 stk. affald pr. ca. 50 meter 

opsamlet fra den ene vejside – det 

er da tankevækkende. Så vi genta-

ger Kirstens opfordring om ikke at 

smide affald i naturen, og hvis man 

ser noget, så at samle det op. 

*** 

I efteråret 2008 søgte lokalrådet på 

Jungshoved om at få del i nogle af de 

forårsløg, som kommunen havde til-

budt landområderne. Vi fik 6.000 

blomsterløg, som i dette forår har lyst 

op og skabt glæde overalt på Jungsho-

ved. Vi har fået en masse dejlige bille-

der, men vi har desværre ikke plads til 

at vise dem i dette nummer. 

*** 

Ved ”Åbent Hus” på Jungshoved Sko-

le d. 29. marts fangede jeg dette møde. 

Knipleholdet havde traditionen tro 

deres arbejdende værksted i Daghjem-

mets hyggelige dagligstue. Mange 

interesserede stoppede op og fik en 

snak med de fingerferme knipledamer. 

En af dem var sognets præst, Torben 

Møllenbach, som efter gudstjenesten i 

Jungshoved Kirke besøgte ”Åbent 

Hus” på skolen. Teksten i kirken hav-

de denne søndag været Mariæ Bebu-

delse. En af knipledamerne, Anette 

Jensen, kunne derfor med særlig glæ-

de vise Torben Møllenbach, at hun 

netop nu var i gang med en billedknip-

ling med Mariæ Bebudelse som mo-

tiv. Torben mente, at Anette derfor 

mindst måtte have de 9 mdr. til at fær-

diggøre sit arbejde i! 

*** 

Holger Andersen, Bønsvig, fortæl-

ler, at de første svaler landede man-

dag d. 20. april på tagryggen af hans 

staldbygning. 

De var i fin form efter deres lange og 

farefulde flyvetur fra det sydlige Afrika. 

Holger kunne igen i år byde sine sva-

ler velkommen med åbne staldvindu-

er og reder, som han havde gjort for-

svarligt fast. 

*** 

I det forløbende år er bladet JUNGS-

HOVED blevet omdelt af Joachim 

godt bakket op af hans forældre, Maj-

Affald Tid 

Æbleskrog 1 måned 

Aviser 3-12 måneder 

Cigaretskod 1-5 år 

Tyggegummi 5 år 

Dåser 10-500 år 

Plastikposer 100-1.000 år 

Glas 4.000-100 mio. år 

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening   
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britt og Per.  Joachim har nu ønsket at 

stoppe med omdelingen af bladet, og 

vi siger derfor stor TAK for din og 

dine forældres store indsats. 

Vi har spurgt Bøgestrøm Skole, om 

de har lyst til og mod på at stå for den 

fremtidige omdeling af bladet. Det 

har de heldigvis sagt ja til, og med 

dette nummer af bladet starter de på 

opgaven bistået af flere voksne. Vi er 

glade for at byde de friske drenge fra 

Bøgestrøm Skole velkommen til de-

res nye arbejde. Tag godt imod dem! 

*** 

I sidste nummer af bladet fortalte vi 

i ”Løst og fast” om et skolebillede 

som Ida Nerup, Bønsvig, havde fra 

skolen på Over Lyngen. Billedet er 

fra 1920/21. På billedet ses blandt 

andre:  

Nederste række: fra venstre nr. 1: 

Far Jens Petersen, nr. 5: Rich på 

Lynggården. 

2. række: nr. 1: faster Else, nr. 2: 

Ester Mikkelsen, Strandgården, nr. 

3: Emmy Andersen,  nr. 4: Rigmor 

Larsen, Fjellebro. 

3. række: Marta Rasmussen, Bøget, 

Meta, (Frede Jensens kone). 

4. række: nr. 1 fra højre: Ejnar Ras-

mussen, Bøget. 

Lærerinden er frk. Christiansen. 

Måske er faster Else den eneste, 

som lever endnu. Hun bor i Bårse 

og er 94 år. 

Knud Jacobsen 

Stenstrup 
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Vi gør holdt ud for Stavreby Strand-

vej 54. I 1960 el. 61 solgte den da-

værende ejer, Carl Andreassen ejen-

dommens jord til Gladsaxe kommu-

ne for 58.000 kr. Her på dette smuk-

ke område ud mod Bøgestrømmen 

skulle der bygges en skole for børn 

med særlige vanskeligheder. Inden 

handelen kunne afsluttes, ville kom-

munen have undersøgt badevandets 

kvalitet. Holger mener nu ikke, at ret 

mange har taget egentligt havbad 

her, men godkendt blev det. 

Byggeriet af skolen blev påbegyndt 

i 1967 el. 68, og i 1971 stod den 

nye Bøgestrøm Skole klar til at 

modtage de første elever. Skolen er 

opført i de allerbedste materialer – 

alle mure er bygget af røde tegl-

sten, og alle tagene er belagt med 

røde tegl. Skolen er tegnet af arki-

tekt Sander Olesen, og den dag i 

dag opleves byggeriet som et kvali-

tetsbyggeri, der fint tilpasser sig 

landskabet. 

Charles husker, at man i den første 

tid talte meget om, at med sådan en 

skole på stedet, så var det nok slut 

med, at folk på Jungshoved kunne 

have deres ting i fred. ”Men der 

har aldrig været noget”, siger Char-

les. ”Det har været de sødeste og 

høfligste børn, man kan tænke sig”. 

Charles har tit mødt skolens elever, 

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 am-

tets vejvæsen i 25 år. 

Med på farten har vi også denne gang Charles Rasmussen fra Over Lyn-

gen. Charles har boet alle sine 86 år på Jungshoved. Han har det meste af 

sit liv arbejdet som fisker og i mange år også som minkavler. 

Charles og Holger er begge blændende fortællere med en fantastisk hu-

kommelse. 

Med Holger på farten (8) 
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når de har været på tur til Stavreby 

Havn. ”Har I nogen sinde været 

inde og se Bøgestrøm Skole”, spør-

ger Holger. Jeg siger, at jeg da har 

været der et par gange, og Charles 

når slet ikke at svare, før sognets 

tidligere lillebilsvognmand svinger 

sin Mercedes årgang 1956 ind på 

den lille vej, der fører ind til Bøge-

strøm Skole. 

Nu får vi så en lille rundvisning på 

skolens parkeringsplads. Én gang 

vognmand altid vognmand! 

Efter vores lille visit på Bøgestrøm 

Skole triller vi ad den smukke vej, 

som løber langs med Bøgestrøm-

men hen forbi ”Vagns Havn” og 

videre hen til den tidligere skovfo-

gedbolig ved Bøged. 

Den sidste skovfoged her var Emil 

Frederiksen. Han stoppede om-

kring 1950. I dag er ejendommen i 

privat eje, men man bydes velkom-

men med venlige skilte og god mu-

lighed for at komme helt ned til 

vandet i bil. 

Stedet var tidligere et velbesøgt 

udflugtsmål med traktørsted og 

udskænkning. De sidste, der drev 

Bøgestrøm Skole 

Den tidligere skovfogedbolig ved Bøged 
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stedet, var Martha og Henrik Ras-

mussen. De sluttede med den uden-

dørs servering i slutningen af 50er-

ne. Det var også her, at  Jungsho-

ved Husmandsforening holdt sine 

årlige skovture. 

Charles husker også den årlige fug-

leskydning, som blev afviklet her. 

Når der kom skibe forbi, råbte gdr. 

Niels Rasmussen, Bøgedgården: 

”Hold inde med skydningen”. Man 

skød med Remingtonrifler, model 

1866. Det var de rifler, der havde 

afløst de forladergeværer, som de 

danske soldater havde brugt i krigen i 

1864. 

Et stykke ude i vandet er der en sten, 

som man kalder ”Kræmmerstenen”, 

fortæller Charles. Navnet på stenen 

kommer af, at det var her, de lokale 

kunne sælge deres varer, så som æg, 

kød og grøntsager, til de skibe, der 

lagde til ved stenen ude ved sejlren-

den. Ofte medførte skibene også va-

rer, som egnens folk kunne købe. Det 

kunne være tøj, sæbe, kamme, spejle 

o. lign. 

Charles fortæller, at hans farfar hav-

de en 26 tons stor yacht, 

som sejlede fra Bøged 

til København med æg, 

levende høns, grøntsa-

ger m.m. Stedet har i 

det hele taget i mange 

år været en af Jungsho-

veds vigtige forbindel-

sesnerver til den store 

verden. 

Ved skovfogedboligen var der en 

træbro, og herfra kunne passagerer 

og gods blive roet ud til skibene, 

som lå for anker i sejlrenden ca. ½ 

km ude fra kysten. To af de skibe, 

der tidligere besejlede stedet, var 

hjuldamperne ”Flora” og ”Zampa”. 

”Flora” var bygget i 1851 og besej-

lede ruten Kbh.-Sydsjælland-

Falster-Lolland. ”Zampa” var byg-

get i 1856 og besejlede samme ru-

te. I 1864 blev ”Zampa” i en kort 

periode chartret som troppeskib af 

den danske regering. 

Flora 

Resterne af den gamle landgangsbro  
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Digteren H. C. Andersen fortæller 

et par steder i sine dagbøger om 

sine sejlture mellem København og 

Bøged. Onsdag d. 22. april 1863 

skriver han. ”Uvis om jeg skulde 

gaae over Land eller til Søes til 

Christinelund. Veiret var godt sag-

de man og kaldte paa mig 4 ½; jeg 

gik ombord på Zampa. Det tog til 

at blæse. En Englænder fra Ham-

borg, der engang havde været sam-

men med mig på Föhr laante mig 

sin pels. Søerne gik mere og mere 

stærk, det blev stormende Veir, og 

jeg var uvis, om jeg ikke skulde 

gaae med til Vordingborg for at 

komme i Land ved Broen. Imidler-

tid gik jeg dog i land ved Bøget, 

hvor der var en rivende Strøm, Ro-

erkarlene maatte springe i Vande, 

da vi idelig drev paa Grund. Kjørte 

alene paa aaben Dagvogn i Storm 

og Regn, der faldt som Hagl i An-

sigtet og naaede henimod eet 

Christinelund, hvor jeg blev hjerte-

lig modtaget, talte me-

get og var træt. Stor-

mende Veir. 

Onsdag d. 3. August 

1864 skriver H. C. 

Andersen i sin dagbog 

følgende: ”Oppe halv 

sex, det var Bygeveir, 

dog bestemte jeg mig 

til at gaae med Damp-

skibet ”Flora” til 

”Bøget”. Vi havde en 

Deel  Regn og stærk 

Sø; flere Damer og Herrer var sø-

syge, jeg slap; der var mindre stille 

at komme i Land vet ”Bøget” end 

da jeg forrige Gang var her. Da det 

blæste saa haardt var der Ingen 

som ventede mig, altsaa ingen 

Vogn sendt, jeg gik med Dagvog-

nen og fik de andre Pasagereres 

Tilladelse til at Kudsken kjørte om 

af Christinelund og satte mig der-

af…”  

Efter besøget ved den tidligere 

skovfogedbolig kører vi gennem 

Bøgedskoven forbi Fyrgården og 

Zampa i Bøgestrømmen 

Nutids stavemåde er Bøged. HCA skrev 

Bøget. Her gælder begge stavemåder... 
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Standgården. Turen er ved at være 

slut. 

Efter en rask lille rundvisning inde 

på Lynggården vender Holger bi-

len mod Charles’ hus på Over Lyn-

gen 9. Vi nyder alle synet af de 

stynede popler langs med vejen. 

De er ved at være en sjældenhed. 

Tidligere stod de langs de fleste 

veje på Jungshoved og markerede 

vejenes forløb. Ved den tidligere 

skole møder vi Anna, som er ude at 

gå en tur. 

I denne artikel er anvendt uddrag fra 

”H. C. Andersens Dagbøger” (DSL 

1972) – venligst tilsendt os af Poul 

Juel Jensen, Brøndby, samt oplysnin-

ger fra ”DFDS 1866-1991” af Søren 

Thorsøe m. fl. Flere af billederne, der 

optræder i artiklen, er optaget efter 

turen. 

Jeg siger tak til Charles og Holger 

for en rigtig dejlig tur. I næste 

nummer besøger Holger og jeg 

sommerhusområdet i Bøged ved de 

to gårde, Fyrgården og Strandgår-

den. Med på denne tur har vi vogn-

mand Erik Nielsen, Jungshoved. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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Planter på Jungshoved (3) 

Når jeg bliver bedt om at fortælle 

om baggrunden for min interesse 

for orkideer, svarer jeg gerne, at det 

for det første er smukke og interes-

sante planter, og dernæst, at de of-

test vokser i smukke og spændende 

naturområder. Det første er naturlig-

vis lidt af en smagssag, og jeg må 

tilstå, at jeg i udlandet har fundet 

orkideer så specielle steder som på 

gamle kirkegårde og i grusgrave… 

Men hvad angår overdrevet nær 

stranden ved Bønsvighoved Skov kan 

der vist ikke være to meninger om, at 

det er et usædvanligt smukt sted, som 

bekræfter mit generelle synspunkt. 

I maj måned vil en tur gennem sko-

ven ned mod stranden byde den be-

søgende på tre orkide-arter. Mellem 

træerne vil man allerede fra begyn-

delsen af måneden kunne se  Tynd-

akset Gøgeurt (Orchis mascula).  Det 

er en op til 30-40 cm høj og rank 

plante med rødviolette blomster og 

bladene, som sidder i roset, er oftest 

plettede. Den vokser mellem træerne 

i muldrige og gerne lidt fugtige områ-

der, og den er den første af vore orki-

deer til at blomstre. Jo mørkere den 

står, jo senere – ofte hen i juni – vil 

den blomstre. Den vokser sammen 

med og blomstrer samtidig med den 

røde Lærkespore, og ved første øje-

kast kan de to planter let forveksles. 

Tyndakset Gøgeurt er i øvrigt – i 

hvert fald i Østdanmark – en af vore 

mest almindelige orkideer. 

Når skoven begynder at åbne sig 

ned mod stranden, møder man et af 

de smukkeste overdrev, man kan 

tænke sig.  Hen imod slutningen af 

maj, er der her helt fyldt med orkide-

Orkideer ved Bønsvig 
Tidligere overbibliotekar Carsten Koch, Vordingborg, har en stor viden om 

orkideer og er samtidig en dygtig fotograf. Carsten Koch havde i dette forår en 

flot udstilling af sine orkidebilleder på Vordingborg bibliotek. Vi er glade for, at 

han også vil fortælle dette blads læsere om disse fantastiske planter, som man 

kan nyde synet af i Jungshoveds natur. 
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er, og området indrammes på  denne 

tid af blomstrende Hvidtjørn. Her 

træffer vi de to andre orkideer: den 

første til at blomstre er Maj-Gøgeurt 

(Dactylorhiza majalis) og kun lidt sene-

re kommer Salep-Gøgeurt (Orchis mo-

rio). Maj-Gøgeurt er en meget mere 

robust plante end Tyndakset Gøgeurt, 

men har ligesom denne oftest pletter 

på bladene, som sidder op ad stæng-

len. Også den kan blive op til 30- 40 

cm. høj. Som voksested foretrækker 

den fugtige enge og moser, og – selv-

om den mange steder er truet af afvan-

ding – er den også en af vore mere 

almindelige orkideer. 

Salep-Gøgeurten er forholdsvis let at 

kende fra Maj-Gøgeurt, idet den har 

nogle karakteristiske striber på kron-

bladene, ligesom læben er mere af-

rundet i formen. Endelig er den i al-

mindelighed mere spinkel og mindre 

end Maj-Gøgeurt – ofte kun omkring 

15-20 cm. 

Salep er et stof som udvindes af or-

kideers rodknolde, og det er fra æl-

dre tid blevet anvendt som bl.a. el-

skovsmiddel. I vore dage kan man i 

Sydeuropa og især i Tyrkiet risikere 

at støde på Salep som ingrediens i is! 

Dette på trods af, at orkideerne lige-

som i Danmark er fredede planter. 

Begge de sidstnævnte orkideer er 

almindeligvis røde, men farverne 

kan variere utroligt meget, som bil-

lederne af Salep-Gøgeurt viser. 

Den forholdsvis store bestand af 

denne orkide, som er meget sjælden i 

Danmark, er bl.a baggrunden for at 

dette enestående naturområde er un-

der overvågning af Skov- og Natur-

styrelsen, således at trusler, fra f.eks. 

tilgroning og tilførsel af gødning 

ikke kan forekomme. 

Tekst og foto: Carsten Koch 
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Den 29. 

april var 

der dia-

logmøde 

på Jungs-

hoved sko-

le for alle 

borgere på 

Jungshoved.  

Der var tre politikere tilstede, lokalrå-

dets bestyrelse og interesserede borge-

re, i alt omkring 50 personer. Da refera-

tet fra mødet ikke er godkendt i skri-

vende stund, vil det kun blive omtalt 

kort, hvad der blev diskuteret på mødet. 

Der var indlæg fra politikerne om 

sager, der var indsendt af lokalrådet i 

forvejen, blandt andet omkring lokal-

rådets kompetencer og funktion, samt 

kommunens intentioner med og ind-

dragelse af lokalrådene. Miljøgodken-

delse af Lynggårdens biogasanlæg, 

bekymring omkring Bønsvig-

Stavreby vandværk, adgang til Bøn-

dernes Egehoved, vedligeholdelsen af 

Jungshoved Skole, offentlig transport 

på Jungshoved og trafikale forhold på 

vejene, samt etablering af sundheds-

stier på Jungshoved var andre punk-

ter. 

Politikerne opfordrede borgerne til 

at komme med motiverende hø-

ringssvar, både som lokalråd og 

som borger, til den nye kommune-

plan. Der blev nedsat to arbejds-

grupper på dialogmødet: Én om-

kring udarbejdelse af forslag til 

vedtægtsændringer for lokalrådet 

(tages op på Borgermøde den 11. 

juni), og en anden arbejdsgruppe, 

der skal arbejde med høringssvar 

ang. kommuneplanen. 

Der er valg til bestyrelsen på Borger-

mødet den 11. juni, så der kan i skri-

vende stund ikke oplyses mødedatoer 

for efteråret, da dette besluttes, når ny 

bestyrelse skal konstitueres. Mødeda-

toer og ny bestyrelse bliver annonce-

ret på www.jungshoved.net 

Til mødet vil vinderen af billed-

konkurrencen ”Mit Jungshoved”, 

som hjemmesiden har haft kørende 

siden sidste nummer, også blive 

kåret. Vinderbillederne vil ligele-

des kunne ses på hjemmesiden. 

Der er lagt links til kommuneplan-

forslaget, som har høringsperiode 

indtil den 26. juni, på hjemmesiden 

www.jungshoved.net 

Her er der også mulighed for at 

komme med synspunkter og debat-

tere omkring emnet. Der bliver 

samlet op på det hele af lokalrådet, 

og sendt høringssvar til kommu-

nen. 

På vegne af lokalrådet 

Ann Helen Stangbye Madsen 

Jungshoved Lokalråd 
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Lokale billedkunstnere efterlyses 
I forbindelse med KULTURDAGEN på Jungshoved, lørdag den 5. septem-

ber 2009, skal der være udstilling i gymnastiksalen på Jungshoved skole. I 

den forbindelse efterlyser vi billeder. Maler, tegner eller fotograferer du, og 

har det på en eller anden måde relation til kulturdagens tema "jord", så kon-

takt os. Vi vil gerne fremvise Jungshoveds kreative sjæle og inspirere andre. 

Henvendelse til Ann Helen på www. jungshoved.net eller ring 24 45 85 81  

Motions-/sundhedsstier på 

Jungshoved 
Vordingborg kommune har en 

sundhedspolitik samt vision om at 

være blandt de førende m.h.t bor-

gernes sundhed og trivsel i 2015. 

Lovgrundlag 
§119: Kommunalbestyrelsen har 

ansvaret for ved varetagelsen af 

kommunens opgaver i forhold til 

borgerne at skabe rammer for en 

sund levevis. 

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen etab-

lerer forebyggende og sundheds-

fremmende tilbud til borgerne. 

Vordingborg Kommunes sundheds-

politik skal inspirere borgeren til en 

aktiv realisering af de livsmulighe-

der, der fører til sundhed. Forandring 

mod en sund livsstil kræver altid en 

egen indsats. 

Da undertegnede er meget inspireret 

af sundhedsstierne ved Stege (se bil-

leder s. 16), vil jeg gerne have mulig-

hed for i samarbejde med andre 

jungshovedbeboere samt nedenståen-

de parter at arbejde for at få etableret 

sundhedsstier på Jungshoved. Ud fra 

ovennævnte vision og sundhedspoli-

tik omkring Vordingborg kommune, 

mener jeg, at der er basis for at få 

sådan et projekt i gang. 

1) Vordingborg kommune, blandt 

andet repræsenteret ved Susanne 

Rosenild (natur- og sundhedsvejle-

der ved Vordingborg kommunes 

sundhedscenter i Stege) 

2) De lokale lodsejere 

3) Skov og naturstyrelsen/lokale grøn-

ne partnerskaber 

4) Friluftsrådet 

Ved det nyligt overståede dialog-

udvalgsmøde med politikerne fik 

jeg at vide, at Vordingborg kom-

mune behandler sager vedrørende 

den nye kommuneplan i løbet af de 

næste 8 uger. Jeg vil derfor forsøge 

at få det med ind i kommunepla-

nen. MEN DET ER SVÆRT AT 

VÆRE ALENE OM DET! 

Hvem vil være med til at arbejde 

for etableringen af sundhedsstier 

på Jungshoved? Interesserede be-

des henvende sig til 

Nina J. Balslev, 

medlem af Jungshoved lokalråd 

Duevangen 5 

4720 Præstø 

Mail: nij@privat.dk 
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JIF – sommerfest 
Husk vores årlige sommerfest!! 

I år foregår det 

den 11. juli kl. 13.00.  

Der vil være fodbold- og landliggerstævne. 

Fest om aftenen med helstegt pattegris m/tilbehør og musik. 

Pris: kr. 125,00 for aftenfesten – for dagen kr. 150,00. 

Tilmelding til Maj Britt: 31 22 51 65 eller Jette: 55 99 86 56 

Sundhedsstierne ved Stege 
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Bestyrelsen i Jungshoved Idrætsforening  (JIF) 

Formand: Majbritt Nielsen, Rosagervej 9,4720 Præstø 

Næstformand: Jette Martinsen, Mislehøjvej 2,4720 Præstø 

Kasserer: Henriette Leithoff, Egelyvej 9 B, 4720 Præstø 

Sekretær: Pernille Nielsen, Adelgade 81, 1. sal, 4720 Præstø 

Øvrige: Kurt Andersen, Jungshovedvej 53, 4720 Præstø 

 Jan Roholte, Mønvej 86, 4720 Præstø 

 Max Olsen, Mislehøjvej 4, 4720 Præstø 

Suppleanter : Carina Kristoffersen, Egebjergvej 26, 4720 Præstø 

 Jens Martinsen, Mislehøjvej 2, 4720 Præstø 

 

Udvalgsformænd: 

Basket  Henriette Leithoff og Carina Kristoffersen 

Volley Max Olsen 

Fodbold Jan Roholte 

Svømning Majbritt Nielsen 

Badminton Majbritt Nielsen 

Billard Kurt Andersen 

Styregruppen Jette Martinsen 

Traktortræk Henriette Leithoff 

Sommerfest Majbritt Nielsen, Jan Roholte og Kurt Andersen 

Hjemmeside Max Olsen 

Pressechef Jette Martinsen 

Bladet Jette Martinsen 

Jungshoved Idrætsforening 
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NORCUP 

JIF´s baskethold for drenge var i 

påsken af sted til NorCup i Hjør-

ring. Træner Anders Skjønaa og en 

forælder var fra onsdag til lørdag 

af sted med 9 drenge (årgang 94 og 

95). NorCup er et tilbagevendende 

stævne for baskethold i Danmark 

og andre nordiske lande – i år var 

det 27. gang. Der var i år  4-500 

deltagere fra Danmark, Norge og 

Irland, og der var deltagende hold 

fra mini’er til voksne, drenge og 

piger, damer og herrer. 

Det var første gang, vi havde et 

hold af sted til stævne. De tog af 

sted onsdag den 8. april fra Lundby 

station, og så ventede 6½ times 

togkørsel med et par skift under-

vejs. Humøret var højt, da de skul-

le af sted, og tiden i toget gik upro-

blematisk med almindelig snak, 

kortspil og læsning. Også i blade 

som forældrene måske ikke er vi-

dende om, at drengene allerede er 

interesseret i… 

Ankomst til Hjørring onsdag aften; 

aftensmad og indkvartering i eget 

klasselokale på den lokale skole. 

Udover sovesal så blev lokalet i de 

efterfølgende dage fortrinsvis brugt 

til indtagelse af enorme mængder 

slik og sodavand samt afslapning. 

Heldigvis var 3 hovedmåltider om 

dagen en del af stævnepakken, så 

de fik også almindelig mad. 

Der blev de følgende dage spillet i 

alt 6 kampe, og drengene vandt de 

5. De kæmpede fantastisk flot og 

blev mere og mere koncentrerede 

omkring deres spil. Udover de dag-

lige kampe stod den også på 2-3 

træningspas dagligt. Undervejs så 

de desuden massevis af flot basket 

fra andre hold på alle niveauer. 

Dette inspirerede vores drenge på 

en positiv måde m.h.t. vigtigheden 

af opvarmning og koncentration, 

som de også kan bruge i træningen 

fremover. På trods af drengenes 

flotte kampresultater blev de ”kun” 

nr. 5 i deres pulje p.g.a. regler om 

måldifference, fordi de tre bedste 

hold i puljen alle havde tabt til hin-

anden. Og det gav drengene en god 

fornemmelse, at de trods alt havde 

besejret vinderholdet i deres ind-

byrdes puljekamp. 

Der var en fantastisk stemning 

drengene imellem på turen, og der 

var heller ingen sure miner over, at 

hjemkomsten fra Hjørring lørdag 

aften efter sidste finalekamp slutte-

de på Lundby station kl. 01.20 ef-

ter endnu en LANG togtur hjem. 

Alle var trætte, men glade, og hav-

de haft en rigtig god oplevelse 

sammen. 

Carina  Kristoffersen 

JIF BASKETBALL 
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Basketsæsonen slutter dog på en 

uheldig måde med flere manglende 

træninger efter brand i Præstø Hal-

len den 15. april, men vores egen 

afslutning med BasketNight i JIF 

klubhuset d. 15.-16. maj vil foregå 

som planlagt med masser af pizza, 

sodavand, chips og slik (forsøger 

med et sundt tiltag som frugt og 

vand også) samt spil, musik, film 

og hygge, dog uden de planlagte 

besøg af andre hold og miniturne-

ring lørdag, da vi skulle have brugt 

Præstø Hallen til dette. 

Jungshoved Idrætsforening står 

desværre i samme uheldige situati-

on som andre brugere af Præstø 

Hallen, at vi ikke ved, hvornår gen-

åbningen af hallen kommer til at 

foregå, men det foreløbige bud er 

efter nytår 2010.... 

Vi i Jungshoved IF er, som de an-

dre brugere af Præstø Hallen, ME-

GET frustrerede over denne ud-

melding, da vi bruger hallen både 

til basketball og badminton, og det 

kommer for os til at betyde, at vi 

ingen træningsmuligheder har ved 

start af den nye sæson efter som-

merferien. Jungshoved skole kan 

desværre ikke bruges til basket 

træning, men måske kan den bru-

ges til nogle af vores badminton-

spillere? 

Vi frygter derfor, at vores spillere i 

både basket og badminton måske 

finder andre steder end lokalt i 

Præstø at dyrke deres idræt. Det 

ville i værste fald betyde, at vi må-

ske må lukke helt ned for basket, 

da det kan være meget tungt at 

skulle starte helt op fra bunden 

igen. Vores ønsker for næste sæson 

var netop det modsatte: at vi øn-

sker at øge mængden af hold og 

tilbud til spillere i alle aldre. Dette 

for at kunne fastholde vores nuvæ-

rende spillere i klubben og tiltræk-

ke nye, unge spillere til basket, der 

er et rigtig godt alternativ til fod-

bold og håndbold, med masser af 

gode oplevelser både på og uden 

for banen. 

Vi arbejder i øjeblikket på at finde 

en løsning og vil opfordre alle inte-

resserede i basketball til at tjekke 

vores hjemmeside igen i august, 

hvor vi håber at have rigtig godt 

nyt om træning i næste sæson, så vi 

kan byde velkommen til både nye 

og gamle spillere. 

På egne og Jungshoved IF´s vegne 

Basketkoordinator og suppleant 

Carina  Kristoffersen 

Brand i Præstøhallen 
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JIF Veteranfodbold 

Jungshoved Veteranfodboldhold 2009 i den nye spilledragt. 

Bagerst fra v.: Jan Roholte, Dennis Leitoff, Tonny Nielsen, Brian Hjort 

Knudsen, Poul Henning Nielsen, Kim Weinrich, Claus Geertsen, Ole 

Beck, Steve Martinussen, Bjørn Madsen. 

Forrest: Toni Andersen, Lars Hyltoft, Michael Bruhn, Ole Hemmingsen, 

Karsten Pedersen, John Poulsen og holdleder Erland Larsen. 

Erland Larsen 

Holdleder. 

 

Vi har nu spillet 5 kampe i foråret. 

Vundet 4-0 over FK Sydsjælland 

05 (Fladså), spillet uafgjort 1-1 

med Præstø og Langebæk Allian-

cen 1 (Stensved), tabt 2-3 til Vor-

dingborg 1 og 1-3 til Nyråd. 

 

 

Vi har fået nyt tøj, både spilledragt 

og overtrækstøj, af Kim Weinrich, 

TERMOLUX vinduer og døre. Vi 

kan nu repræsentere JIF på en flot 

og ens måde. Tak for det, Kim! 
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JIF – Volleyball 
Se her – vi har plads til dig! 

Vi starter igen onsdag den 2. september 

Vi spiller på Klosternakkeskolen onsdag kl. 20.30 – 22.00, og vi ville øn-

ske, at der var nogle flere, som vil spille. 

Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt. Det går ikke vildt til, og vi 

er både herrer og damer i alderen 16-65 år. 

Er du interesseret, 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 nogle flere, som har lyst 

at komme og spille, da vi kun har volley i JIF i Præstø. 

Med venlig hilsen JIF 

Max, telf. 55 99 81 12, mobil 20 98 89 38 

Lørdag den 14. marts afholdt 

Jungshoved Idrætsforening bad-

mintonafslutning i Præstø Hallen. 

Der var tilmeldt 14 doubler, heraf 

4 dame-doubler. Der var spillere 

fra Fladså, Næstved, Jungshoved, 

Bårse og Præstø. 

Herrerne var fordelt på 2 puljer, 

alle spillede 5 kampe. 

Pigerne var i en pulje for sig. Her 

var det Louise og Anne, der vandt, 

og som nummer 2 kom Sidse og 

Anne-Mette. 

I herrerækken blev Toni og Morten 

vindere med PH og Mogens som 

nummer 2. Der var flere drabelige 

kampe med far og søn på hver side 

af nettet. 

Sportigan i Præstø havde sponso-

reret fjerbolde og JIF præmier til 

første- og andenpladser, samt en 

fighter præmie. Denne gik til 2 

friske fyre fra Næstved, som hur-

tigt var klar til at hjælpe, da der 

kom et sidste øjebliks-afbud. 

Denne hyggelige dag blev afsluttet 

med fælles spisning i hallens cafe-

teria. Lone havde igen lavet meget 

lækker mad, denne gang kamsteg 

med kartofler og rødkål. 

1000 tak Lone for maden, og tak 

til alle for en god og positiv dag. 

En særlig tak til Sportigan og JIF. 

Anne Mette Petersen  

Badminton 
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Så fik vi overstået dilettantforestillin-

gerne! Det var jo med mange nye folk 

på forskellige pladser, men det var et 

team, der fungerede godt, hvilket var 

dejligt at se, når man kom over til de-

res øveaftener. Fremmødet til vores 

forestillinger var ikke så godt, som vi 

kunne ønske os, men vi kan kun sige, 

at man gik glip af et godt stykke og 

nogle gode præstationer af aktørerne. 

Men ok, det løber rundt økonomisk – 

men heller ikke mere. 

Så nu må vi sætte vores lid til et godt 

loppemarked. Det er jo de to eneste 

arrangementer, vi har, som gerne 

skulle give lidt overskud, så vi kan 

vedligeholde og forskønne vores 

gamle hus. Vi har løbende indsamlet 

effekter til loppemarkedet igennem 

året, og vi fortsætter indtil den 4. juli, 

hvor loppemarkedet afholdes. Så hvis 

I har “lopper” på loftet eller i udhuset, 

så kontakt os på tlf. 55 99 93 06 

eller 55 99 91 62. Så vil vi hjælpe jer 

enten ved at være ved forsamlingshu-

set på et aftalt tidspunkt eller med evt. 

afhentning. 

Så skal der igen lyde en stor tak til 

pensionistforeningen for deres hjælp. 

Vi har igen fået slebet og lakeret vo-

res gulve. Det er kun to år siden sidst, 

men den gulvmand, vi havde hyret, 

var ikke sin opgave voksen og levere-

de noget juks, men nu skulle det være 

i orden. Nok om det, for efter sådan 

en omgang kommer der jo en del støv 

over det hele, som så skal vaskes 

væk. Og det er der, pensionistforenin-

gen siger: “Vi kommer og hjælper 

jer!” Det er da dejligt – ikke? TAK! 

Skulle I komme forbi huset, vil I se, 

at vi har fældet pæretræerne foran 

huset. Det var et frygteligt svineri 

med alle de nedfaldspærer i ind-

kørslen. Ligeledes er der fældet tre 

bøgetræer, som var gået ud. Det er 

tanken at plante nye bøgetræer, da 

en del af området er fredskov. Flere 

steder rundt om huset er der sat 

blomsterløg. Det var løg, som Lise 

Jacobsen ringede og spurgte, om vi 

var interesserede i. Vi sagde selv-

følgelig ja tak, og lige nu blomstrer 

de om kap med alle de andre løg-

vækster, som blev lagt i jorden her 

på Jungshoved. Det er bare flot. 

Igen vil jeg sige: Brug vores for-

samlingshus til jeres fester, og vær 

med til at bevare det. 

P.b.v. 

Tonny Vang 

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

HUSK!!! 

Loppemarked i forsamlingshuset lørdag den 4. juli kl. 9-14. 

Ring 55 99 91 62 eller 55 99 93 06 for modtagelse 

eller afhentning af “lopper”. 
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Foreningen afholdt sin årlige gene-

ralforsamling den 6. april. Vi hav-

de den glæde, at der kom 72 af vo-

res medlemmer. Generalforsamlin-

gen var overstået på mindre end ½ 

time. Foreningen er fortsat med: 

Formand Karen Carlsson, kasserer 

Jette Reiter, i bestyrelsen er desu-

den Bent Olsen, Kirsten Hansen, 

Hanne Rasmussen, og som 1 sup-

pleant blev valgt Einar Geertsen. 

Vi havde inviteret borgmester Hen-

rik Holmer til at komme og fortæl-

le lidt om den nye storkommune. 

Der blev snakket om bl.a. etable-

ring af Fjordgården og det evt. nye 

byggeri af et plejehjem på Abildhøj 

bakken. Borgmesteren havde lys-

billeder med, der fortalte en hel del 

om kommunen, og hvordan den 

arbejder. Efter fremvisning af bille-

derne og diverse kommentarer var 

der mulighed for at stille spørgs-

mål. Klokken 17.30 fik vi smørre-

brød, og kl. 19.00 spillede vi sæso-

nens sidste banko. 

Af arrangementer i sommer frem til 

oktober er der en sommertur til Bir-

kegårdens Haver. Middagen spises 

på Bromølle Kro. 

I august tager vi 5 dage til Berlin, og 

så er det september, hvor vi starter 

banko op igen (7. september), og den 

26. september har vi høstfest (som er 

for alle). Vi får lidt god mad og sene-

re en svingom. 

Husk også, at der spilles petanque 

ved idrætspladsen hver tirsdag kl. 

13.30!  

Foreningen håber på, at der vil 

komme lidt flere til banko i vinter, 

det var lidt småt sidste vinter. Det 

er jo det, vi skal tjene lidt ekstra 

på. 

Med venlig hilsen, 

Pensionistforeningen 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 

kan gøre det ved at indsætte et beløb på vores konto i Møns Bank i 

Præstø,  

konto nr. 6140-0004064737  

eller ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i  

Dagli´Brugsen i Jungshoved, når man tager et blad. 

På forhånd tak 

Også en stor tak til de, der siden sidste nummer har støttet os med 

1.091 kr.! 
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Børnene var på skattejagt i hele 

skolen for at hjælpe hønemor med 

at finde sine kyllinger. Skattejagten 

blev vundet af Sigurd Hansen, til-

lykke til Sigurd, som vandt et stort 

påskeæg. 

Her er nogle glimt fra en dejlig dag 

i skolen. 

Jungshoved Skole 
Åbent hus i Jungshoved Skole 29. marts 2009 

Sigurd laver påskehare 
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Der har ligget en borg … 

hvis nogen skulle være i tvivl, så 

har graver Poul Hansen, beviserne. 

Igennem rigtig mange år, ja helt tilba-

ge i forældrenes tid, har Poul haft 

øjnene åbne, når han gik tur langs 

stranden rundt om slotsbanken. Hele 

kysten fra Stavreby til Sandvig har 

været fredet siden 1974, men højvan-

det fjerner jævnligt materialer fra 

strandkanten og afdækker dermed 

sporene ef-

ter tidligere 

beboere på 

slotsbanken. 

Det er efter-

hånden ble-

vet til en 

spændende 

samling af 

teglsten, res-

ter af kakler, 

krukker og 

fade, glas, 

knækkede 

kridtpiber, 

søm, beslag m.m., som har ligget os 

skvulpet i strandkanten. 

Poul fortæller, at der formodentlig 

har været udskibningssted vest for 

slotsbanken, hvorfra man – da slot-

tet blev brudt ned – har sejlet tegl-

sten m.m. til genbrug i Vording-

borg. Der ligger stadig en del 

“tabte” sten i vandet, hvilket man 

kan være heldig at se ved kraftigt 

lavvande. 

Der har som bekendt været gravet 

ud på slotsbanken, ligesom Poul 

ganske tydeligt husker, da folk fra 

Nationalmuseet i 1980 gravede på 

marken bag graverboligen og fandt 

resterne af en middelalderlandsby, 

mens museets dykkere fandt velbe-

varede rester af en pælespærring i 

vandet ud for banken. Desværre har 

der aldrig været penge til at fortsætte 

udgravnin-

gen. Natio-

nalmuseet 

har i øvrigt 

undersøgt 

Pouls sam-

ling og lagt 

beslag på en 

del fund, 

ligesom man 

på Sydsjæl-

lands Muse-

um i Vor-

d i n g b o r g 

kan se ting, 

som Poul har samlet op i strandkan-

ten. 

Det er spændende, når historien 

pludselig bliver håndgribelig. På 

bladet siger vi tak, fordi vi fik lov 

at kigge ind. 

PS. Hvis der er andre, der har sam-

let spændende ting, som vi må vise 

og skrive lidt om, hører vi gerne 

fra jer. 

Merete Siegumfeldt 

Udsnit af Pouls samling 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
Marts-juni 2009 

Kirkebil 
I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop kaffe 

(eller te) og en snak efter højmessen. 

Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én 

gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til 

denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrange-

menter i Allerslev Præstegård og Jungshoved Rejsestald.  Det koster 5 kr. at be-

nytte 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  

 Allerslev Jungshoved 

2. s.e. trinitatis 21. juni Ingen 10.30 

Skt. Hans 23. juni Ingen 20.00 

3. s.e. trinitatis 28. juni 14.00 Ingen 

4. s.e. trinitatis  5. juli 9.00 10.30 

5. s.e. trinitatis 12. juli 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

6. s.e. trinitatis 19. juli Ingen 10.30 Jesper Blomgren 

7. s.e. trinitatis 26. juli 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

8. s.e. trinitatis 2. august 10.30 Ingen 

9. s.e. trinitatis 9. august Ingen 10.30 

10. s.e. trinitatis 16. august 9.00 Ingen 

18. august 19.30 Aftentårngudstj.  

11. s.e. trinitatis 23. august Ingen 10.30 

12. s.e. trinitatis 30. august 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

1. september 19.00 Indskr. konfirm.  

13. s.e. trinitatis 6. sept. 9.00 10.30 Høstgudstjeneste 

8. september  19.00 Aftentårngudstj. 

14. s.e. trinitatis 13. sept. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

15. s.e. trinitatis 20. sept. Ingen 10.30 
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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 

Samtlige ansatte i begge kirker holder 

deres ugentlige fridag om mandagen. 

 

Sankthansaften 

Igen i år bliver sankthansbålet tændt 

på slotsbanken ved Jungshoved Kir-

ke (hvis vejret tillader det). 

Som tidligere år afholdes der guds-

tjeneste i kirken kl. 20.00, hvorefter 

der vil være mulighed for at købe 

kaffe, te, kage m.v. i Rejsestalden. 

Indtægterne herfra går som tidligere 

til velgørende formål. 

Bålet tændes kl. ca. 21.30. 

 

HUSK OGSÅ 

Aftentårngudstjenesten torsdag den 

8. september kl. 19.00. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten senest to hverdage efter fødslen. 

Man skal medbringe: Den gule fødselsanmeldelse fra sygehuset, forældre-

nes dåbs- eller navneattester, en eventuel vielsesattest eller – hvis foræl-

drene ønsker fælles forældremyndighed uden at være gift – en omsorgs- 

og ansvarserklæring. 

DÅB 
Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved 

dåb eller ved navngivelse. I begge tilfælde henvender man sig til sogne-

præsten. Præsten skal bruge begge forældres dåbs eller navneattester samt 

vielsesattest, hvis den foreligger. Ved dåb skal man desuden have navn og 

adresse på mindst tre faddere. En gudmor eller gudfar er også fadder. Man 

skal være døbt for at være fadder og skal være over konfirmationsalderen 

(men behøver ikke at være konfirmeret). 

VIELSE 
Vielsesdato og kirke skal aftales med præsten, hvor der også oplyses om 

papirer og aftales tid for samtale. 

DØDSFALD 
Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten i afdødes bopælssogn, der 

i forbindelse med meddelelsen aftaler det videre forløb med de efterladte. 

SOGNEBÅNDSLØSNING 
I Danmark behøver man ikke at være ”medlem” af det sogn, man bor i. 

Man kan løse sognebånd til et andet sted, hvor man føler sig mere hjem-

me. I praksis er det præsten og ikke kirken, man knytter sig til ved en sog-

nebåndsløsning. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den 

sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til. 

KENDT FÆLLESGRAV 
Der er nu på kirkegården gjort plads til Kendt Fællesgrav – både til urne-

grave og til kistebegravelser. Kendt Fællesgrav er en gravplads, hvor 

gravstenene er af ens størrelse og nedfældet i grønsværen. Nærmere op-

lysninger kan fås ved henvendelse til graveren. 

Kirkenyt 
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– eller ’Trinitatis’, som det også 

hedder. 

Bortset fra søndagene så er der i 

løbet af sommeren og efteråret in-

gen af de mange ekstra helligdage, 

som vi bl.a. kender fra forårets på-

ske- og pinsedage. 

De mange søndage fra sidst i foråret 

frem til advent kaldes med et latinsk 

ord  for trinitatis-tiden. Det betyder 

noget i retning af ’tre-enighed’. De 

’tre’, der her udgør en enhed, er 

Gud Fader, sønnen Jesus og hellig-

ånden. Går man i kirke i denne peri-

ode, bærer præsten efter gammel 

tradition en grøn messehagel. 

Her fortælles historierne om Jesu 

vandring fra hjembyen Nazareth 

frem til Jerusalem, og Jesus fortæl-

ler her bl.a. lignelsen om ”Den for-

tabte søn”, om ”Det mistede får”, 

”Bjergprædikenen”, og om da han 

gjorde fiskeren Peter til en af disciple-

ne. Alle fortællingerne handler om 

”hans liv”, om menneskers liv, om 

hvad de skulle gøre, og hvad de i 

stedet sommetider gør. 

Den overordnede tanke er, at nu – 

sommer og efterår – ”gror” det frem, 

der blev ”sået” i julen med Jesu fød-

sel, påsken med hans opstandelse og 

pinsen med helligånden, og det vok-

ser og modnes ligesom på landman-

dens mark for at bære frugt og blive 

høstet og taget med hjem. Den grøn-

ne farve skal således forstås som 

håbets og vækstens farve. 

Er man interesseret i at høre mere, 

er der rig mulighed for at følge 

med i sommerens og efterårets 

gudstjenester. 

Torben Møllenbach 

Sommerens og efterårets gudstjenester 
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I de snart 30 år, jeg har haft som-

merhus her på Jungshoved, har jeg 

ved flere lejligheder besøgt kirken 

og i de senere år undret mig over, 

at der ikke blev gjort noget ved den 

lille fine bark, der hænger i kirken. 

Da min hobby er af maritim karak-

ter, og da jeg før har restaureret 

nogle modelskibe, tog jeg kontakt 

til Bente Wermuth, formand for 

menighedsrådet, og tilbød at sætte 

skibet i stand. 

Bente og jeg aftalte, at jeg skulle 

udføre arbejdet, hvilket viste sig at 

være en stor omgang. Alt stående 

og løbende tovværk skulle fornyes, 

master og ræer renses for gammelt 

lak og snavs, ligeledes dæk og 

dækshuse. Skibet skulle også ma-

les, og under rengøringen af skro-

get fandt jeg ud af, at skibet hed 

INGEBORG. 

Et kirkeskib kan give mange tan-

ker. Det minder mig om livet – en 

lang sørejse, hvor vi sejler hver 

Kirkeskibet i Jungshoved Kirke 
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Ferie: 
Jeg holder ferie 6.-26. 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, vielser, og her skal man også henvende sig angående 

begravelser. 

Torben Møllenbach 

Aftengudstjeneste og en tur op i  kirketårnet 

vores sejlads – nogle dage i sol og 

medvind, andre dage i stormvejr og 

med høj sø – og en dag ender vores 

livs sejlads, og vi må fortøje en 

sidste gang. 

Nu hænger  barken ”INGEBORG” 

igen på sin plads, og jeg glæder 

mig til at gå i gang med det andet 

skib, en tremastet fuldrigger, 

”MARCUS”. 

Poul Bendsen, Bønsvig Strand 

 

Torsdag 8. sept., kl. 19.00 har alle interesserede mulighed for at besø-

ge Jungshoved Kirke og komme en tur med op i kirkens tårn. Har 

man ikke før set sit sogn fra kirkens tårn, har man således mulighe-

den denne aften. 

Aftenen indledes med en aftengudstjeneste, og gudstjenesten er tilrettelagt 

således, at den slutter, mens aftnen stunder til, og er vejret klart, skulle 

man kunne nå at få et glimt af solnedgangen ud over de høstede marker og 

det bakkede landskab. 

Efter gudstjenesten og turen i kirketårnet er menighedsrådet i Jungshoved 

vært med lidt godt at spise og drikke i Rejsestalden. Alle er velkomne, og 

det er gratis at deltage. 



  

33 

Selvom der er lang tid til konfirma-

tionerne i foråret 2010, så vil jeg 

allerede her minde de kommende 

konfirmander og deres forældre 

om, at forberedelsen begynder først 

i september, og at konfirmationer-

ne 2010 finder sted i Jungshoved 

Kirke 2. maj og i Allerslev Kirke 9. 

maj. Begge søndage begynder 

gudstjenesten kl. 10.30. 

Nærmere besked om tilmelding til 

konfirmationsforberedelse, om 

hvor det skal foregå og andre prak-

tiske ting, får 7. klasserne på 

Abildhøjskolen inden sommerferi-

en. 

Herunder ses dette forårs konfir-

mander en tidlig forårsmorgen i 

indkørslen til præstegården i Al-

lerslev. 

Man er i øvrigt velkommen til at 

kontakte mig efter nærmere oplys-

ninger på tlf. 55 99 60 17. 

Torben Møllenbach 

Næste sæsons konfirmander 

Teatertur 
 

Allerede nu vil vi gøre opmærksom på, at vi til næste forår planlægger 

endnu en teatertur til København. 

Her i februar var det anden gang, vi arrangerede sådan en tur. Vi fornem-

mer en meget stor interesse for disse arrangementer, og min kone og jeg 

vil derfor i næste nummer af sognebladet løfte sløret for, hvilken forestil-

ling der bliver tale om i foråret 2010. Endnu ved vi ikke, hvilke forestil-

linger der spilles på de forskellige teatre. Men mere om det i løbet af ef-

teråret. 

Stina og Torben Møllenbach 
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Vi blev ringet op, mens vi traditionen 

tro var på Jungshoved skole for at slå 

katten af tønden. Hanne spørger, om 

Emil kan fortælle til bladet JUNGS-

HOVED om det at være barn på 

Jungshoved. Emil svarede: “Det ka’ 

jeg sgu nok ikke finde ud af “ … men 

vi prøver alligevel. 

Så her er lidt om Emils liv og op-

vækst som barn på Jungshoved: 

Når man er en dreng, er der vel 

altid lidt benzin i blodet. Her er 

mange store traktorer og maski-

ner, som tilhører landbruget. Jeg 

har faktisk tjek på hver eneste af-

grøde, og hvem der kører hvilke 

landbrugsmaskiner. Jeg har prøvet 

at køre med mejetærsker, gylle og 

sneplov. Og rendegraver sammen 

med Jannick, hvor der skulle gra-

ves grund ud og kloak. Så nu 

mangler der vist snart kun roeop-

tagning. Så derfor er det sejt med 

traktortræk på Jungshoved. 

Skole, fodbold og gymnastik, det sker 

alt sammen i Præstø. Der er ikke så 

mange legekammerater her, men dem 

udefra er villige til at komme og lege. 

Når legekammeraterne er på besøg, 

bager vi pølsehorn, som vi tar’ med 

op på Slotsbanken. Der kan vi nemlig 

grave vandkanaler, og så er det godt 

med lidt at spise. Sommetider tar’ vi 

på Stavreby havn og fanger lidt rejer. 

Der er ikke mange af kammeraterne, 

der ved, at man kan koge rejerne og 

spise dem, så det prøver vi. Sommeti-

der er jeg med ude at røgte åle- og re-

jeruser. Vi har prøvet, at der er små 

fladfisk, vandmænd og krabber i ruser-

ne. Jeg er også med, når der er hornfi-

sketur, og jeg har fået en præmie for at 

fange den længste hornfisk. 

Strandjagtforeningen holder blis-

hønsejagt op igennem noret. Så 

sejler jeg med ud og samler blis-

hønsene op, også selvom det er 

snevejr og frost. Andre gange er 

der jagt hos Børge, hvor der skal 

skydes fasaner og harer. Det er 

ikke altid, de får skudt noget. 

Jungshoved forsamlingshus holder 

loppemarked en gang om året, hvor 

min mor og jeg hjælper til i næsten en 

hel uge. Da får jeg lov til at hente lop-

pesager sammen med Bent, Sofus, 

Palle og Erik. Vi kører i Eriks lastbil. 

Hvis det ellers kniber med at få tiden 

til at gå, besøger jeg naboerne og hjæl-

per med lidt havearbejde. Nu er det 

endelig blevet tid til at slå græs – det 

kan jeg godt li’. Jeg slår vores græs, og 

så har jeg slået tre plæner for Ruth og 

Charles. Og så har jeg lige været med 

til at flække et helt grantræ hos Jens 

Anker. Vi brugte rigtige økser. 

Til sidst vil jeg lige fortælle, at min 

mor og skal prøve at flyve til Kreta. 

Mange sommerhilsner fra 

Emil Kristensen, 8½ år 

Om at være barn på Jungshoved 
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Nu når foråret har sluppet og som-

meren er ved at indfinde sig, er det 

de lokale ynglefugle, som kan ses i 

landskabet. Antallet af arter er no-

get mindre end i træktiden. Til 

gengæld kan det være interessant 

at se hvilke og hvor mange arter 

vores lokalområde kan huse. 

Den gule vipstjert og bomlærken 

(kornværling) er to småfugle, som 

yngler på Jungshoved, dog i et ret 

begrænset antal. Disse to 

spurvefuglearter er meget 

forskellige, når det gælder 

udseende og levevis, men 

har det til fælles, at de 

begge er typiske ager-

landsfugle. De var meget 

almindelige i det åbne 

land i gamle dage, men er 

efterhånden ret sjældne. 

Vipstjerten nød godt af de 

mange kreaturer, der den-

gang færdes i det fri på 

bl.a. engarealer, og hvor 

der fandtes et rigt insektliv. For 

bomlærkens vedkommende, har 

det vist sig, at de før så almindeli-

ge stubmarker, der lå hen om vin-

teren med spildkorn og ukrudts-

planter, har været en vigtig føde-

kilde. 

Den gule vipstjert er en elegant og 

farverig småfugl med en lang hale. 

Den kan minde om sin slægtning, 

hvid vipstjert, men denne holder til 

ved hus og have. Hvid vipstjert 

kan være ret tillidsfuld og er derfor 

muligvis bedre kendt. Den gule 

vipstjert ses derimod ved afgræsse-

de enge, vådområder og af og til i 

kornmarker med en god bred grøf-

tekant eller eng i nærheden. Fra 

først i maj kan man se den smukke 

han sidde sådanne steder og synge 

i sin iver for at lokke en hun til. 

Hunnen ankommer ligesom mange 

andre trækfugle lidt senere end 

hannen fra vinterkvarteret, der i 

dette tilfælde er i tropisk Afrika. 

Den er, ligesom andre sent ankom-

ne trækfugle, insektæder. Den fan-

ger insekter med sit spidse næb 

flyvende eller ved at spankulere 

rundt i lav vegetation, gerne i nær-

heden af en ko der skræmmer in-

sekterne op. Når man iagttager 

dette, er det fascinerende at tænke 

på, at den få måneder før sandsyn-

ligvis har spankuleret rundt om 

Fugle på Jungshoved 

Gul vipstjert Foto: © Klaus Dichmann 
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foden på en elefant eller hoven på 

en zebra. 

I år er vi så heldige at have en gul 

vipstjert, der har slået sig ned og 

prøver lykken i vores nærhed. Den 

kan i skrivende stund, her i starten 

af maj, høres syngende. Den har 

fundet et sted, der tilsyneladende 

opfylder nogle krav. Det er mulig-

vis tilstedeværelsen af en godt af-

græsset hestefold, et bredt mark-

skel med vilde urter og en god 

sangpost på hegnspælene med frit 

udsyn. Hvis det lykkes at tiltrække 

en hun, der godkender ynglestedet, 

kan de ses det meste af sommeren, 

før det igen går sydpå i august. 

Hvis ikke der dukker en hun op, 

flyver hannen formentligt videre 

og prøver lykken et andet sted. El-

lers kan man være heldig at se gul 

vipstjert nogle få andre steder på 

Jungshoved. Bl.a. på den store 

mark ud mod kirken ved Stavreby 

Strandvej, hvor den er set ynglende 

flere år. På nogle af vores afgræs-

sede strandenge på Jungshoved kan 

den sandsynligvis også 

findes. 

Bomlærken kan ses i 

samme områder som 

vipstjerten, men er 

ikke så kræsen med 

hensyn til vegetatio-

nen, og det virker me-

re tilfældigt, hvor den 

slår sig ned. Dog yn-

der den i sit yngleterri-

torium at have en el-

ledning eller et lille træ som sang-

post. Den er – i modsætning til vip-

stjerten – standfugl. Det vil sige, at 

den opholder sig hele året i nærom-

rådet og kun strejfer lidt omkring. 

Med sit kraftige næb er den således 

udstyret til at klare vinteren med 

plantefrø på menuen. En uanselig 

fjerdragt camouflerer den på den 

bare mark. En snerrende trille, som 

er dens sang, afslører den i det åb-

ne land, hvor den ellers lever et 

skjult liv. Som sagt lever den det 

meste af året af plantefrø, og den 

har ligesom mange andre fugle 

nydt godt af brakmarker med 

ukrudtsfrø som vinterforråd. Det 

kan nu vise sig at blive et problem 

for den, hvor flere brakmarker er 

pløjet op. Bomlærken eller korn-

værlingen, som den officielt nu 

hedder, er fåtallig ynglende på 

Jungshoved, men jeg har stødt på 

den bl.a. ved Mislehøjvej og i 

Bønsvigområdet. 

Sune Madsen 

Bomlærke Foto: © Lars Gabrielsen  
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Vævestuen i Roneklint kl. 12-15 
Da overskriften til Kulturdagen i år 

er JORD, vil jeg vise lidt om hør. 

Spindehør er en gammel kultur-

plante og er en af de ældste planter, 

som har været brugt til tekstilfrem-

stilling. Da hørplanten kræver god 

og dyb muld, har den helt sikkert 

været dyrket på Jungshoved.  

I vævestuen vil der være hørtrend 

på væven, og jeg kan til interesse-

rede fortælle noget om vævning 

med hør samt om behandlingen af 

hørstof. Hørstof er velegnet til fx 

beklædning og viskestykker. 

Der vil være mulighed for at bro-

dere på hørviskestykker, enten via 

broderiteknikken baldyring eller 

den mere kendte teknik korssting. 

Materialerne vil jeg have klar til 

brug, og der vil være en materiale-

udgift på 45 kr. pr. viskestykke. 

Hvis du ved, at du helt sikkert 

kommer for at brodere, så giv be-

sked af hensyn til planlægningen – 

du er også velkommen uden tilmel-

ding. 

De bøger, som jeg er medudgiver 

af, vil der være mulighed for at 

bladre i.  

Så velkommen til en snak om hør, 

vævning og broderi! 

Mai-Britt Bille, Roneklintvej 25 

tlf. 55 99 89 17 

mail: mai_britt_bille@hotmail.com 

 

Oldsager til kulturdagen i sep-

tember 2009 
I år afholdes Jungshoveds kulturdag 

lørdag den 5. september og har som 

emne ”jord”. På dagen vil der blandt 

andet blive mulighed for at få bestemt 

og drøftet de oldsager, som man har 

liggende i de forskellige hjem. Og 

med oldsager mener jeg ikke gamle 

mænd eller koner, men de stenredska-

ber eller andet, der i årenes løb er 

fundet på og i jorden under markar-

bejde eller gåture. Så hvis du vil finde 

disse sager frem fra deres gemmer på 

loft, i lader, i kældre eller måske fra en 

speciel ”oldsagshylde” i stuen, så har 

du en mulighed for at få sat anvendel-

se og tidsperiode på genstanden.  

Der vil op til dagen komme nærmere 

besked om, hvor vi mødes og hvilken 

tid på dagen. 

Jeg glæder mig til at se, hvad der fin-

des, og håber på aktiv medvirken. 

På gensyn! 

Anne Okholm, 

Stavreby 

Kulturdag Jungshoved 5. september 

Samling fra Else og Hans , Stavreby 

Strandvej 3  
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Ålefiskeriet i Danmark findes be-

skrevet i kilderne langt tilbage. Der 

var tidligere tale om fiskeri med fa-

ste redskaber og ofte på lejede stade-

pladser. Dog har vod af forskellig 

slags været brugt i Limfjorden siden 

middelalderen. I sidste halvdel af 

1800-tallet benyttedes også det så-

kaldte snurrevod, der blev opfundet 

af Jens Væver i 1848.  

I slutningen af 1860-erne begyndte 

enkelte fiskere fra Limfjorden at dra-

ge ud i landet for at finde nye steder 

at fange ål. Tanken var desuden at 

oplære andre fiskere i vodfiskeriet. 

Det skete først for egen regning, men 

senere med statsstøtte.  

Denne gruppe fiskere forsøgte sig 

med skiftende held i de østjyske fjor-

de, og efter få år fulgte andre deres 

eksempel og forsøgte sig i de Sjæl-

landske fjorde, bl.a. Roskilde og 

Præstø Fjord.  

De jyske fiskeres tilstedeværelse var 

ikke velset hos de lokale. Der opstod 

således hurtigt en fjendtlig stemning 

mod de fremmede fiskere, som man 

mente drev rovfiskeri, der ville betyde 

opfiskning af ålen og ødelæggelse af 

Drivkvaserne i Danmark: 

I forrige nummer af bladet (”Med Holger på farten 7”) fortalte Charles 

Rasmussen om drivkvaserne, som man tidligere benyttede i fiskeriet fra 

Stavreby Havn. Vi har fået Jes Kroman, Skovhuse, der er daglig leder af 

”SKIBSBEVARINGSFONDEN”, til at fortæller noget mere om fiskeriet 

med disse spændende både.  
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ynglen. Således førte stridighederne i 

1875 til dannelsen af en fiskerifor-

ening i Præstø : “Kronprins Frederiks 

Forening af Fiskere i Præstø Amt”. 

Formålet med foreningen var klart at 

beskytte sig mod de jyske fiskere, 

som man mente var en plage og trus-

sel for området.  

Men samtidig kunne man godt se 

fordelene ved dette nye fiskeri, og 

flere lokale fiskere begyndte da også 

snart selv at anskaffe vod, og resulta-

tet udeblev ikke.  

Også i det slesvig-holstenske område 

havde de jyske fiskere succes. Der 

var  dog i begyndelsen problemer 

med distributionen af ålen, men ef-

terhånden fik man kontakter til pom-

merske opkøbere, og der kom gang i 

afsætningen. Via opkøberne bredte 

meldingerne om rigelige fangster i 

det slesvig-holstenske område sig 

naturligvis straks til de pommerske 

fiskere i Rügen-Stralsund-området. 

Da de unge fiskere her havde proble-

mer med at få lov til at fiske i de 

hjemlige farvande, søgte de naturligt 

til de gode fiskepladser ved Flens-

borg og Als.  

De pommerske fiskere var også 

vodfiskere, men brugte drivvåd, 

som var ukendt i Danmark. Driv-

voddet sættes mellem fartøjets 2 

drivbomme, og man driver side-

læns med bakkede sejl, medens 

voddet slæber hen over bunden.  

Bådtypen,der benyttedes, var også ny 

for de danske fiskere. Tyskerne kaldte 

dem zeeseboote eller som de senere 

kaldtes i Danmark – drivkvaser. 

I begyndelsen var der krav om bo-

pælspligt for alle fiskere, men i 1869 

havde man ophævet denne lov.  

Ganske som da Limfjordsfiskerne 

koloniserede de danske fjorde, vakte 

de pommerske fiskeres teknik megen 

modstand hos de lokale fiskere. Det 

betød bl.a. talrige indberetninger til de 

slesvig-holstenske myndigheder. Op-

hævelsen af bopælspligten i 1869 

havde betydet, at antallet af pommer-

ske fiskefartøjer i området var så 

stort, at den Slesvigske regering i 

1870 forbød fiskeri med drivvod.   

De pommerske fiskere lod sig ikke 

slå ud, og da fiskeriet stadig var frit 

i det øvrige Danmark, søgte de op 

til Smålandsfarvandet og de syd-

sjællandske kyster. Dog kunne de 

ikke drive deres fiskeri her uden at 

have erhvervet Borgerret. Det betød 

en byge af ansøgninger om op-

holdstilladelse, men en del fiskere 

fiskede under proforma-ejerskaber, 

således at båden var dansk registre-

ret, men ført af en tysk fisker. Der 

opstod endnu engang slagsmål mel-

lem de lokale fiskere og de fremme-

de, men de danske fiskere indså 

hurtigt drivvoddets effektivitet. 

Som det første synlige resultat ind-

købtes allerede 1871 de første pom-

merske drivkvaser til Danmark.  

Det var grundtgående både med ud-

faldende stævn og elipsehæk forsy-

net med dam og sænkesværd. Der 
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gik ikke lang tid, før de danske både-

byggere begyndte at kopiere disse 

fartøjer. Allerede året efter blev der 

bygget “tysker-kvaser” i Danmark 

hos bådebygger Illum i Middelfart. 

Enkelte bådebyggere fortsatte med at 

bygge “tyskerkvaser”. En sådan 

”tyskerkvase” der er bygget i Kalve-

have, er i dag bevaret på Fiskeri- og 

Søfartsmuseet i Esbjerg.  

Men snart opstod en drivkvase i smukt 

dansk design, og de kendteste danske 

åledrivkvaser blev bygget på Fejø, 

hvor der var to bådebyggere, Kristian 

Mortensen og Christian Nielsen.  

Kristian Mortensen byggede i 1892 

den første Fejø-drivkvase, den 23 fod 

store TORDENSKJOLD, og i 1894 

fulgte Christian Nielsen efter og byg-

gede sin første kvase. Han nåede ind-

til 1914 at bygge 40 drivkvaser, der 

blev solgt til hele landet. 

BÅDENE. 

Fejø-kvaserne var som hovedregel 

mellem 26 og 28 fod, men både større 

og mindre kvaser byggedes. 

Bådene var bygget på plankekøl, for 

at de kunne drive sidelæns med vod-

det. De havde et meget lavt fribord og 

en karakteristisk bagoverhældende 

forstævn. Dæksplanet var fyldigt og 

undervandslinierne skarpe.  

Agter var et rektangulært styrehul 

omkranset af en karm, midt en stor 

åbning i dækket omkring dammen 

og damdækket, og på fordækket stod 

et lavt ruf med en skydekappe.  

I den midterste trediedel af båden var 

der dam til opbevaring af de levende 

ål. I dammen sad et svingsværd af træ. 

Det var en fordel med et træsværd, da 

det ved påsejling af en grund selv kom 

op, medens et jernsværd lettere bøjede 

og kunne sætte sig fast.  

Stormasten stod i en mastekiste på 

forkanten af damskottet. Mesanma-

sten stod lige foran styrehullet. 

Klyverbommen gik ud ved siden af 

forstævnen gennem et ringbeslag, og 

agter var der en kraftig drivbom, der 

gik gennem et ringbeslag.    

Rigningen var ganske høj for sådan 

et lille fartøj. Stormasten var støttet 

af et forstag og to fag vant.  

Der førtes storsejl uden bom. Det 

sad på en gaffel, der kørte på ma-

sten i en såkaldt patent-rakke. Desu-

den førtes stagfok; klyver der sattes 

flyvende på en udhalerring og gaffel

- eller spidstopsejl. Desuden førtes 

på mesanmasten “papegøjen” et 

lille luggersejl med bom. 

Apteringen bestod af en køje i SB 

side samt en kort køje på tværs for-

rest. Foran køjerne var en bænk. Ud-
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formningen af de enkelte kvaser vari-

erede ikke meget.  

Lige efter århundredeskiftet vandt 

motoriseringen indpas også hos 

drivkvaserne, og mange både ud-

styredes med motor. Enkelte be-

holdt deres oprindelige rigning, 

men efterhånden gik man over til 

kun at bygge dem med en mast.  

Drivfiskeriet varede i månederne fra 

maj til en gang hen i september, og 

foregik fortrinsvis om natten. Både-

ne var bemandede af en skipper og 

en dreng.  

Når man gjorde klar til fiskeri, lå 

voddet lige foran vantet i SB side. 

Ruffet og beddingen på fordækket 

var derfor forskudt 3-4 1/2 “ til BB 

for at give lidt ekstra plads til at 

håndtere redskaberne. Voddet blev 

så sat i SB side, idet man ved at dri-

ve med vinden ind fra SB havde ret-

ten til vejen og således ikke skulle 

afbryde fiskeriet. 

Der kunne laves flere træk på en 

nat, men trækkene afhang meget af 

bundens beskaffenhed. 

Ålene afsattes dels lokalt og dels til 

åle-eksportørerne, der opkøbte 

over hele landet. De kom sejlende, 

og lå ofte og ventede til flere driv-

kvaser var samlede, eller der var 

faste mødesteder, hvor man kunne 

sejle hen for at sælge sin fangst. 

Motorkvasen GERDA, der blev byg-

get til fisker Henriksen i Stavreby, 

havde oprindeligt en 6 HK DAN mo-

tor. Den blev bygget i Fakse Lade-

plads i 1923 hos bådebygger Frede 

Mortensen, der var søn af Mortensen 

på Fejø.  

GERDA har eksisteret i Præstø indtil 

for ganske få år siden, hvor den ende-

lig blev ophugget. Senere har produk-

tionsskolen i Skive bygget en kopi af 

båden, og skulle nogen være interes-

seret i et helt unikt fartøj, er den så 

vidt vides til salg. 

Jes Kroman, Skovhuse 
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Jeg bor et pragtfuldt sted, jeg el-

sker at gå i haven og luge og plante 

– jeg kan godt lide, at der ser pænt 

ud. Jeg har nogle dejlige naboer og 

genboer. 

Desværre støder min baghave – 

den største del af haven – ud til en 

brakmark, hvor mælkebøtterne 

vokser vildt, og senere kommer 

tidslerne, som sender alle deres frø 

ind i min have. 

I søndags blev mine græsplæner 

(ukrudtsmarker) slået med have-

traktor. Tirsdag tog jeg plæneklip-

peren for lige at tage de mælkebøt-

ter, som var kommet frem. Torsdag 

og fredag gik jeg rundt og rev mæl-

kebøtter op – 1527 plus alle frø-

kapsler, jeg så undervejs. 

Desværre bliver brakmarken kun 

slået én gang, i juli måned, men så 

er ukrudtet også over 50 cm højt. 

 

Jette Martinsen 

Jungshoved 

Traktortræk 2009 
Så er det ved at være tid til, at vi så småt begynder arbejdet med dette års 

traktortræk. Datoen er sat til  

19.-20. september 2009  

Der vil igen i år være både kræmmere, tivoli, havetraktorer og veteraner 

til at supplere vores standardtraktorer, som skal på banen og trække. Der 

vil som de tidligere år være fest med musik og god mad lørdag aften. 

Vi håber, at rigtig mange igen i år har lyst til at kigge forbi til 

en hyggelig weekend.  

Tilmelding til festen kan ske hos  Pernille tlf. 42 39 16 87.  

Tilmelding af kræmmere og traktorer 

samt div. andre henvendelser kan ske hos Henriette tlf. 22 53 73 94. 

Skulle der sidde nogen, som rigtig gerne vil komme og give en hjælpende 

hånd, er I også meget velkomne til at ringe til Henriette. 

Vi ses! 

Bestyrelsen JIF 

Et hjertesuk! 
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Her på denne skønne forårsdag 

sidder jeg på mit lille kontor på 

vores Gl. Præstegård i Stavreby og 

funderer over, hvordan jeg skal 

beskrive min lille ”virksomhed”, 

som er et mindre rejsebureau. 

Det hele startede for snart 10 år 

siden, hvor vi i vores familie var på 

en af mange ferier ude i den store 

verden. Dengang besøgte vi Est-

land og Letland, og vi blev meget 

fascinerede af disse to små lande, 

som vi ikke kendte så meget til på 

forhånd – bortset fra vores historie-

timer i skolen, hvor vi havde hørt 

om de baltiske lande. Men vi syn-

tes, at de havde så meget at byde på, 

de ligger meget tæt på os, befolknin-

gen minder om os, og ikke mindst 

deres triste historie var meget inte-

ressant for os at få indsigt i. 

Da min mand Filip via sit arbejde 

havde mange kontakter til bl.a. 

landbruget og længe havde gået 

med en idé om, at firmaet kunne 

tilbyde sine kunder en studietur, 

faldt valget naturligt på Baltikum, 

hvor det var oplagt, at danske land-

mænd kunne komme på besøg på 

landbrug derovre. Filip tog kontakt 

til en dansk landmand Alex Ras-

mussen, der boede i Letland, og 

han var helt med på ideen, og da 

han tilfældigvis også var ejer af et 

En arbejdsplads på Jungshoved (13) 
Filane Tours ~ Jungshoved Præstegård 
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hotel derovre, var det lige som om 

tingene begyndte at ta’ form.  

Filip og jeg lavede vores første 

studieture/grupperejser i samarbej-

de med Alex, og det viste sig at 

være en rigtig god idé. Mange dan-

ske landmænd fra hele landet har 

rejst med os til Baltikum, og efter-

hånden blev konceptet udvidet til 

også at omfatte grupper af vogn-

mænd, som havde fået nys om vo-

res studieture.  

Vi var så heldige, at det stille og ro-

ligt udviklede sig fra mund til mund, 

så tiden var inde til at finde en lokal 

samarbejdspartner. Det blev et rejse-

bureau, som opererer i hele Balti-

kum, Rusland, Polen m.m., og dem 

samarbejder vi stadig med. I dag 

10 år efter vores spæde start har vi 

udviklet os til også at lave ture syd-

på, bl.a. til Transsylvanien i Rumæ-

nien og ligeså til hovedstaden Buka-

rest. Vores seneste ”skud på stam-

men” var en ”Tasketur til Milano”! 

Adskillige mindre og større grup-

peture er det blevet til, lige fra små 

familieture for 6-8 pers. til større 

firmagrupper. Vi har kun få færdi-

ge rejser, som vi laver i samarbejde 

med et jysk bureau. Ellers er det 

sådan, at når folk henvender sig til 

os, laver vi ud fra kundens ønske 

en helt speciel tur, hvor vi sørger 

for hotel, dansktalende guide, div. 

oplevelser og meget mere. 

Vores kundegrupper er så forskelli-

ge som landmænd og vognmænd, 

som vi laver studieture for med et 

fagligt indhold, revisorer og advo-

kater, som ligeledes får udarbejdet 

en studietur, hvor de inviterer deres 

ansatte med i stedet for at afholde 

en julefrokost, familier som ønsker 

en helt speciel familieferie evt. 

med ophold på et slot, og over til 

vennerejser med fest og farver, 

men også oplevelsesrigt indhold. 

Ligeledes har vi haft den lokale 

Rotary klub af sted. Pensionist-

klubber er også nogle af vore kun-

der.  Jeg er netop vendt hjem fra en 

af mine Spa-Wellness-ture til Tal-

linn, hvor jeg havde en lille gruppe 

”piger” med, som blev shinet op 

fra top til tå. En oplevelsesrejse til 

Borneo går vi heller ikke af vejen 

for.  Ja, jeg kunne blive ved. Der er 

ingen grænse, kun fantasien og 

økonomien sætter den… 

Med disse ord vil jeg sige tak, fordi 

du gav dig tid til at læse mit lille 

indlæg, og nu ved du, hvad der 

også sker på Præstegården i Stavre-

by. Så går du med en eller anden 

idé eller drøm om noget, du/I kun-

ne tænke jer at se og opleve ude i 

den store verden, så undlad ikke at 

kontakte os, måske kan vi hjælpe 

dig/jer godt på vej..:) 

 

Med venlig glad rejsehilsen fra   

Anette & Filip  
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Kære Peder Andersen 

Jeg har i den seneste tid tænkt over 

nogle ting, og det har afstedkommet 

nogle spørgsmål. Jeg vælger at adres-

sere dig i et åbent brev, da jeg tror, at 

andre også er interesserede i at få svar 

på nogle af spørgsmålene. 

Du forvalter nu meget store jordarealer, 

og rundt om Bønsvig, hvor jeg bor, for-

valter du det meste. Du vil gerne fremstå 

som miljøbevidst, og det er også rart, at 

du efterbehandler jorden hurtigt efter 

gylleudbringning, så lugtgenerne for-

mindskes. Men ordet ”miljø” dækker 

over mere end gyllestank. Der er også 

afledningen af næringsstoffer til Bø-

gestømmen og Faxe Bugt samt for-

dampningen til atmosfæren. 

Tænker du nogensinde på, om du er 

medvirkende til den tiltagende alge-

vækst i farvandet omkring os og æn-

dringerne af floraen på f.eks. engene? 

For 15 år siden var der på arealerne 

mod Tågeholt en del lavtliggende plet-

ter, der – fordi en del af jorden er gam-

mel mose, og drænene ikke virkede så 

godt – var våde med lidt sjapvand især 

om foråret. Det gjorde, at der forår og 

sensommer var rastende vadefugle, 

som f.eks. stor regnspove, og viben 

ynglede der. Da du overtog dyrkningen 

blev området gennemdrænet, de våde 

pletter forsvandt (på nær et par stykker 

tæt op ad vejen, der efter endnu nogle 

dræningsforsøg er næsten tørre), og det 

gjorde regnspoverne også. 

Da du for et par år siden overtog af-

døde Carl Hansens jord øst for 

Bønsvig, var der et vådt område på 

ca. en tønde land, hvor viber og løv-

frøer ynglede. Området blev gennem-

drænet, og selv om området ikke er 

blevet helt tørt endnu, så er det pløjet 

så meget op og vegetationen væk, så 

vibe og løvfrø er væk. 

Betyder synet af viber, der laver luft-

akrobatik, lyden af lærkesang eller 

frøers kvækken en varm sommeraften 

ikke noget for dig? 

Det gør det for mig. 

Umiddelbart efter dit firma havde 

overtaget Carl Hansens jord henvendte 

jeg mig til Mogens for at høre, om det 

ikke var muligt at friholde den tønde 

land, så man kunne tilgodese flora og 

fauna lidt, men fik et negativt svar. 

End ikke hvis nettoindtjeningen for 

den lille plet blev kompenseret, kunne 

det lade sig gøre. 

Opfatter du kun jorden som en gen-

stand for indtjening? 

Det virker sådan, når man udefra ser 

den hårdhændede fremfærd. Næsten 

som en krig. 

Jeg ved godt, der ikke er penge i at 

lade små områder være, men mange 

arter er afhængige af de små pletter 

fordelt i landskabet for at overleve, så 

det er nødvendigt at lade nogle af 

disse oaser i landskabet være, for at 

de kan overleve. 

Vi har modtaget: 
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Har du ikke råd til at lade nogle af 

disse pletter være og dermed tilgode-

se vores trængte flora og fauna bare 

lidt? 

Håber du kan besvare mine spørgs-

mål. 

Med venlig hilsen 

Niels J. Henriksen 

Bønsvigvej 17 

Peder Andersens svar på Nils J. Henriksens åbne brev: 

Først vil jeg takke for opfordringen 

til at fortælle om mit syn på natu-

ren på Jungshoved, og om hvordan 

vi driver vores landbrug. Dernæst 

er jeg meget glad for, at redaktio-

nen kan finde plads til indlægget. 

Mange tak for det! 

Når man driver et landbrug som 

vores, der ganske rigtigt fylder me-

get på Jungshoved, er vi nødt til at 

arbejde med nedskrevne planer. 

Det gælder både for landbrug og 

for forvaltning af naturen. Vi har 

således en skriftlig ”køreplan” for, 

hvad vi vil med naturen, og som 

både jeg og mine ansatte kan for-

holde os til. En sådan plan skal 

naturligvis revideres med jævne 

mellemrum, og vores nuværende 

plan – er sidst er revideret i 2006 – 

vil vi kigge på igen til næste år, 

hvor de fleste af tiltagene er udført. 

Vores formål med naturplanen er at 

skabe mere natur og større biodiversi-

tet på ejendommens landbrugsarealer 

samt medvirke til en bæredygtig drift 

af ejendommen. Det lyder måske 

både lidt højttravende og modstriden-

de, men er det ikke nødvendigvis, og 

det vil jeg gerne fortælle om. 

Det, vi i naturplanen lægger vægt på, 

er at bevare og beskytte eksisterende 

biotoper frem for at etablere nye bio-

toper. Vi har i forbindelse med ny-

plantninger og renoveringer af gamle 

remiser lagt vægt på at anvende hjem-

mehørende træer og buske, således at 

naturen også fremover er ”sydsjæl-

landsk”! Da jeg ikke er jæger, har det 

været mig magtpåliggende, at natur-

planen er kædet sammen med en vildt-

forvaltningsplan, så der også tages 

hensyn til vildtet, og at jagten foregår 

på en ordentlig og lovlig måde. 

I vores tidligere planer beskrev vi 

fortrinsvis, hvor vi ville plante hegn 

samt oprense vandhuller. Vores nu-

værende planer beskriver herudover 

anlæggelse af markvildtstriber, in-

sektvolde, græsbræmmer, barjords-

striber, vildtremiser og småbiotoper 

for blot at nævne noget af indholdet. 

Foto: Niels J. Henriksen 
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Af større nytiltag kan jeg nævne, at vi 

har fået landzonetilladelse til at anlæg-

ge et vandhul på 1.200 m2. Det blev 

etableret sidste år, og vi har ansøgt om 

tilladelse til at plante en mindre skov. 

Jeg har med glæde konstateret, at 

kommunen har vurderet min ansøg-

ning og taget arealet med i forslaget 

til den nye kommuneplan, så jeg har 

en forhåbning om at få tilladelsen. 

Vores markbrug og landbruget i det 

hele taget har vi også nogle planer 

for. Jeg fortalte lidt herom i sidste 

nummer af Jungshoved-bladet, men 

det vil jeg gerne uddybe. Vi har alle-

rede i 90erne lagt en plan for, hvor-

dan vi kunne blive ikke blot en CO2-

neutral virksomhed, men en CO2-

positiv virksomhed. Vores biogasan-

læg indgår som en meget væsentlig 

del, herunder muligheden for at ud-

pumpe gyllen i de 8½ km pumperør, 

som vi har nedgravet, så vi kan pum-

pe gyllen til de fleste af vores marker. 

Især er vi glade for, at vi kan undgå 

megen trafik igennem Jungshoved 

By. Vi er klar over, at især udbring-

ningen af gylle kan genere mange på 

Jungshoved både med lugt og trafik i 

mange timer i døgnet. Vi har derfor 

ønsket at etablere gylleopbevarings-

plads på vores ejendom i Kindvig, så 

vi kunne transportere gyllen til de fjer-

neste arealer i dagtimerne og på tider, 

hvor der ikke var megen trafik. 

Lugtmæssigt har biogasanlægget en 

positiv indflydelse, idet der i afgas-

ningsprocessen fjernes en del ildelug-

tende stoffer. Herudover tilstræber vi 

at nedfælde gyllen, hvor det er mu-

ligt, men her sætter maskinstationens 

kapacitet også en begrænsning. Vi 

udsender en SMS om, når og hvor vi 

kører gylle ud, så de, der er tilsluttet 

”Gylle SMS”, automatisk får besked 

og kan tage deres forholdsregler med 

hensyn til vasketøj o.l. 

Vores jords dyrkningssikkerhed og 

ydeevne afhænger af flere ting, bl.a. 

gode dræningsforhold. Vi forsøger 

derfor at opretholde en god drænings-

tilstand på de jorder, som vi dispone-

rer over. ALLE jorder på Jungshoved 

har været drænet og de fleste mere 

end én gang! Der findes desværre ikke 

dræningskort på alle jorder, men på de 

fleste. Vi forsøger at spule drænrørene 

rene, men i nogle tilfælde er det billi-

gere at etablere et nyt drænsystem, 

også selv om det er meget dyrt! 

Dette blev en lang og ofte noget tek-

nisk/faglig beretning om min/vores 

holdning til at drive landbrug, samt 

vores syn på naturen. Skulle der være 

nogen blandt læserne, der har lyst til 

at se nærmere på vores naturplan, 

viser jeg den gerne frem og ikke 

mindst til Niels J. Henriksen. 

 

Med tak for optagelsen, 

Peder Andersen  
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I 1996 købte jeg, fuldstændig tilfæl-

digt, et sted d.v.s. et husmandssted i 

Stavreby, og dermed begyndte en 

rejse ind i hjertet af Jungshoved. Rej-

sen nærmer sig sin afslutning – trist 

og sørgeligt – men lad os starte med 

begyndelsen. 

Stedet, jeg købte, var den tidligere 

vejmand Poul Anker Petersens 

barndomshjem, og han og hans 

kone Jytte blev mine naboer til den 

ene side, og Alving Hansen til den 

anden side. Overfor boede Johan-

nes Orthmann (Røde Johannes). De 

tre plus Poul Ankers nabo Arne 

Stafetten (9) 
En rejse til Jungshoved  



  

49 

Henriksen og dennes kone Birthe 

blev de første i Stavreby, jeg blev 

knyttet til med tætte bånd. 

Ret hurtigt fandt jeg ud af, at de 

gamle dage spillede en stor rolle 

for stavrebyboerne, der gik i al fald 

ikke lang tid, når de mødtes, før 

talen faldt på tidligere tider. Det –

og så de mange nye ansigter, jeg 

mødte – fik mig til at skrive små 

sedler til opslagstavlen f.eks.: 

Bent: Arnes bror, tømrer, bor i Kø-

benhavn på hverdage. 

En anden seddel: 

CC: Far til Agnes, som er gift med 

Andreas. De bor nede Over Lyn-

gen. C.C. gik altid med blankpud-

sede træsko. 

Sproget på halvøen var nogenlunde 

dansk. Jeg fik dog at vide af Niels 

Holger Wermuth, at skulle jeg bo 

her, hed det Jungshoved med tryk 

på første stavelse. En gang jeg sad 

oppe hos Poul Anker og Jytte, kom 

Alving og sagde stolt: ”Jeg har fået 

nye kartofler til frokost”. Poul An-

ker spurgte: ”Hvor mange stole 

måtte du grave op?”. Jeg må have 

set ret fåret ud, for de grinede, og 

jeg måtte indrømme, at jeg aldrig 

før havde hørt udtrykket ”en stol” 

for en blok kartofler. 

Mit kendskab til beboerne øgedes 

med tiden, og det gjorde min glæde 

for stedet og omgivelserne også. 

En af måderne, jungshovedboerne 

holder sammen på, er at holde de-

res runde fødselsdage og andre 

mærkedage som åbent hus-fester, 

enten i forsamlingshuset eller 

hjemme. Der kunne meget vel væ-

re 100-150 til sådan en fest. Det 

største fremmøde, jeg har set, var 

da vores nuværende vejmand, So-

fus, blev 50. Vi var vist omkring 

250, der spiste, drak og festede.  

En meget væsentlig årsag til det 

unikke sammenhold, der er i Stav-

reby, er havnen, og det liv der er 

der. Mange af stavrebyboerne har 

båd dernede og fisker med garn og 

ruser. Der er meget sammenhold 

på havnen, og det føres med op i 

byen. I havnen fortælles der mange 

historier, og det er ikke kun om 

dagens fangst, men også om tidli-

gere tider, og de mennesker, der 

levede dengang, og som de ældste 

stadig kan huske. En stor historie-

fortæller er Charles Rasmussen, og 

hans hukommelse er fantastisk. 

Han kan f.eks. fortælle, om den-

gang Stavreby Lyng var et blom-

sterflor og fyldt med fuglesang.  

Richard Petersen og Jens Vejmand 

er andre, der har oplevet det gamle 

Jungshoved, for slet ikke at tale om 

Poul Larsen, smeden. 

Da jeg kom til Jungshoved, var der 

stadig godt gang i ålefiskeriet med 

flere flittige fiskere, som ikke er 

mere, så fiskeriet nu næsten kun er 

fritidsfiskeri. Tidligere var det kun 

både til fiskeri, man så, men nu er 
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også rene lystfartøjer ved at finde 

plads i havnen. 

Det er pudsigt at se, hvor hurtigt en 

lille landsby kan ændre sig. I 1996 

var der kun to familier med børn i 

Stavreby, og nu er der et dusin bør-

nefamilier med tilsammen en snes 

børn. Da jeg flyttede hertil boede der 

mange, der var født i Stavreby, og nu 

er der kun en håndfuld tilbage af 

dem. Der gik køer på marken bag 

ved huset, da jeg kom, og nu er der 

stille, alt for stille, undtagen når en 

traktor suser forbi en sjælden gang. 

Når man bor på landet, er det na-

turligt at tage sin del af det fælles 

arbejde, og for mit vedkommende 

blev det lidt i vandværket, lidt i 

lokalrådet og lidt i menighedsrådet. 

En anden nyttig ting, jeg har syslet 

med, er lidt lokalhistorie, især ved-

rørende Stavreby. Om det skal føre 

til noget, ved jeg ikke, men interes-

sant er det, for Stavreby er jo en 

gammel by, som har ligget ret iso-

leret, så mange af slægterne var 

bofaste over flere slægtled. 

Pudsigheder kan vise sig, f.eks. når 

Kenneth Hansen helt tilfældigt bo-

sætter sig samme sted, som hans 

forfædre har boet, eller når Keld 

Larsen, bosætter sig lige så tilfæl-

digt skråt over for slægtens gamle 

gård, som blev udflyttet omkring 

1800 og kom til at hedde Skov-

gård. En af de tidligere aner på går-

den var Johan Klabowski, som 

flygtede fra Polen og roede til 

Stavreby og fik tjeneste på gården. 

Senere giftede han sig med datte-

ren og overtog fæstet efter sviger-

faderen. Et af hans børn var Peter 

Johansen, som byggede Petersgård, 

og et andet blev ophav til Keld. 

Sært nok købte Keld Larsen sit hus 

i Stavreby uden at vide, at en af 

husets tidligere beboere var hans 

slægtning Lars Larsen. 

Her på falderebet er der blevet lidt 

stille på stedet. Poul Ankers hus 

står tomt, og Alving er død for ny-

lig, så hans muntre latter er der 

ikke mere, men heldigvis har jeg 

genboerne Keld Larsen og Bent 

Henriksen og hans kone Gitte. De 

bringer sol med sig. 

Det har været en spændende tid i 

Stavreby med fiskeri, naboer og 

meget mere, og jeg vil se tilbage på 

den med glæde. 

Per Onsberg, 

Havnsø den 8. maj 2009  
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Bestyrelsesmøde 1/2 1940 hos Jens 

Caspersen. Vedtaget at møde med 

1 Hold i Foraarsturneringen i B-

Rækken. 

Bestyrelsesmøde 4/11 1940 i For-

samlingshuset. Vedtaget at nedsætte 

Kontingentet 50 øre for Aktive Med-

lemmer. 

Bestyrelsesmøde 4/4 1941 i Forsam-

lingshuset. Vedtaget at holde afslut-

ning for Gymnasterne paa Hotel 

”Præstø” d. 14/4. Paabegynder 

Haandboldspil, saa snart Forholdene 

tillader det. 

Bestyrelsesmøde 16/8 1941 i For-

samlingshuset. Vedtaget at afholde 

en Sommerrevy med mere. 

Bestyrelsesmøde 15/9 1941 hos Pastor 

Norderø. Der blev drøftet forskelligt 

angaaende Samarbejde mellem Jungs-

hoved Gymnastikforening og Pastor 

Norderø. Efter nogen diskussion blev 

det vedtaget at afholde en Sangaften 

med forskellig oplæsning af Pastor 

Norderø og Lærer Nørskov. Hvis tilla-

delse aftales det at holde Mødet 15. 

Oktober i Jungshoved Hovedskole. 

Bestyrelsesmøde 25/9 1941 i Forsam-

lingshuset. Der blev drøftet køb af 

Flag og Flagstang til Boldbanen, det 

blev valgt at købe en Flagstang og se 

tiden an angaaende køb af Flag og 

Boldnet. 

Bestyrelsesmøde 9/10 1941 i Forsam-

lingshuset. Vedtaget at afholde den 

JIF’s historie 1940-1947 

1940. Frederiksminde, Præstø. Piger. Leder: Ella Poulsen. 
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omtalte ”Dansk Aften” i Forsam-

lingshuset Onsdag 15. Oktober. 

Bestyrelsesmøde 15/4 1942 i Forsam-

lingshuset. Vedtaget at købe et Flag. 

Andreas Hansen skal Lede Haandbol-

den i Sommer for 1 Krone pr. Time. 

Bestyrelsesmøde 14/10 1942 i For-

samlingshuset. Vedtaget at nedsæt-

te 3 Udvalg. Kasse og Regnskabs-

udvalg: Ejvind Nielsen – Poul Jen-

sen – Ruth Hansen. Gymnastikud-

valg: Knud Jensen – Ejvind Niel-

sen – Inge Hansen. Boldudvalg 

Haandbold: Ejvind Nielsen – Ruth 

Hansen – Inge Hansen. Boldudvalg 

Fodbold: Carl Aage Petersen – 

Knud Jensen – Poul Jensen. Det 

blev vedtaget enstemmigt at trække 

B-Hold ud af Turneringen. 

Bestyrelsesmøde 7/1 1943 i For-

samlingshuset. Vedtaget at afholde 

Karneval Søndag d. 21/2 -43. 

Bestyrelsesmøde 17/2 1943 i For-

samlingshuset. Vedtaget at lade 

Lærer Pedersen lede Fodboldholdet 

til Sommer. Dersom en Spiller op-

træder ukorrekt overfor Ledelsen, 

kan Spilleren sættes i karantæne. 

Det blev vedtaget at udsætte et Par 

Fodboldstøvler til bedste Spiller 

(og Korrekt Opførsel). 

Generalforsamling 6/10 1943. Besty-

relsen fik Fuldmagt til en Kontingent-

forhøjelse, saafremt det fandtes 

paakrævet. Poul Larsen nægtede at 

modtage Genvalg, efter stærk Opfor-

dring valgtes Carl Larsen, Bønsvig 

Mark med 25 Stemmer til Bestyrelsen, 

nyvalgtes Ruth Nielsen med 16, Jens 

Larsen 18, Jørgen Løj 16. 1. Sup. Elna 

Larsen 15, 2. Sup. Børge Hansen 12. 

Svend Lund 9. Revisorerne genvalg-

tes. Ordstyrer Knud Knudsen sluttede 

Generalforsamlingen med at udbringe 

et Leve for J.G.F. Slutteligt udtalte 

Formanden Mindeord om Anna Lar-

sen, som Forsamlingen staaende paa-

hørte i Stilhed. Protokollen underskre-

vet af Poul Larsen, Knud Jensen, Ej-

vind Nielsen, Poul Jensen, Inge Han-

sen og Ruth Hansen. 

Bestyrelsesmøde 27/10 1943 i For-

samlingshuset. Vedtaget Kontingent-

forhøjelse for Aktive Deltagere til 4 

Kr. for Voksne og 2 Kr. for Børn. 

Bestyrelsesmøde 1/11 1944 i Forsam-

lingshuset. Det blev enstemmigt ved-

taget at holde Nytaarsfest. Dilettant i 

Februar maaned ”Brødrene Øster-

mands Huskors”. 

Bestyrelsesmøde 12/1 1945. Der 

bliver indmeldt 2 B-Hold samt 1 

tredje Juniorhold i Fodbold. 

Bestyrelsesmøde 19/6 1945 paa 

Banen. Vedtaget at holde en Kon-

cert paa Fodboldbanen, hvor Regi-

mentsmusikken skulle spille, og 

med en Fodboldkamp inden Kon-

certen. 

Bestyrelsesmøde 21/10 1946 hos 

Aage Grann. Det blev vedtaget at 

spille ”Lykkens Luner” som Dilet-

tant i Vinter. 

Bestyrelsesmøde 22/11 1946 hos 

Agathe Nielsen. Foruden bestyrel-
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sen var flere unge mennesker mødt 

og rollerne til Dilettanten uddelt. 

Det blev vedtaget at sende Aage 

Grann, Emil Hansen, Kaj Hansen 

og Sigrid Caspersen til PAG´s Ge-

neralforsamling. 

Bestyrelsesmøde 24/1 1947. Enstem-

migt vedtaget at afholde Fastelavns-

fest, mandag d. 17/2. Om Eftermidda-

gen skal Børnene slaa Katten af Tøn-

den og om Aftenen Maskeradebal. 

Bestyrelsesmøde 17/4 1947 i For-

samlingshuset. Foruden Bestyrel-

sen er Boldudvalget samlet til Mø-

de. Til Boldudvalg er valgt Andre-

as Hansen, Jytte Jensen, Elna Lar-

sen, Emil Hansen, Hans Hansen og 

Olaf Jensen. Vedtaget at pløje Ba-

nen op til Efteraaret. Endvidere 

blev det bestemt at holde en Som-

merfest, og der blev talt om at faa 

svenske Karle og Damer herned. 

Bestyrelsesmøde 10/7 1947 i Forsam-

lingshuset. Der er i Dagene 21. Juni 

til 6. Juli blevet afholdt en Sportsuge. 

Om Søndagen indledtes med et histo-

risk Optog af Svend Gønge og alle 

hans Mænd foruden Kulsoen, Ib og 

den smukke Frk. Parsberg og lille 

Palle, endvidere fulgte Kongen og 

Dronningen i en flot vogn med to 

Heste for, den blev kørt af en flot 

Kusk. Der var ca. 20 Ryttere i alt, 

foruden Musikvognen, som kørte i 

Spidsen. Saaledes kørte man hele 

Sognet rundt, hvor der blev samlet 

ind til at holde en afsluttende Fest i 

Bøgeskoven og til at omlægge 

Sportspladsen for, der blev ogsaa 

solgt Lodsedler. De følgende Aftener 

1945. Jungshoved Forsamlingshus. Unge mænd/karle. Leder: Andreas fra Bøged  
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Formand: Jette Madsen. Næstformand: Helle Flink Hansen. Sekretær: El-

se Jensen. Gerda Jensen. Andreas Eriksen. Suppleant: Elly Poulsen (er 

ikke med på billedet) 

Dagli’Brugsen Jungshoved. Det nye butiksråd. 

blev der afholdt henholdsvis Haand- 

og Fodboldkampe med Naboklubber-

ne. Søndag aften blev der saa holdt en 

afsluttende Fest i Bøgeskoven, hvor 

der blev afholdt Gymnastikopvisning 

af de Voksne Piger og Smaapigerne, 

endvidere var der historisk Optræden 

om eftermiddagen af Gøngeoptoget, 

og der var ogsaa lavet Tombola, og 

Dagen sluttede med Bal paa udlagt 

Dansegulv. 

Endvidere har Foreningen haft besøg 

af Gerlev Idrætsskoles Gymnaster, et 

Pigehold paa 130 samt et Karle-

Elitehold paa 10 Mand. De kom hertil 

om Eftermiddagen og spiste til Aften i 

Centralskolen, hvor Foreningen havde 

lavet Mad til dem. Om Aftenen op-

trådte de paa Banen, foruden Gymna-

stik opførte de Folkedans. Der var 

samlet ca. 700 Tilskuere paa Banen 

den Aften. 

Bestyrelsesmøde 2/12 1947 i Sogne-

raadslokalet. Ved sidste Bestyrelses-

møde blev det bestemt at afholde Ge-

vinstspil, men dette blev aflyst, og i 

stedet blev der holdt Koncert af H. 

Chr. Hansens Orkester fra Ringsted. 

Erland Larsen 
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Endnu et succesfuldt blomster-

marked 

I weekenden den 2.-3. maj blev det 

årlige blomstermarked afholdt ved 

vores Brugs i Jungshoved. Og til 

trods for at det var 14 dage tidlige-

re end sidste år, kunne blomster-

markedet nydes, mens solen skin-

nede fra en skyfri himmel. 

I år bød blomstermarkedet på man-

ge forskellige pragtfulde blomster, 

men også på flere forskellige ud-

plantningsblomster, krydderurter 

og grønsager til køkkenhaven.  

Det sommerlige vejr og det store 

blomsterudvalg tiltrak så mange 

kunder, at vi allerede kl. 13.30 lør-

dag havde slået sidste års salgstal.  

Hele weekenden kunne man nyde 

Kurts lækre grillmad og hans høje 

humør. En stor tak skal derfor lyde 

til Kurt for den flotte indsats og 

den pragtfulde mad. Ligeledes også 

en tak til Butiksrådet for deres en-

gagement.  

Opbakning til Brugsen var der også 

ved den årlige generalforsamling 

den 25. marts. Her mødte 54 lokale 

borgere op i forsamlingshuset og 

var således med til at vælge Andre-

as Eriksen, Jette Madsen (ny for-

mand) og Else Jensen til Butiksrå-

det, eftersom Henning Nielsen, 

Jytte Nielsen og Palle Neerup ikke 

ønskede at genopstille.  

Slutteligt ønsker jeg alle en rigtig 

god sommer, og håber på fortsat 

opbakning til Brugsen.  

Dagli’Brugsen Jungshoved 

Ved uddeler  

Magnus Gramstrup Rasmussen  

Dagli’Brugsen Jungshoved 
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Tirsdag 16. jun. Endagstur til Birkegårdens haver 

Tirsdag 23. jun. 21.30 Skt. Hansbål på Slotsbanken 

Fredag 26. jun. Sidste frist for aflevering af høringssvar til kommunen 

Lørdag 4. jul. Kl. 9-14 Loppemarked, Jungshoved Forsamlingshus 

Lørdag 11. jul. JIF’s sommerfest 

Mandag 24. aug. 5 dages tur til Berlin 

Mandag 31. aug. JIF Svømning starter 

Tirsdag 1. sep. JIF Basket starter 

Onsdag 2. sep. Kl. 21.30 JIF volleyball starter på Klosternakkeskolen 

Lørdag 5. sep. Kl. 10-21 Jungshoved kulturdag 

Fredag 18. sep. Høstfest i forsamlingshuset 

Lørdag 19. sep JIF Traktortræk på Jungshoved Stadion 

Søndag 20. sep. JIF Traktortræk på Jungshoved Stadion 

JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 21. jun. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Tirsdag 23. jun. Jungshoved: 20.00 Allerslev: Ingen 

Søndag 28. jun. Jungshoved: Ingen Allerslev: 14.00 

Søndag 5. jul. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 12. jul. Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 JB 

Søndag 19. jul. Jungshoved: 10.30 JB Allerslev: Ingen 

Søndag 26. jul. Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 JB 

Søndag 2. aug. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30 

Søndag 9. aug. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 16. aug Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 

Tirsdag 18. aug Jungshoved:  Allerslev: 19.30  

Søndag 23. aug. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 30. aug Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 JB 

Tirsdag 1. sep. Jungshoved:  Allerslev: 19.00 

Søndag 6. sep. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Tirsdag 8. sep. Jungshoved: 19.00 Allerslev:  

Søndag 13. sep. Jungshoved: Ingen Allerslev: 10.30  

Søndag 20. sep. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

GUDSTJENESTER 


