Jungshoved

Nr. 3

August 2010

Årgang 6

INDHOLD

REDAKTION

Løst og fast .........................................................4
“Ud vil jeg! Ud!” (4) .........................................6
Planter på Jungshoved (8) .................................7
Lokalrådet ........................................................ 10
Jungshoved Idrætsforening ............................ 15
Pensionistforeningen ...................................... 16
Tryghed – hurtig udrykning og behandling . 17
Jungshoved Skole ........................................... 19
Jungshoved omkring år 1700 ........................ 21
Fugle på Jungshoved ...................................... 25
Kirkenyt. Gudstjenester.................................. 27
Kirkenyt. Praktiske oplysninger .................... 29
Kirke. Arrangementer .................................... 30
Sankt Hansaften på Slotsbanken ................... 34
Bo på Jungshoved som barn 2010 ................ 35
Fra landpolitiet i Præstø ................................. 37
En arbejdsplads på Jungshoved (18) ............ 38
Stafetten (13) ................................................... 39
Fritidshus på Jungshoved ............................... 42
”Hvad har du gang i?” .................................... 44
Petersen-klanen fra Bønsvig .......................... 46
JIF’s historie 1969-72 .................................... 50
Modtaget fra læser .......................................... 53
Brugsen ............................................................ 55
Jungshovedkalender ....................................... 56

Knud Jacobsen, ansvarshavende
Tlf.: 55 99 92 56
E-mail:
knudjacobsen@privat.dk
Hanne Rasmussen
Tlf.: 55 99 80 26
E-mail: hakir@c.dk
Merete Siegumfeldt
Tlf.: 55 99 88 11
E-mail:
siegumfeldt@mail.tele.dk
Jette Lind Martinsen
Tlf.: 55 99 86 56
E-mail: jensom@mail.dk
Deadline for indlæg til næste
nummer: 1. oktober 2010
Forsidefoto: Frede Jørgensen
Tegninger:
Lise Jacobsen
Opsætning:
Frede Jørgensen
Støt bladet
Kontonummer:
6140-0004064737
Årsabonnement: 75 kr.
Henvendelse til Knud Jacobsen

Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af
redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg.
Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivemaskine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format.
Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver.
Bladet udkommer i ca. 800 eksemplarer og omdeles medio februar, maj, august og november.
Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Idrætsforening, Jungshoved
Lokalråd og Styregruppen for Jungshoved Skole.
Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri

2

dage for universiteter og andre læreanstalter o.m.a. Samlet er det med til at give
skolen det økonomiske rygstød, der er
nødvendigt for at kunne vedligeholde
bygningerne indvendigt. Den udvendige
vedligeholdelse står kommunen for. I
dette nummer bringer vi foruden de faste
indlæg og artikler også den årlige udgave
af ”Det sker i vinter på Jungshoved” –
lige til at tage ud og gemme, til det bliver
efterår og vinter.
Det sidste år har rigtig mange hjem på
Jungshoved desværre været udsat for
indbrud og tyveri. Lokalrådet har afholdt
møde herom i juni måned, og inde i bladet kan man læse mere om mødet og også
et indlæg fra vores landbetjent, Henning
Nerup Rasmussen. Vi bringer også et
indlæg fra medlem af regionsrådet Peter
Madsen, Roneklint, som fortæller, hvordan vi er stillet på Jungshoved med den
nye sygehusstruktur og ambulancebetjening. Begge indlæg kan forhåbentlig være
med til at skabe klarhed og tryghed.
Vi ønsker alle en fortsat god sommer og
et dejligt efterår.
Redaktionen

Kære læsere
En yndig og frydefuld sommertid
i al sin herlighed…
Sådan starter en af vores dejlige folkeviser. Og hvor det dog passer lige nu, hvor
dette skrives (12.7.). Solen skinner fra en
skyfri himmel. Det har den nu gjort i
mange dage. Sommeren er på sit højeste.
Sommer er ferietid, også på Jungshoved.
Halvøens mange sommerhuse summer af
liv. De mange sommergæster nyder sammen med os andre Jungshoveds dejlige,
alsidige natur, og de mange tilbud, sommertiden bringer os. Det er godt at mærke
det liv, der udfolder sig overalt på Jungshoved. Feriegæster og fastboende mødes i
Brugsen, til loppemarked i forsamlingshuset, til by- og havnefesterne, i haverne,
på stranden og i vandet.
Til september kan store og små så glæde sig til JIF’s store traktortræk. Igen i år
vil det trække folk til Jungshoved fra nær
og fjern.
På Jungshoved Skole er forårs- og sommertiden også en travl tid. Her afvikles
lejrskoler, forenings- og familieture, intro-
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I sidste nummer af bladet fortalte vi
om den lille andehusbåd i Stenstrup
gadekær. Tilsyneladende er der også
en vis afmatning inden for boligsektoren hos ænderne. Så husbåden er fortsat ubeboet.
*
Vi fik ikke sne på Jungshoved i maj
måned, men temperaturen var et par
gange lige under frysepunktet. Maj
blev så også den koldeste maj måned
i Danmark i 14 år, men den varmeste
på verdensplan, siden målingerne begyndte i 1880 (kilde: Politiken 20.6.
10).
*
I sidste nummer stod der i bladets
indholdsfortegnelse, at vi nu bragte
JIF’s historie fra 1950-53. Det var en
smutter. Det rigtige årstal var 19611968, hvilket heldigvis også fremgik
af teksten inde i bladet. Erland Larsen
har nu fået de sidste protokoller fra
JIF til gennemlæsning, og han har
lovet os, at han vil fortsætte beretningen helt op til vores tid. Det er vi rigtig glade for. Måske når vi at afslutte
artikelserien om JIF’s historie inden
foreningens 100-års-jubilæum i 2013.
*
Sidste år blomstrede solsikkerne på
Torben Dinesens mark langs med
Hovmarken. I år er det honningurtens
blå blomster, der fanger blikket.

*
Lise Jacobsen, Stenstrup, mener ikke,
at det skolebillede, vi bragte i sidste
nummer på s.15, er taget på Jungshoved Skole. Vinduerne ligner ikke. Har
hun ret i det?
*
Nogle læsere har spurgt, hvor forsidebilledet på sidste nummer er taget?
Frede Jørgensen oplyser, at han har
taget billedet fra bakken på Ambæk
Mark i vestlig retning mod Kohave
Skov.
*
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Blev det igen en sommer uden rejer?
Jordbær var der masser af, og juli
måned startede med et brag af en
sommer. Lørdag 3.7. sneg temperaturen sig op på 32 grader på Jungshoved.
*
DR og dagbladet Politiken udskrev
her i sommer en konkurrence om at
finde et bedre navn end Udkantsdanmark for områder langt fra storbyer-

ne. Det er jo bl.a. os her på Jungshoved. Vinderforslaget blev Baglandet.
Det kom vist fra en lytter i Vordingborg. Det lyder da også noget mere
positivt og virkeligt. En af begrundelserne for valget var, at et bagland er et
sted, man henter støtte og finder sikkerhed, og et godt bagland er vigtigt
for alle – også for Danmark.
Knud Jacobsen, Stenstrup

Den åbne spiseklub på Jungshoved Skole
Vi glæder os til at se jer i den åbne spiseklub på Jungshoved Skole. Formålet med spiseklubben er fortsat at give alle mulighed for at mødes på
skolen til en hyggelig snak, mens man får maden serveret. Vi håber meget, at også børnefamilier har lyst til at gøre brug af tilbuddet. Tanken er,
at den tid man sparer på at lave mad, kan bruges til at være sammen med
andre.
Prisen for et måltid mad er: 35 kr. for voksne, 20 kr. for børn mellem 4 og
12 år. Børn under 4 år gratis. Til maden serveres vand.
Øl, sodavand og vin kan medbringes.
Man kan komme og spise fra kl. 17.30-19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00
Følgende datoer er fastlagt, alle torsdage: 28.oktober, 18. november og 2.
december. Menuen kan ses på www.jungshoved.net under Jungshoved
Skole en uge inden spisningen.
Tilmelding skal ske fra gang til gang til Knud Jacobsen på: tlf. 55 99 92
56 el. 22 21 55 25 el. knudjacobsen@privat.dk. Tilmelding foregår efter
først til mølle-princippet. Der er plads til max. 30 deltagere pr. gang. Hvis
der ikke er plads, kan man blive skrevet på venteliste til næste gang. Husk
tilmelding i god tid.
På gensyn til nogle hyggelige aftener i køkkenet på Jungshoved Skole.
Venlig hilsen Kurt og Knud
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“Ud vil jeg! Ud!” (4)
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur:
Naturen set fra hesteryg
Når man rider
på en hest, oplever man de
vilde dyr på en
afslappet måde.
De opdager én
meget senere,
end hvis man
går en tur –
hesten ”støjer”
ikke på samme
måde. Tit stopper jeg hesten
og
betragter
dyret foran mig
– hvordan det
uden frygt går
stille og undersøgende rundt,
skraber efter
føde i skovbunden – løfter hovedet langsomt, ser sig
søgende omkring og fortsætter så sin
fødespisning. Hvis det ser hesten og
mig, løber det meget roligt videre.
Årstidernes skiften er et under at betragte, hvordan der på få dage kan
være tegn på forår, med små knopper
der spirer, et helt lysegrønt skær, den
åbenhed i naturen, at nu begynder alt
at folde sig ud, fuglene starter deres
kalden og sang efter en mage – alt
ånder af liv, det hele starter på ny.
Rideturen i sommerens kølighed i
skov-naturen er en dejlighed, der sæt-

ter sig dybt, og
energien man
får efter en aftentur før solnedgang, hvor
alt ånder af fred
efter en varm
dag, hvor solen
har haft megen
magt. Dyrene,
som begynder
aftenens
og
nattens fortæring, mens deres yngel pusler
rundt omkring
dem eller lige i
nærheden, inden de atter
skal igennem
en varm dag.
Efter en regnvejrsdag, hvor træerne
endnu drypper af regn, at opleve den
friskhed og det liv, det atter giver til
naturen omkring mig. Se dyrene
”vågne” og begive sig undersøgende
omkring, iagttage om der har været
spor i og omkring rævegravene, forestille sig at de små nye ræveunger
løber efter hinanden, ruller og ”gemmer” sig i bregnerne, hvordan de finder spor efter mus og bliver lidt bange, når de hører støj fra fugleskrig og
skynder sig tilbage til deres sikre huler. Ridningen på yndlingsstien med
6

kig på sælerne, der ligger helt stille og
soler sig på stenene ude i vandet, er
en af de ting, der glæder mig utrolig
meget, at se de små nye ællinger dykke med rumpen i vejret, så kan jeg
slet ikke holde smilet tilbage. Ligeledes de små grå svaneunger, der har
travlt med svømmeundervisningen
ved siden af deres helt hvide og flotte
forældre, er lige netop det, som også
skal opleves på rideturen.
Efterårets smukke maleri med farverne over hele spekteret i trætoppene,
fra svagt lysebrun til stærkt nøddebrun – en oplevelse for øjet. Hestens
ekstra vagtsomhed, når det blæser og
støjer fra træerne. Pludselig kan blæsten stoppe, og tydeligt høres andetræk ude over vandet. Vingesuset

fra rovfuglen, der letter fra træet, giver et sæt i både hesten og mig. Nysgerrigheden efter, hvor langt den
trækker efter føde, kan jeg med glæde
tænke på.
Den årstid, jeg ikke synes så meget
om, er vintertiden med kulde og sne.
Hesten kan ikke stå fast, og skridtene
bliver korte og langsomme – og det er
så koldt at være rytter. Sneen, der har
lagt sig på de grønne grene, og dyresporene i sneen er meget smukt at se i
vores allesammens natur.
Derfor gælder det om at passe på ikke
at ødelægge noget, og om at vi værner om den.
Kirsten Larsen
Dyremarken

Planter på Jungshoved (8)
Vejtræer
Poppel og Røn
I århundreder har man plantet træer
langs de danske veje, også på Jungshoved. Vejtræerne fortæller os med
deres tavse sprog, hvor vi kan bevæge
os, og hvor vi skal passe på. De er der
i al slags vejr og på alle årstider. Vi
kan se dem på lang afstand, og vi ved,
at når de ændrer retning, så gør vejen
det også. Vejtræerne er med til at skabe rum omkring de ellers åbne veje.
De typiske vejtræer hos os er: Landevejspoplen, Pópulus canadénsis serótina, også kaldet poppelpil og de to
rønnearter, alm. røn Sorbus acupária

og seljerøn Sorbus intermédia også
kaldet bornholmsk røn.
Landevejspoplen er et af de ældste
anvendte vejtræer herhjemme. Det
kendes fra o. 1750. På Jungshoved
har de stået langs sognets veje i
mands minde og sikkert længere. Da
jeg var på farten med Holger og
Charles, fortalte de, at der stod popler
overalt langs sognets veje, da de var
børn. Nu er de langsomt ved at forsvinde, hvilket man kan beklage.
Hvis poplerne skal overleve, skal de
passes. Træerne skal stynes, dvs. grenene skal med faste mellemrum skæ7

res ned. I gamle dage kunne man udnytte grenene til optændingsbrænde
og kreaturfoder.

Det er sikkert en stynet poppel, der
har været model for det træ, H.C.
Andersen fortæller om i sit eventyr
”Fyrtøjet” fra 1835.
Poppeltræet har ikke den store nytteværdi udover som vejtræ. Træets ved
har ringe brændværdi, men bliver
bl.a. anvendt til fremstilling af tændstikker.
Seljerøn har også været brugt som
vejtræ på Jungshoved i mange år. Det
står bl.a. langs den gamle amtsvej
(Jungshovedvej) og på Smidstrupvej.
Seljerøn kan blive indtil 20 m høj.
Det er et meget vindfast træ og egner
sig derfor til at stå langs en forblæst
landevej. Veddet er sejt og er bl.a.
velegnet til fremstilling af tommestokke.
Alm. røn er de sidst plantede vejtræer
på Jungshoved. De er plantet af
8

Præstø kommune langs store dele af
Jungshoveds veje for ca. 15 år siden.
Træet er lyskrævende, men ellers
nøjsomt. Bærrene er sure, siger ræven
i et gammelt ordsprog, men kan dog
fint bruges til gelé. De indgår også
som en meget vigtig ingrediens i bitteren Gammel Dansk. Da denne blev
fabrikeret i Dalby nord for Rønnede,
måtte de vilde fugle på Syd- og Østsjælland finde sig i at skulle dele rønnebærrene med de bærplukkere, der
tjente til lidt ekstra lommepenge ved
at plukke rønnebær til fabrikken. Nu
er det slut med fremstilling af Gammel Dansk i Dalby, og fuglene kan
have rønnebærrene for sig selv. Sel-

jerønnen er et rigtigt årstræ – smukt
om foråret med nyudsprungne blade,
senere på foråret med hvidgullige
blomster, og ved løvfald prydes træet
af sine rustrøde blade. Helt hen til
vinteren står træet med sine koralrøde
bær. Og når de er spist af fuglene el.
faldet ned, står træets grene som det
fineste mønster mod den frostklare
blå himmel.
Knud Jacobsen, Stenstrup

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk,
kan gøre det på følgende måde:
- ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i Dagli´Brugsen i Jungshoved
- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke
- ved at indsætte et beløb på vores konto nr. 6140-0004064737 i Møns
Bank, Præstø (banken opkræver 20 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte
ved kassen i banken!! – så brug netbank).
På forhånd tak
9

lingsdag, hvor der var ca. 35 borgere
fra Jungshoved, som mødte op og
indsamlede ikke mindre end godt 140
kg affald!
Eftersom der var stor opbakning til, at
Jungshoved Lokalråd skal tilmelde
sig den årlige indsamlingsdag igen,
forventer vi at gentage succesen i
2011.
Afholdte møder og arrangementer i
Q2 2010:
I løbet af andet kvartal 2010 har
Jungshoved Lokalråd afholdt følgende møder og arrangementer:
Dato:
Emne:
18.04. 2010 Affaldsindsamling
28.04. 2010 Borgermøde m. dialogudvalget
01.06.2010
Generalforsamling
21.06.2010
Foredrag: ”STOP
indbruddene i Jungshoved”
Efterfølgende følger lidt oplysninger
om de enkelte afholdte møder og arrangementer:
Affaldsindsamlingen:
I samråd med Danmarks Naturfredningsforening havde Jungshoved Lokalråd tilmeldt sig den årlige indsam-

Borgermøde m. dialogudvalget:
Jungshoved Lokalråd kan melde om
et vellykket dialogudvalgsmøde
28.04.2010, hvor vi alle havde mulighed for at hilse på det nye dialogudvalg og stille spørgsmål til medlemmerne. Dialogudvalget fik ligeledes et
godt indblik i driften af Jungshoved
Skole samt bladet JUNGSHOVED
mv.
Generalforsamling:
Jungshoved Lokalråd beretter om en
veloverstået generalforsamling 1. juni
2010, hvor agendaen var følgende:
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Lokalrådets beretning
Valg af dirigent




Valg af lokalråd
Evt.
Som dirigent blev valgt og godkendt
Giesela.
Lokalrådet havde blandt andet følgende at berette fra det forgangne år, herunder:
 2009 – året der gik
 2010 – året der indtil videre er
gået
 Regnskabet 2009 v/kasserer
Jens Bille Lind
 Tilskud kr. 10.000 til bladet
JUNGSHOVED
 Nye tiltag og arrangementer
mv. for 2010
Til valg af lokalrådet ønskede 4 medlemmer ikke at genopstille, og nye
medlemmer blev i stedet for valgt ind
(rådets nye sammensætning kan ses
under Konstituering herunder).
Se tillige et uddybende referat af generalforsamlingen på Jungshoved
Lokalråds hjemmeside på www.
jungshoved.net.
Foredrag: ”STOP indbruddene
på Jungshoved”:
Jungshoved Lokalråd melder om en
succes aften med foredraget: ”STOP
indbruddene på Jungshoved”.
Ca. 100 borgere var fremmødt for at
høre aftenens gæster, landbetjent
Henning Neerup og kriminalassistent
Peter Anker Nielsen, berette om de
seneste mange indbrud på Jungshoved, og hvilke forebyggende tiltag vi
kan iværksætte for at mindske antallet
af indbrud på Jungshoved.

Jungshoved Lokalråd opfordrede ved
denne lejlighed de lokale grundejerforeninger på Jungshoved til at finansiere samt søge om tilladelse til opsætning af skilte med nabohjælp, da
dette kan have en præventiv virkning.
Konstituering:
Efter den afholdte generalforsamling
1. juni 2010 har Jungshoved Lokalråd
afholdt konstitueringsmøde i juni
måned 2010, og Jungshoved Lokalråd består nu af følgende lokalrådsmedlemmer:
 Suppleant Jørgen Hein
 Suppleant Morten Jensen
 Suppleant Jens Anker Hansen
 Sekretær Gerda Holm
 Kasserer Stefan Preusche
 Hjemmesiden Sys Keller
 Styregruppen Jungshoved Skole v/ Lise Jacobsen
 Næstformand Poul Borum
 Formand Maria Garde Hansen
Mailinglisten:
Vi er glade for, at endnu flere af borgerne på Jungshoved har tilmeldt sig
vores mailingliste, herunder har vi på
den senest afholdte foredragsaften 21.
juni 2010 med ”STOP indbruddene
på Jungshoved” modtaget ikke min11

dre end 16 nye tilmeldinger, så det er
vi meget glade for.
Har du også lyst til at få informationer
om, hvad der sker på Jungshoved,
herunder om kommende borgermøder og andre spændende oplysninger
som vedrører Jungshoved, så kan du
gratis tilmelde dig Jungshoved Lokal-

råds malingliste. Tilmelding kan ske
på et af de kommende borgermøder,
eller på Jungshoved Lokalråds hjemmeside www.jungshoved.net.
På gensyn!
Venlig hilsen
Jungshoved Lokalråd

Kommende mødedatoer:
Vi håber at se mange af Jungshoveds borgere på de kommende borgermøder i
2010, som afholdes på følgende tidspunkter:
Dato: Tirsdag 21. september 2010
Tid: kl. 19.00–21.00
Sted: Jungshoved Skole
Dato: Tirsdag 23. november 2010
Tid: kl. 19.00–21.00
Sted: Jungshoved Skole
Programmet for begge borgermøde følger senere og vil sædvanen tro være at
finde på Jungshoved Lokalråds hjemmeside, mailinglisten, plakater mv.
Der vil være gratis kaffe/the og kage til de fremmødte borgere.

herunder tak til nu afgåede bestyrelsesmedlemmer Jens Bille Lind, Ann
Helen Stangbye Madsen, Richard
Aagaard samt suppleant Nina Balslev.
Ved samme lejlighed vil jeg byde
velkommen til de nye medlemmer af
Jungshoved Lokalråd, ligesom jeg ser
frem til et rigtig godt samarbejde.
Venlig hilsen
Maria Garde Hansen
Formand for Jungshoved Lokalråd

Uddrag af formandens beretning:
Det var været et meget spændende år
for Jungshoved Lokalråd, hvor vi har
behandlet utrolig mange henvendelser
fra Jungshoveds borgere samt Vordingborg Kommune, ligesom vi har
afholdt mange gode arrangementer.
Jeg vil gerne sige tak til de afgåede
medlemmer af Jungshoved Lokalråd,
som i årets løb har ydet en meget stor
arbejdsindsats for Lokalrådet til glæde for alle borgere på Jungshoved,
12

Efter lokalrådets møde med dialogudvalget i Vordingborg Kommunalbestyrelse bad redaktionen medlemmerne kort præsentere sig for læserne.
Her følger de indkomne indlæg.
Jeg er en kvinde på 40, der bor i Ørslev i Vordingborg. Jeg har været
medlem af SF siden 1988.
Jeg er uddannet socialpædagog og har
en BA i pædagogik. Jeg har arbejdet i
socialpsykiatrien, siden jeg blev uddannet i 1994 og har valgt at blive
selvstændig i 2006, hvor jeg arbejder
med støtte i socialpsykiatrien og pædagogisk udredning af børn og unge.
Mine primære politiske interesser:
 Udsatte og anbragte børn og
unge. Jeg mener, at det er hensynet til barnet, der har afgørende
vægt og ikke kommunernes økonomiske situation, når beslutningen om et barns evt. anbringelse
skal overvejes. Det skal udelukkende være den socialfaglige
vurdering, der bestemmer, hvad
der skal ske med et udsat barn.
 Socialpsykiatrien. Jeg vil arbejde for, at alle, der har behov, får

støtte til at få en hverdag til at
fungere. Jeg vil arbejde for at de
forskellige tilbud, som støttekontaktperson, bolig og værested,
hænger sammen, så flere mennesker med sindslidelser får mulighed for at komme sig.
 Små virksomheder/ selvstændige. Jeg vil arbejde for at iværksættere får bedst mulige vilkår.
Iværksættere er ofte grundlaget
for udvikling af ny viden og nye
produkter. Dette gælder både for
miljø og energi. Disse små virksomheder kan også være med til
bl.a. at skabe praktikpladser og
flere arbejdspladser. Jo bedre
betingelser iværksættere får, jo
mere vil de positivt bidrage til
samfundet. Vordingborg er en
kommune, hvor vi har mange
små virksomheder, f.eks. vores
kunst- og kreative virksomheder.
Karin O. Jørgensen

Efter 3 meget forskelligartede møder
med lokalrådene fra henholdsvis
Stensved, Vestmøn og Præstø var det
med ikke ringe spænding, at turen gik
med dialogudvalget til Jungshoved.
Ad snoede bondeveje gik det som
bagud i tiden mod Jungshoved Slot,
hvor Svend Poulsen, Kong Frederik
den 3. og dronning Sofie Amalie stod

ved vindebroen og tog imod. Det
gjorde de så ikke lige, men Jungshoved Skole og den varme modtagelse
af Lise og resten af lokalrådet var i
ikke mindre grad som taget ud af en
bog af Carit Etlar blot i moderne
iklædning.
En grundig rundvisning i den fine
bygning viste med al tydelighed, hvor
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værdsat dette lokale kulturcenter er
for området, og ved indgangen til den
opdækkede gymnastiksal var det ren
overgivelse. Tak for en engageret
aften med masser af varme fra lokale
ildsjæle.
Som lokalpolitiker i denne tidsalder
ville man elske at kunne love busruter
til alle, cykelstier i mange retninger
og direkte adgang til Bøndernes Egehoved, men det ligger desværre ikke i
tiden.
I dagens udgave af Dagbladet læser
jeg, at vi alene i Børne-, unge- og
familieudvalget skal finde 41 millio-

ner kroner for at holde skindet på
næsen, og jeg fik da også lige set i
sparekataloget, at tilskuddet til Jungshoved Skole blev reduceret med 6%.
Som den økonomiske fremtid tegner
sig, må vi alle sammen værne og støtte anerkendende op om de ildsjæle,
der skaber liv i alle vores kroge og
afkroge. De er en lise for et samfund,
men én Lise gør det næppe,
og så er det godt, vi i Jungshoved har
en skæppe.
Vi ses,
Carsten Rasmussen

Jeg indvandrede til Danmark for 30 år
siden fra England. Jeg var forelsket,
da jeg kom til Danmark – og blev
hurtigt også forelsket i landet. Igennem 30 år har vores familie boet
mange steder både i større byer og på
landet. Men da vi for 10 år siden
fandt vores hus i Køng, blev vi endnu
mere forelsket – og mener, at vi har
fundet vort blivende sted.
Siden jeg blev selvstændig med min
virksomhed i 2003, har jeg arbejdet
meget med flere netværk, med at
fremme lokalt erhverv (7S Erhvervsforum, Vordingborg Erhvervsforening), iværksættere og mikrovirksomheder (Galaksen, Mikromekka,
Fordrag.net), turisme og udvikling
(Demokratiudvalget, Vordingborg
Udviklingsråd). Herigennem har jeg
mødt rigtig mange herlige, engagerede og spændende mennesker, som

brænder for lige netop deres område,
by, landsby eller virke. Ildsjæle, som
har givet mig utrolig meget viden og
inspiration til mit arbejde som kommunalbestyrelsesmedlem.
I Jungshoved har jeg mærket et rigtig
varmt engagement. Lokal inddragelse
er et meget vigtigt element i Vordingborgs kommunalpolitik. Kommunen
er geografisk meget stor – hvor vi
kommunalbestyrelsesmedlemmer
ikke som i gamle dage bor i et nærområde, som alle kender ud og ind.
Nej vi – og for den sags skyld også
borgerne – kan bo rigtig langt fra hinanden. Derfor skal vi komme tættere
sammen igennem nærdemokrati. Tak
til ildsjæle i Jungshoved lokalråd for
jeres engagement for at sikre, at vi
kommer hinanden mere ved.
Mange hilsner
Yvette Espersen
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Jungshoved Idrætsforening

Traktortræk 2010
Så nærmer tiden sig igen, og forberedelserne til dette års traktortræk er godt i
gang. Som man kan se, hvis man kører forbi marken, er der gang i opsætning af
et nyt fast hegn hele vejen rundt om banen. Det kommer til at spare os for en
masse arbejdstimer både før og efter stævnet, og så bliver det rigtig flot at se på.
Tusind tak for arbejdsindsatsen til de frivillige som er med til det.

Datoen for dette års stævne er sat til 25.-26. september 2010
HUSK DET ER ALTID I UGE 38 !!!!!!!!
Der vil igen i år være både kræmmere, tivoli, havetraktorer og veteraner til at
supplere vores standardtraktorer, som skal på banen og trække. Som noget nyt i
år håber vi på, at der kommer en masse lastbiler fra klubben Tøff til udstilling.
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 af traktor og tilmelding til festen skal ske til:
Maja tlf. 28 10 87 77
Tilmelding af kræmmere og div. andre henvendelser skal ske til:
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.

Håber at vi ses!
Bestyrelsen JIF
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening
Tirsdag den 15. juni 2010 var vi på
vores årlige sommertur.
Vi kørte ad den smukke Margueritrute til Korsør, hvor der var en lille pause. Herefter gik turen til Mullerup
Kro, hvor vi spiste middag. Derfra
kørte vi til Birkendegård Museum
ved Kalundborg, hvor der var rigtig
meget at se på, kaffen fik vi på gårdspladsen samme sted med en dejlig
rabarberkage til.
Nu gik turen så hjemad over Ringsted
– Haslev – Bregentved – Rønnede –
Faxe til Præstø. En dejlig tur med
godt vejr og godt humør.
Jungshoved Pensionistforening

J I F – Volleyball
Vi har stadig plads til dig, og vi spiller hver eneste onsdag
Vi spiller på Klosternakkeskolen onsdag kl. 20.30-22.00.
Det kunne jo godt være, at der sidder nogle,
som vil røre sig, men som ikke kan komme i hallen
eller på skolen, da der er lukket under opbygning.
Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt,
det går ikke vildt til.
Vi er både herrer og damer i alderen 16-67 år.
Har det interesse, så kom og få en spilleaften ud af det og se,
hvordan vi har det. Eller ring til Max fra JIF.
Vi håber, der er flere, som har lyst at komme og spille,
da vi kun har volley i JIF i Præstø.
Med venlig hilsen JIF
Max, tlf. 55998112 eller 20988938
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Tryghed – hurtig udrykning og dygtig behandling

I de sidste tre til fire år har både det
tidligere og det nuværende Regionsråd debatteret, hvor sygehusene på
Sjælland i fremtiden skulle placeres –
og hvilke opgaver det enkelte sygehus skulle løse. Det tidligere Regionsråd ønskede i enighed, at sygehusene
i de to største byer nemlig Roskilde
og Næstved skulle være såkaldte supersygehuse, der med akutafdelinger
skulle kunne løse langt de fleste sygdomsforløb. Derudover skulle der
være sygehuse i Nykøbing F., Holbæk, Slagelse og Køge.
Sundhedsstyrelsen (den lægefaglige
ekspertise, der rådgiver regeringen)
forkastede denne plan, og krævede
kun ét supersygehus og to eller til nød
tre yderligere sygehuse – altså en
kraftig centralisering med lange transporttider, især for os, der bor i de såkaldte yderområder.

Efter en voldsom debat vedtog et flertal i Regionsrådet i marts måned i år –
uden min stemme – at placere supersygehuset i Køge, og derudover akutsygehuse i Nykøbing F., Slagelse og
Holbæk.
Dette forslag var jeg stærkt imod – og
mener fortsat, at de to største byer
(Roskilde og Næstved) skal have store moderne sygehuse.
Om den vedtagne plan kan realiseres
afhænger i øvrigt i høj grad af, om de
nødvendige ca. 15 mia. kr. kan skaffes i den nuværende økonomisk
trængte situation.
For at vi – der bor et godt stykke væk
fra sygehusene – skal føle os trygge,
hvis uheld eller sygdom indtræffer,
kræver den nuværende, og især den
kommende sygehusstruktur, at den
såkaldte præhospitale indsats er hurtig
og effektiv. Hermed menes, at når vi
17

kalder 1-1-2, så er hjælpen hurtigt
fremme, og en kvalificeret behandling kan omgående gå i gang både på
skadestedet og på vej til sygehuset.
Det er derfor besluttet at sætte ind
med helikopter-assistance og en klart
forbedret ambulancebetjening.
For os her på Jungshoved er det glædeligt, at der på Falck-stationen i
Præstø fremover vil være døgnbemandet ambulancebetjening med
veluddannede paramedicinere, der
omgående i tæt kontakt med det sygehus, der køres til, kan påbegynde den
hurtige og rigtige behandling, der kan
redde menneskeliv og/eller reducere
evt. efterfølgende handicaps eller andre gener.

fagligt personale (formentlig en læge)
på regionens vagtcentral blive stillet
med ind på opkaldet og give den nødvendige akutte rådgivning.
Det er vigtigt, for den nuværende
ledelse af Regionsrådet – som jeg er
en del af – at man kan føle sig så tryg
som overhovedet muligt – dag og nat
– uanset om man har valgt at bo i en
by eller på landet, som vi jo gør her
på det dejlige Jungshoved.
Peter Madsen
Regionsrådsmedlem og formand for
Det Internationale Udvalg i Region
Sjælland.
Fhv. borgmester i Præstø Kommune
og bosiddende på Jungshoved.

En moderne ambulance er i dag udstyret med meget avanceret hjælpeog oplivningsudstyr, så den minder
om en mindre skadestue.
Herudover har vi i Regionsrådet også
vedtaget, at der skal etableres en
døgnåben akuttelefon, så borgerne
altid kan få akut hjælp, når egen læge
ikke er tilgængelig.
Det vil også blive en forbedring af det
nuværende alarmsystem, at når vi
fremover ringer 1-1-2, vil sundheds-

Note: Paramediciner (eller ”ambulancebehandler med særlig kompetence”) er en ambulancefører med
mindst 3 års erfaring og efterfølgende
særlig uddannelse. (red.).
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Jungshoved Skole
BYGGEROD I SKOLEGÅRDEN:
Hvad sker der dog i den gamle skole?

Først væltede hegnet efter et trafikalt
uheld, hvor der heldigvis ikke kom
nogen personer til skade. Derefter
blev gården fyldt op med bunker af
sand og byggesten, der blev lavet
huller i asfalten, og hvad var nu det?
Vi har været så heldige, at bygningsafdelingen i Vordingborg kommune
har iværksat reparation af mure, bygning af ny trappe ved hoveddør samt
bygning af handicaprampe ved dør til
gymnastiksalen. Desuden har vi fået 3
nye vandsparetoiletter og fået bevilget
ny hoveddør samt ny dør ved gymnastiksalen. Endelig bliver der isoleret
på loftet. Dette gøres naturligvis for at
spare på fyringsudgifterne, og for at
vi bedre kan holde varmen om vinteren.
Som alle andre kommunale ”institutioner” har kommunen jo pålagt os en

besparelse på driften. I den forbindelse har vi haft flere møder med udvalget og sekretariatet for kultur, idræt
og fritid. Og et såkaldt varmeskjold
var en af løsningerne. Niels Holger,
vicevært, har haft flere møder med
bygningskonstruktøren i kommunens
ejendomsafdeling og de håndværkere,
der skal udføre arbejdet. Endelig har
der i forbindelse med etablering af
handicaprampen været kontakt til
Jens Bille, som tidligere har lavet en
meget fin ansøgning herom fra lokalrådet. Vi håber, at vi med Jens´ hjælp
nu får den rigtige løsning til gavn for
mange gangbesværede. Tusind tak til
Jens Bille.
Da bygningerne ejes af Vordingborg
kommune, er det dem, der står for
vedligeholdelse af det bygningsmæssige. Styregruppen, som administrerer
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skolen, prøver at klare den indvendige almindelige vedligeholdelse og
fornyelse af inventar m.m. via frivillig
arbejdskraft og de penge, der kommer
ind ved udlejning i sommerhalvåret. I
gennem længere tid har vi sparet op
til vedligeholdelse af gulvet i gymnastiksalen. Det fine gulv skal jo holdes,
for at det kan blive ved med at være
fint! I juli måned bliver gulvet slebet,
stregmalet og lakeret. Det er en opgave, vi ikke selv kan løse og får lavet
af en professionel håndværker. Det
koster ca.15.000 kr. JIF har givet et
tilskud på 5.000 kr., og det er vi meget glade for. Tusind tak til JIF.
Også hegnet bliver repareret, så alt
kan blive fint igen til den kommende
sæson.

Vi har 7-8 udlejninger i august og
september, så der bliver liv i skolegården hele sommeren. Lørdag 2.oktober
er der arbejdsdag i skolen, og her kan
alle hænder bruges. Der skal gøres
hovedrent, males og ryddes op.
Vores næste store ønske gælder afhøvling og lakering af gulvene på
første sal. Desuden kunne det være
dejligt med kalkning og maling af
vinduer, men både vi og kommunen
må tage lidt ad gangen.
På bladets midtersider kan man læse
om vinterens mange aktiviteter med
tilknytning til Jungshoved.
På styregruppens vegne
Lise Jacobsen
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Jungshoved omkring år 1700
Slottet og ladegården
kongelig lensmand Knud Rud i 1603
overtog slottet. I den forbindelse nævnes en mængde værelser og kamre:
Vinterstuen, fruerstuen, fadeburet,
bryggerset, stegerset, understuen,
børnestuen, skrædderstuen, borgestuen, mælkekamret, badstuen. Endvidere omtales en vindeltrappe og en karnap ud til ladegården. Slottet havde
også et kongeværelse, der stod til
rådighed for kronen, om end det ikke
blev brugt særlig tit.
Svenskernes hærgen under krigen
(1657 til 1660) medfører voldsomme
ødelæggelser. De efterlod slottet uden
metal, lige fra blytaget på tårnet til
hængslerne og kæderne på vindebroen. Selv skillevæggene var hugget til
pindebrænde af forfrosne soldater. I
1665 køber grev Kristoffer Parsbjerg
Jungshoved Slot og istandsætter slottet. Han bygger i den forbindelse et
nyt kælderhus og en ny længe i ladegården. Året efter, i 1666, forsøger
fruen igennem sin ridefoged at få en
Kristoffer Tømmermand til at sætte et
nyt spir på tårnet. Kristoffer har travlt,
han udbryder: ”… aber krieg ich alles andre fertig, so krieg ich dat mit!”
Der var tydeligvis kun blevet repareret sporadisk på slottet, indtil der i
1701 igen sker lidt med bygningerne.
Der omtales nu en istandsættelse
”imellem det store Gemakshus og
den Fløj, hvori forpagteren boede,
hvilke tvende Bygninger vare sam-

Slottet
Den ældste omtale af slottet er fra
Kong Valdemars Jordebog med oplysninger om Valdemar 2. Sejrs indtægter ca. 1230-40. I årene frem til
1714 et slottet i skiftende hænder på
kongehuset og private. Christian den
4. havde et hestestutteri på ladegården. Slottet har været anvendt som
jagtslot for kongehuset til ind i 1600tallet. Slottet har en central placering i
Gøngehøvdingen. Der er dog ikke
rigtig hold i romanen, hvor det angiveligt skulle være en sørøver, Joffne,
der anlagde en borg på stedet, antagelig tværtimod: Borgen er snarere anlagt af Valdemar kongerne som værn
mod vendiske sørøvere.
”Gøngehøvdingen” fortæller også, at
Else Parsberg beboede slottet under
krigen. Det er sandt, at Parsberg familien ejer slottet, men det sker først
efter svenskekrigen. Endvidere optræder også en officer Mannheimer, han
hed i virkeligheden Magnus de la
Gardie. Skatten, der i Gøngehøvdingen er sølvmønter, var nok i virkeligheden lensmand Jørgen Redtz’ bogsamling, som lå gemt i en høstak, en
samling på omkring 500 bøger. Bøgerne skulle angiveligt stadig være at
finde på svenske biblioteker. Oplysningerne herover stammer fra en artikel af Erik Kjersgaard.
Bogen om Jungshoved ”For To
Hundrede Aar Siden” fortæller, at
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menbundne, var vandet trængt igennem Loftet ned i Gemakkerne og havde frembragt Ødelæggelser overaldt,
hvorfor her paa Taget matte lægges
tvende Render. Paa Slottes Tage blev
Mosset afskrabet, og ikke mindre end
4000 nye Tagsten oplagte.”
Sidste ejer bliver Prins Jørgen
(Frederik 3.´s yngste søn), der havde
planer om en større renovering, der
dog opgives, da han bliver prinsgemal
i England.
Ladegården
Ladegården har ligget i området mellem kirken og slottet. Det var ikke

altid lige let at drive landbrug på ladegårdens forfaldne bygninger. I en
besigtigelse, der er indkaldt af forpagter Monsieur Madsen, lyder det: ”Ladegaaden, som laa adskildt fra Slottet, udenfor voldene, var endnu vovere og bragte forpagteren stort Tab. I
foraaret 1689 maatte han lade tvende
Mænd fra Skibbinge bevidne og syne
Skaderne efter den afvigte vinter. Og
vidne de da, at meget Korn var raadent og daarligt, saa det blev udkastet”. I 1701 blev der atter taget fat
på en istandsættelse af ladegården,
samtidig med en istandsættelse af
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slottet. Laderne, der lå i øst og vest,
blev grundforbedret med tømmer og
tag. På den søndre side lagdes ”dels
Sten, dels den falsterske Langhalm,
som var billigere og faldt større i
Traven end den sjællandske. Den
østre Gavl blev istandsat, og paa hver
af Gavlene oplagdes Tagsten, da vare
byggede efter Italiens Maade, saa der
ikke kunne bruges Straatag. Da mentes det, at nu vilde alt kunde staa længe. Bag Laden laa en stor og god
frugthave, vel tilplantet med baade
Æble-, Pære-, Blomme-, Kirsebærtræer, samt en Mængde Frugtbuske
af alle Arter”.
Forpagteren
Forpagter og birkefoged Monsieur
Madsens lejlighed på slottet var ikke
særlig attråværdig. Problemer med
håndværkere var også et velkendt
fænomen dengang, om end af en anden karakter end i dag. I 1707 beder
forpagteren tredingsfogederne bevidne, hvorledes det forholder sig med
det bohave, som han modtog på slottet for 26 år siden, da han tiltrådte sin
tjeneste, ”og som allerede af Ælde
var moksen fordærvet. Fogederne
bevidne, at da der i 1705 og i 1706
var Håndværkere på Slottet, brugte
de fire Kurvesenge til at ligge i. Disse
senge var nu ganske revne i Stykker,
saasom de forhen vare moksen forraadnede, saa blev og fem gamle Stole, en Lindestol (lænestol), to smaa
firkantede Skænkeskiver og en Dør
for lidet ”Boghus” alt sønderslaget;
og ellers blev alt det gamle og skrø-

belige Bohave endnu daarligere ved
Haandsværksfolkene”.
Ulykken
I 1709 indtræffer der er tragisk begivenhed, der er den indirekte årsag til,
at slottet forlades. Forpagteren og
dennes hustru, Drude, har kun fået et
barn, en datter: Dorote Sofie. Forpagterparret tager derfor drengen Pejter
Thommesen i pleje, i en alder af to år.
Det lader til, at han var en meget afholdt dreng. Opvæksten sker tilsyneladende uden problemer, indtil katastrofen rammer familien en varm
sommerdag 1709. Søndag den 27. juli
var forpagteren og dennes gæst Iver
Lavrsen sejlet til Stege for at gå i kirke. Tilbage på slottet var forpagterens
kone, plejesøn og ikke mindre en syv
piger. Pejter benyttede plejefaderens
fravær til at tumle rundt med pigerne.
Hans plejemor, Drude, sad på et tidspunkt på en lille trappe uden for den
åbne storstuedør, hvor der var dejlig
svalt i sommervarmen. Hun beder en
af stuepigerne gå ned i kælderen for
at hente noget koldt øl. I mellemtiden
dukkede Pejter op med forpagteren
bøsse i hænderne, uden at vide, at den
var ladt. Plejemoderen havde familiens skødehund ved sin side. Pejter
vidste at hunden var bange for bøssen, og rettede i kådhed bøssen mod
hunden. Da drengen ved den lejlighed
kommer til at røre ved ”stillepinden”,
går et skud af og træffer hans plejemor, hvis ærme bryder i brand. En af
de tilløbende piger får slukket ilden.
De tror i første omgang, at Drude
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ikke er blevet ramt, men opdager, at
blodet løber ned ad trappen fra et sår i
hendes lår. De binder et klæde om
såret og bærer hende ind i sengekammeret, men de kan intet stille op,
blødningen vil ikke stoppe, og den
salige kone dør mellem hænderne på
dem. Pejter løber ud og gemmer sig i
kornmarken, hvor magister Fallenkamp og hans folk senere finder ham.
Otte dage efter føres drengen frem på
birketinget i Jungshoved. Det fremføres, at drengen er umyndig (under 18
år) og vedstår, at han har skudt, men
at han ikke vidste, at bøssen var ladt.
Dommen lyder på piskning og en bod
på 8 rdl. Sagen går videre til Sjællands Landsting, der ser noget anderledes på sagen, her anses vådeskuddet
for drab, og drengen dømmes til halshugning og en bod på 20 rdl. i sagsomkostninger. Der kommer dog den
tilføjelse, at dommen skal vurderes af
Hans Majestæt Kongen. Til held for
Pejter kom sagen så for højesteret den
14. april 1710. Højesteret dømmer
drengen betragtelig mildere til: ”først
at gøre ed, ej han vidste at Bøssen var
ladt, derefter at bøde 40 Lod Sølv og i
omkostning 30
rdl. og dermed
være angerløs”.
Forpagteren selv
blev grebet af dyb
sorg. Efter at hans
elskede hustru var
blevet begravet,
og vågemænd og
-koner havde for-

ladt ham, forlod han også slottet, for
aldrig at bo der igen. Forpagteren
flyttede ind i ladegården i den nordre
længe, hvor han indrettede sig med
stuehus. Længen var i 1707 blevet
opbygget af 23 fag og med tegltag.
De øvrige bygninger på ladegården
istandsættes også, efter at forpagteren
er flyttet ind. Forpagteren flyttede
sluttelig til Præstø, hvor han efter en
årrække døde og blev begravet. Slottet forfaldt, selvom der i 1714 blev
kørt både brædder, sten og tømmer
til, for at det skulle rejses igen. Det
blev dog ved tanken, ruinerne fik lov
at ligge hen.
Bogen ”For To Hundrede Aar Siden”
har sluttelig en lille poetisk beskrivelse, der – måske – skal modvirke beskrivelsen om forfaldet: ”saa var det
dog alligevel et herligt liggende Sted,
med en skønneste Udsigt hen over
Østersøens Vande og de smaa Øer,
Danmarksholm og Nyord der dukkede op af Havet, en Omgivelse saa
venlig og smilende, som der ikke
mange Steder fandtes Mage til”.
Henrik Hansen
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Fugle på Jungshoved
Et naturområde, jeg før har omtalt, er
Ræveholm Mose. Vinterens sne og
forårets megen nedbør gav gode forhold for mosens fugle. Hele 5 vibepar
og 1-2 par rødben blev talt d. 14.5, da
jeg var en tur på lokaliteten.
Efterårets slåning af engen og det
tyngende snelag havde gjort vegetationen lav og indbydende for de ynglende vadefugle. Derudover stod
grundvandet som bekendt ret højt i
foråret, og det gav nogle fine pytter,
disse er et vigtigt spisekammer for
vadefugleungerne. De skal selv finde
føden, lige fra de kommer ud af æggene, og kan ikke flyve, før de er en 2
-3 uger gamle. De skal derfor have
rigeligt med føde koncentreret lokalt.
De gamle vadefugles funktion er at
holde vagt og om nødvendigt lokke
eller jage eventuelle farer bort.

lig fænomenale naturplejere. De holder det kraftige græs og vegetation
nede, så der er udsyn for vadefugle,
og sikrer samtidigt, at der kommer lys
og luft til de mere sarte planter på
engen. Blomsterfloret bliver med
tiden generelt mere mangfoldigt, og
en egentlig tilgroning til krat og skov
bliver forhindret af dyreholdet. Studene kommer formentligt fra det nærliggende gods.
På en fugletur til Roneklint 28.5 blev
2 hvide storke set. De kom flyvende
fra Feddet og kredsede et kvarters tid
over Roneklint. Det lignede, at de
ligesom tog vores lille halvø i betragtning oppefra, før de på smukkeste vis
svævede ned på engene ved Bøndernes Egehoved. Dette på en så elegant
måde, som kun storke kan gøre det!
Efter en halv times spankuleren rundt
på engene, var de pludselig væk igen.
Den hvide stork forsvandt som dansk
ynglefugl for et par år siden, og en
æra er slut. Men hver sommer besøges vi af afstikkere fra den store bestand i Tyskland og Polen. Det var

Foto: Helge Sørensen

I juni måned kom så det også glædelige syn, at der var blevet sat 15 stude
ud på græsning. Studene har, ud over
at være ganske nydelige at se på, også
en vigtig rolle i området. De er nem25

kasser. De var lidt aggressive mod hinanden i starten, da de jo udgør en vis
fare for hinandens yngel
og kan være konkurrenter
til føden. Men da de jo
ikke er aktive/vågne på
samme tidspunkt, blev det
vist ikke til de helt store
konfrontationer. 5 stærepar og musvit, blåmejse,
skovspurv var indlogeret i
de resterende småkasser.
Men i løbet af maj var falkene og
uglerne væk, og af de 5 stærepar var
det kun de 2, der fuldførte. Skovspurvene har overtaget mejsernes kasser,
da de også blev forladt. Så indtil videre er det vist kun skovspurven, der har
succes med ynglen i år. Skovspurven
er i øvrigt tilsyneladende ved at overtage gråspurvens rolle som den mest
talrige småfugl ved hus og have. Om
det er fordi gråspurven i sig selv er på
kraftig retur, eller om det er skovspurven, der fortrænger den, er man vist
ikke helt enige om. Mursejlerne har
dog godt gang i ynglen her i juli måned, men de kom til gengæld meget
sent i gang, og det bliver måske
skæbnesvangert, da deres opfodringstid er lang. Det lader til, at flere fugles
fødeemner har slået fejl i år. Om det
er den kolde vinter og forår, der spiller ind, eller det bare er tilfældigheder, er svært at vurdere. Tilfældigheder i naturen er jo mere reglen end
undtagelsen!
Sune Madsen

Foto: Helge Sørensen

måske tilfældet her. Den hvide stork
er som bekendt også knyttet til det
gamle kulturlandskabs naturtyper og
er parat til at indtage tabt land igen,
hvis altså vi gi’r den chancen.
Det blev i øvrigt en god trækdag ved
Roneklint den dag med bl.a. 13.862
knortegæs og 900 almindelige ryler
trækkende mod ØNØ. Begge arter
trækker meget sent på foråret, da de
skal helt op, hvor sneen knap nok er
smeltet, og sommeren er kort og intens. Roneklintområdet er et udmærket sted at kikke på trækfugle om
foråret, hvor stort set alle fuglegrupper kan ses flyve forbi. Lige fra småfugle til traner og gæs i en lang sæson
fra medium marts til ultimo maj. Efteråret kan også byde på trækfugle,
men her er det mest gåsetræk, der
dominerer.
Fuglenes ynglesæson 2010 har desværre ikke haft den store succes i min
have. Det hele startede ellers godt
med fuldt hus i samtlige redekasser.
Natugle og tårnfalk i hver deres større
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Kirkenyt
GUDSTJENESTER
September - november 2010
Allerslev

Jungshoved

13. s. e. trin. 29. aug.

Ingen

9.00 Jesper Blomgren

14. s. e. trin. 5. sept.

9.00

10.30 Høstgudstjeneste

Konf.indskrivning 7. sept.

19.00 Indskrivning, konfirmander

15. s. e. trin. 12. sept.

10.30 Høstgudstjeneste

9.00

16. s. e. trin. 19. sept.

9.00

10.30

17. s. e. trin. 26. sept.

10.30

Ingen

18. s. e. trin 3. okt.

9.00

10.30

19. s. e. trin. 10. okt.

Familiegudstj.arrange10.30
ment, kl. 12.30-16.30

20. s. e. trin. 17. okt.

9.00 Jesper Blomgren

Ingen

21. s. e. trin 24. okt.

10.30

9.00

22. s. e. trin. 31. okt.

Ingen

9.00 Jesper Blomgren

Allehelgensdag 7. nov.

19.00

10.30
19.30 Konfirmandernes
gudstjeneste

Tirsdag 9. nov.
24. s. e. trin. 14. nov.

10.30

Ingen

25. s. e trin. 21. nov.
1.s. i Advent 28. nov.

9.00
10.30

10.30
9.00

Kirkebil
I begge kirker har vi det sådan, at der altid er mulighed for at få en kop kaffe (eller te) og
en snak efter højmessen.
Kirkebilen kører til alle højmesser, dvs. gudstjenester kl. 10.30. Er der kun én gudstjeneste i pastoratet (Allerslev og Jungshoved sogne), kører kirkebilen til denne uanset tidspunkt. Kirkebilen kan også bestilles til alle kirkelige arrangementer i Allerslev Præstegård og Jungshoved Rejsestald. Det koster 5 kr. at benytte kirkebilen, der kører fra begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg
Taxa, telefon 55 37 06 45.
Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd
Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06
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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

Menighedsrådsmøder i efteråret 2010:
Onsdag 25. august 2010
Onsdag 13. oktober 2010
Onsdag 24. november 2010
alle kl. 19.00 i Rejsestalden

Kasserer
Revisor Tommy Nielsen
Strandgårdsvej 23, Præstø
55 99 12 09
ALLERSLEV
Graver Leo De Jong
55 99 61 68
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Tove Grundtvig
55 99 60 92
Kirkeværge
Knud Skovbæk
55 99 61 42
JUNGSHOVED
Graver Poul Hansen
55 99 90 99
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30
Menighedsrådsformand
Bente Wermuth
55 99 90 06
Kirkeværge Aase Petersen
55 99 37 39
http://www.jungshovedkirke.dk
Samtlige ansatte i begge kirker holder
deres ugentlige fridag om mandagen.
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Kirkenyt
PRAKTISKE OPLYSNINGER
FØDSEL
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst
ske senest to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden
afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring. Vejledning kan man se på blanketten (se herunder).

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

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

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

VIGTIGT: Blanketter ang. fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning
og navneændring kan man finde på: www.personregistrering.dk eller ved henvendelse til sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst Torben Møllenbach,
Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø.
Tlf.: 55 99 60 17 eller e-mail: tom@km.dk
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Massage til sindet – guitarens poesi
Koncert med guitaristen Mikkel Andersen
Tirsdag 21. september 2010,
kl. 19.30, Jungshoved Kirke
Aftenens musikalske rejse tager sit
udgangspunkt i digtet ”La Guitarra”
af den spanske poet Federico Garcia
Lorca, der med indledningsstrofen
”El Llanto de la Guitarra” (guitarens
gråd) slår tonen an til en stemningsmættet og intens aften i Jungshoved
Kirke.
Guitaristen Mikkel Andersen har stor
succes med sine koncerter, som han
kalder for ”Massage til sindet – guitarens poesi”. I juni 2009 udgav han sin
debut-CD med titlen ”El Llanto de la
Guitarra”, som med det samme blev
kåret som ugens CD i P2.
Denne aften vil man kunne høre musik af Albeniz, Villa-Lobos, Bach og
Turina m.fl. Musik af sydamerikanske og spanske komponister. Der er
med andre ord åbnet op for en poetisk
aften – der stemmer sindet.

Pressen skrev:” Mikkel Andersens
koncert var et møde med skønheden,
som åbner mod andre verdener og gør
et stærkt indtryk på sjælen.” Monica
Papazu, mag. art., anmelder for Randers Amtsavisen
Mikkel Andersen er uddannet ved
konservatorierne i Aalborg og Århus
samt ved Royal College of Music i
London. Han er fast medlem af flere
ensembler, men helliger sig for tiden
solokarrieren med sine koncerter, der
begejstrer overalt i Danmark og i
udlandet.

Sogneudflugt: DR-byen med rundvisning og koncert i
koncertsalen
Fredag 8. oktober 2010
Som noget nyt har menighedsrådene fået den gode ide at invitere interesserede til
at deltage i en tur til DR-byen.
Vi får på rundvisningen et indblik i Danmarks største medievirksomhed. På rundvisningen besøger vi bl.a. tv-avisens studier og Studie 5, hvor Talent- og XFaktorshows bliver produceret.
Efter rundvisningen skal vi besøge koncerthusets restaurant og have et måltid
mad.
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Senere, kl. 19.30, skal vi til koncert, hvor
Malmö Symfoniorkester er på besøg. På
programmet står ouverturen til vores nationalopera Maskerade af Carl Nielsen.
Derpå vil orkestret spille svensk musik,
og det bliver den med Maskerade samtidige Klaverkoncert nr. 1 af Adolf Wiklund, som skrev to klaverkoncerter i alt.
Koncerten er fra 1906 og blev revideret i
1935.
Og nu hvor vi fejrer musikken, som den
så ud for lidt over 100 år siden, så afsluttes aftenen med noget af Bela Bartoks
første musik fra 1905. Den helt unge Bartok skrev tidligt to suiter for orkester,
hvor MSO spiller den første.
Aftenens solist er den unge svenske pianist, Martin Sturfält.
Alle er velkomne.
Tilmelding til turen sker til Torben Møllenbach, tlf. 55996017 eller på e-mail tom@km.dk. Ved tilmelding fås nærmere
besked ang. betaling og andre praktiske ting.
Pris pr. deltager: 350,00 kr.
Vi kører i bus fra Jungshoved v. Brugsen kl. 14.30 og fra Allerslev kirke kl.
14.45.
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Emory Lou Thomsen fortæller om sit liv i ”alle regnbuens farver”
Tirsdag 12. oktober, kl. 19.30, Allerslev præstegård
Emory Lou Thomsen er hovedpersonen i bogen ”I alle regnbuens farver”.
Hun voksede op i USA, er farvet og
har en stor slægt i mange kulører.
Hendes foredrag handler om at være
fremmed, og om hvordan det gik til,
at hun som 80-årig kunne fejre sin
fødselsdag i Danmark omgivet af sine
venner i ”alle regnbuens farver”.
I de senere år har hun kreeret strikkede frakker og dragter, og en del af
dem har hun med til foredraget.

Konfirmandernes gudstjeneste
Tirsdag 9. november, kl. 19.30, Jungshoved Kirke
Gudstjenesten er denne gang tilrettelagt sammen med årets konfirmander.
Det bliver en alternativ gudstjeneste i øjenhøjde med konfirmanderne og noget
andet musik end sædvanligt og efter en anden form end den, vi kender fra søndagens gudstjenester.
Gudstjenesten er for konfirmanderne og deres familier og alle andre interesserede.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement.

Den katolske kirke i dag
v/mag.art. Andreas Rude
Onsdag 17. november, kl. 19.30, Rejsestalden ved Jungshoved Kirke
Er den katolske kirke en topstyret, ensrettet størrelse, der taler med én stemme
og har én holdning? Det indtryk kan man godt få, når man ser mediernes overskrifter, hvad enten de nu er negative eller positive med deres stadige henvisninger til, hvad paven eller Vatikanet siger. Men kan det virkelig være tilfældet
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i en kirke med over en milliard medlemmer fordelt over alle klodens lande, forskellige kulturer og politiske systemer?
Bestemt ikke. I dette foredrag skal vi se
nærmere på de meget forskellige strømninger og bevægelser inden for kristendommens største kirke – fra traditionalisterne, der elsker latinen og de gode gamle dage, til vor tids rebeller, der hører til
blandt kirkens skarpeste interne kritikere.
Andreas Rude er mag.art. i litteraturvidenskab og har i næsten ti år kommenteret internationale kirkelige forhold i Kristeligt Dagblad. Han er også forfatter til
den alternative turistguide, "Troen går til
Paris" (2010).

Studiekreds i Allerslev Præstegård
Centrale temaer i kristendommen i med- og modspil til andre religioner
Som noget nyt starter der en studiekreds i Allerslev præstegård over 4 gange –
første onsdag i oktober, november 2010 samt januar og februar 2011. Hver
gang kl. 19.30–21.00.
Studiekredsen henvender sig til dåbsforældre og konfirmandforældre og i øvrigt alle interesserede, der gerne vil høre nærmere om bla. den kristne dåb, om
vigtige bibelske fortællinger, om kirkens ritualer, for hvad prøver de at fortælle
menigheden, og ikke mindst om forholdet til fremmede religioner som fx islam
eller New Age.
Deltagerne er i øvrigt velkomne til at bringe emner på banen, der måtte have
interesse.
Tilmelding og nærmere henvendelse til Torben Møllenbach, tlf. 55996017 eller
e-mail: tom@km.dk.

Teatertur foråret 2011
Ved redaktionens slutning ligger det endnu ikke fast, hvilken forestilling der
bliver tale om. I eftersommeren bliver det offentliggjort, hvilket teaterstykke jeg
har fået billetter til, og hvornår turen finder sted.
Torben Møllenbach
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Sankthansaften på Slotsbanken

Endelig kom sommeren her til sankthansaften. Efter aftensmaden sejlede vi fra
Stavreby havn hen til Slotsbanken. Vandet var helt stille, og solen varmede.
Langs rørskoven var der en livlig aktivitet
fra fuglene, og gøgen kukkede, så det gav
genlyd i den lille skov. Vi lagde jollen i
strandkanten og kom op på Slotsbanken
med vores tæppe og kurv, der indeholdt lidt at drikke. I år var der kun 2 andre både på vandet, og så den lille jolle
ovre fra Gl. Oremandsgaard, der havde

travlt med at ro 5 personer ad gangen over
det smalle vand til bålet.
Efter gudstjenesten i kirken kom vores
graver, Poul, til bålet og fik ild på det.
Flot så heksen ud, og det er lige så det
gyser i én, når ilden fanger og futter hende af. Solnedgangen var smuk, og i næsten fuldmåne sejlede vi tilbage, med en
dejlig oplevelse af en smuk sankthansaften.
Forsat god sommer fra
Lene Gurskov
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Hvordan er det at bo på Jungshoved som barn i 2010
Vi hedder Agge
og Siff og er søskende og flyttede
her til Jungshoved
for tre år siden, da
vores forældre
besluttede at flytte
fra storbylivet i
København til
landlivet her i
Stenstrup. Det har
været en omvæltning for os alle,
men vi har ikke
fortrudt.
Agge går efter
sommerferien i
anden klasse på
Abildhøjskolen,
og Siff går i Egely
børnehave, så de fleste af hverdagstimerne foregår inde i Præstø. Ofte
kører vi i bil, men hvis det passer ind
i vores forældres arbejdsliv og vejrudsigten, så cykler vi. Og der er jo heldigvis flere veje, som går ind til
Præstø. Vi kan køre igennem skoven,
det gør vi som regel når vi cykler ind
til Præstø, og når vi cykler hjemad så
tager vi nedad bakke-turen igennem
Smidstrup, begge to ture hvor vi får
en fornemmelse af, hvor smukt og
varieret der er på Jungshoved.
I fritiden spiller vi fodbold om sommeren og går til gymnastik i vinterhalvåret, begge dele foregår også inde
i Præstø, så hvis vi er på Jungshoved,

så er det fordi vi er
hjemme i vores
hus. Derfor har det
også taget os en
rum tid at finde ud
af, hvad Jungshoved er for en størrelse, og hvad den
rummer af muligheder.
Sidste år besluttede vi at holde det
meste af vores
sommerferie
hjemme og tage
cykelture ud i lokalområdet, og det
kan klart anbefales
for nytilkommende på Jungshoved.
Vi cyklede til Maderne for at bade og
tog på skovtur ude ved gøngehulen,
og så tog vi ud til Nedermarken for at
plukke deres dejlige jordbær. Vi fandt
kirken og dens dejlige omgivelser, så
da vi i vinters skulle finde en kælkebakke, så brugte vi borg-bakken i
stedet for at køre væk. På den måde
oplevede vi Jungshoved og fik et større kendskab til vores lokalområde, og
man føler sig mere knyttet til et sted,
når man kender til nogle af dets kroge.
Vi har også brugt lang tid på at få
indrettet os på alle vores mange udendørs kvadratmeter, og vores forældre
har stadigvæk mange nye planer. Især
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har vores forældre brugt tid i haven,
på marken, i folden og i skoven, og
det er nogen gange sjovt og andre
gange træls at bruge tid på alt det
praktiske, men heldigvis er vores
grund også indrettet til os børn. Vi har
fået en kæmpe trampolin, og der er
plads til en lille fodboldbane, en bålplads,
et legeområde med
gynger, et hav af
klatretræer, en cykelbane og en kaningård,
hvor der hele tiden
dukker nye kaniner
op. Og så har vi fire
frække geder, som i
tide og utide bryder ud
af deres indhegning,
og som vi skal hjælpe
med at indfange igen.
Så vi har masser af
ting at tage os til, og
vores kammerater kan godt lide at
besøge os, fordi vi faktisk har mange
muligheder for lege og aktiviteter,
som de ikke har inde i deres ”små”
haver i Præstøs villakvarterer. Men
det er også rart, at vi har hinanden
som søskende, for selvom der er 4 års
aldersforskel på os, så er vi meget
sammen, og jo vi skændes også og
kan blive sure på hinanden, men aldrig i særlig lang tid ad gangen.
En af de hyggelige ting ved at vi bor i
Stenstrup er vores årlige sommerfest,
hvor vi børn leger/spiller med og mod
de voksne i dart og petanque, og hvor
vi sammen griller og spiser nede ved

gadekæret. Og så er der også juletræstændingen, hvor Lise altid har fundet
på en hyggelig aktivitet for os børn,
hvor vi enten skal finde nisser, guldmønter eller julemænd, og når opgaven er løst, så udløser det lidt julegodter. Imens drikker de voksne gløgg og

nyder det fine juletræ, mens de skutter sig i kulden.
Stilheden, langsommeligheden og
landlivet, som har været en stor kontrast fra Københavns bilstøj og stressede/hektiske liv, nyder især vores
forældre, men det har også sat sine
spor i vores måde at anskue verden
på. For eksempel at Agges første ord
var bus, mens Siffs første ord var
traktor. Og vi bliver mere opdraget til
at tænke i genbrug og økologi og i det
at passe på naturen, da den er kommet
meget tættere på.
Agge og Siff
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Fra landpolitet i Præstø
andre steder, som det skrider frem. Vi
kan sige, at 98% af indbruddene på
Jungshoved nu er opklaret, og de personer, som er fængslet i sagen, kommer
ikke ud i meget lang tid. De er i øvrigt
ikke her fra egnen, og at de valgte
Jungshoved er tilfældigt.
Det var ikke lykkedes at standse indbruddene, hvis ikke den lokale befolkning havde deltaget, idet nogen havde
set et eller andet, og de lokale som jeg
talte med havde hver for sig et eller
andet, der pludselig gav det helt store
resultat. Her var det både lokalbefolkningen og politiet, der trak på samme
hammel.
Der er p.t. lidt i sommerhusområdet,
men det bliver formentlig standset om
kort tid. Efter alt at dømme vil der gå
lang tid, inden der kommer noget på
Jungshoved.
Peter Anker og jeg takker for den gode
aften, lokalrådet afholdt på den gamle
skole, og den opbakning, dette møde
fik. Jeg havde meget ud af den aften og
fik nogle gode samtaler, der bygges
videre på.
Jeg vil i øvrigt anbefale politiets hjemmeside www.politi.dk, hvor også Sydsjælland er med, og hvor man kan følge
med i, hvad der foregår her i området.
Kontakt mig endelig ved at kigge ind
på Østerbro 2, eller ring direkte til mig
på 25460448.
Henning Nerup Rasmussen

Jeg blev opfordret til at skrive i bladet
om de indbrud, der har været på Jungshoved her i 2010 samt i slutningen af
2009, hvor det er gået ud over en række
huse – fortrinsvis det, vi kalder landejendomme, hvor der ikke umiddelbart
er nogen naboer. Hvis vi skal se lidt på
Jungshoved i forhold til andre lokalområder fx Bårse, er Jungshoved ikke
særlig ramt over en årrække, men så
kommer der en bølge. Det var det, vi
var ude for i 2009 og 2010.
Der var tale om to hold gerningsmænd.
Den første bølge i 2009 og begyndelsen af 2010 blev standset, idet der kom
2 personer i den ”lokale kikkert”, som
gav et udmærket resultat, og en del
indbrud i Bønsvig og andre dele af
Jungshoved blev opklaret, og folk fik
deres ting tilbage. Der var ro en kort
tid, men så kom det tilbage med fuld
styrke. En ejendom blev på det nærmeste ribbet. Det var for meget, og vi nedsatte en indbrudsgruppe, hvor jeg indgik fra Præstø. Vi fik for kort tid siden
en fangst – jeg vil sige en kæmpefangst
– hvor en hel lade var fyldt op med
stjålne effekter og heraf mange fra
Jungshoved, og vi finder stadig noget
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En arbejdsplads på Jungshoved (18)
Garup & Brodin Have- og anlægsgartnere

Garup og Brodin er et anlægsgartnerfirma. Firmaet består af Søren Brodin
og Mads Garup.
Jeg mødte Søren Brodin, da vi begge
læste til anlægsteknikkere og fandt
meget hurtigt ud af, at Sørens stærke
side er beplantning, mens min styrke
er på belægninger. Dette synes vi
kunne være en spændende kombination og valgte derfor at starte firma
sammen i 2001.
Vi startede i Sørbymagle ved Slagelse
og har nu flyttet firmaet til Roneklint
på Jungshoved.
Jeg er kommet i Roneklint hele mit
liv og har de sidste par år været fastboende her. Mine forældre har haft
huset, jeg bor i, siden 1970, og det har
altid været et yndet feriested. Jeg befinder mig godt i lokalsamfundet og

synes, det er dejligt, at en del af mine
kunder også er lokale.
Vi laver alt lige fra små pleje- og vedligeholdelsesopgaver, græsetablering
og -slåning til beskæring og belægninger. Mange af vores kunder er
private, som enten skal have lavet om
i deres haver, lavet helt nye haver,
eller nogle som skal have lagt en terrasse. Vi laver også diverse gravesamt træfældningsopgaver både for
private og for mindre virksomheder.
Der er faktisk ikke den opgave, vi
ikke kan løse .
Når vi får en ny opgave, går vi meget
ind i, hvad kunderne ønsker, samtidig
med at vi med uvildige øjne ser på,
hvad vi vil foreslå. Vi kigger på opgaven sammen med kunden og tilbyder
ved større projekter at udfærdige en
tegning eller skitse. Vi ser på forskel38

lige ting, alt efter om kunderne vil
have en ”nem” have, da de ikke har
så meget tid eller lyst til at gå i haven,
eller om de er til en stor landbohave
med stauder, buske og træer. Hos
andre kunder med fx en gammel have
går vi ind og vurderer, hvilke træer/
buske mm., som kan bevares og så
sættes sammen med andre nye ting,
men som stadig giver en samlet helhed.
Når der skal etableres nye belægninger, er det altid vigtigt at få en præcis
vurdering af funktionen for at sikre, at
kunderne får det, de ønsker, samtidig
med at det bliver holdbart. Ved be-

lægninger er bundopbygningen vigtig, da en forkert eller for dårlig bundopbygning altid medfører en kort
levetid for den flotte nye overflade,
som jo gerne skulle holde i mange år.
Vi tilstræber at udføre en opgave,
som gør, at vi ikke skal komme tilbage til samme opgave, men vil selvfølgelig gerne komme tilbage til en ny.
Jeg glæder mig over at være en del af
lokalsamfundet og håber, at det her
har givet et større kendskab til mig og
mit firma.
Med venlig hilsen
Mads Garup

Stafetten (13)
Fra lukket til åbent samfund
Af Ilse Jensen-Åris
Da jeg fik overdraget ”Stafetten” fra
Benthe Pedersen, måtte jeg mentalt
skrue tiden godt 16 år tilbage til den
tid, hvor vi begyndte at fatte interesse
for Præstø området.
Vi sejlede en del år og lagde flere
gange til i Præstø, hvor vi blev betaget af indsejlingen og fjorden, hvor
der altid var et rigt fugleliv. Vores
børn var ved at forlade reden, så vi
havde i en tid ledt efter et hus på landet, hvor vi kunne nyde vores otium,

når den tid kom. Da et af vores kriterier var, at det skulle være tæt ved
vandet, ville Præstø være et godt
valg. Vi kontaktede en ejendomsmægler og fik fremvist Stavreby
Strandvej 19, og så var vi solgt – det
var baret huset. Vi købte det 1. juli
1994 af Jette og Erik Frederiksen,
men efter en tid fandt vi ud af, at vi
ikke alene havde købt Stavreby
Strandvej 19, men vi havde købt
”Annas hus”. Det bevirkede, at vi
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måtte finde ud af, hvem Anna var. Vi
fandt ud af, at revisor Gunner er født
og opvokset i huset, og Anna var hans
mor. Anna var købmand og havde
butik i det nuværende køkken i perioden 1929 til 1970. Gunners forældre
købte huset i 1924 og overtog en
gæld på kr. 1.461,46, som blev afdraget med kr. 25,00 ved hver halvårstermin. Første termin lød dog på kr.
11,46. I 1929 byggede de købmandsbutikken til, og det hele blev herefter
forsikret for kr. 6.400,-. Ja, man må
erkende, at tiderne har ændret sig.
Kort efter vi havde overtaget huset,
havde havnen 60-års jubilæum. Vi
fulgtes med Jette og Erik og deltog
for første gang i en rigtig dejlig fest
med dans på molen hele aftenen. Vi
mødte mange lokale beboere heriblandt vores nabo Poul Henning, der
havde økologisk mælkeproduktion.
En dag, da vi kom herned, var vores
græsplæne ”skrællet” af på et stort
tykke, så til festen spurgte Jette Poul
Henning, om han vidste, hvad det
kunne være. ”Ja da, det er mine grise.
De smutter under det elektriske hegn,
giver et lille ”piv” – og så er de ude i
friheden. De er jo næsten ligeså kloge
som fru Frederiksen”. Det var Poul
Hennings svar, og vi fandt ud af, at
der også var både humor og venskabeligt drilleri blandt beboerne i byen.
En weekend, hvor vi var hernede,
stod en ko og kikkede ind ad vores
badeværelsesvindue. Det viste sig, at
alle Poul Hennings køer havde søgt
andre græsgange i vores have og

stimlede sammen omkring huset. Ole
måtte i al hast få fat i Poul Henning,
for at han skulle hente sine kreaturer.
Det var ikke den eneste gang, vi havde glæde af Poul Hennings kvæghold.
Efter at have brugt huset som sommerhus i nogle år flyttede vi fra Allerød til Stavreby i 1998. Det bevirkede, at vi i starten skulle pendle til henholdsvis Glostrup og Helsingør. Der
gik ca. 10 år med at pendle, og i den
periode blev trafikken mere og mere
intens, men man må se det positive i
den slags udfordringer, så vi lånte
lydbånd på biblioteket og hørte bøger
hver dag. Jeg følte mig nogle gange
privilegeret, for hvor mange udearbejdende har mulighed for at ”læse” i 3
timer om dagen? Vi er nu begge stoppet med at bruge flere timer dagligt
på motorvejene.
Fordelen ved at flytte til Stavreby på
Jungshoved var, at vi kunne realisere
vores drøm om et mere stille og afslappet liv på landet. Vi blev taget
overraskende godt imod. Efter kort
tid kom Søren (major) og inviterede
på kaffe, og vi har siden deltaget i
mange dejlige hyggeaftener og mærkedage både privat og i forsamlingshuset. Vi har i mange år på skift holdt
Nytår med venner her i byen.
Der gik ikke længe, før Ole havde
købt en jolle, så han kunne sætte ruser
ud og fange nogle ål. Fiskeriet har
fyldt meget i fritiden, og der har været
megen hyggelig snak på havnen. Hvis
man ville have indblik i Stavrebys
historie, kunne man lægge turen forbi
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havnen, for der var næsten altid nogle
af de gode fortællere dernede. Desværre er en del af dem borte nu, så det
bliver sværere at få de gode historier
fortalt.
Som udearbejdende må man jo udføre de faste pligtopgaver i weekenderne. En lørdag, hvor Ole slog græs
efter frokost, kom Søren over vejen
med nogle vattotter på størrelse med
tennisbolde i ørerne. Da forstod vi, at
man ikke slår græs, når der skal soves
til middag. Vi har ikke siden slået
græs mellem kl.12.30 og 15.00.
En vinter, hvor der var snestorm, var
vi i tvivl, om vi skulle køre af sted
eller blive hjemme. Jeg valgte at blive
hjemme, da jeg kunne arbejde alligevel, men Ole ville af sted. Han startede ”kareten” med lavprofildæk og
søgte mod motorvejen, men allerede
kort efter Jungshovedgården sad han
fast i en snedrive. Heldigvis kom Sofus forbi og kunne trække ham fri.
For en sikkerhed skyld gav Sofus Ole
sit mobilnummer – og det var godt
det samme, for inden længe sad han
igen uhjælpelig fast. Sofus skulle lige
hjælpe en Dansk Autohjælp fri først,
så ville han komme. Noget senere
kom Sofus kørende med sneskraberen efterfulgt af Ole – på lavprofildæk, der senere blev udskiftet med

normale vinterdæk. Ja, hjælpsomheden er væsentlig større end i Nordsjælland.
Der gik ikke længe, før Ole var valgt
ind i bestyrelsen i Brugsen, og senere
har han fået bestyrelsesposter i både
havn og vandværk, så vi føler os fuldt
accepteret og rigtig godt modtaget i
lokalsamfundet.
En dag for ca. 6 år siden holdt en bil
udenfor, og en mand kom ind, for nu
ville han se, om det ikke var den Ole
Åris, som han kendte fra Hvidovre.
Det viste sig at være Tom, som Ole
har gået i skole med og leget meget
med som barn. Tom og hans kone
Søs havde købt Stavreby Strandvej
16. Senere fandt vi ud af, at endnu en
fra Hvidovre havde fundet Stavreby,
nemlig Henny fra nr. 39. Henny, Tom
og Ole har gået i skole sammen. Så,
man må sande, at verden er lille.
I starten skulle jeg vænne mig til, at
man bare kunne ”droppe” ind hos
hinanden uanmeldt. Det var vi ikke
vant til, men det vidner om det åbne
og gæstfrie samfund, som vi er landet
i. Det står i skarp kontrast til det liv,
vi havde i Allerød, så vi har ikke ét
sekund fortrudt vores beslutning om
at flytte til Stavreby.
Ilse Jensen-Åris
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Fritidshus på Jungshoved

Redaktøren af dette blad har opfordret mig til at skrive lidt til bladet om,
hvorledes det er at have fritidshus på
Jungshoved og nyde fritidslivet her.
Det vil jeg med glæde gøre. Jeg synes det er imponerende, at der 4 gange om året kan udgives et fyldigt og
velredigeret blad med stof fra Jungshoved.
Da jeg i 1971 var blevet færdig med
mine studier, havde fået fast stilling
og var begyndt at tjene penge, syntes
jeg, det var en god ide at købe et fritidshus.
Hvor skulle fritidshuset så ligge? Når
man bor i Københavnsområdet, vil
Nordsjælland være et naturligt valg.
Ved nærmere øjesyn syntes jeg dog,
at nordsjællandske sommerhuse nær-

mest ligger side om side som parcelhuse i Københavnsområdet. Det kan
godt være, at Nordsjælland berømmes for sin smukke natur, men hvad
nytter det, når naturområderne er delt
op i utallige små firkanter med et hus
på.
Sydsjælland ligger nok i større afstand fra København, men er jo også
præget af sin smukke natur, flotte
bøgeskove og store godser. Ved et
kig på kortet fremstod Jungshoved
som et interessant sted. Afgrænset
som en halvø med mange kystnære
områder, et slot kendt fra Gøngehøvdingen, der nu fremstår som et voldsted, og en kirke beliggende så tæt
ved vandet, at det har været nødvendigt at bygge kirketårnet på nordsiden af kirken.
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På dette skønne sted var et hus til
salg. Ikke et almindeligt sommerhus,
men et bondehus med bindingsværk
og stråtag, smukt beliggende ved
Stenstrups gadekær og med marker
på den anden side. Huset var renoveret og med weekend-attest, så det
måtte bruges som fritidshus, som jeg
havde planlagt. Jeg var ikke i tvivl,
det købte jeg.
Da jeg var blevet ejer af huset, måtte
jeg sætte mig ind i husets historie. Det
viste sig, at huset i mange år havde
været beboet af Carl Ingvardsen, der
var sadelmager og havde sit værksted
i udhuset (se beskrivelsen i
”Jungshoved” årgang 3, nr. 2, side 9).
Huset var omkring 1968 blevet restaureret af den gamle pastor Norderøs søn Heise, der var udlært tømrer.
Efter sigende havde han hele sin
barndom ønsket at føre huset, der var
beklædt med plader, tilbage til det
oprindelige udseende, som huset har i
dag. Han fik muligheden for at iværksætte sin plan, og det var vist hans
mening, at han selv ville bo der. Det
blev dog aldrig til noget.
Jeg har ikke selv billeder af huset før
restaureringen, men hvis nogen skulle
ligge inde med billeder, vil jeg naturligvis blive glad for at se dem.
Hvorledes er det så at tilbringe sin
fritid på Jungshoved?
I de forløbne år har det været mig en
stor glæde at opleve Jungshoveds
natur på alle årstider. Om foråret, når
bøgen lige er sprunget ud, om som-

meren, når kornet står fuldmodent,
eller om efteråret, hvor gråvejr og
fugtig luft ikke føles nær så trykkende
på en tur i skoven, som hvis man opholdt sig på en gade i hovedstaden.
En enkelt vinter – selv om det nu er
længe siden – havde jeg fornøjelsen
at stå på ski ud over markerne i høj
sne, solskin og vindstille.
Læserne af dette blad kender naturligvis Jungshoveds natur og listige steder lige så godt som jeg, så jeg vil
ikke gå i detaljer i beskrivelsen heraf.
Et sted skal dog fremhæves: Det
smukke voldsted, hvor engang Jungshoved Slot lå. Slottet er vel mest
kendt fra ”Gøngehøvdingen”, men
har ved sin strategiske beliggenhed
haft stor betydning i middelalderen.
Det vides, at flere love har været udstedt og underskrevet ved kongens
besøg på slottet. Efter krigen mod
svenskerne i 1650´erne var slottet
ødelagt, og efter en forfaldsperiode
var kun voldstedet tilbage. Den sidste
ejer var prins Jørgen, som var bror til
kong Chr. 5. Samme prins Jørgen har
lagt navn til ”Prins Jørgens March”,
der var kendingsmelodi, da BBC under krigen sendte til Danmark. Når
jeg i dag står på slotsbanken og nyder
den storslåede udsigt, tænker jeg på
prins Jørgen og fløjter hans march.
Når man har hus i en landsby på
Jungshoved, kommer man også med i
det liv, der er i byen. Stenstrup er beboet af aktive mennesker, og det er en
fornøjelse at deltage i den årlige sommerfest ved gadekæret med fælles
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spisning, underholdning og konkurrencer (boccia og dart). Der er udsat
en vandrepræmie – en usædvanlig
flot skulptur af en fugl – som vinderen er forpligtet til at have stående i et
vindue i sit hus, synlig udefra. Og
naturligvis bliver det kontrolleret.
Et særligt samlingspunkt er byens
vandværk. Vi er jo ikke ret mange om
vandværkets drift, og arbejdet med at
drive det påhviler os selv. For nylig
var alle byens beboere indkaldt til en
arbejds-lørdag, hvor vi malede, vaskede og rengjorde værket. Jeg vil

opfordre alle, der kører forbi vores
vandværk, til at bemærke hvor flot,
det er blevet malet.
Glæden ved at have fritidshus hænger
sammen med trygheden i at vide, at
alle landsbyens beboere ser efter huset og vil give mig besked, hvis der er
observeret noget unormalt. Det er jeg
naturligvis taknemmelig for, og jeg
vil slutte med at sige en varm tak til
alle beboere i Stenstrup, for at jeg kan
føle mig som en naturlig del af landsbyens fællesskab.
Erik Skovby Nielsen

HVAD HAR DU GANG I?
Spørgsmålet gik på vores pileplantning. Et nyt tiltag og en fortsættelse af
den linie, som vi driver vores landbrug efter. Lad mig prøve at forklare
det lidt nærmere.
Siden vi begyndte på Lynggård for
snart 40 år siden, har vi forsøgt at
udnytte ressourcerne bedst muligt.
Det gælder vores jord, bygninger og
alle de daglige indsatsparametre. Vores svineproduktion er således opbygget fra den historiske kendsgerning, at
svinet fra gammel tid har ryddet op
efter mennesket. Det har gået på
møddingen og i skoven og har skaffet
sig føde af det spild, der var på stedet.
Vi har derfor gennem tiderne fodret
vores grise med spildprodukter såsom
ærteafrensning fra produktion af gule
ærter. Vi har fodret med valle fra mejeriet, gærrester fra bryggeriet og No-

vo, storkøkkenaffald fra København,
slikaffald fra Haribo osv.
Efterhånden forsvandt disse produkter fra markedet eller fandt en anden
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udnyttelse til en højere værdi. Der
fandtes stadig spildprodukter på markedet, men da de havde en kvalitet,
der ikke egnede sig til foder, kunne de
i stedet bruges til biogas, og derfor
modnedes tanken om et biogasanlæg.
De første år, vi havde vores biogasanlæg, var der mange spildprodukter af
en god kvalitet for gasproduktion på
markedet, men olieprisens himmelflugt har ændret det, idet firmaerne nu
opraffinerer de bedste produkter og
sælger dem til fyring i oliefyr. Vi er
derfor begyndt ombygningen af vores
biogasanlæg, så vi kan tilsætte halm,
ensilage og andre landbrugsafgrøder.
Her møder vi imidlertid problemet
med at få tilladelse til at køre mere
biomasse gennem vores anlæg. Ansøgning herom er sendt 19. marts
2004 (!) og er endnu ikke færdigbehandlet politisk.
Tilbage til vores pileplantning! Alle
politiske partier er enige om, at vi bør
udfase kul, olie og gas inden 2035.
Hvordan gøres det? Vi har tidligere
leveret store mængder halm til Præstø
Halmvarmeværk og leverer stadig en
mindre mængde til Dong, men prisen
er p.t. ikke attraktiv. A-kraft er ikke et
tema. Vindmøller vil vi ikke have på
Jungshoved. Vi fælder træer i skoven,

men det er kun vedvarende energi,
hvis vi planter igen!
Hvordan kan landbruget/vi hjælpe
politikerne med at opnå deres ambition om et Danmark uden fossile
brændstoffer i 2035? Vores valg er
faldet på energipil. Vi har i år plantet
23 ha og forventer at plante igen til
næste år. Pilen skal til foråret kappes
ned til jordhøjde, hvorefter den skyder igen med flere skud. Herefter skal
den høstes til flis hvert andet år.
Hvordan flisen skal høstes, er endnu
ikke besluttet, men en mulighed kan
være at anskaffe en sukkerrørshøster,
der så skal ombygges til at høste pil.
Afsætningen af pileflisen kan være til
varmeværk. På nogle værker er man i
stand til at indfyre med friskhøstet,
fugtig flis. Alternativt skal flisen tørres og evt. presses i piller til træpillefyr.
Økonomisk håber vi, at pilen står mål
med en kornafgrøde, men ellers må vi
glæde os over, at vi er med til at sikre
Danmark ”hjemmeavlet” energi, så vi
i fremtiden bliver mindre afhængige
af olie fra Mellemøsten og gas fra
Rusland.
Venlig hilsen
Peder Andersen
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Pedersen-klanen fra Bønsvig
Fortalt af Ole Pilegaard Hansen

Billedet er taget kort efter, at familien flyttede til Bønsvig. Marius og Inger Pedersen står foran
købmandsforretningen med to af deres børn og en tredje (ukendt) herre.

I efteråret 1929 ankom en familie til
Bønsvig, hvor manden etablerede sig
som købmand i det lille samfund.
Ægteparret var Inger og Marius Pedersen, der hidtil havde boet i
Kostræde på den vestlige side af Sydsjælland.
Det var tanken, at Inger skulle passe
forretningen om dagen, mens Marius
gik på arbejde. Marius kunne så lave
regnskaber om aftenen, og vel ankommet til Bønsvig gik familien i
gang med deres nye tilværelse.
Huset brænder
Desværre varer lykken ikke altid
evigt. Godt et år efter ankomsten til
Bønsvig satte en brand en midlertidig
stopper for købmandseventyret. Fa-

miliens eksistensgrundlag lå pludselig
i ruiner. Det blev aldrig opklaret,
hvordan ilden var opstået, men meget
tyder på, at det kan være en tabt cigaretglød på husets loft, der var brandens årsag.
Familien blev midlertidigt indkvarteret i “Oles Hus” (også i Bønsvig),
hvor der samtidig blev åbnet en lille
butik i den østlige ende af huset.
De trange forhold i “Oles hus” medførte, at familien måtte flytte endnu
en gang. Denne gang lidt længere ned
ad Bønsvigvej til nr. 25 (mellem købmandsforretningen og gdr. Julius Jensens ejendom). Men også dette ophold blev af kortere varighed.
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Det var nu så heldigt, at huset bag ved
købmandsforretningen var til salg, og
her flyttede familien permanent ind
omkring 1931/32. Købmandseventyret blev delvis opgivet, selv om der
midlertidigt blev indrettet købmandsbutik i huset på Bønsvigvej 19.
Efter en kort “forsøgsperiode” lukkede butikken. Familiens eksistensgrundlag var herefter alene, hvad Marius kunne tjene som murerarbejdsmand hos lokale håndværkere mv.,
samt hvad Inger kunne tjene ved at
hjælpe de omkringboende gårdmænd
med markarbejdet.
Det blev en hård tid for familien.
1930ernes lavkonjunktur ramte også
Inger og Marius i Bønsvig. Arbejds-

opgaverne for en arbejdsmand var
ikke mange i vinterperioden, så der
var smalhals i den lille familie. Der
kom dog mad på bordet. Familien
havde selv en fedegris i udhuset sammen med et antal høns. Derudover
dyrkede Inger den store køkkenhave,
hvorfra hun kunne forsyne familien
med kartofler og andre nødvendige
grøntsager.
Mange børn
Mens der var lavkonjunktur på det
økonomiske område, så var der højkonjunktur på børneområdet. Efter
flytningen til Bønsvigvej fik Inger og
Marius yderligere 11 børn, hvoraf et
par stykker døde inden skolealderen.
Inger og Marius Pedersen fik i alt 14

Bagest fra venstre: Geert, Inger og Marius Pedersen, Kaj, Børge og Poul.
Forrest fra venstre: Tage, Knud, Gitte, Hans Erik, Ingerlise og Svend.
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Luftfoto af del af Bønsvig by med familien Pedersens hus næstøverst i billedet (bagved købmandsforretningen hvor kun gavlen ses). Billedet er sandsynligvis taget i starten af 1950’erne.

børn, men det var kun de 10, der blev
voksne, og som kan ses på ovenstående foto taget i anledning af Kajs konfirmation i 1946.
Det daglige liv
Ingers dag begyndte med, at hun stod
op og smurte madpakke til Marius.
Derefter lagde hun hans tøj frem og
trak hans cykel ud og pumpede den.
Så var Marius klar til at tage på arbejde.
Marius var populær på sit arbejde.
Det var altid ham, der gik foran og
lavede det hårde arbejde, samtidig
med at han skulle lære de unge op.
Der var ikke noget at sige til, at han
kom træt hjem til aften, hvor han fik
sig en lur på sofaen, inden han drog af
sted til møde om aftenen.

Foreningsarbejde
I forbindelse med sit arbejde fattede
Marius hurtigt interesse for den faglige del. Han blev tidligt valgt som
tillidsmand, og som medlem af Dansk
Arbejdsmands Forbund (DAF) blev
han også inddraget i foreningsarbejdet på højere niveau.
Marius blev valgt ind som medlem af
kredsbestyrelsen i DAF (senere
DASF) for Næstved-PræstøVordingborg området og deltog i denne egenskab i den årlige kongres i
København. På det lokale plan blev
Marius indvalgt i sognerådet for Socialdemokratiet og var i mange år formand for sin gruppe. Han var i en
årrække også formand for partiets
Jungshoved-afdeling. Ved sogneråds48

valget tirsdag den 2. marts 1954 var
Marius Pedersen opstillet som nummer et på partiets liste, og med 61
personlige stemmer blev han kun
overgået af sognerådsformanden Rasmus Petersen, Roneklint, der på Venstres liste fik 74 personlige stemmer.
De mange bestyrelsesmøder foregik
altid om aftenen, og når møderne var
overstået, blev kortene fundet frem.
Det var ikke altid penge, han vandt.
Engang kom han hjem med nogle
duge. Ofte sluttede et møde langt ud
på natten, men næste morgen var Marius klar til en ny dags arbejdsindsats.
Også på familiefronten var Marius
glad for at spille kort. Der var ikke
mange familiesammenkomster, der
ikke sluttede af med et spil kort. Især
whist var hans store lidenskab, og han

er vist en af de få, der har fået opkaldt
en bestemt melding efter sig, nemlig
en “Marius-solonolo”. For de ikke
indviede betyder det, at meldingen
nøgtern betragtet ville give mindst 2
stik. Med andre ord: Den var nok lidt
vovet.
Marius (og Inger) tog sig også af den
lokale sygekasse, hvor han var kasserer, ligesom han var formand og kontrolbestyrer for Jungshoved afdelingens kontrolsted for de arbejdsløse.
Her hjalp hustruen Inger med det
praktiske, idet hun varetog de daglige
funktioner, mens Marius var på arbejde. Ud over de faglige og politiske
foreninger, så var Marius også medlem af menighedsrådet samt kirkeværge ved Jungshoved Kirke.

Jungshoved sogneråd 1950
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De mange tillidsposter medførte som
nævnt stor mødeaktivitet, hvilket helt
naturligt førte til, at det var Inger, der
måtte stå for de daglige gøremål i
hjemmet – herunder pasning og opdragelse af den store børneflok. Men
det var heller ikke nok for Inger. Hun
påtog sig i flere år forskellige opgaver

for Danmarks Statistik med husdyroptællinger hos sognets landmænd,
ligesom hun hjalp til med roelugning
og høstarbejde.
Beretningen om Petersen-klanen fra
Bønsvig fortsætter i næste nummer!

JIF’s historie 1969-72
Bestyrelsesmøde 18.9.69 hos Erland
Larsen, Hovmarken. Der er kommet
besked fra skoleinspektøren i Præstø
om, at Præstø Badmintonklub og
Præstø Folkedansere skal have 2 aftener i gymnastiksalen på Jungshoved
Skole. Formanden Erland Larsen har
sagt til skoleinspektøren, at vi ikke
kan undvære nogen aftener, da vi har
seks gymnastikhold og ca. 25 badmintonspillere, der bruger gymnastiksalen. Det har nu siden vist sig, at
salen er for lille for dem, så vi får det
hele for os selv. Vi mangler stadig
nogle ledere til gymnastik, Birthe
Larsen skal lede de små piger, Olsen
de små drenge og Erland Knudsen de
store. Vi vil også prøve at få både
piger og karle til at møde op. Generalforsamling afholdes 8.10. På valg er
kassereren Myrthle Nielsen, Ellen
Andersen, Erik Jensen samt formanden Erland Larsen. Ingen ønsker genvalg. Myrthle er kørt hjem for at lave
kaffe til Jørgen.
Bestyrelsesmøde 15.10.69 hos Erland
Knudsen, Smidstrup. Vi har valgt

Bjørn Petersen, Stavreby til formand.
Jytte Nielsen ønskede ikke at være i
bestyrelsen, der er ikke valgt nogen
anden endnu. Vi har fået ansøgningsskema til fritidsloven, som vi har
snakket om at melde os ind i.
Bestyrelsesmøde 27.10.69 hos Bjørn
Petersen, Stavreby. Vi var kun 3 bestyrelsesmedlemmer (Maja Hansen,
Bjørn Petersen og Erland Knudsen),
men alle skulle gerne møde næste
gang. Vi har drøftet lidt om fodboldafslutningen, som skal være lørdag
22. november. Og Poul Pedersen i
forsamlingshuset skal skaffe musik.
Vi har fået tilladelse til at benytte det
øverste af skolen til ungdommen,
men er ikke blevet enige om noget
bestemt endnu. Vi har besluttet, at der
skal være sketch den 16. februar
1970, men ikke aftalt, hvem der skal
være med. Men foreløbig skal
”Veteranerne” spille, men de er ikke
bestilt endnu, vi skal først se, om vi
kan få forsamlingshuset. Til gymnastikopvisningen vil vi gerne have
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”Kærgaards Trio” med Gurli til at
spille.
Bestyrelsesmøde 11.11.1969 hos Lone Jensen, Jungshoved. Vi har fået
”Blue Stars” med Vinni til at spille til
gymnastikopvisningen og ”Kærgaards Trio” med Gurli til at spille 14.
februar, som vi ikke ved, hvad vi skal
underholde med. Vi syntes, at de lokaler, vi har fået i skolen, er uegnede
til det, vi vil bruge dem til. Keld Larsen vil ringe og snakke med Niels
Peder Gundersen. Vi vil prøve at gennemføre samarbejde til et nyt klubhus.
Bestyrelsesmøde 9.12.69 på Jungshoved Skole. Vi har fået sognerådslokalerne, og det er meningen, vi skal
holde bestyrelsesmøder i dem for
fremtiden. Vi har bestilt nøgleringe
(med JGF-logo), som vi vil sælge, når
vi holder bal o.l. Keld Larsen deltog

ikke i mødet, men han har lovet at
lave ben til bordtennis.
Bestyrelsesmøde 15.4.70 i Jungshoved Skole. Vi har gennemgået regnskabet for gymnastikopvisningen, og
der blev et overskud på ca. 1.000,- kr.
Der var en masse mennesker, vi havde salon, og der var alligevel mangel
på pladser. Lone Jensen og Arno Larsen er gået hjem før tid, men vi var
alle mødt op.
Bestyrelsesmøde 6.10.70 hos Maja
Hansen, Jungshoved. Vi stræber stadig efter at få sognerådslokalerne i
skolen, så de unge kan spille bordtennis der, vi syntes, sløjdlokalet er for
lille. Arno Larsen har meldt sig ud af
bestyrelsen.
Generalforsamling 11.11.70 i forsamlingshuset. Der blev diskuteret lysanlæg og nyt klubhus. Kjeld Petersen og

Gymnastik 69/70. Billede udlånt af Mona Nielsen
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Henning ”Sofus” Hansen blev nyvalgt. Helge Holm til revisor.
Bestyrelsesmøde 18.11.70 i Jungshoved Skole. Vi har tilmeldt følgende
fodboldhold: 2 i serie 5, 1 ynglinge, 1
drenge, 1 lilleput og 1 miniput.
Dilettantmøde 16.12.70 i Jungshoved
Skole. Vi skal spille ”TyrolerFerdinand” 6.3., ”Kærgaards Kvartet”
skal spille. Rollerne blev fordelt, og
Keld Larsen skal være instruktør.
Bestyrelsesmøde 20.1.71 i Jungshoved Skole. Vi skal have malet sløjdlokalet og lavet nye kulisser. Keld Petersen, Maja Hansen og Henning
”Sofus” Hansen har lovet at holde
kontrol med sløjdlokalet.
Bestyrelsesmøde 17.1.71 i Jungshoved Forsamlingshus. Knud Nielsen
skal træne serie 5 og juniorer. J.G.F.
skal ud og samle ind til Dansk Flygtningehjælp. Vi har bestilt fodboldtrøjer og bukser og en kridtmaskine.
Bestyrelsesmøde 3.5.71 i Jungshoved
Skole. Der er tilmeldt fire hold til
håndbold, 1 herre- 1 dame- og 2 pigehold. Maja Hansen skal træne pigerne, men vi har endnu ikke fundet trænere til de voksne. Kontingent for
voksne 30 kr. og 20 kr. for børn inkl.
medlemskort.
Bestyrelsesmøde 7.7.71 i Jungshoved
Skole. Vi har næsten ingen kontingent fået ind, men vi prøver at bede
dem om at betale, hjælper det ikke,
sender vi en opkrævning eller kører
ud og beder om pengene. Håndboldpigerne har næsten alle betalt. Får vi

ikke pengene ind inden turneringen
begynder igen, melder vi begge hold
fra.
Bestyrelsesmøde 13.9.1971 i Jungshoved Skole. Vi har skrevet en ansøgning om at få en vandhane op på fodboldbanen.
Bestyrelsesmøde 5.10.71 hos Anette
Nielsen, Jungshoved. Vi har tilmeldt
et damefodboldhold. Maden til fodboldafslutningen i forsamlingshuset
vil koste 30 kr. pr. kuvert, og hver
person skal medbringe en pakke til 5
kr. Øl vil koste 2,75 kr., vand 1,50 kr.
og en ½ fl. Snaps 30,- kr. Vi har købt
balloner og crepepapir o.l. Vi prøver
af få ”Helges Duo” til at spille.
Generalforsamling 24.11.1971 i
Jungshoved Forsamlingshus. Børn
skal betale 2,- kr. for kørsel og de
voksne spillere 2 kr. for vask af fodboldtøj. Henning Hansen, Bønsvig og
Poul Mikkelsen, Bøget blev nyvalgt.
Keld Petersen blev valgt til formand.
Bestyrelsesmøde 9.12.71 i Jungshoved Skole. Vi skal lave et fodboldudvalg, vi har foreløbig Poul Anker Petersen, og vi regner med Knud Nielsen, Poul Hansen, Jens Mikkelsen og
Kurt Poulsen. Vi skal prøve at se,
hvad det vil koste med et lysanlæg.
Bestyrelsesmøde 2.10.72 i Jungshoved Skole. Det bliver ikke til noget
med gymnastikken, idet de ledere, vi
havde tænkt på, ikke ville.
Bestyrelsesmøde 10.10.72 i Jungshoved Skole. Gymnastik: Fru Larsen vil
tage de små piger, og Tony Vang vil
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tage de små drenge. Seniorpiger begynder 30.10.
Generalforsamling 30.11.72 i Jungshoved Forsamlingshus. Peter Madsen
blev valgt til formand. Vi har et lån
stående i Landmandsbanken på kr.
6.000,-, som vi kan få, hvis samtlige
bestyrelsesmedlemmer går ud og
skriver under på det, men de binder
sig ikke til noget. Der er 251 passive,
19 aktive voksne og 41 aktive børn,

der er en meget stor tilbagegang. Vi
drøftede nye trøjer, og den nye bestyrelse skal spørge brugsmanden (Jørgen Poulsen), om han vil give et hold
mere. Bestyrelsen skal tage stilling til
lysanlæg, og der skal nedsættes et
udvalg, vi har foreløbig fået Erland
Knudsen til at hjælpe os, det er noget
af det vigtigste i det kommende år.
Erland Larsen

Gymnastik 1972(?)

Vi har modtaget følgende indlæg:
Jeg lagde idealistisk ud med to yogahold i gymnastiksalen med det fine
nye gulv – højt til loftet, smukke
gamle ribber, hvor træet er mørknet,
fine højtsiddende vinduer, der inviterer dagslyset ind på en helt særlig
måde.
Der var jo rigelig plads til store yogahold, men allerede hen i oktober,

Til Jungshovedbladet
Siden efteråret 2005, hvor jeg stod
med eksamensbeviset som yogalærer
i hånden, har jeg undervist nogle af
mine yogahold på Jungshoved skole.
Jeg bor ikke så langt derfra og har
altid haft et godt øje til den smukke
skolebygning.
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hvis vinden kom fra gadesiden – men
rummet var jo lille og kunne holdes
varmt. Jeg holdt meget af det mørke
trægulv med mange lag fernis, tavlen
som mindede om alle de lærere, der
havde stået her og undervist elever
gennem vidt forskellige tider. De høje
paneler af lakeret finer.
Problemet med tegnestuen var, at der
kun lige kunne presses 10 liggende
elever ind – og så kunne jeg som underviser næsten ikke være der. Der er
stor – ja nærmest overvældende interesse for yoga i disse år, og jeg synes
der skal være plads til mange flere på
holdene. Derfor opgav jeg Jungshoved skole som undervisningssted, og
fra efteråret har jeg nu samlet mine 3
hold på 1. sal i ”aktivitetshuset” på
Svend Gønges Torv i Præstø, og det
er et fantastisk fint og velegnet sted.
Mine trofaste Jungshoved-elever har
protesteret – og det er da også lidt
vemodigt ikke at have sin ugentlige
gang i bygningen mere – men jeg må
være realistisk og sørge for, at mine
elever og jeg selv har de mest optimale forhold. Det højner kvaliteten af
undervisningen og gør det hele meget
nemmere.
Jeg vil sige tak til Niels Holger, Lise
og til Gert, som har hjulpet med at
flytte stole og borde. Og jeg krydser
fingre for, at et økonomisk mirakel
pludselig en dag gør, at skolen kan
renoveres – nænsomt og i en bevarende ånd.
Sussie Jensen, yogalærer

hvor temperaturerne udenfor dalede,
kunne jeg mærke, at det ikke gik.
Yoga udøves ofte liggende og siddende i statiske stillinger, man laver mange åndedrætsøvelser – og det går alt
sammen ikke, når det trækker ind
med iskold luft, og de stakkels radiatorer ikke kan hamle op med utætheder og højt til loftet. Selv da der blev
sat nye radiatorer op, kunne de ikke
sikre et tilstrækkelig lunt gulv.
Vi rykkede ind i østlokalet, et gammelt klasseværelse med udsigt til en
lille forunderlig, mosovergroet have
under et stort, smukt bøgetræ. Jeg nød
virkelig udsigten til træet gennem de
næste år (og ærgrede mig da det pludselig var fældet).
Lokalet gik bedre an end gymnastiksalen – men ved østenvind var der
iskoldt langs gulvet. Der lugtede altid
lidt udefinerligt af gammel kogt kål –
og måske kom lugten fra et fugtangreb under loftet, som så ildevarslende ud.
En dag havde jeg på et hold to allergikere, som brød ud i fælles ubehag –
de dømte skimmelsvamp. Så fik jeg
det lidt skidt med at undervise i lokalet, for ingen har godt af skimmelsvamp i luftvejene.
Næste forsøg var så tegnestuen/
legestuen på 1. sal. Et fint rum med 4
høje vinduer mod den lukkede gård –
4 mod skolegården og dermed vejen
udenfor. Dagslyset strømmede ind
gennem de meget smukke, gamle
vinduer. Der kunne suse koldt ind,
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Dagli’Brugsen Jungshoved
vi så de store rododendronbuske i
blomst og træernes lysegrønne kroner
og en dejlig duft af skov. Bagefter
cyklede vi ud til havudsigt og mågeskrig ved Danmarks mindste havn,
Stavreby Havn. Vejret viste sig fra sin
flotteste side med dejligt solskin og
skyfri himmel. Vi fortsatte fra en
havn til en anden, nemlig ved Jungshoved Kirke, hvor der var forfriskninger til os. Derefter gik vi ind og så
den smukke og nyrenoverede kirke.
Efterfølgende kunne vi vende næsen
hjem til Brugsens parkeringsplads,
hvor Kurt ventede med sine berømte
flæskestegs-sandwich og pølser på
grillen – ALLE TIDERS DAG .
Butiksrådet vil gerne takke alle, der
gjorde vores cykeltur til en hyggelig
oplevelse.
Til orientering er der fokus på økologi og børn i Brugsen i uge 33
www.oko.nu.
Jette Madsen
Butiksrådet

Stort og småt fra Butiksrådet
Blomstermarkedet var flyttet til fredag den 30. april og lørdag den 1. maj
i håbet om, at St. Bededags ferien
ville trække folk af huse. Men, men,
men… vejret var ikke med os, og det
silede ned fredag ved markedets start,
det blev en smule bedre, som dagen
gik. Lørdag var uden regn, men det
var ikke just plantevejr, så selvom vi
hyggede os, blev det ikke til det store
blomstersalg. Selv om der var mange
planter tilbage efter lørdagen, lykkedes det Kurt at hjælpe os af med de
fleste af dem om søndagen, en STOR
tak til Kurt for hjælpen.
I modsætning til vores blomstermarked var vejret betragtelig bedre til
vores årlige cykeltur. Igen i år på
Grundlovsdag bød Butiksrådet op på
cyklerne til en dejlig tur rundt på
Jungshoved. Cykelturen begyndte på
Brugsens parkeringsplads kl. 10.00,
foran os ventede den traditionelle tur
rundt om Jungshoved. Det blev en
smuk tur igennem Bøged skov, hvor
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JUNGSHOVEDKALENDER
Onsdag 1. sep.
Mandag 6. sep.
13.-17. sep.
Tirsdag 21. sep.
Fredag 24. sep
Weekend 25.-26. sep.
Lørdag 2. okt.
Mandag 4. okt.
Tirsdag 5. okt.
Onsdag 6. okt.
Torsdag 7. okt.
Fredag 8. okt.
Tirsdag 12. okt.
Torsdag 28. okt.
Mandag 1. nov.
Onsdag 3. nov.
8.-12. nov.
Mandag 8. nov.
Onsdag 17. nov.
Torsdag 18. nov.

30.8., 31.8. og 2.9. JIF svømning starter på Bosei
JIF volleyball starter på Klosternakkeskolen kl.20.30
Pensionistfor. bankospil, Forsamlingshuset kl. 19.00
Afhentning af storskrald over hele Jungshoved
Borgermøde, Jungshoved Sk. kl. 19-21. Guitarkoncert i Jungshoved Kirke kl. 19.30
Pensionistfor. høstfest, Forsamlingshuset kl. 18
JIF traktortræk Jungshoved Stadion
Arbejdsdag på Jungshoved Skole kl. 9.00-14
Pensinistfor. Bankospil, Forsamlingshuset kl. 19.00
Pensionistforeningens ”Hyggeeftermiddage” starter på Skolen kl. 13.30
Studiekreds starter i Allerslev Præstegård kl. 19.30 -21
Pensionistgymnastik starter på Skolen kl. 9.30
Sogneudflugt til DR-byen, afg. Jungshoved Brugs kl. 14.30
Emory Lou Thomsen fortæller om sit liv, Allerslev Præstegård kl. 19.30
Spiseklub på Jungshoved Skole kl. 17.30 -19
Pensinistfor. bankospil, Forsamlingshuset kl. 19.00
Studiekreds i Allerslev Præstegård kl.19.30-21
Afhentning af storskrald over hele Jungshoved
Foreningen Nordens ”Skumringsaften”, Jungshoved Skole kl. 18.45
Foredrag om Den katolske Kirke i dag, Rejsestalden kl. 19.30
Spiseklub på Jungshoved Skole kl. 17.30-19

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag

29. aug. Jungshoved: 9.00 Jesper Blomgren
5. sep. Jungshoved: 10.30 Høstgudstjeneste

Tirsdag

7. sep.

Jungshoved:

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

12. sep.
19. sep.
26. sep.
3. okt.

Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:

Søndag

10. okt. Jungshoved: 10.30

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

17. okt.
24. okt.
31. okt.
7. nov.

Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:
Jungshoved:

Tirsdag

9. nov.

Jungshoved:

Søndag
Søndag
Søndag

14. nov. Jungshoved:
21. nov. Jungshoved:
28. nov. Jungshoved:

9.00
10.30
Ingen
10.30

Allerslev: Ingen
Allerslev: 9.00
19.00 Indskrivning,
Allerslev:
konfirmander
Allerslev: 10.30 Høstgudstjeneste
Allerslev: 9.00
Allerslev: 10.30
Allerslev: 9.00
Familiegudstj.arrangeAllerslev:
ment, kl. 12.30-16.30
Allerslev: 9.00 Jesper Blomgren
Allerslev: 10.30
Allerslev: Ingen
Allerslev: 19.00

Ingen
9.00
9.00 Jesper Blomgren
10.30
19.30 Konfirmandernes
gudstjeneste
Ingen
Allerslev: 10.30
10.30
Allerslev: 9.00
9.00
Allerslev: 10.30
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