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Kære læsere 

Efter en vejrmæssig aldeles dejlig 

sommer, er vi så småt på vej mod ef-

teråret. Markernes høst er kommet 

godt i hus, og havernes æbletræer bug-

ner med rødkindede frugter. 

Fra d. 24.8. skal Jungshoved kirke 

istandsættes og kalkes indvendigt. Det 

betyder, som man kan læse inde i bla-

det, at gudstjenester fra denne dato vil 

blive holdt i Rejsestalden ved Jungs-

hoved kirke, og at alle andre kirkelige 

handlinger vil foregå i Allerslev kirke, 

mens restaureringen står på. 

I denne sommer har JIF afholdt en 

vellykket sommerfest med masser af 

fodbold og landliggerstævne. 

Jungshoved Lokalråd har holdt sit årli-

ge valg til lokalrådet, og består nu af 

såvel nye som garvede kræfter, der er 

klar til at fortsætte lokalrådets mange-

artede arbejde. 

Inden dette blad udkommer, vil Jungs-

hoved Kulturdag være afviklet. Mere 

end 50 lokale borgere har lagt et stort 

forarbejde i planlægningen af dette 

store arrangement. 

D. 19. og 20. september afholder JIF 

igen sit store årlige traktortræk på mar-

ken bag ved Stadion. Mange frivillige 

yder her et stort arbejde til fordel for 

JIF. 

D. 17. november er der valg til kom-

munalbestyrelsen. Syv partiers spids-

kandidater i Vordingborg Kommune 

har med kort varsel taget imod vores 

opfordring til at skrive et indlæg i bla-

det – det er vi glade for. 

I dette nummer bringer vi foruden de 

faste indlæg og artikler også den nye 

udgave af ”Det sker i vinter på Jungs-

hoved”. De otte sider finder man inde i 

midten af bladet – lige til at tage ud. 

Sammen med bagsidens kalender er vi 

alle godt rustet til et aktivt og muntert 

efterår på Jungshoved. 

Med venlig hilsen. 

Redaktionen 

KONTAKT: 

Jungshoved Lokalråd Maria Garde Hansen 61 69 61 36  

Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth 55 99 90 06 

Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen 55 99 92 56 

Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth 55 99 94 02 

Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen 55 99 13 42 

Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05  

Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 

Amatørfiskeforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24  

Forsamlingshuset Morten B. Hansen 55 99 90 56 

Brugsen Magnus G. Rasmussen 55 99 90 20 

Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net 

JIF’s hjemmeside www.jungshoved-if.dk 

Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Den opmærksomme læser har nok 

opdaget, at der gået noget kludder i 

nummereringen af ”Med Holger på 

farten”. I sidste nummer siger ind-

holdsfortegnelsen nr. 7, og over ar-

tiklen står der nr. 8, og hvad mener 

vi så? Vi mener nr. 9! I dette num-

mer er vi altså nået til nr. 10, og det 

er samtidig den sidste i serien. 

*** 

Det har jo været en rigtig dejlig 

sommer med masser af sol og var-

me. Klimatologerne fortæller da 

også, at Danmark i de kommende 

år vil opleve en klimaforandring 

med temperaturstigning. Særligt vil 

de østlige egne - og det er jo her 

hos os - komme til at opleve højere 

temperaturer og mindre nedbør. 

Billedet af de flotte solsikker kun-

ne godt have været fra Provence i 

Sydfrankrig, men de er fra Hov-

marken ved Smidstrup. 

*** 

I sidste 

n u m -

mer for-

talte vi, at 

Jungshoveds højeste punkt er 18 

m. over havet, men hvor er det så,  

vi finder det? Vi har fundet to 

punkter på kort over Jungshoved 

med denne højdeangivelse. Det ene 

punkt er i St. Hestehaveskov bag 

”Den gamle Skole” på Dyremar-

ken, og det andet er på marken for-

an vandtårnet i Stenstrup. Her står 

Christoffer Blindbæk på Jungsho-

veds højeste punkt. 

*** 

Vi har godt hørt, at der fandtes et 

kort over republikken Jungshoved, 

men vidste ikke, at vi også havde 

vores egne nummerplader og flag. 
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*** 

Maskiner har i denne sommer gjort 

Jungshoveds veje bredere. Det bli-

ver helt sikkert til glæde for alle 

trafikkanter. 

*** 

Vores oplysninger i sidste nummer 

af ”Løst og fast” om navnet Jungs-

hoveds oprindelse og betydning, 

har heldigvis fået en af vores læse-

re til at reagere. Jørn Christensen, 

Bønsvig, har sendt os efterfølgende 

indlæg om emnet (s. 6).  

*** 

Denne sommer har bragt os store 

sværme af svirrefluer, mariehøns, 

tidselsommerfugle og admiraler. 

Både admiralen (som ses her) og 

tidselsommerfuglen har fløjet flere 

tusinde kilometer fra det sydlige 

Europa og Nordafrika for at kom-

me her op. De fleste af dem dør, 

når det bliver vinter. Så tænker 

man, at naturen er nu fantastisk, rig 

og mangfoldig. 

*** 

Sidste nummer af bladet Jungsho-

ved blev trykt i 1.000 eksemplarer. 

Udgifterne var 10.287,50 kr. til 

trykning og 1000,00 kr. til omde-

ling. Udgifterne til 1 stk. blad er 

ca. 11 kr. 

630 blade omdeles med bud på Jungs-

hoved inkl. Lundegård og Skovhuse. 

De resterende blade fordeles omtrent-

ligt sådan: 75 til Jungshoved kirke, 

125 til Brugsen i Jungshoved, 60 til 

JIF i klubhus og svømmehal, 30 til 

Jungshoved Skole, 43 til abonnenter 

og andre interesserede, 10 til Fjordgår-

den i Præstø og 10 til Aggerhus i Bår-

se. 

Knud Jacobsen 

Stenstrup 
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I nr. 2 af dette års udgave af bladet 

havde den gl. Redakteur en efter eget 

udsagn “nærmest skuffende” forkla-

ring på, hvorfor vores dejlige område 

hedder Jungshoved. Men der findes da 

andre (måske mere oplivende) forkla-

ringer. 

I 1820 udkom “Beskrivelse over Ba-

roniet Stampenborg” (det senere Ny-

sø) skrevet af M.S.P. Repholtz, candi-

dat i Theologien, på bestilling af eje-

ren Holger Baron af Stampe. 

Her nævnes flere gode forklaringer: 

1. at navnet har forbindelse med den 

berømte vikingeborg Jomsborg, 

2. at navnet stammer fra en tid, hvor 

området var et len for junkerne 

(eller de kongelige prinser), 

3. at navnet er fra en berygtet sørø-

ver, Junk. 

Tilbage til Repholtz: “Den simpleste 

Måde, hvorpå oprindelsen til Jungs-

hoveds Navn forklares, troer Forfatte-

ren at være denne: Navnet bestaar af 

2de Ord: Jungs og Hoved. Det sidste 

er den almindelige benævnelse paa et 

stykke Land, som i form af et Hoved 

strækker sig ud i Havet. Nu er det 

vist, at den yderste Pynt af Stevns 

endnu kaldes Mandehoved (det gør 

den stadig), d.v.s. det store hoved 

(Der Grosse Kopf). Hvad er da rime-

ligere, end at de søefarende kaldte det 

mindre Hoved, som sønden for 

Stevns strækker sig ud i Østersøen, 

Jungshoved, det er: Drengehoved? 

(Der Junge Kopf). 

Denne Navne-Forklaring synes at 

være den simpleste og bestyrkes der-

ved, at Jungshoved har fra de ældre 

Tider været Halvøens udelukkende 

Navn.” 

I øvrigt kan bogen anbefales alle hi-

storisk interesserede (den kan i origi-

naludgave lånes på Præstø Bibliotek), 

da den ud over Jungshoveds historie 

rummer en gennemgang (meget de-

taljeret) af topografien i Skibbinge og 

Jungshoved med tilstødende områder. 

Man kan her se, at Bønsvig i 1785 

som Jungshoveds største landsby 

havde 16 gårde og 4 huse (i dag er det 

omvendt!), og som Holger siger: 

“Hvor fanden lå alle de gårde?” – 

men det kan måske blive til en anden 

historie. 

Med venlig hilsen 

Jørn Christensen 

DRENGEHOVED 

Foto: Google Earth 
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Holger og jeg har aftalt, at vi på den-

ne tur skal have en yngre guide med 

i bilen, og vi er enige om, at Erik lige 

må være den rette. Holger har det 

som mange andre ældre mennesker, 

at han med alderen bedst husker de 

begivenheder, der tidsmæssigt ligger 

længst væk. Vi har på en af vores 

tidligere ture været et smut igennem 

sommerhusområdet i Bøged. Den-

gang var Holger lidt usikker på, hvor-

når de enkelte sommerhusområder var 

blevet anlagt. Vi har aftalt, at Holger 

skal hente mig torsdag 30. april kl. 10, 

Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på 

Jungshoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i am-

tets vejvæsen i 25 år. Holger er en blændende fortæller med en fantastisk 

hukommelse. 

Med på farten har vi denne gang vognmand Erik Nielsen fra Jungshoved 

også kendt som ”Erik fra Jungshoved”. Erik har boet på Jungshoved si-

den 1956, hvor han blev ansat som chauffør i Lilly Jørgensens vogn-

mandsforretning. Erik stammer oprindelig fra Fyn, men blev i 1958 gift 

med Jytte fra ”Østergaard” i Bønsvig, og samme år overtog de Lilly Jør-

gensens vognmandsforretning. 

Med Holger på farten (10) 
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og kl. 9.59 holder Holger for døren, og 

stille ruller vi mod Jungshoved. 

Jeg har altid været meget imponeret 

over Holgers evne til at være lige så 

præcis som et urværk. Holger siger, at 

det stammer fra hans tid som lille-

bilsvognmand. Dengang som nu var 

præcision en æressag for ham. Han 

fortæller, hvordan han kunne planlæg-

ge sine ture på minutter og være hos 

kunderne på klokkeslettet. Det var 

noget, der skabte respekt, husker han. 

Da vi kommer ud til Erik Nielsen, er 

Erik også klar til afgang. Han skal 

dog lige have skyllet sine træsko med 

vandslangen, inden han kan træde ind 

i Holgers Mercedes årgang 1956. 

Holger er lidt i tvivl, om vognmand 

Erik kan finde sig i at sidde på bagsæ-

det, men det kan Erik godt, og efter at 

vi har givet hinanden hånden til god-

dag, er vi klar til vores odyssé til som-

merhusområderne ved Bøged. 

Erik siger, at nu håber han, at han kan 

være os til nogen hjælp. Noget kan 

han da huske, siger han. Vi siger, at vi 

glæder os til at få historien om som-

merhusområdet i Bøged på plads. 

Alle tre er vi enige om, at hvad vi 

måske ikke husker helt præcist, gør 

andre måske, og så hører vi nok om 

det. Men det viser sig hurtigt, at Erik 

kender området godt. Han har i dag 

flere steder i sommerhusområderne, 

hvor han slår græs og holder opsyn 

med husene. 

Omkring 1958 blev de første som-

merhusgrunde udstykket fra Fyrgår-

den. Den allerførste udstykning er de 

fire grunde på Tjørnevænget. Nr. 2 er 

ejet af roklubben Viking i Fakse La-

deplads, og de andre ejes af private. 

Det var de daværende ejere af Fyrgår-

den, Lilly og Viggo Hansen, der stod 

for udstykningen. Viggo Hansens far, 

Rasmus Hansen, havde foruden sit 

landbrug haft en anden vigtig beskæf-

tigelse. Han var fyrpasser af de to fyr, 

det på Fyrgården, og det på marken 

ved ejendommen op mod skoven, nu 

Bøged Strandvej nr. 6. 

De to fyrtårne udgjorde sammen med 

et sømærke på engen ved Bønsvig en 

linje, som skibsfarten kunne følge gen-

nem den snævre Bøgestrøm. Holger 

fortæller, at Rasmus Hansen på et tids-

punkt fik fint besøg af direktøren for 

Tjørnevænget 2, roklubben Viking  

Bøged Strandvej nr. 6 
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Fyr- og Vagervæsenet i København 

samt prins Carl. Prins Carl var lillebror 

til den senere kong Christian X. I 1905 

blev prins Carl udråbt til konge af Nor-

ge under navnet Haakon VII. 

Lilly Hansen, der ofte kun blev kaldt 

”Lilly i Bøged”, havde indtil sit ægte-

skab med Viggo Hansen drevet den 

vognmandsforretning i Jungshoved, 

som Erik Nielsen overtog i 1958. 

Efter udstykningen af Tjørnevænget 

fulgte Bøgevænget omkring 1960, og 

herefter fulgte fra 1972 til 1975: Fyrre-

vænget, Egevænget, Birkevænget, 

Pilevænget, Kastanjevænget og Aske-

vænget. Den samlede udstykning kom 

til at bestå af i alt 89 parceller. 

Ud for Fyrgården stopper vi op. Hol-

ger fortæller, at to børn, Myrtle og 

Eigil, for mange år siden stod på skøj-

ter på en branddam ved Fyrgården. 

Pludselig så Eigil, at der hang noget 

blankt og skinnende på en trærod ved 

kanten af dammen. Da han fik det i 

hænderne, kunne han se, at det var et 

guldarmbånd. Den næste dag kørte 

han ind til urmager Frandsen i 

Præstø, som straks kunne se, at det 

ikke var noget helt almindeligt arm-

bånd, men derimod et armbånd fra 

Danmarks oldtid. Armbåndet blev 

sendt ind til Nationalmuseet i Køben-

havn, hvor det nu indgår i museets 

samling fra yngre bronzealder – og 

Eigil fik en belønning, så vidt Holger 

husker 1.200 kr. 

Den anden sommerhusudstykning, 

vi besøger, er den på Strandgården. 

Udstykningen blev påbegyndt om-

kring 1975. 

Strandgården var på det tidspunkt ejet 

af Esther og Poul Mikkelsen. De stod 

selv for udstykning og salg af grunde-

ne. Gården var på ca. 50 tønder land, 

og i dag er de fleste af grundene be-

bygget. Særligt har der de sidste år 

været en stor byggeaktivitet i området. 

Strandgården  

Birkevænget i 1979 
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Vejene fra denne udstykning bærer 

alle fuglenavne. Holger og Erik hu-

sker, at Poul Mikkelsen, efter at han 

havde solgt de første grunde, købte 

sig en Citroen ID 19. Vel nok en af 

datidens mest avancerede biler både 

design- og funktionsmæssigt. 

Da vi kommer til Strandgården, tøver 

Holger med at køre ind på gårdsplad-

sen. Han kender ikke de nuværende 

ejere. Holger er ikke kommet ret me-

get i sommerhusområdet. De fleste 

sommerhuse er blevet bygget, efter at 

Holger havde solgt sin vognmands-

forretning. 

I samme periode, som grundene blev 

udstykket, fik de fleste danskere bil, og 

derfor kunne de selv transportere sig 

ud til den friske luft og det blå hav. 

Efter at vi har været ved Strandgår-

den, foreslår Erik, at vi kører hen til 

Gunnar Lenssinger på Birkevænget 

17. På vej til Gunnar kører vi forbi 

den sidste udstykning i området. Det 

er udstykningen ved Lærkevej. Den 

er udstykket fra Ejner Petersens ejen-

dom på Bøged Strandvej nr. 4. 

Denne udstykning er på ca. 10-12 tdr. 

land. Gunnar Lenssinger har i flere år 

været formand for grundejerforenin-

gen ”Fyrgården”. Da han gik på pen-

sion, flyttede han fast til Jungshoved. 

Gunnar viser os en stor og flot stenøk-

se, som han har fundet på sin grund. 

Øksen lå i en lerklump i en bunke op-

Citroen ID 19 

Gunnar Lenssinger med sine stenøkser 

Bøged Strandvej nr. 4 
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gravet jord. Øksen fortæller os ved sin 

tilstedeværelse sin tavse historie. 

Gunnar hjælper os med at få sat årstal 

på de enkelte udstykninger. Holger og 

Gunnar taler om deres pension. Holger 

siger, at han får en pension på størrelse 

med det beløb, man betaler en spille-

mand for at holde op med at spille. 

Den sidste sommerhusudstykning, vi 

besøger, er udstykningen ved Bønsvig 

Strand, også kaldet ”Stodderstubben”. 

Den er også fra 70’erne. Udstyknin-

gens veje har navne efter blomster og 

blomstrende buske. 

Det var Louise og Hans Larsen, der 

udstykkede deres ejendom på 

Bønsvigvej nr. 41. Hans Larsen var 

landmand og fisker. Holger husker, at 

han en sen aften var blevet ringet op af 

Hans Larsen, der bad om at blive hen-

tet på Feddet. Hans Larsen havde væ-

ret ude at fiske, og pludselig var det 

blevet så tåget, at han helt havde mistet 

orienteringen. Da båden nåede land, 

var det ikke Bønsvig, men Feddet. 

Vi kører ad Bønsvigvej til det tidlige-

re lodshus i Bønsvighoved Skov.  

Igen er det blevet maj, og Holger by-

der på Rød Tuborg og flødeboller! 

Det er en fin smagsmæssig sammen-

sætning, er vi enige om. Vi sætter os 

ved bordet med udsigt over Bø-

gestrømmen. Vinden er i øst og kold, 

og selv om solen skinner, bliver det 

hurtigt for koldt at sidde ude. Vi sæt-

ter os ind i bilen og triller mod Sten-

strup gennem den forårsgrønne skov.  

Dette var vores sidste tur gennem 

Jungshoved sogn. Tak til Holger. Tak 

til Charles og Erik, og til alle jer, som 

hjalp os på vores færd. Heldigvis har 

Holger lovet fortsat at dele sin store 

viden om steder og begivenheder på 

Jungshoved med læserne. 

Flere af billederne, der optræder i 

artiklen er optaget efter turen. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

Bønsvigvej nr. 41 
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Planter på Jungshoved (4) 
Slåen 

Slåen, Prúnus 

spinósa, hører til 

rosenfamilien og 

er en af blomme-

slægtens 200 ar-

ter.  

Slåen er en 1-2 m 

høj busk. Den findes mange steder på 

Jungshoved, hvor den vokser i skov-

bryn, i hegn, i kystnært krat og på 

overdrev. Man finder den bl. a. på 

Bøndernes Egehoved. Den kaldes 

også  ”slåentorn”, og hvis man har 

prøvet at plukke dens frugter, ved 

man, at det også er et helt passende 

navn til den. På alle grene og på stam-

men sidder både friske og udtørrede 

grentorne, som man nemt kan rive sig 

på. 

Om foråret, når slåenbusken blom-

strer, er den dækket med tusinde fjer-

lette, snehvide blomster. Om somme-

ren giver den skjul til mange småfug-

les reder, og om efteråret får den en 

ny skønhed, når den er fyldt sine med 

blåsorte, duggede bær. Hvis man spi-

ser bærrene hen på sensommeren, får 

man sig en lidt ubehagelig smagsople-

velse. Slåenbærret er på denne årstid 

fuld af et snerpende smagsstof. Efter 

den første frost bliver dette omdannet 

til et sødestof. Slåenbærret falder også 

først rigtigt i fuglenes smag, når det 

har fået lidt frost. I gamle dage brugte 

man de frostmodne bær til vin og 

syltetøj, men endnu bedre er de, hvis 

man overhælder dem med snaps. Her 

følger en opskrift på slåensnaps: 

Man indsamler en passende mæng-
de modne slåenbær hen på efteråret. 
For at omdanne de snerpende smags-
stoffer til ”søde bær”, giver man bær-
rene et par dage i fryseren. Herefter 
fyldes de på glas el. i en bredhalset 
flaske og overhældes med Klar 
Brøndum Snaps, så de lige er dæk-
ket. Der sættes låg el. prop på, og 
bær og snaps skal nu stå og trække 
et par måneder. Herefter hældes/
sies bærrene fra, og man har nu en 
essens, der hældes på en ny flaske 
til lagring. Essensen får en fanta-
stisk dybrød farve. Når man vil 
drikke snapsen, blander man ca. 1 
del essens med 2 dele snaps i glas el. 
flaske – man skal smage sig frem, 
det er en del af fornøjelsen ved at 
lave kryddersnaps! Slåensnaps er 
en velsmagende og smuk krydder-
snaps, der kan nydes ved mange lej-
ligheder. 

Knud Jacobsen, Stenstrup  
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Jungshoved lokalråd: 
Jungshoved lokalråd afholdt 11. 

juni 2009 sin årlige generalforsam-

ling på Jungshoved Skole, og i den 

forbindelse blev der valgt en del 

nye bestyrelsesmedlemmer samt 

suppleanter ind i Jungshoved lokal-

råd.  

På det følgende konstituerende mø-

de i juni måned 2009 udnævnte 

Jungshoved lokalråd bestyrelses-

medlem Jens Bille til fortsættende 

sekretær og bestyrelsesmedlem 

Ann Helen Stangbye Madsen til 

fortsat at være ansvarlig for lokal-

rådets hjemmeside. Suppleant Nina 

Balslev forsætter ligeledes som 

kasserer. Bestyrelsesmedlem Poul 

Borum blev valgt som næstfor-

mand og bestyrelsesmedlem Maria 

Garde Hansen som formand.  

Jungshoved Lokalråd 

På billedet forrest siddende ses bestyrelsesmedlem Jens Bille. Bagerste række fra 

venstre ses bestyrelsesmedlem Poul Borum, dernæst medlem af styregruppen for 

Jungshoved Skole Lise Jacobsen, bestyrelsesmedlem Ann Helen Stangbye Mad-

sen, bestyrelsesmedlem Maria Garde Hansen, suppleant Jørgen Hein, suppleant 

Nina Balslev og slutteligt suppleant Morten Jensen. Fraværende på billedet er 

bestyrelsesmedlem Richard Aagaard. 
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Jungshoved hjemmeside afholdt i 

foråret 2009 en billedkonkurrence. 

Tanken bag var at skaffe flere billeder 

fra lokalområdet til brug på hjemme-

siden. Kategorien var meget åben, da 

eneste kriterium var, at det skulle vise 

”Mit Jungshoved”. Altså mulighed 

for en personlig tolkning af, hvad det 

er, der gør vores halvø speciel. 

Da fristen for at indsende billeder 

udløb sidst i maj måned, var der tre 

borgere, nærmere bestemt Henning 

Nielsen, Niels Holger Wermuth og 

Helle Peitersen, der tilsammen havde 

indsendt ti flotte billeder. Disse kan 

ses samlet under Galleri og vil ellers 

blive brugt på hjemmesiden. 

I annonceringen af konkurrencen 

stod der, at ”Juryen vil bestå af 

medlemmer af lokalrådets bestyrel-

se, og familiemedlemmer kan der-

for ikke deltage”. Måske ikke så 

smart, som et af medlemmerne af 

bestyrelsen kommenterede det, 

efter selv at have fået kommentarer 

på samme: ”Jeg er jo i familie med 

det halve Jungshoved”. Dette blev 

så ændret til, at man ikke måtte 

være i husstand med bestyrelses-

medlemmer, dog ikke det store 

”MIT JUNGSHOVED” 

Lokalrådets hjemmeside: 
Har du lyst til at læse mere om 

Jungshoved og Jungshoved lokal-

råd, kan du besøge vores hjemme-

side på internetadressen: 

www.jungshoved.net 

Kommende borgermøder: 
Jungshoved lokalråd vil gerne tak-

ke de borgere, som mødte op på 

generalforsamlingen 11. juni 2009 

– ligesom Jungshoved lokalråd 

håber at se Jungshoveds borgere 

igen på det næste borgermøde tirs-

dag 8. september 2009, kl. 19.00 – 

21.00 på Jungshoved Skole. Dags-

ordenen til dette borgermøde kan 

du finde på vores hjemmeside 

www.jungshoved.net eller i de 

lokale aviser. Såfremt du har et 

emne, som du ønsker fremført på 

et borgermøde, så kontakt forman-

den for Jungshoved lokalråd, Ma-

ria Garde Hansen. 

Sæt samtidig også kryds i din ka-

lender til borgermødet tirsdag 20. 

oktober 2009, kl. 19.00 - 21.00 på 

Jungshoved Skole, da Jungshoved 

lokalråd har inviteret dialogudval-

get samt kandidater til det kom-

mende kommunevalg til at deltage 

i dette borgermøde, hvor emnet er 

kommunevalget. Vi håber på stort 

fremmøde – så kom og vær med til 

at skabe en spændende aften. 

På gensyn! 

Venlig hilsen, 

Jungshoved lokalråd 
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problem, da undertegnende endte 

som enstemmig jury. 

Der var 12 flasker rødvin på høj-

kant til vinderen, dog var det næ-

sten 12 flasker, der blev overrakt 

til vinderen ved borgermødet på 

skolen den 11. juni. Lokalrådet 

havde nemlig glemt, at dirigenten 

for mødet jo fortjente en opmærk-

somhed for arbejdet. Formandens 

kreative løsning kom, idet han pas-

serede kassen med rødvin. Så vin-

deren har stadig i skrivende stund 

en flaske rødvin til gode. 

Og vinderen! Jo, vedkommende blev 

lige inden mødet opfordret til at del-

tage, uden at der blev sagt hvorfor. 

Vedkommende takkede nej. Så er det 

praktisk, at man bor lige væg om væg 

med skolen, og at ens broder er til 

stede ved mødet, så man kan blive 

ringet op og komme tøffende ind og 

modtage hæder og ja, næsten tolv 

flasker rødvin. 

Niels Holger Wermuth er den flit-

tige fotograf, som bidrog med seks 

billeder og vandt med sit 

”Morgenstemning”. 

Til sidst vil jeg igen takke Henning 

Nielsen, Helle Peitersen og Niels Hol-

ger Wermuth for deres bidrag - og i 

samme åndedrag sige, at alle altid er 

velkommen til at indsende billeder, vi 

kan bruge på hjemmesiden. 

www. jungshoved.net  

Ann Helen Stangbye Madsen 

Vinderbilledet, ”Morgenstemning”.  Niels Holger Wermuth . 



  

16 

Svømning i JIF 
Så starter svømmesæsonen igen i 

JIF. 

Heldigvis blev den nye højskole 

Bosei til noget, så vi kan stadig 

benytte os af  svømmehallen. Der 

er indgået lejeaftale mellem kom-

munen og Bosei, så vi råder over 

de samme timer i svømmehallen 

som hidtil. 

Vi håber at kunne fremskaffe træ-

nere nok, så alle hold kan fortsætte, 

og de, der står på venteliste, kan 

komme på hold. 

Vi starter op i uge 36 og fortsætter 

frem til og med uge 49, hvorefter 

der er juleferie i ugerne 50-53. I 

uge 42 er der lukket p.g.a. efterårs-

ferie. 

Medlemmer vil automatisk få be-

sked om opstart og betaling af kon-

tingent via vores medlemssystem 

på www.jungshoved-if.dk under 

klubmanager/min side. 

Nye/kommende medlemmer kan 

indmelde sig via ovenstående 

hjemmeside. 

Vi ser frem til en ny sæson og glæ-

der os til at se jer alle igen. 

Med venlig hilsen, 

Connie Dalsgaard 

Jungshoved Idrætsforening 

JIF Sommerstævne 11. juli 

Det startede med, at grisen til af-

tenfesten blev sat over kl. 8.00. 

Ved 10-tiden blev der tændt op i 

grillen til pølser og flæskestegs-

sandwich, som skulle fortæres i 

løbet af dagen. 

Der var tilmeldt 10 hold til fod-

boldturneringen, og de gik op i det 

med liv og sjæl. Førstepladsen gik 

til Rønnebæk. 

Til landliggerstævnet var der til-

meldt 4 hold, og de trak tov, løb 

med poser med vand, kastede med 

gummistøvler og konkurrerede i 

øldrikning. Det blev bønderne der 

vandt. Både publikum og deltagere 

morede sig herligt. 

Til aftenfesten var der tilmeldt 95 

personer til spisning af helstegt 

pattegris. Som noget nyt havde 

bestyrelsen selv lavet tilbehøret, 

som vi fik megen ros for. Senere 

var der lotteri med mange præmier, 

som vi havde fået sponsoreret. 

Som noget nyt havde vi lejet en 

jukeboks.  

Mvh 

Jette Martinsen, 

JIF 
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JIF Sommerstævne 11. juli 
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Basketsæsonen 2009/2010 starter 

op igen i starten af september, en-

delig dato kan ses på hjemmesiden. 

Genopbygningen af Præstøhallen, 

der brændte i foråret, er først for-

ventet færdig omkring nytår 2010. 

I stedet har vi fået træningstid på 

Bosei, og vores tider og hold ser ud 

som følgende: 

MINI- OG DRENGEHOLDET: 

(årgang 96-00) 

TIRSDAG: træning på Bosei: kl 

16.00-18.00. 

FREDAG: træning på Klosternak-

ken: kl. 16.30-17.45. 

JUNIORHOLDET: (årgang 94-

95) 

TIRSDAG: træning på Bosei: kl. 

18.00-19.30. 

FREDAG: træning på Klosternak-

ken: kl. 17.45-19.00. 

HERREMOTIONSHOLDET:  

TIRSDAG: træning på Bosei: kl. 

19.30-21.00. 

Der vil blive mulighed for noget 

gratis buskørsel arrangeret af Vor-

dingborg Kommune. Vi kender 

ikke tider m.m.  endnu –  beklager. 

Evt. spørgsmål rettes til 

carina_hanshenrik@email.dk 

Basket 

Traktortræk 2009 
Så er tiden ved at være inde til dette års traktortræk. Datoen er sat til  

19.-20. september 2009  

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

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

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

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

en hyggelig weekend.  

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

Tilmelding af kræmmere og traktorer 

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

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

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

Vi ses! 

Bestyrelsen JIF 
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JIF – Volleyball 
Se her – Er der nogen, som vil spille volleyball med os? 

Vi starter igen onsdag den 2. september 

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

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

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

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

Er du interesseret, så kom og få en spilleaften ud af det, og se hvordan vi 

har det, eller ring til Max fra JIF. Vi håber, der er nogle flere, som har lyst 

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

Med venlig hilsen JIF 

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

JULEMARKED 
Vi holder Julemarked på Jungshoved 

Skole lørdag 28. og søndag 29. no-

vember. Begge dage kl. 10.00-15.00. 

Det er blevet en god tradition. Det før-

ste år var vi 8, der besluttede at prøve at 

lave julemarked. Vi var meget spændte 

på, om der ville komme nogen og se, 

hvad vi havde at byde på. Det gik over 

al forventning, så vi 

måtte prøve en 

gang til. Det gik 

også godt, og i år er 

det så 19. gang, vi 

laver gymnastiksa-

len om til julestue. 

Nu er vi ca. 14 del-

tagere + pensionist-

foreningen, som 

sælger gløgg og 

æbleskiver. 

Hvis du er interesse-

ret i at deltage med 

en bod, skal du hen-

vende dig til Lissi på tlf. 55 99 90 91 

eller Margrethe på tlf. 30 64 27 92. Det 

skal være med hjemmelavede ting, der 

har relation til julen. Det holder vi meget 

på, da det er et julemarked og ikke et 

kræmmermarked. Hvis der ikke er plads 

i år, kan du altid komme på venteliste.       

Med venlig hilsen, 

Lissi og Margrethe  
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Så fik vi overstået vores 

loppemarked, og jeg må 

med det samme sige, at 

min skepsis med hensyn 

til overskuddet i år blev 

gjort til skamme. Vi fik 

et overskud på 40.000 

kr. – hvor er det skønt! 

Vi har jo hele året modtaget effek-

ter, og da vi er flere, der henter, 

kan det være svært lige at over-

skue, hvor meget og hvad vi har 

fået. Men vi havde fået rigtig man-

ge gode ting, og købelysten var 

stor, sælgerne dygtige og vejret 

godt, så alle betingelser for et godt 

loppemarked var til stede. Der skal 

lyde en stor tak til dem, der  har 

givet os effekter, og en endnu stør-

re tak til den dejlige skare af frivil-

lige, som stiller op og er med lige 

fra mandag aften til søndag mid-

dag. Uden deres hjælp kunne det 

hele ikke lade sig gøre. 

Hvad skal vi så bruge pengene til? 

Som bekendt er det jo et gammelt 

hus, vi har, og alle ved, at på gamle 

huse er der altid noget at bruge 

penge på. Men vi har tre vinduer i 

den lille sal, som trænger til ud-

skiftning, og der er ingen isolering 

på loftet. Oven i det har vi lige 

måttet investere i brandsluknings-

udstyr m.v. (det blev 6.000 kr.), 

indkøbt to nye ovne og tre nye gas-

blus, 120 rødvins- og 120 hvid-

vinsglas, fået lagt nye tæppefliser i 

garderoben og den lille 

sal. Der er hele tiden 

noget, og derfor er det jo 

ekstra dejligt med så 

stort et overskud. Vi 

prøver hele tiden at for-

bedre og forskønne vo-

res dejlige gamle hus, så 

det er optimalt som rammen om 

jeres fester. Det ser også fornuftigt 

ud omkring udlejningen, så det er 

en fornøjelse at være med i besty-

relsen. 

Vi har her pr. 1. juli fået ny nøgle-

person i huset. Han hedder Morten 

B. Andersen, og han vil fremover 

være den, der modtager bookinger 

og varetager husets interesser. 

Morten er virkelig energisk og har 

allerede gjort et stort stykke arbej-

de med hovedrengøring af huset og 

maling af sin lejlighed. I forbindel-

se med loppemarkedet var han og-

så behjælpelig hele tiden, så tag 

godt imod ham! 

Det var, hvad jeg har valgt at brin-

ge denne gang. Vi satser selvfølge-

lig på dilettant igen, men mere her-

om senere. 

P.b.v. 

Tonny Vang 

 

PS: En stor tak til Jungshoved 

Tømreren for sponsorering af mor-

genkaffe! 

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 
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Foreningen kørte en dejlig tur 16. 

juni. Turen gik gennem det smukke 

sjællandske landskab til Bromølle 

Kro, hvor vi spiste. Derefter kørte 

vi til Birkegårdens Haver, hvor vi 

gik rundt ca.1 1/2  time. Den er jo 

smukt anlagt med blomster og ja-

panske/kinesiske lygter og planter. 

Bagefter fik vi kaffe, og så gik tu-

ren hjemad igen. Vi var 60 perso-

ner af sted, hvilket bestyrelsen var 

glad for, for så er der jo opbakning 

til det, vi laver. 

I næste nummer af bladet håber 

jeg, at vi kan fortælle om vores 5-

dages tur til Berlin. Den blev jo 

hurtigt udsolgt, vi er 48, der skal af 

sted. Vi har en ny tur på program-

met, en tur til Knuthenlund – et 

gods på Lolland  med økologiske 

får og geder samt eget mejeri, hvor 

de laver oste af dyrenes mælk. Den 

foregår 1. oktober. 

Her i sommer er der blevet spillet 

petanque på banerne ved idræts-

pladsen. Vi er nu blevet mellem 10 

og 14, der spiller hver tirsdag, så vi 

er begyndt at spille på 3 baner, og 

man hygger sig og får nogle gode 

grin. 

Med venlig hilsen, 

Bestyrelsen 

 

Et par datoer for vores arrange-

menter: 

Fredag 18. september: HØSTFEST 

kl. 18.00 i Forsamlingshuset med 

middag og en lille svingom. Til-

melding nødvendig. Bliver annon-

ceret. 

Torsdag 1. oktober: 1-dags tur til 

Lolland, og sandskulpturerne på 

Falster. 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

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 

(under kirkens istandsættelse dog i Rejsestalden) 

- 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 

Også en stor tak til dem, der siden sidste nummer har støttet bladet med 

165,00 kr. på kontoen, 660,50 kr. i bladbøssen i Jungshoved kirke og 

806,00 kr. i pengekassen i Dagli´ Brugsen i Jungshoved. 
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I august myldrer det i skolen med 

børn og unge på lejrtur. Det er dej-

ligt, at også andre synes godt om 

vores skole og smukke omgivelser. 

D.5. september fyldes skolen for-

håbentlig af mange gæster til halv-

øens store kulturdag, som en stor 

gruppe mennesker har haft travlt 

med at arrangere siden november 

2008. Kommunen støtter projektet 

med 15.000 kr., hvilket vi er meget 

taknemmelige for. Stor tak til alle 

arrangører for et flot arbejde indtil 

nu - nu mangler vi bare de gode 

forbindelser til vejret. 

Styregruppen bliver inviteret til et 

møde med formanden for kultur og 

fritid, Birthe Helth her i efteråret. 

Hun har skrevet til os, at vi ikke 

skal være nervøse - de ønsker blot 

at få lavet nogle aftaler med os ef-

ter kommunesammenlægningen. 

Så det lyder jo godt. 

Lørdag 26.september kl. 9.00-

14.00 rykker alle brugere ind i sko-

len med gulvspande, klude, maler-

pensler, rengøringsmidler, værktøj 

m.m. Her gøres hovedrent og laves 

små reparationer. I år skal der ma-

les 2. gang under halvtaget, der 

skal males radiatorer og vindues-

karme i østlokalet, skures og 

skrubbes, så alle er velkomne til at 

give en hånd med. Vi får frokost 

undervejs. Er vejret godt, kan den 

nydes i skolegården. Det plejer at 

være en rigtig hyggelig arbejdsdag. 

Derefter er skolen klar til alle vin-

terens aktiviteter, som man kan 

læse om på dette blads midtersider. 

Også i denne vinter arrangeres kul-

turaftener med foredrag om for-

skellige emner, kaffe og kage samt 

hyggeligt samvær. 

Se mere her i bladet. Med ønsket 

om endnu en god vinter på Jungs-

hoved skole. 

Lise Jacobsen 

Jungshoved Skole 
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Den åbne spiseklub på Jungs-

hoved Skole  
Vi glæder os til endnu en ny sæson 

i den åbne spiseklub på Jungsho-

ved Skole. Formålet med spise-

klubben er fortsat at give alle mu-

lighed for at mødes på skolen til en 

hyggelig snak, mens man får ma-

den 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 sam-

men 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, soda-

vand og vin kan medbringes. 

Man kan komme og spise kl. 17.00

-19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00 

Følgende datoer er fastlagt, alle 

torsdage: 22. oktober, 19. novem-

ber og 10. december. Menuen kan 

ses på www.jungshoved.net en uge 

inden spisningen. 

Tilmelding skal ske fra gang til 

gang til Knud Jacobsen på: 

tlf. 55 99 92 56 

el.  

22 255 525 el. 

knudjacobsen@privat.dk. 

Tilmelding foregår efter først til 

mølle-princippet. Der er plads til 

30 deltagere pr. gang. Hvis der ik-

ke er plads, kan man blive skrevet 

på venteliste til næste gang. Husk 

tilmelding i god tid. 

På gensyn til nogle hyggelige afte-

ner i køkkenet på Jungshoved Sko-

le. 

Venlig hilsen Kurt og Knud  
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KULTURAFTEN PÅ JUNGSHOVED SKOLE 

6. OKTOBER KL. 19.00  

Styregruppen for Jungshoved Skole og Foreningen Norden inviterer til en 

spændende aften om vikingeskibet ”Havhingstens” sejlads mellem Roskilde og 

Dublin. ”Havhingsten” er rekonstrueret på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 

Kom om bord til en fantastisk oplevelse. 

Entre 40 kr. inkl. kaffe/te, frugt og kage. 

9. NOVEMBER KL. 18.45  

Foreningen Norden inviterer til ”Skumringsaften” med temaet krig og fred i 

Norden. Den gamle nordiske fortælletradition genopleves, når der læses højt af 

den samme tekst i hele Norden og de Baltiske lande. Traditionen tro spilles 

nordisk musik fra kl.18.45, til oplæsningen starter kl.19.00. Der læses tekster af 

den svensk-finske forfatter Johan Ludvig Runeberg og den danske forfatter 

Benny Andersen. Desuden vises film om forholdet mellem de nordiske lande i 

et historisk perspektiv. Entre 40 kr. inkl. kaffe/te, frugt og kage. 

EFTER JUL: 

Efter jul fortæller Filip Rasmussen om de baltiske lande. Nærm. flg. 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
September-december 2009 

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

(eller te) og en snak efter højmessen. 

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

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

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

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

nytte kirkebilen, der kører fra begge sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde sig 

dagen før inden kl. 12 hos Vordingborg Taxa, telefon 55 37 06 45. 

Med venlig hilsen, Jungshoved Menighedsråd 

Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06  

 Allerslev Jungshoved 

15. s.e. trin. 20. sep. Ingen 10.30 

16. s. e. trin. 27. sep. 10.30 9.00 

17. s. e. trin. 4. okt. 9.00 Jesper Blomgren Ingen 

18. s. e. trin. 11. okt. 15.00 Børnegudstj. 10.30 

19. s. e. trin. 18. okt. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

20. s. e. trin 25. okt. Provstidag Stege Kirke Ingen 

Allehelgen 1. nov. 10.30 19.00 

22. s. e. trin 8. nov. Ingen 10.30 

23. s. e. trin. 15. nov. 10.30 15.00 Børnegudstj. 

Sidste s. i kirkeåret 22. nov Ingen 10.30 

1. s. i advent 29. nov. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

2. s. i advent 6. dec.  9.00 10.30 

3. s. i advent 13. dec.  10.30 19.00 Musikgudstj. 

4. s. i advent 20. dec.  Ingen 10.30 

Børnegudstjenester: 
Vi arrangerer to kortere gudstjenester særligt beregnet for børn i førskolealderen 

og deres forældre. 11. okt. i Allerslev Kirke og 15. nov. i Jungshoved 

(Rejsestalden), begge gange kl. 15.00. Vi skal her synge børnevenlige sange og 

salmer, prædikenen vil blive holdt i ”børnehøjde”, og efter gudstjenesterne vil der 

være kaffe, saftevand og kage til børnene og deres familier. 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 

Torben Møllenbach 

Allerslev Præstegård 

55 99 60 17 

Træffetid: tirsdag-fredag 10.30-11.30 

Lørdag efter aftale 

Organist Elena Stilling 

55 34 66 08  

Kirkesanger Bodil Bennetzen 

55 99 63 75 

Kasserer 

Revisor Tommy Nielsen 

Strandgårdsvej 23, Præstø 

55 99 12 09 

ALLERSLEV 

Graver Leo De Jong 

55 99 61 68 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Tove Grundtvig 

55 99 60 92 

Kirkeværge 

Knud Skovbæk 

55 99 61 42 

JUNGSHOVED 

Graver Poul Hansen 

55 99 90 99 

Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 

Bente Wermuth 

55 99 90 06 

Kirkeværge Aase Petersen 

55 99 37 39 

Samtlige ansatte i begge kirker holder 

deres ugentlige fridag om mandagen. 

Midlertidig lukning af 

Jungshoved Kirke 

Som det tidligere har været nævnt 

her i bladet, har der allerede længe 

været planer om indvendig kalkning 

og istandsættelse af vores gamle, 

smukke kirke. Omsider har vi nu - 

med nogen forsinkelse - fået de nød-

vendige godkendelser i hus, og ar-

bejdet kan gå i gang. 

Det betyder, at kirken må holdes 

lukket i en periode, og efter gudstje-

nesten søndag den 23. august gik 

håndværkerne i gang med at nedtage 

inventar, indpakke orgel m.v., så 

arbejdet kunne gå  gang. 

Fra den 24. august foregår gudstje-

nester derfor i Rejsestalden. Det 

samme gælder andre planlagte ar-

rangementer (foredrag m.v.), som er 

omtalt andetsteds i bladet. Dåbs-

handlinger, bryllupper og begravel-

ser vil være henvist til Allerslev 

Kirke, så længe restaureringsarbej-

det står på. 

Det er på nuværende tidspunkt van-

skeligt at sætte en endelig dato på 

genåbningen af kirken, men nærme-

re oplysninger om lukningens varig-

hed osv. kan hen ad vejen fås ved 

henvendelse til Torben Møllenbach 

på tlf. 55 99 60 17 eller Bente Wer-

muth på tlf. 55 99 90 06. 

Med venlig hilsen 

Jungshoved Menighedsråd 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

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

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

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

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

og ansvarserklæring. 

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

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

præsten. Præsten skal bruge begge forældres dåbs eller navneattester samt 

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

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

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

(men behøver ikke at være konfirmeret). 

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

papirer og aftales tid for samtale. 

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

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

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

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

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

nebåndsløsning. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til den 

sognepræst, man gerne vil løse sognebånd til. 

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

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

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

lysninger kan fås ved henvendelse til graveren. 

Kirkenyt 
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”Ligeså tog han også kalken efter 

aftensmåltidet…”, sådan siger præ-

sten, når han/hun 

tager kanden eller 

bægeret og indvi-

er vinen ved alter-

gangen.  Men 

hvorfor hedder 

det en kalk? 

Ordet ”kalk” har 

vi fra det latinske 

ord ”calix”, der 

betyder ”bæger”, 

og via den olden-

gelske oversættel-

se ”calic” er ordet 

fra middelalderen 

blevet fordansket 

til ”kalk”. Ordet 

bruges næsten 

kun i kirkelige 

sammenhænge og 

er altså det bæger, 

der indeholder den vin, der med 

præstens indstiftelsesord forstås 

som ”Jesu blod”. 

Men ordet ”kalk” kan også gå på 

indholdet. Dels det, man drikker 

fra bægeret, og 

dels i overført for-

stand det mål af 

glæde eller sorg, 

som rammer et 

menneske. Sådan 

kommer det til 

udtryk i Jesu bøn i 

Getsemane Have, 

lige inden han bli-

ver taget til fange. 

Her hedder det: 

”Herre, er det mu-

ligt, så lad denne 

kalk gå mig for-

bi…” (Matt.ev. 

26,39). 

Så ”kalk” har intet 

– heller ikke 

sprogligt – med 

den kalk, man 

smører på muren, at gøre. 

Torben Møllenbach 

Hvorfor hedder det det? 
En kalk... 

Alterkalk.  Foto fra Wikipedia 

Martin A. Hansen-aften 29. september i Allerslev præstegård 

Den 20. aug. 1909 blev Martin Alfred Hansen født, og vi markerer den 

store danske forfatters 100-års jubilæum med en foredragsaften 29. sept., 

allerede fra kl. 17.00. 

Martin A. Hansen er kendt for bl.a. romanerne Jonathans Rejse (1941) og 

Lykkelige Kristoffer (1945), for en lang række noveller som f.eks. Torne-

busken (1947), for radioromanen Løgneren (1950) og for den historiske 

beretning Orm og tyr (1952) om danskernes historie fra oldtid til nytid. 
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Kaj Munk-aften i Rejsestalden Jungshoved, 21. oktober 

Aftnen indledes kl. 19.30 med sange og salmer af Kaj Munk. Derefter 

fortsætter Kaj Munk-forfatter Svend Aage Nielsen, København med et 

oplæg om Kaj Munks omstridte forfatterskab og hans liv, som endte med 

besættelsesmagtens drab på ham 4. januar 1944. 

Kaj Munk var præst i Vedersø og blev landskendt som forfatter til en lang 

række skuespil, hvor Ordet og Kærlighed hører til de mest kendte. Svend 

Aage Nielsen har - som forfatter og præst på Lolland - sat sig ind i Kaj 

Munks liv fra hans barndom og ungdom af og skrevet en bog og en række 

indlæg om ham. 

Ordet bliver frit om emnet. Aftnen er åben for alle.  

Denne aften har vi inviteret Karen Margrethe Gabel og hendes mand Hen-

rik Madsen til at fortælle om Martin A. Hansen. De skriver om aftnens 

foredrag, at dele af forfatterskabet var stærkt præget af Martin A. Hansens 

opvækst på Stevns, og hans tilknytning til de stevnske lokaliteter bliver 

belyst gennem beretning, oplæsning og billeder. 

Arrangementet varer frem til kl. ca. 20.00, undervejs bliver der mulighed 

for at købe mad og drikke til en billig penge. Nærmere om det senere. 

Guitarkoncert, Allerslev kirke, 7. oktober, kl. 19.00 

Jacob Christensen – af nogle kendt som tandlæge i Præstø – har også en 

baggrund som klassisk guitarist. Han har taget diplomeksamen samt so-

listklasse på klassisk guitar på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, 

efter studier hos Per Olaf Johnson, Lars Trier og Ingolf Olsen. Desuden 

studier på Musikakademiet i Prag hos prof. Milan Zelenka. 

Jacob Christensen har optrådt som solist og kammermusiker i Danmark og 

internationalt med radio- og tv-optagelser i bl.a. Danmark, Sverige, Fin-

land, Frankrig og Tjekkiet. Tidligere Grammy-nomineret i Danmark. Se-

nest har han optrådt lokalt som gæstesolist med violinist Kim Sjøgren og 

Strygeorkester på Hotel Frederiksminde 1998. 

Programmet 7. oktober vil indeholde værker af bl.a.: C. Sanz (spansk re-

næssance), J.S. Bach, H. Villa-Lobos, F. Tarrega samt egne improvisatio-

ner 
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I en pressemeddelelse skriver Fol-

keteateret om forestillingen: Et 

Dukkehjem udfolder sig gennem 

de sidste tre døgn af et ægteskabs 

forlis og ikke mindst en kernefami-

lies opløsning. 

Ved stykkets begyndelse er alt fryd 

og gammen. Det hele fungerer, 

som det skal for den lille familie 

med far, mor og tre børn – gælden 

er ved at blive betalt af, og alt pe-

ger i retning af en lovende fremtid.  

Men problemerne lurer lige under 

overfladen. Fortidens væmmelige 

ansigt banker på døren, og Nora 

befinder sig i en dyb krise – hun 

har for år tilbage forfalsket en un-

derskrift for at sikre sig penge til 

sin mands sygdomsforløb. 

Et Dukkehjem havde premiere på 

Det Kongelige Teater i København 

21. december 1879. Som i vore 

dages reality-shows skulle folk, 

som noget nyt, have opfattelsen af 

at kigge ind i alle de intriger, der 

foregik bag hjemmets fire vægge. 

Med Et Dukkehjem ændrede Ibsen 

teatret for altid. Det var det moder-

ne gennembrud på teatret, og pub-

likum var i chok over slutningen. 

Siden er Nora gået fra hus og hjem 

mange gange over hele verden, 

ligesom det er blevet spillet mange 

gange også herhjemme og på tv. 

Det er Maibritt Saerens, kendt fra 

tv som Søs i Krøniken, der spiller 

hovedrollen som Nora, og Ole Lem-

meke, der spiller hendes mand. 

Instruktionen står Frederik Arntzen 

Neergaard for. 

I øvrigt medvirker: 

Teatertur, 20. november, kl. 19.30 

Igen i år er det lykkedes at skaffe billetter til et godt teaterstykke i 

København. Det er denne gang Folketeatrets udgave af Henrik Ibsens 

”Et dukkehjem”. Allerede fra dette blad udkommer, kan man bestille 

billetter. 
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Frank Thiel 

Christian Mosbæk 

Merete Nørgaard 

Praktiske oplysninger: 

Man kan melde sig til hos sogne-

præst Torben Møllenbach på 

tlf. 55 99 60 17 

eller på e-mail:  

tom@km.dk. 

Sidste frist 1. oktober 2009. 

Pris: 550,00 kr. 

Prisen inkluderer bus fra Allerslev 

kirke til Folketeatret og retur, en øl 

eller vand og en sandwich under-

vejs i bussen. 

Noget af det fascinerende ved det 

at kikke på fugle er det uforudsige-

lige. Det er selvfølgelig en fordel, 

at man har lidt kendskab til, hvor 

og hvornår de forskel-

lige fugle er mulige at 

observere. Men en stor 

del af oplevelserne 

med fugle er oftest det 

uforudsete. Det er ikke 

mindst det, der er inte-

ressant og charmen 

ved interessen. Det var 

således lidt af en over-

raskelse, da der i som-

mer pludselig fløj 

mursejlere tæt om-

kring vores hus. Det 

var lidt sent, sidst i 

juni, de dukkede op. 

Måske var det mursej-

lere, der var blevet 

boligløse, eller måske 

yngre og uerfarne fug-

le, som var lidt forsin-

kede. Jeg skyndte mig i hvert fald 

at banke en redekasse sammen og 

få den op i en fart, det kunne være 

Fugle på Jungshoved 

En af de gamle mursejlere på vej ud af redekassen.  
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sjovt at få en sådan flyvende in-

sektsluger logerende! 

Det lykkedes også, og i løbet af et 

par dage var den flyttet ind. Siden 

sidst i juli har der været en pippen 

fra kassen. Det er spændende, om 

ungerne når at blive klar inden den 

store rejse sydpå, den sætter i gang 

allerede fra august. Ungerne skal 

være helt udvoksede og parat til 

selv at kunne klare sig, når de hop-

per ud af kassen. De bliver ikke 

fodret mere, og hvis de lander på 

jorden, er det slut. Mursejleren er 

ikke i stand til at lette fra jorden. 

Den kan ikke stå på benene, men 

kan kun bruge dem til at hægte sig 

fast på mure og skubbe sig rundt i 

hulheder. 

Mursejleren er ikke, som nogle 

måske tror, i familie med svalerne, 

men hører til sejlerfamilien, hvor 

den er den eneste repræsentant i 

Nordeuropa.  Dog har den det til 

fælles med svalerne, at den er helt 

afhængig af det såkaldte luftplank-

ton, som flyvende insekter kaldes. 

Derfor opholder den sig også kun i 

Danmark fra maj til august, hvor 

temperaturen er høj, dagene lange, 

og der derfor er tilstrækkelig med 

insekter. Det er oceaner af insek-

ter, der bliver fanget under en yng-

lesæson. Undersøgelser har vist, at 

for et par er det op imod 2 mio. 

flyvende insekter, der sættes til 

livs. De samles i svælget til store 

insektkager, som ungerne så fodres 

med. Mursejleren er normalt en 

byfugl, der yngler i hulheder på 

høje bygninger. Den er en af de 

mest omkringflyvende fuglearter, 

der findes.  Den er bogstaveligt talt 

altid på farten, når den på sejlende 

vis opholder sig i luften og jager 

insekter. Mursejleren er altid i luf-

ten, når den ikke lige ruger på æg-

gene eller fodrer ungerne. Det gæl-

der også natten, som tilbringes højt 

til vejrs. En anden fascinerende 

evne hos mursejlerne er, at de un-

der yngletiden i tilfælde af dårligt 

vejr med få insekter kan foretage 

lange træk på flere hundrede km til 

områder med varmere vejr. I en 

sådan periode kan ungerne så gå 

på faste i en slags dvale i op til 2 

uger. 

Sommerens fugletræk ved Ro-

neklint har for visse arter givet 

Foto: © Helge Sørensen/Birdphotos.dk 
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nogle pæne træktotaler. Det er især 

i juli måned og starten af august, at 

store antal af især vadefugle og 

terner er set trækkende mod syd-

vest. De samles som i en slags ruse 

i Faxe bugt, når de kommer ind fra 

havet i nordøst. De trækker ofte 

syd om Feddet ind i Præstø fjord 

og formentligt ind over land mod 

Smålandsfarvandet. Ved Roneklint 

kan de så tælles og artsbestemmes, 

dog af og til på en vis afstand. Fo-

reløbige totaler for i år kan bl.a. 

nævnes: Almindelig ryle 11.519 

trækkende, lille kobbersneppe 

1.693, islandsk ryle 684 og havter-

ne 3.386.  Deres første vigtige stop 

er Vadehavet, hvor nogle arter 

overvintrer, mens andre senere på 

efteråret skal til Vestafrika. Havter-

nen, som har rekorden i træk, kan 

nå helt til Antarktis. 

Den 16. juli kiggede den mere 

sjældne rovterne forbi kl. 04.45 om 

morgenen, muligvis efter overnat-

ning på Maderne. 

Nu i september, hvor de fleste af 

markerne er høstet, kan mange for-

skellige fugle opleves i landskabet. 

Store antal af duer, måger og kra-

gefugle er kommet til og gennem-

søger jorden for smådyr og andet 

spiseligt. Det er nok lidt undervur-

deret, hvor meget gavn de gør ved 

at ”rense” markerne. Kragefuglene, 

der har et lidt dårligt ry, gør da 

gavn her. Det er især råger, gråkra-

ger og alliker. En stor del af dem er 

trækgæster fra Rusland, Finland og 

Sverige.  Småfugle kan også ses på 

markerne, når de raster under træk-

ket, det er især arter som stenpik-

ker, bynkefugl og vipstjerter. 

Sune Madsen 

Kære læser! 

Nu er det igen tid til at høre om, 

hvad vi går og sysler med, selvom 

det ikke er jagttid på noget som 

helst før 1. september. Der starter 

andejagten på svømmeænder. 

Det, jeg gerne vil fortælle om den-

ne gang, er et projekt, vi har på 

vores lille ø, Degneholm. Denne 

lille ø, som oprindeligt hed Dan-

marksholm, havde degnen fået ud-

leveret som græsningsareal for sine 

får, gæs, geder og køer. Her er vi 

helt tilbage til ”Jungshoved Slot-

tiden”. Nysø har også ejet øen - 

såvel som ret meget andet herude 

på Jungshoved halvøen. 

I november 1982 blev Støttefor-

eningen for Præstø Strandjagtfor-

ening og Nysø enige om en handel. 

Nysø solgte øen til foreningen for-

medelst 25.000 kr., så man kunne 

være sikker på, at øen fortsat kunne 

bruges af den lokale forening som 

Nyhedsbrev fra Præstø Strandjagtforening 
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jagtø og til andre interesser såsom 

udflugter, fuglekigning og botanik. 

Foreningen har i mange år haft en 

flok jægere, som samles på øen 1. 

september eller dagen før. Her 

hygger man sig med fælles mad-

lavning og jagthistorier fra de fore-

gående år. Så bliver der uddelt 

jagtposter til om morgenen. De, 

der når at vågne om morgenen, kan 

så være heldige at skyde sig en and 

til gryden. Sidste år blev der om 

morgenen skudt 4 ænder, så det 

var jo ikke det store vildtudbytte. 

Men for dem, som ikke har prøvet 

at sidde og vente på, at livet star-

ter, og solen så småt står op, er det 

i sig selv en fantastisk oplevelse. 

Øen har de sidste år været plaget 

af, at vegetationen har været meget 

tæt og ufremkommelig for både 

ænder/andre fugle og mennesker. 

Derfor er der en gruppe, som med 

stor succes har sat geder ud på øen 

til at græsse øen af. Fordelen ved 

geder er, at de helst vil æde alt an-

det end græs, så de har formået at 

holde vegetationen nede og lave 

nogle naturlige stier. Vi har bygget 

et lille gedeskur, så de kan komme 

i ly for regn og storm. Vand har de 

også mulighed for at få – det bliver 

transporteret derover jævnligt, 

selvom der på øen er nogle naturli-

ge vandhuller. Men de bliver af og 

til oversvømmet af saltvand, så der 

er ikke godt drikkevand. 

Gederne, som er boergeder (10 

stk.), er ikke vores egne, men er 

lånt af Lisbeth, som har gedefarm i 

Fuglebjerg. De blev fragtet til øen 

27. april og skal hjem igen, inden 

jagtsæsonen starter. 

Vi har i år oplevet mange ynglende 

gæs, edderfugle, skeænder, svaner, 

måger og vadefugle, som sagtens 

kan enes med gederne. Så vi håber 

at kunne gentage succesen til næ-

ste år igen. 

Med venlig hilsen, 

“Gedehyrde” Morten Larsen 

Bønsvig Strand 
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Gert er født i Kostræde Banker i en 

søskendeflok på 14 – 11 drenge og 

3 piger – hvoraf der er 8 tilbage. 

Alle hans søskende bor på Sjæl-

land. 

Gerts far var mejerist, hans mor gik 

mest hjemme og passede børn, 

men havde dog lidt arbejde for 

kommunen, hvor hun tog ud på 

gårdene og talte grise samt kørte 

ud til pensionister med folkepensi-

onen. 

Pengene var meget små dengang, 

til aftensmad måtte de spise sig 

mætte i kartofler og sovs, der var 

én frikadelle til hver. De sov 6-7 

stykker i soveværelset, 3 børn i 

hver seng. 

Gert gik i skole, fra han var 7 til 10 

år i Roneklint forskole, og fra han 

var 10 til 14 i Jungshoved skole. 

Gert blev sendt ud at arbejde efter 

sin konfirmation. 

Han har arbejdet som landbrugs-

medhjælper, fra han var 14 til han 

var 58 år, hvor arbejdstiden var kl. 

5-17.30. Da han startede som 14-

Pensionist i Jungshoved 

Foto: Max Olsen 
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årig med at arbejde, fik han kost og 

logi samt 400 kr. om måneden. 

Han har tjent forskellige steder 

bl.a. i Bønsvig hos Julius og Ag-

nes, hvor han var i 25 år. Senere på 

Jungshoved Mølle, hvor han var i 

15 år. På det tidspunkt boede Gert 

hos sin mor i Stenstrup. 

Da Gert holdt op med at arbejde, 

passede han nogle haver og slog 

græs flere steder, fik senere førtids-

pension. Han har også ordnet fla-

sker for JIF. 

Når Gert skal på posthus eller til 

læge i Præstø, tager han telebussen. 

Sommetider tager Gert til Vording-

borg eller København for at besøge 

søskende. Den yngste er 65 år den 

ældste 85 år. 

Første søndag i juli måned er der 

sommerudflugt for hele familien til 

Vemmetofte Strand. Sidste år hav-

de de 40-års jubilæum, hvor de var 

96 personer – hvis alle var kom-

met, ville de have været 130. Fami-

lierne medbringer selv mad og 

drikke. Det plejer at vare fra kl. 13 

til ved 18-19 tiden. Nogle bader, 

ellers snakker man og hygger sig. 

For 3 år siden faldt Gert med sin 

cykel, hvor han var så uheldig at 

brække kravebenet. Da han var 

kommet sig oven på styrtet, fik han 

en 3-hjulet cykel, som han er me-

get glad for. Hvis vejret er til det, 

cykler han til Stenstrup hver anden 

dag og drikker morgenkaffe hos en 

svigerinde. 

Gert bor nu på Mislehøjvej, hvor 

han har boet i 18 år. Han har hjem-

mehjælper hver torsdag til person-

lig pleje. Gert får mad fra kommu-

nen, og han syntes, den er rigtig 

god og afvekslende. I foråret fyldte 

Gert 80 år, og der blev holdt fest i 

forsamlingshuset, hvor de var 60 

mennesker for at fejre ham. I fød-

selsdagsgave fik han en fladskærm 

af sine søskende. 

Gert har aldrig været gift, men hav-

de en veninde i 3 år, da han var 

ung. Han er meget glad for at bo i 

Jungshoved – når han cykler rundt, 

snakker han med mange menne-

sker. Gert går ofte i brugsen og er 

glad for, den ligger så tæt på. Ellers 

ser Gert fjernsyn. Han kan bedst 

lide at se TV-avisen og gamle dan-

ske film.  

Tak til Gert, fordi han ville fortælle 

lidt om sit liv! 

Jette Lind Martinsen, Jungshoved  
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Lidt af en tilfældighed gjorde, at 

jeg blev dagplejemor (som det hed 

dengang). Efter 12 år i butik, hos 

Lysdahl i Præstø, valgte jeg at bli-

ve hjemmegående for at passe mi-

ne egne børn, Ole og Mette. Ven-

ner og bekendte havde også brug 

for at få passet deres små poder – 

så én fra eller til. 

Mødetiderne på Jungshoved Skole 

gjorde også, at der blev et behov 

for pasning både før og efter skole-

tid. Tidligere dagplejer Aase spurg-

te en dag, om jeg ville passe hen-

des dagplejebørn, mens hun havde 

ferie, og jeg syntes, det lød spæn-

dende. Senere blev jeg kontaktet af 

Præstø kommunes dagpleje, og i 

februar 1987 blev jeg fastansat.  

Mange børn – ca. 60 plus mange 

gæstebørn – er blevet passet her i 

tidens løb. Jobbet indebærer 4 faste 

børn plus 1 gæstebarn. Arbejdsti-

den er kl. 6.45-16.30 (48 timer om 

ugen).  

At være dagplejer er meget alsi-

digt. En del afhænger af vejr og 

vind og af børnenes alder. De fleste 

børn nyder at være ude, så kan fan-

tasien rigtig blive brugt. Vi delta-

ger også i arrangementer inde i 

byen: Legestue om fredagen i 

Præstø Hallen eller på legepladsen 

Delfinen. Vi tager også på besøg 

hos de andre dagplejere inde i by-

En arbejdsplads på Jungshoved (14) 
Dagplejer på Jungshoved 
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Kære spidskandidater 

i Vordingborg 
Som de fleste af jer nok 

ved, udgiver vi på Jungs-

hoved, 4 gange om året, et 

blad ”Jungshoved”, som 

læses af alle på Jungsho-

ved. 

Da der er valg til kommu-

nalbestyrelsen i år, vil vi 

gerne give alle spidskandi-

dater lejlighed til at komme 

til orde i september num-

meret. Næste blad udkom-

mer i december, så det er 

for sent. Det, vi indbyder 

til, er på max. 200 ord at 

give jeres bud på udviklin-

gen i det åbne land. Hvor-

dan sikres vores natur, 

hvordan bevares vores 

skole (kulturhus), vores 

Brugs, vores forsamlings-

hus og i det hele taget vo-

res rige foreningsliv på 

halvøen? Hvordan sikrer vi 

en balanceret udvikling, 

der kan sikre et befolk-

ningsgrundlag, der fortsat 

gør det attraktivt at bo på 

Jungshoved, både for bør-

nefamilier og for ældre. 

Selv om I er politikere, 

ønsker vi ikke en politisk 

programtale, men nogle 

klare bud på nogle af de 

punkter, jeg har nævnt. I er 

ikke bundet af mine forslag 

til emner. Vi vil gerne have 

andre relevante indlæg. 

Med venlig hilsen 

Chr. Bjørn Andersen  

(daværende formand for 

Jungshoved Lokalråd) 

Kommunevalg 2009 

en. Vi holder fastelavn, får besøg 

af påskeharen, besøger Falck eller 

Husmandsstedet, forældredag på 

Delfinen, udflugt med bus og så 

selvfølgelig hygge med risengrød 

og dans om juletræet, når den tid 

kommer – for blot at nævne nogle 

af aktiviteterne. 

Efter 22 år med en masse skønne 

unger starter jeg til efteråret op 

med det sidste hold børn. Så venter 

en ny dagligdag uden barnelatter 

og -gråd, skrig, hyl, trøst, knus og 

klem. Men så er det jo godt, at vi 

har et par dejlige børnebørn, og 

mon ikke der kommer et enkelt 

dagplejebarn og siger hej engang 

imellem. 

Med venlig hilsen 

Lissi H. 

Dagplejer 
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Tak for opfordringen til at 

skrive i Jungshovedbladet. 

I har selvfølgelig fat i det 

centrale, når I i jeres opfor-

dring skriver: "Hvordan 

sikres vores natur, hvordan 

bevares vores skole 

(kulturhus), vores Brugs, 

vores forsamlingshus og i 

det hele taget vores rige 

foreningsliv på halvøen? 

Det er jo beskedne ønsker, 

men jeg mener, man gør 

det bedst ved at stå sam-

men og hele tiden være 

opmærksom på forringel-

ser i levevilkår, for politi-

kernes såkaldte salamitak-

tik kan komme til udtryk 

på mange måder, hvis det i 

virkeligheden primært er et 

fritidsområde, man ønsker 

fra centralt hold. Skrot 

weekend-attesterne til ek-

sempel, tak! 

Men udover at holde på 

det, man har, så skal man 

være offensive og ikke 

være bange for at tage nye 

initiativer. Her i min lands-

by, Hårbølle, har vi haft 

stor glæde af vores lør-

dagscafé, som vi døb-

te "Måske", men som alli-

gevel kører på fjerde år 

med åbent hele året, hver 

lørdag kl. 11.00-14.00, i 

forbindelse med vores 

beboerhus. Udover at give 

penge til huslejen er det 

den bedste måde at komme 

i snak og mobilisere nye 

medlemmer på, når man 

smækker et par borde og 

parasoller op, og kaffeduf-

ten breder sig. Personligt 

mener jeg - og har gjort det 

siden vi flyttede til Møn for 

godt 30 år siden - at der 

skal kæmpes for de såkald-

te udkantsområder, der kan 

blive kommunens største 

aktiv for bosættelse og 

udvikling, hvis vi formår at 

stoppe de negative, der 

trækker den modsatte vej, 

og vi selv går i spidsen og 

tænker nyt! 

Venlig hilsen, 

Bent Jørgensen 

Enhedslisten 

Vordingborg kommune 

ønsker ”levende byer og 

liv på landet”, men det 

kommer ikke af sig selv. 

Vi ser alt for mange lands-

byer, hvor forfaldne og 

forsømte bygninger 

”skriger” på handling. På 

landsplan er der udarbejdet 

en redegørelse, som taler 

om ca. 10.000 bygninger 

på landet, som har det 

svært. I Vordingborg kom-

mune har vi også en del 

huse af denne karakter. 

Derfor mener vi i SF, at der 

skal arbejdes videre i folke-

tinget med puljer til forbed-

ring eller nedrivning af 

disse bygninger, så vores 

landsbyer også fremover 

vil være de attraktive bo-

områder, de er i dag. 

Jungshoved er et område, 

hvor de sociale netværk 

trives og udvikles. Det 

skyldes i høj grad, at Sko-

len er det foreningshus, den 

er i dag. SF vil også i den 

kommende periode arbejde 

for, at dette kan fortsætte 

og udvikles i samarbejde 

med brugerne. 

Vi vil også arbejde for: 

- at Bøndernes Egehoved 

bliver det næste større na-

turgenopretningsprojekt, 

- at husdyrproduktionen i 

området ikke bliver øget. 

Jungshoved er i dag det 

område i vores kommune, 

som har langt den største 

belastning på dette område, 

så det ville være godt, hvis 

vi lovgivningsmæssigt 

havde nogle ”værktøjer”, 

der kunne begrænse dette, 

- at lokalrådet inddrages i 

alle væsentlige beslutnin-

ger. 

Med venlig hilsen, 

Erling B. Nielsen 

Socialistisk Folkeparti 



  

40 

I 1989 valgte min kone og 

jeg at bosætte os i landsby-

en Langebæk Stationsby. 

Fem km fra skolen og med 

ca. 15 km til Præstø, Stege 

og Vordingborg.  Vi  ville 

bo på landet med de kvali-

teter, det giver. Nærvær 

med naboer, muligheden 

for at følge med i årstider-

nes skiften. Fra landman-

dens spredning af gylle, 

forårspløjning, mejetær-

skerens høsten og til jule-

træshugsten i skoven. Vi 

må stadig køre til det orga-

niserede fritidsliv, indkøb, 

biograf, og der er ca. 1 km 

til busstoppet på hovedve-

jen. Det er og var vores 

valg. 

Et godt liv på landet og 

muligheden for, at flere har 

lyst til at bo sammen med 

os, skaber vi selv gennem 

engagement og opbakning. 

Forsamlingshus, ”Skolen”, 

Brugsen og det eksisteren-

de foreningsliv bevares 

kun, når vi selv deltager. 

Kan man yderligere få 

inddraget sommerhusbebo-

erne i et positivt fælles-

skab, ser jeg større mulig-

heder for at styrke fælles-

skabet og bevarelsen af de 

nære tilbud. 

Den kommunale planlæg-

ning giver mulighed for, at 

nedlagte landbrug bruges 

til nye arbejdspladser og 

boliger. Med de nye gratis 

servicebusser gives der 

mulighed for at komme fra 

Jungshoved til Præstø. 

Kommunen kan give ram-

merne – vi må selv udfylde 

dem. 

Politik næres af menne-

skers drømme, ønsker og 

behov. Og politik skabes 

der, hvor virkeligheden 

møder visionerne. 

Med venlig hilsen 

Henrik Holmer 

Socialdemokratiet 

Jungshoved er et pragtfuldt 

område med flot natur og 

spændende bygnings- og 

kulturmiljøer. Der er tradi-

tion for et levende og aktivt 

foreningsliv. Det er dejligt 

at bo på Jungshoved. 

Imidlertid er forudsætnin-

gen for, at det fortsat er 

attraktivt at bo og bosætte 

sig her, at livet kan leves 

med arbejde, skole og fritid 

samt indkøbsmuligheder. 

Det skal kommunen bidra-

ge til gennem en aktiv og 

kvalitetsbevidst by- og 

landskabspolitik. 

Naturen skal både sikres 

og være tilgængelig. Det 

skal ske i tæt samarbejde 

med borgerne. Det skal 

fortsat være muligt at drive 

landbrug, men på betingel-

ser, der er tilpasset områ-

dets muligheder. 

Det skal gøres mere attrak-

tivt at etablere erhverv, 

især mindre service- og 

tjenesteydelsesvirksomhe-

der. Derfor skal vi sikre, at 

der er gode it- og bred-

båndsmuligheder.  

Der skal være adgang til 

offentlig bustransport. Med 

telebusserne er vi startet, 

men vi må se på, om der er 

yderligere behov for bus-

kørsel - også i weekender-

ne. Skolebussen skal sikre 

børnenes og de unges ad-

gang til skole og fritidsakti-

viteter. 

Kommunen skal fremme 

og støtte de frivillige for-

eningers arbejde, herunder 

lokalrådet, bl.a. gennem en 

”krone til krone-ord-

ning” (match-midler), som 

sikrer et bedre og mere 

stabilt økonomisk grundlag 

for det frivillige forenings-

arbejde, der er af uvurder-

lig betydning for lokalsam-

fundet. 

Med venlig hilsen, 

Bo Manderup Jensen 

Venstre 
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Vi er en landkommune. 

Selv om Vordingborg har 

3 købstæder, så bor de 

fleste af os på landet, og 

der skal vi fortsat kunne 

leve et godt liv. 

Med den udvikling, der har 

været i landbruget, ser vi 

stadig problemer dukke op, 

når de store svinefarme 

etableres eller udvides. Det 

Radikale Venstre ønsker, 

der skal være plads til alle. 

I den gamle Møn Kommu-

ne fik vi på radikalt initiativ 

vedtaget, at forvaltningen 

skulle indkalde til en udvi-

det nabohøring (i lovgiv-

ningen er den meget be-

grænset), hver gang der 

skulle oprettes en svine-

farm, eller der skulle ske en 

udvidelse. Dette møde 

skulle finde sted, før der 

blev givet tilladelser. I 

første omgang giver det 

administrationen lidt ekstra 

arbejde, men vi tror, at det 

tjener sig ind igen. Alt kan 

selvfølgelig ikke løses til 

alles tilfredshed, men vi 

tror på, at det vil være til 

gavn for alle parter. Kom-

munen får belyst tingene 

godt. Landmanden har en 

chance for at indrette sig til 

mindst mulig gene for 

naboerne, og han og hans 

familie undgår måske at 

blive ugleset i sognet. Og 

naboerne har mulighed for 

at påvirke landmanden, så 

de kan nyde den dejlige 

natur, de bor i. 

Det Radikale Venstre vil 

derfor have disse udvidede 

nabohøringer indført i 

Vordingborg Kommune. 

Vi vil samtidig arbejde for, 

at der specielt ved projekte-

ring og opstart af nye tilla-

delser bliver et skærpet 

tilsyn, da vi kan se, at det 

ofte er tilfældet, at der sker 

fejl. 

Med venlig hilsen, 

Michael Larsen 

Det Radikale Venstre 

Dansk Folkeparti ser 

udviklingen i vore dejli-

ge landområder som 

kernen i fremtiden for 

vores kommune. Der 

sker for tiden rigtig me-

get i vore landdistrikter, 

og det er takket være 

engagerede folk – ikke 

mindst i lokalrådene. 

Drivkraften i alle lokal-

områder er de folk, der 

har fingeren på pulsen 

lokalt – derfor er det 

vigtigt for Dansk Folke-

parti, at vi holder fast i 

vores demokratimodel, 

således at vi i kommu-

nen fortsat kan have en 

tæt dialog med jer, og 

sådan at I kan komme 

tættere på os i kommu-

nalbestyrelsen og admi-

nistrationen. 

Spørgsmålet omkring 

bevarelse af aktiviteter 

og liv i landdistrikter er 

altid på dagsordenen. 

Hvordan man beholder 

skoler, kultur, købmand 

og foreningsliv, er at 

man beviser, at man har 

en lokal befolkning, der 

aktivt deltager i ALT, 

hvad der rører sig lokalt. 

Jo mere fokus man sæt-

ter på sit eget lokalom-

råde, jo mere kommer 

det i fokus hos beslut-

ningstagerne. Et stærkt, 

aktivt lokalt netværk er 

altid succeskriteriet for 

et blomstrende lokal-

samfund. Det står i Vor-

dingborgs kommune-

plan, at kommunen øn-

sker ”levende byer”, og 

at ”eksisterende kultur-

miljøer og landskabelige 

værdier skal bevares og 

sikres som et væsentligt 

potentiale for udviklin-

gen i landdistrikterne”. 

Det er op til os i fælles-

skabet konstant at minde 

hinanden om disse få 

ord for at sikre gode 

lokale betingelser for 

fremtiden. 

Med venlig hilsen, 

Yvette Espersen 

Dansk Folkeparti 
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Som formand for teknik-

udvalget i Vordingborg 

Kommune har jeg fået 

vedtaget et sæt spilleregler 

for vores landzoneadmini-

stration.  

Vordingborg kommune 

ønsker levende byer og liv 

på landet. Byerne er om-

drejningspunktet for den 

fremtidige udvikling, og i 

landsbyer og i det åbne 

land skal eksisterende kul-

turmiljøer og landskabelige 

værdier bevares og sikres 

som et væsentligt potentia-

le for udviklingen i landdi-

strikterne. 

Landzoneadministrationen 

skal sikre, at der er en klar 

afgrænsning mellem land 

og by og hindre uplanlagt 

bebyggelse i det åbne land 

samt sikre, at egentlig by-

udvikling sker, hvor der i 

kommuneplan og lokal-

plan åbnes mulighed for 

det. Med en aktiv landzo-

nepolitik kan det bygnings-

mæssige potentiale af eksi-

sterende, overflødige 

driftsbygninger udnyttes 

ved etablering af en ekstra 

bolig, ferielejligheder, 

indretning af erhverv, gård-

butikker, åbne arbejdende 

værksteder, bo- og arbejds-

fællesskaber m.m. Tiltag, 

der er med til at skabe ud-

vikling i landområderne. 

Det betyder: 

- at eksisterende nedslidte 

boliger i landzone kan 

erstattes af nye tidssvaren-

de boliger, 

- at der i landsbyer kun 

opføres nye boliger, når det 

på baggrund af en konkret 

vurdering skønnes at være 

en naturlig huludfyldning i 

en husrække, 

- at nye større udstykninger 

sker i byzone, lokalcentre 

eller byer, hvor mulighe-

den for en rationel infra-

struktur er til stede, 

- at det i forbindelse med 

opførelse af nye bygninger 

sikres, at bygningen opfø-

res i harmoni med og re-

spekt for det eksisterende 

kulturmiljø og landskabeli-

ge værdier. 

En anden vigtig beslutning, 

der gavner landdistrikterne 

er vores nye koncept for 

gratis telebusser, der 3 

gange dagligt kan bringe 

borgerne direkte fra egen 

bopæl til Præstø. Beslut-

ningen er taget efter et 

grundigt arbejde i teknik-

udvalget og godkendt af 

hele kommunalbestyrelsen 

som et forsøgsprojekt.  

Med venlig hilsen 

Søren Nybo 

Det Konservative Folke-

parti  
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Vi har modtaget: 

Til redaktionen af JUNGSHOVED 

Gennem min familie på Jungsho-

ved har jeg stiftet bekendtskab med 

jeres udmærkede blad. I nr. 1, forår 

2009, bemærkede jeg, at I er inte-

resseret i indlæg, og da I har en 

artikelserie om Jungshoved IF, til-

lader jeg mig at sende et lille erin-

dringsbillede fra min fodboldstart, 

som fandt sted i 1953 i JGF 

(Jungshoved Gymnastik Forening, 

som den kaldtes dengang). 

Jeg er en årgang 1944 og er født i 

Åside (Snesere sogn). I 1946 flyt-

tede mine forældre til Silkeborg, 

hvor min far Herluf Hansen havde 

fået ansættelse som lærer ved en 

privatskole. Efter 4½ år i Jylland 

vendte familien “hjem” til Sjæl-

land, idet min far da havde fået 

ansættelse som lærer ved Jungsho-

ved Skole fra februar 1951. 

I Jylland var familien blevet for-

øget med to mindre brødre, som 

jeg gerne ville vise mig overfor. 

Jeg ville derfor spille fodbold i den 

lokale klub. I april 1952 var jeg 

startet i skolen i Stenstrup hos frk. 

Larsen, og allerede året efter blev 

jeg indmeldt i JGF for at spille fod-

bold. Den 30. april 1953 var jeg 

med min far i Præstø, hvor vi hos 

den lokale herreekviperingsforret-

ning købte sportstøj bestående af 

en grøn- og hvidstribet trøje, ditto 

strømper samt et par hvide shorts. 

Fodboldstøvlerne blev købt brugt 

af en lokal dreng, der skulle have 

et større nummer. Det var et par 

rigtige læderstøvler med læder-

knopper, der var sømmet på i så-

len. 

Jeg var nu korrekt ekviperet og 

kunne derfor starte træningen samt 

de medfølgende kampe på udebane 

og hjemme på banen i Jungshoved. 

I en alder af 8 år var jeg blandt de 

yngste på holdet, og jeg erindrer da 

heller ikke, at jeg havde den store 

indflydelse på holdets resultater. 

Faktisk husker jeg ikke at have 

scoret et eneste mål i den grøn/

hvide dragt. 

En enkelt kamp husker jeg dog 

ganske tydeligt. Det var en ude-

kamp mod Mern, som vi tabte me-

get stort. Jeg tror, resultatet blev 1-

10. Jeg husker, at holdet havde ind-

øvet et lille “tak for kampen”-råb. 

Det lød nogenlunde således: Hej-

ja, hej-ja, JGF! Vi var meget stolte 

af dette ”slogan” men blev hurtigt 

pillet ned på jorden igen, idet en af 

modspillerne meget sarkastisk 

fulgte op med ordene “JGF betyder 

Jungshoved Griseforening”. Jeg 

husker, vi blev en smule sure over 

den bemærkning, der efter min me-

ning virkede ret pinlig. Set i bak-

spejlet kan bemærkningen jo virke 

temmelig harmløs, men for en 8-

årig dreng i starten af sin fodbold-

karriere var det altså meget ydmy-

gende. 
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Min far kørte ofte for holdet, når vi 

spillede på udebane, og det er må-

ske fra en af disse kampe, medføl-

gende billede stammer. Jeg husker 

nogle af navnene fra holdet. Selv 

sidder jeg yderst til venstre i bille-

det med mit stride hår fastgjort 

med en hårklemme. Næste spiller 

er Jens Skovgård (fra Jungshoved-

gården) og dernæst målmanden 

Asger Hansen (fra Jungshoved 

Mølle). Bagved Jens Skovgård står 

Max Vermuth (i grålige bukser 

med livrem). De øvrige kan jeg 

ikke huske navnene på, men det 

kan nogle af læserne måske hjælpe 

med. 

Efter 3 sæsoner i klubben skiftede 

jeg til Lendemarke Boldklub, idet 

min far havde fået stillingen som 

førstelærer ved Tøvelde Skole på 

Møn. 

Med venlig hilsen, 

Ole Pilegaard Hansen 

Fyrrevej 7, Fensmark 

4684 Holmegaard 

Drengeholdet fra Jungshoved  Foto 1953 af Herluf Hansen 
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Jungshoved Mejeri 

For et stykke tid siden bad vi Erland Larsen, Præstø, om at hjælpe os med 

nogle oplysninger om Jungshoved Mejeri. Vi gengiver her Erlands svar 

og bringer det i sin helhed, så læserne kan følge, hvordan Erland når frem 

til svaret på vort spørgsmål. Fra Agathe Molter har vi modtaget et post-

kort, som Agathes mands morfar modtog fra Jungshoved Andelsmejeri i 

1910. Vi bringer her begge sider af det fine postkort. 

Jeg har forsøgt at finde noget om 

Jungshoved Mejeri. Først gik jeg 

på nettet, der fandt jeg en mejeribe-

styrer på Jungshoved Andelsmeje-

ri, Jens Ryskov Rasmussen, der var 

til sølvbryllup på Bakkegården i 

Soderup den 14. oktober 1917. 

Det første andelsmejeri i Danmark 

blev bygget 1882, så havde jeg 

disse to årstal. 

Folketællingen for Jungshoved 

Sogn 1880, viste heller ikke noget 

mejeri, men derimod mejersker på 

Jungshovedgården og Søbygård. 

Folketællingen for Jungshoved 

Sogn 1916, Stenstrup 6b: 

Peter Rasmussen, født 9/8 1867, 

husfader, mejeribestyrer. Hans ko-

ne og datter, elev og mejerist er 

også nævnt. Peter Rasmussen hav-

de en årsindkomst på 2.116 kr. og 

en formue på 1.600 kr. Han betalte 

25,04 kr. i statsskat og 34,50 kr. i 

kommunestat. 

Naboen, der boede på Stenstrup 6a, 

Peder Frederiksen, opsynsmand 

ved Jungshoved Forsamlingshus, 

havde en indkomst på 600 kr. om 

året og betalte kun kommuneskat 

6,75 kr. 

Jeg gik derefter på Lokalarkivet, 

her er der nogle billeder fra et jubi-

læum i 1938, men hvilket? Efter 

billederne at dømme 50 år, altså 

måtte mejeriet være bygget i 1888. 

Billederne og det gamle mejeri 

findes på side 63.7 nr. B 1234 på 

arkivet. 

Folketællingen 1890 viste også, at 

der var mejeri. 

Det gamle mejeri brændte omkring 

1939-40. 
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JIF’s historie 1948-1949 

Kl. ca. 17.30 31.12 1980 brændte 

1/3 af det ”nye” mejeri, der da var 

et tomt maskinsnedkeri under kon-

kursbehandling. Det tidligere køle-

rum brændte Nytårsdag 1981, altså 

dagen efter, tilbage stod beboelsen 

og den egentlige mejeribygning. 

Så mit bedste bud er, at mejeriet er 

bygget 1888. Jungshoved Sogns 

folkelige Forsamlingsbygning blev 

reist 13de Juli 1887. 

Jeg faldt også over følgende:  

Jungshoved Mejerikreds Foderstof-

forretning oprettet 13. marts 1915, 

som indkøbsforening for andelsha-

vere i Jungshoved Andelsmejeri. 

Ikke alle fulgte op, 110 andelsha-

vere indtegnede sig med 570 køer. 

Foreningen ophørte i 1942. 

Jungshoved Mølle var 1850 en lille 

husmølle, men der står ikke, hvor 

den lå. 

Hilsen 

Erland 

Bestyrelsesmøde 14/1 1948 hos 

Esther Jørgensen. Først og frem-

mest var sportspladsen til behand-

ling, det var jo engang bestemt, at 

alt det grove arbejde på sportsplad-

sen skulle udføres frivilligt og gra-

tis, men det kneb jo med den frivil-

lige arbejdskraft, og da der kun 

kom et par stykker, blev de efter-

hånden kede af at gå og arbejde for 

alle de andre. Bestyrelsen blev eni-

ge om at leje en arbejder til at gøre 

arbejdet. Gymnastikforeningen 

skal betale arbejdskraften, kommu-

nen betale beplantningen, dertil 

skal dog bemærkes, at kommunen 

har fået 600 kr. af gymnastikfor-

eningen. Sportspladsen kommer til 

at se således ud. Først bliver der sat 

et hegn af pæle og tråd og dernæst 

en tjørnehæk, inden for tjørnehæk-

ken en række pyramidepopler og til 

sidst en række forskellige prydbu-

ske. Klubhuset skal flyttes op i det 

nordøstlige hjørne af sportsplad-

sen. Håndboldbanen, som var i den 

vestlige ende af banen, bliver flyt-

tet op i den øster ende. Der bliver 

lavet en vej fra hjørnet af tømrer 

Niels Nielsens have og op langs 

Hans Bendtsens have, der bliver 

plantet lindetræer på begge sider af 

vejen af en eller anden slags. Det 

blev vedtaget at så korn i sports-

pladsen, således at gymnastikfor-

eningen får halvdelen af den sum, 

som høsten indbringer og kommu-

nen den anden halvdel. Det menes, 

at høsten indbringer så meget, så 

gymnastikforeningen kan betale 

gdr. Hans Larsen 400,00 kr. for 

leje af det stykke jord syd for kom-
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muneskolen til fodbold- og hånd-

boldbane. 

Ved det foregående møde blev det 

besluttet at spille dilettant, og at 

der skulle opføres ”Kludekræmme-

rens Tøs”. Vi fik stykket og læst 

det igennem et par gange, men Ej-

ner Rasmussen syntes ikke så godt 

om stykket, og efterhånden så syn-

tes vi alle sammen, det var noget 

møg, og da dilettant plejer at give 

underskud, syntes vi at det var for 

meget arbejde for skuespillerne og 

så ikke få noget ud af det. 

Der er kommet tilbud fra Flensted-

Jensen om at komme herned og 

holde foredrag samt vise en farve-

film fra Amerika, hvor Flensted-

Jensen og hans gymnaster har haft 

en storartet tourné, og da de er 

kendt fra radioen og fra dagblade-

ne, menes det at kunne samle fuldt 

hus. For øvrigt betaler Flensted-

Jensen Tournéen eventuelt under-

skud, men tager selvfølgelig det 

forhåbentlige overskud. Hvilken 

dato det nu bliver, kan ikke med 

bestemthed siges endnu. 

Der bliver indmeldt 2 Fodboldhold 

til Forårsturneringen 1948, et B- 

Hold og et 2 Junior Hold. 

Den 9/2 (Fastelavns Mandag) 1948 

var en stor dag for gymnastikfor-

eningen. Om eftermiddagen slog 

børnene katten af tønden. Af dren-

gene blev Arne Henriksen, søn af 

Emil Henriksen, Bøget, kattekon-

ge. Af pigerne blev Ingrid Hansen, 

Jungshoved Gymnastikforening ca. 1948. Billederne tilhører Richard Petersen, Stenstrup 
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datter af Karl Hansen, Roneklint, 

kattedronning. Arne Henriksen fik 

overrakt en høvl og en hammer. 

Ingrid Hansen fik et syskrin. Der 

blev leget og danset om eftermid-

dagen. Musikken blev leveret af 

Jørgen Stilbo, Roneklint. Der skal 

lige bemærkes, at børnene fik hver 

en hat, og det så meget festligt ud. 

Børnene gav hver 50 øre, og der 

var ca. 90 Børn. 

Om aftenen var der maskerade, der 

var 29 mennesker, der var mange 

forskellige typer, heraf skal følgen-

de nævnes: Hele familien Vom var 

til stede, bestående af mand og ko-

ne samt deres temmelig store 

dreng, der lå i en særdeles ejen-

dommelig barnevogn. Der var præ-

mie til den bedste dame og herre. 

For herrernes vedkommende, blev 

den vundet af Ib Andersen, Jungs-

hoved Brugsforening, som familie-

faderen. Præmien for damerne blev 

vundet af Knud Nielsen, Stavreby, 

der forestillede Fru Vom. Derefter 

var der bal til Kl. 100, hvor Frede 

Hansens Orkester, Præstø, spillede, 

og vil han spille så godt i Fremti-

den, så kan han regne med at blive 

en hyppig gæst i Jungshoved Gym-

nastikforening. Der var samlet 120 

Mennesker. 

Mandag 16/2 1948 kom så endelig 

Flensted-Jensens meget omtalte 

Film med Titlen ”Flik-Flak gen-

nem Amerika”. Jungshoved For-

samlingshus var besøgt af så man-

ge, der overhovedet var muligt at 

få ind. 

Bestyrelsesmøde 26/7 1948 hos 

Kaj Hansen, Jungshoved. Bøge-

skovsfesten var den 18/7, hvor der 

var gymnastikopvisning af 4 hold, 

og det gik godt. Tage Christoffer-

sens Musik underholdt med noget 

Gudsjammerlig musik. 

Fodbold- og Håndboldstævne af-

holdes den 22/9, med bal om afte-

nen, med musik af Henry Nielsen, 

Lundby. 

Bestyrelsesmøde 20/9 1948 hos 

Olaf Jensen. Alle var mødt. Der 

bliver tilmeldt 1 herre- og 1 pige-

håndboldhold til vinterturneringen. 

Bestyrelsesmøde 20/10 1948 hos 

H. Bendtsen, Stavreby. Det blev 

vedtaget at Agnes Caspersen skal 

lede pigegymnastikken, såvel store 

som små. Løn efter kvalifikationer. 

Karlegymnastikken var det kildne 

punkt på dagsordenen. Andreas 

Hansen skal lede herrerne, og man 

blev enige om, at han skulle have 

en påmindelse om at skabe noget 

mere respekt om sig. 

Bestyrelsesmøde 5.4.49 hos Knud 

Nielsen, Stenstrup. Der var kom-

met en skrivelse fra Orkesterfor-

eningen, om at de ville udelukke os 

af Musikforeningen p.g.a. vi brugte 

uorganiserede musikere til vore 

baller. Vores standpunkt er som 

følger: Da foreningen ikke er så 

godt beslået, og da Frede Hansen, 

Præstø leverer noget meget dårlig 
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musik, og for ikke at tale om Tage 

Christoffersen, hans musik er da 

endnu dårligere. F.eks. til Bøge-

skovsfesten, der var Tage Christof-

fersens musik derude at spille, for 

det første havde den ene da nok 

aldrig set en trompet, og de kunne 

ikke engang gå i takt til deres egen 

musik, og når de så endelig skulle 

spille, så skulle vi hente den i øltel-

tet. Ja, og Frede Hansen er som 

regel plakatfuld. Så vi mener, at vi 

er bedst tjent med at bruge Henry 

Nielsens Musik fra Lundby. 

Præstø Idrætsforening ringede, om 

vi kunne tage imod et fodboldhold 

fra Malmø d. 10-7-49. Desværre 

spillede deres hold to rækker over 

vores hold, så kampen blev lidt 

ulige, idet svenskerne vandt 10-1, 

men til en trøst kan nævnes, at de 

vandt 8-0 over Præstø. Svenskerne 

blev indkvarteret hos forskellige 

aftenen før. Det svenske hold fik 

overrakt et Dannebrogsflag med 

Kongens initialer. Den svenske 

anfører takkede derefter Jungsho-

ved Gymnastikforening, fordi vi 

ville have dem herned og sagde 

bl.a. ”Det er det bedste sted vi no-

gen sinde har været, folk hernede 

er så jævne og kammeratlige, og 

jeg håber, at det ikke er sidste 

gang, vi får lov at besøge jer, og I 

skal være velkommen i Malmø”. 

Nu endelig har vi fået et A-hold, 

nu er det bare, om vi kan blive der, 

det skal lige bemærkes, der blev 

spillet oprykningskamp med Sten-

sved og Magleby (Møn), først blev 

Jungshoved Gymnastikforening ca. 1948. Leder: Ruth Nielsen, Hovmarken. 
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der spillet med Stensved herhjem-

me, men det gik af H…… til, vi 

tabte 5-0. Stensved og Magleby 

havde spillet 2-2, så det var jo 

spændende, da vi tog til Magleby. 

Her kom den helt store kamp frem, 

ja man må sige, den var en divisi-

onskamp værdig, ja man turde dår-

lig nok trække vejret. Magleby fik 

det første mål, ja de fik et til, men 

så kom iveren frem, ja Jungshoved 

gik til makronerne og kom op og 

førte med 4-2, men 15 minutter før 

tid blev resultatet 4-3, så blev der 

pres på, ja faktisk for meget, og 

dommeren havde sjov med at holde 

spillet nede, men vore spillere 

holdt sig i skindet og vandt kam-

pen 4-3, en glimrende kamp. 

Indvielsen af sportspladsen, den 

17.7.49. Næstved Elitegymnaster 

skulle komme med et herre- og 

damehold, men damerne udeblev. 

Alle gymnaster og fodboldspillere 

stillede op ved skolen og gik i sam-

let optog, med musik i spidsen, hen 

på den nye sportsplads, det var det 

helt ideelle vejr med strålende sol-

skin og sagte vind, der var rejst 

flagallé nede fra vejen og op til 

pladsen, hele optoget gik pladsen 

rundt, derpå stillede de alle op på 

række og geled. Sognerådsformand 

Rasmus Petersen gik på talerstolen 

og sagde et par ord til de unge om 

fremtiden, og han håbede at plad-

sen ville blive til gavn for ungdom-

men i Jungshoved. Rasmus Peter-

sen fortalte at sportspladsen havde 

kostet 5.500 kr. Deraf havde gym-

nastikforeningen ydet 1.000 kr. 

foruden al den frivillige arbejds-

kraft. Olaf Jensen takkede på ung-

dommens vegne og takkede sogne-

rådet, fordi de ville gå med til at 

lave sportspladsen. Gymnastikfor-

eningen har ladet målene sætte op. 

Der var tombola på pladsen, men 

den gik ikke for godt. 

Bestyrelsesmøde 12.10.49 hos Olaf 

Jensen. Vedtaget at omlægge regn-

skabet fra 1/10-30/9 til 1/1-31/12. 

Bestyrelsen havde, på sidste gene-

ralforsamling, fået lov til at om-

lægge regnskabsperioden. 

Vi fik Agnes Caspersen til at hop-

pe på limpinden, hun skal lede pi-

ger og småpiger for den fantastiske 

lave pris af 200,00 kr. for sæsonen. 

Til karlegymnastikken blev det 

vedtaget, at Ejner Hansen, Smid-

strup skal lede, såfremt, ifald han 

kan og vil. 

Det blev vedtaget at spille dilettant, 

men det skulle ikke være et stykke 

af Axel Jacobsen, da hans stykker 

bliver for ensformige. 

Erland Larsen 
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Feriesæsonen er nu slut, og høsten 

er også i hus. For Brugsen her i 

Jungshoved har vi som sædvanlig 

mærket den øgede omsætning i 

forbindelse med vore faste kunders 

trofaste handel i butikken samt alle 

vore sommerhusgæster. Det er dej-

ligt at mærke det liv, der har været 

omkring Brugsen hele sommeren 

igennem. Mange forskellige varer 

er røget over disken, og da grillvej-

ret ikke har svigtet os, har mad til 

grillen været en vigtig del af som-

merens varer. 

På personalefronten har vi desvær-

re måttet sige farvel til en af vores 

vellidte medarbejdere, nemlig Lau-

ra, der har valgt at rejse til Århus 

for at studere medicin. Vi siger 

Laura mange tak for hendes altid 

flotte indsats i forretningen og øn-

sker hende alt held og lykke i frem-

tiden. Vi kan håbe, hun får brug for 

et lille feriejob i pauserne fra studi-

et. 

Nu går vi jo en mørkere tid i møde, 

men vi vil fra Brugsens side være 

klar med friske råvarer og smil. 

Vi håber på den fortsatte opbak-

ning til vores Brugs. 

Med venlig hilsen 

Uddeler Magnus G. Rasmussen 

Dagli’Brugsen Jungshoved 
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Fredag 18. sep. Pensionistfor. høstfest, Forsamlingshuset kl. 18.00 

Lørdag 19. sep. JIF Traktortræk, Jungshoved Stadion. 

Søndag 20. nov. JIF Traktortræk, Jungshoved Stadion. 

Lørdag 26. sep. Arbejdsdag på Jungshoved Skole, kl. 9-14 

Torsdag 1. okt. Pensionistforeningens 1-dags tur til Lolland 

Torsdag 1. okt. Pensionistgymnastik starter på  Skolen kl. 9.30 

Mandag 5. okt. Pensionistfor. bankospil, Forsamlingshuset kl. 19.00 

Tirsdag 6. okt. Kulturaften, ”Havhingsten”, Jungshoved Skole kl. 19.00 

Lørdag 10. okt. Strandjagtfor. blishønejagt, Stavreby havn, kl. 8.00 

Tirsdag 20. okt. Lokalrådets borgermøde, Jungshoved Skole kl. 19.00 

Onsdag 21. okt. Kaj Munk-aften, Rejsestalden kl. 19.30 

Torsdag 22. okt. Spiseklub på Jungshoved Skole kl. 17-19 

Mandag 2. nov. Pensionistfor. bankospil, Forsamlingshuset kl. 19.00 

Mandag 9. nov. Foreninger Nordens ”Skumringsaften”, Skolen kl. 18.45 

Torsdag 19. nov. Spiseklub på Jungshoved Skole kl. 17-19 

Fredag 20. nov. Teatertur ”Et Dukkehjem” 

Lørdag 28. nov. Julemarked på Jungshoved Skole kl. 10-15 

Søndag 29. nov. Julemarked på Jungshoved Skole kl. 10-15 

Tirsdag 1. dec. Amatørfiskernes rusesyning starter, Skolen kl. 19.00 

Mandag 7. dec. Pensionistfor. bankospil, Forsamlingshuset kl. 19.00 

Torsdag 10. dec. Spiseklub på Jungshoved Skole, kl. 17-19 

JUNGSHOVEDKALENDER 

Søndag 20. sep. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 27. sep. Jungshoved: 9.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 4. okt. Jungshoved: Ingen Allerslev: 9.00 JB 

Søndag 11. okt. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 15.00 

Søndag 18. okt. Jungshoved: 9.00 JB Allerslev: Ingen 

Søndag 25. okt. Jungshoved: Ingen Allerslev: Ingen 

Søndag 1. nov. Jungshoved: 19.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 8. nov. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 15. nov. Jungshoved: 15.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 22. nov. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

Søndag 29. nov. Jungshoved: 9.00 JB Allerslev: Ingen 

Søndag 6. dec. Jungshoved: 10.30 Allerslev: 9.00 

Søndag 13. dec. Jungshoved: 19.00 Allerslev: 10.30 

Søndag 20. dec. Jungshoved: 10.30 Allerslev: Ingen 

GUDSTJENESTER 


