
  

 

Jungshoved 

Nr. 3 September 2012 Årgang 8 



2 

 

Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redak-
tionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. 
Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivemaskine 
eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. 
Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. 

Løst og fast ......................................................................... 4 
”Ud vil jeg! Ud!” (10) ....................................................... 8 
Planter på Jungshoved (16) ......................................... 10 
Et sted på Jungshoved (6) ............................................ 11 
Nyt fra Jungshoved Pensionistforening .................. 13 
Jungshoved Lokalråd ..................................................... 14 
Jungshoved Forsamlingshus ....................................... 18 
Solceller på Dyremarken .............................................. 21 
Jungshoved Idrætsforening ......................................... 23 
Fjordsvømning 5. august .............................................. 24 
Stednavne på Jungshoved og Smidstrup Kirke .... 26 
Vandrefestival .................................................................. 28 
Kirkenyt. Gudstjenester................................................ 29 
Kirkenyt. Adresser og telefonnumre ........................ 30 
Kirkenyt. Praktiske oplysninger ................................. 31 
Kirkenyt. Arrangementer ............................................. 32 
Barndommens land (6) ................................................. 37 
Bønsvig Pilelaug .............................................................. 39 
Helleristningsfund på Jungshoved ............................ 42 
Med Holger på farten (13) ........................................... 45 
Opskrift.  ............................................................................ 49 
JIF’s historie. ..................................................................... 50 
Fra sumpeng tilbage til strandeng  ............................ 53 
Roneklint Fyr – fra fyrtårn til fjordpost .................. 57 
En beskyttet verden ....................................................... 59 
Jungshovedkalender ....................................................... 60 

Knud Jacobsen, ansvarshavende 
Tlf.: 55 99 92 56 
Mob.:  22 21 55 25 
E-mail: 
knudjacobsen@privat.dk 

Hanne Rasmussen 
Tlf.: 25 11 40 87 
E-mail: hakir@c.dk 

Merete Siegumfeldt 
Tlf.: 55 99 88 11 
E-mail: 
merete.siegumfeldt@gmail.com 

Jette Lind Martinsen 
Tlf.: 55 99 86 56 
E-mail: jensom@mail.dk  

Deadline for indlæg til næste num-
mer: 15. oktober 2012 

Forside: Jane Mølgaard 

Tegninger: 
Lise Jacobsen 

Opsætning: 
Frede Jørgensen 

Støt bladet 
Kontonummer: 
6140-0004064737 

Årsabonnement: 100 kr. 
Henvendelse til Knud Jacob-
sen 

INDHOLD REDAKTION 

Bladet udkommer i ca. 700 eksemplarer og omdeles medio marts, juni, september og de-
cember. 
Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Lokalråd og Styregruppen for 
Jungshoved Skole. 

Tryk: MicroForma 

mailto:knudjacobsen@privat.dk
mailto:hakir@c.dk


3 

 

Kære læsere 
Velkommen tilbage efter en rigtig 
dansk sommer. Sol og skyer, regn og 
blæst har vekslet i dagenes løb. Vi kan 
ikke klage over mangel på nedbør. Sjæl-
dent er regnmåleren løbet så hurtigt 
over, som i denne sommer. Men fina-
len på det hele blev nogle bragende 
gode sommerdage i august, hvor meje-
tærskerne i løbet af nogle dage – og 
nætter – fik bragt det meste af høsten 
godt i hus. 

Forhåbentligt har sommeren også givet 
læserne fornyet energi til at deltage i 
nogle af de mange efterårs- og vinter-
aktiviteter og arrangementer, som vi 
omtaler i dette nummer. Man kan blive 
helt forpustet, men også glad over, at 
der igen er så mange gode tilbud om at 
mødes på Jungshoved i den kommen-
de tid. Traditionen tro indeholder dette 
blad folderen ”Det sker i vinter”, som 
bladets midtersider. 

Efter nogle år som medudgiver af bla-
det JUNGSHOVED måtte JIF des-
værre melde fra i 2010, da idrætsfor-

eningens økonomi var blevet så dårlig, 
at man ikke mere kunne finde midler til 
at støtte bladet. Da JIF er en vigtig del 
af områdets foreningsliv, valgte vi dog i 
redaktionen fortsat at bringe nyt fra JIF 
i samme omfang som hidtil. Heldigvis 
har JIF nu igen fået mulighed for at 
støtte bladet økonomisk. Det er vi rig-
tigt glade for. 

Et andet af Jungshoveds absolutte 
samlingspunkter, nemlig Forsamlings-
huset (der i øvrigt også yder et kær-
komment tilskud til vores blad) kan her 
i september fejre sit 125-års-jubilæum. 
Det er godt gået – STORT TILLYK-
KE! 

Den opmærksomme læser har måske 
set, at vi nu får bladet trykt et nyt sted. 
Det giver en væsentlig årlig besparelse, 
som giver plads til, at vi kan bringe 
endnu flere artikler og billeder fra læ-
serne. Det glæder vi os til. Vi ønsker 
alle et godt og aktivt efterår.     

Redaktionen 

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05 
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 Bjørn Refsgaard  29 31 58 94 
Strandjagtforeningen Per Sellebjerg 55 99 04 05 
Pensionistforeningen Karen Carlsson 55 99 82 80 
Amatørfiskerforeningen Gert  Jensen 55 99 80 24 
Forsamlingshuset Sussie Nissen 55 99 90 56/20 30 26 10 
Westergaard Landhandel Jungshovedvej 82 28 86 92 02 
JIF’s hjemmeside www.jungshoved-if.dk 
Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

Lokalrådets hjemmeside www.jungshoved.net E-mail: sys_keller@mail.dk 

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Hanne Rasmussen, Duevangen 2, skriver: 

Lynet slog ned 
Fredag 29. juni sad vi og fik en kop 
kaffe, da der pludselig kom en telefon 
flyvende forbi mit øre! Derefter kom 
der et kæmpe brag, så hele huset ryste-
de. 

Vi løb ud for at se, om der var ild i 
huset. Det var der heldigvis ikke, men 
et hul i gavl og tag. Elmåleren var flået 
ud af væggen, kontakter var smeltet, 
telefonnettet var splittet ad helt ud til 
vejen og ned ad vejen, alle elektriske 
apparater fra parabolhoveder og satel-
litmodtager til tv-apparater og compu-
ter blev ødelagt. Ja, der var ikke den 
ting, der ikke var ramt. Selv det elektri-
ske system i den ene bil var brændt 
sammen. 

Det, der tog ca. 1 sek. at ødelægge, 
tager det nu flere måneder at få lavet 
igen! 

Det var lidt af et chok, og jeg har det 
rigtigt dårligt, når det 
tordner. 

PS. Gem altid kvitteringer 
på jeres ting! Kassér dem 
først, når I kasserer varen, 
så er det meget lettere at 
få ting erstattet igen. 

*** 
I sidste nummer af bladet 
blev der i serien om JIF´s 
historie omtalt en for-
mand, Hans Madsen. JIF 

har vist aldrig haft en formand med 
dette navn. Der skulle have stået, Han-
ne Madsen. For hende var det, der 
17.1.1984 blev formand for JIF, endda 
foreningens første kvindelige formand. 

*** 
Den 11. juni gav den canadiske sanger-
inde, Joanna Chapman-Smith og MC 
Hansen, Jungshoved, en koncert på 
Jungshoved Skole. Ca. 25 var mødt op 
til denne fine lokale oplevelse. Efter 
koncerten modtog bladet disse hilsener: 

”Tak for en dejlig aften på den gamle 
skole i Jungshoved By. Dejligt at kunne 
fortælle historier om Tryggevælde Å, 
Snesere Kirke og the Texas Hill Coun-
try på hjemmebane. Sjældent har jeg 
mødt et rum, der sammen med publi-
kum havde så mange historier i sig og i 
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den grad var modtageligt for både dur 
og mol og alt derimellem! Tak for det! 
M.C. Hansen, Stenstrup”. 

”What a special evening at Jungshoved. 
The hosts, Knud and Lise, welcomed 
us with warm smiles as they made final 
preparations for the guests to arrive. 
MC opened up the night with a lovely 
set of songs, and when I took to the 
stage, I found people very attentive and 
engaged despite my Canadian English. 
What a treat to spend such a cozy night 
with the people of Præstø! Cheers! 
Joanna Chapman-Smith, singer – song-
writer”. 

*** 
Fra Terese og Lars Nerup, Bønsvig har vi 
modtaget dette indlæg: 

Guldmedalje til to lokale gym-
nastikdrenge. 
Vi har to lokale drenge på Jungshoved, 
Kasper Nerup, 9 år & Peder-Andreas 
Nerup, 10 år, som går til Team Gym, 
dog ikke i JIF. Team Gym er en hold-

sport, hvor man træner gymnastik på 
højt plan, både det rytmiske på gulv og 
det kraftfulde på bane og i trampolin 
Man træner sig frem til et opvisnings-
program, hvor man så bedømmes med 
point til konkurrencerne. Vi kørte to-
tre gange om ugen til Eskilstrup på 
Falster i vinter, og den gode træning 
gav pote her i april 2012, da drengene 
sammen med de otte andre førsteholds
-Minidrenge fra Eskilstrup tog til DM i 
Vejen og vandt guldmedaljer. 
Her er lidt link til nogle medier :  
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v= 
NpA1FJbFj68 
http://www.e-pages.dk/sydsjaellands 
tidende/294/28 
Vi siger stort tillykke til de to Jungsho-
veddrenge med deres flotte resultat. 

*** 
Ilse Hein, Bønsvig, har i sommer været på 
et fortællekursus og har sendt os denne 
opbyggelige fortælling: 

De tre sier 
En gang hændte det, at den kendte, 
vise Sokrates blev stoppet på gaden af 
en mand, der løb hen til ham. 
”Sokrates, du vil ikke tro på det, jeg har 
at fortælle dig om din ven, som…”  
 ”Stop”, afbrød Sokrates ham. ”Før du 
taler videre, vil jeg høre dig, om du har 
haft din historie igennem de tre sier?”  
”Tre sier?” spurgte manden forvirret. 
”Hvilke tre sier?” 
”Den første si er sandhedens si. Er du 
sikker på, at det, du vil fortælle mig, er 
sandt?” spurgte Sokrates. 
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”Aaiii… jeg kan jo ikke være 100% 
sikker, men din ven fortalte, at han 
havde hørt…”  
”Hmmm”, sagde Sokrates. ”Den an-
den si, er godhedens si. Er det noget 
godt, du vil fortælle mig om min ven?” 
”Ehm…nej, tværtimod, det er skæn-
digt og skammeligt!” 
”Hmmm”, sagde Sokrates. ”Lad os 
prøve den tredje si, så. Er det nødven-
digt at fortælle mig denne skamfulde 
historie om min ven, som måske ikke 
er sand?” 
”Altså…selvfølgelig er det ikke nød-
vendigt, men han…” 
”Stop”, afbrød Sokrates ham igen med 
et smil. ”Hvis den historie, du gerne vil 
fortælle mig, ikke er sand, god eller 
nødvendig, så vær venlig at tie stille!” 

*** 
Foråret og sommeren har givet mig 
mange haveglæder. De første kartofler 
blev gravet op i haven 21. maj – det er 
personlig rekord. Forårets regn satte fra 
begyndelsen fin gang i grønsagerne og 
sommerblomsterne. Havens Astrid 
Lindgren-roser stod i maj måned med 
flere blomsterknopper end normalt. 
Det fik et eller måske flere rådyr øje på, 
og så var de blomsterknopper væk. Jeg 
forestiller mig, at rosenknopper er for 
rådyr, som jordbær er for os – og så 
kan man jo godt forstå dem. 

Hjemkommet fra en lille ferie fandt vi 
de første dræbersnegle i haven. De 
skabte nogen panik hos os, ja i hele 
landsbyen. Vi havde godt nok hørt om 
disse grådige og slimede dyr fra flere 
steder på Jungshoved, men hidtil ikke 
fundet dem i byens haver. Med gode 

råd fra nær og fjern prøver vi nu at 
bekæmpe dem og holde bestanden 
nede. 

*** 
I sidste nummer kunne vi fortælle om 
kloakeringen af Smidstrup og Stens-
trup. Knap var det på plads, før SEAS-
NVE gik i gang med at lægge stærk-

strøm i jorden. De gamle og markante 
gule transformatorer med tegltag, som 
blev bygget i 1925, da Jungshoved blev 
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elektrificeret, bliver nu afløst af nogle 
mindre, træbeklædte kasser. 

*** 
Søndag 19. august havde Sune Madsen 
og Peter Sølvtofte, Jungshoved, ind-
kaldt til det første arrangement i Jungs-
hoved Le-laug. Bag arrangementet stod 
naturvejleder Elise Steen Hvelplund, 
Vordingborg Kommune. Elise havde 
sørget for leer i forskellige størrelser og 
drikkevarer, frugt, kaffe, kager og tærte, 
så de fremmødte ikke skulle mangle 
noget. 

Gårdejer Torben 
Dinesen, Smids-
trup, havde velvil-
ligt stillet et eng-
stykke til rådighed, 
der hvor Jungsho-
vedvej krydser 
Hovmarken. For-
målet med dagen 
var at give de 
fremmødte mulig-
hed for at prøve 
at slå med le samt 
at give en hånd til 
majgøgeurten, der 
vokser her på 
stedet i et rigt 
antal. Majgøgeur-
ten trives bedst i 
kalkholdig, fugtig 
jord, som bliver 
afgræsset eller 
slået hen på som-
meren. 

På dagen, som 
viste sig at blive 
årets varmeste dag 

med en temperatur på omkring de 30 
grader, mødte 16 voksne og fire børn 
op i alderen fra 86 til tre år. De fik slået 
området med de udleverede leer samt 
revet høet sammen i stakke. Det var 
dejligt at se, hvordan erfaring og nys-
gerrighed kunne mødes på denne hede 
sommerdag. Der var stemning for at 
gentage dagen på samme dato og sted 
næste år. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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Præstø Strandjagtforening og Amatør-
fiskerne afholdt 19. maj den årlige 
hornfisketur med 22 deltagere. Der er 
er normalt flere deltagere, men det blæ-
ste en del, så det kan være grunden til, 
der ikke kom flere. 

Klokken 08.00 sejles der ud af havnen. 
Så bliver det spændende, om der er 
nogle hornfisk. Er hornfiskene der, så 
er de forholdsvis lette at fange, de bider 
gerne på blinkene. Blinkene, der bru-
ges, er lette og slanke, de skal se ud 
som en tobis, da hornfiskene svømmer 
ved vandoverfladen. Så det er med at få 
blinkene til at være nær overfladen. Det 

sker, at man kan se fiskene hoppe ud af 
vandet i deres forsøg på at fange blin-
ket. 

Der bruges trekrog, ålekrog eller silke-
krog. Silkekrog er det nye, der bruges til 
at fange hornfisk. Silkekrogen er et 
bundt snore, der bliver viklet ind i tæn-
derne på hornfiskene. 

Den ide med silkekrogen er kommet 
ved, at de der bor lidt længere sydpå, 
bruger edderkoppespind, som vi nu 
bruger silkekrog. Fordelen ved silke-
krogen er, at der ikke kommer nogen 
krogskader, så man kan sætte fiskene 
ud igen, hvis de ikke er store nok. Der 

”Ud vil jeg! Ud!” (11) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: 

Hornfisketur  

Fiskerne samles til frokost, hvor der tales om dagens fangst. 
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er ikke mindstemål på hornfisk, men 
de må godt have lidt størrelse, arbejdet 
er jo det samme, når de skal ordnes. 

Vi sejler langsomt med båden og med 
blinkene ude. Det kaldes trollingfiskeri. 

Hvor meget line der skal være ude, er 
et spørgsmål om vægten på blinket, og 
hvor dybt man vil have blinket til at gå. 
Jeg gør det, når jeg fisker, at jeg giver 
den line, jeg tror der skal ud; hvis det 
ikke giver bid, så må man give mere 
line eller tage line ind. 

Hornfisk kan også fanges ved vadning 
med waders. Man går ud fra kysten der, 
hvor man forventer, at der er hornfisk. 
Det kan være lige så godt som at sejle 
efter dem. 

Der er præmie for længste fisk. I år 
blev vinderne: 
1. præmie (fisk 77 cm) Christian Wi-
berg. 
2. præmie (fisk 75,5cm) Johan Vhalers. 
3. præmie (fisk 74,7cm) Bjørn Madsen 
Med venlig hilsen, 

Per Sellebjerg 

Opmåling. 

Fra venstre: Johan, Christian og Bjørn. 
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Planter på Jungshoved (16) 
Sveskeblomme 

I foråret udkom, som omtalt i sidste 
blad, en spændende bog af Niels 
Østergård, ”Fra fæste til 
fritid”. 

I bogen fortæller 
Niels Øster-
gård blandt 
andet, at 
baron Hen-
rik Stampe 
(1794-1876) 
på Nysø var 
et naturmen-
neske, som gik 
ind for havedyrk-
ning.  Når han besøg-
te Jungshoved, medbrag-
te han ofte løg, frø og podekviste. 

Han kom herved til at sætte sit 
præg på landsbyhaverne på Jungs-
hoved, et præg, der ifølge Niels 
Østergårds bog, stadig kan ses i 
flere haver på Jungshoved. 

Et af de træer, Henrik Stampe 
havde podekviste med 
fra, var sveskeblom-
men. Rigtig mange 
steder på Jungsho-
ved, i hegn og haver, 
ser man dette træ. 

Det kan være selvsåede efterkommere 
af de blommetræer, som Henrik Stam-
pe bragte til Jungshoved for mere end 
hundrede år siden. 

Blommerne er velsmagende, men langt 
fra så store og saftige, som dem man i 

dag kan få fra blommetræer købt på 
planteskolen. Den sort-lilla, voksagtige  

overflade giver blom-
merne et eksotisk 

præg. Før i 
tiden tørrede 
man dem og 
a n v e n d t e 
dem som 
svesker. 

De er også 
gode syltede 

og på snaps. På 
nettet har jeg fun-

det følgende opskrift, 
som jeg herved giver vide-

re i håb om at den vil varme og 
smage til vinter. 

700 gram modne blommer 
7 teske rørsukker 
7 teske alm. hvidt 
sukker 
7 cm kanelstang 
0,5  liter vodka/klar 

Brøndum  

Blommerne de-
les, hældes på et 

lufttæt glas og 
overhældes med suk-

ker og snaps. Kanelstangen tilsættes. 
Glasset med blommerne skal stå mørkt 
i ca. fire måneder, herefter sies blom-
merne fra, og snapsen er drikkeklar. 
Den vinder ved lagring, hvis man kan 
vente! 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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Et sted på Jungshoved (6) 
Bådegen 

Få skridt nord for det gamle lodshus i 
Bønsvighoved Skov står et gammelt 
egetræ. 

Hvis træet kunne tale, ville man kunne 
høre en dramatisk historie, som udspil-
lede sig her for 140 år siden. Ja, helt 
præcist var det i dagene 12.-14. novem-
ber 1872. 

En kraftig vind fra sydvest havde, som 
så mange gange tidligere, blæst store 
vandmasser op i Skager-
rak. Kort efter gik vin-
den om i nordvest, og 
nu strømmede vandmas-
serne ind i Østersøen.  

Et kraftigt lavtryk fra 
Alperne bevægede sig 
samtidig op mod Dan-
mark. På nordsiden af 
lavtrykket blæste en stær-
kere og stærkere østen-
vind ind over Danmark. 

Den 13. november kul-
minerede den med en 
orkanagtig vindstyrke på 
32,7 m/s. Vandmasser-
ne, som i dagene forin-
den var blæst ind i Østersøen, blev nu 
presset vestover og fik vandstanden i 
den vestlige Østersø til at stige til mere 
end 3 meter over dagligt vande. Værst 
gik det ud over Lolland og Falster. Men 
hele Syddanmark blev ramt, også 
Jungshoved. 

Det gamle egetræ nord for lodshuset 
stod der også dengang. Det må natur-

ligvis have været et meget mindre træ, 
både i omkreds og i højde, men stort 
nok til, som det fortælles, at blive red-
ningen for en engelsk fregat og dens 
besætning. 

Fregatten var, i den orkanagtige storm 
og i det oprørte hav, drevet ind mod 
Jungshoveds østkyst. Man må forestille 
sig, at kystlinjen, med den forhøjede 
vandstand, er gået noget længere ind i 
landet end i dag. 

Besætningen på den engelske fregat må 
have været på udkik efter et sted, hvor 
de kunne fortøje deres nødstedte skib. 
Pludselig ser de egetræet foran sig, en 
tovende bliver kastet over i træet, og 
fregatten bliver fortøjet. Skib og besæt-
ning er reddet. 

Der hvor tovet blev bundet om egetræ-
et, må der have været et kolossalt træk 
og tryk. Om det var det, der gjorde det, 

1) D. 8. december 1872 bragte Illustreret Tidende dette billede af stran-
dede skibe på Bønsvig strand efter stormfloden. Tegneren var den unge 
reporter og marinemaler Holger Drachmann.  
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er ikke til at vide. Men i 
årene efter stormfloden 
fortsatte egetræet med at 
vokse, og der hvor fre-
gatten havde været for-
tøjet, delte træets krone 
sig nu i fire. 

I dag står egetræet på det 
yderste af Jungshoved 
som et levende monu-
ment over den værste 
stormflod i Danmark i 
nyere tid. 

På Lolland–Falster druknede 80 perso-
ner og store landområder blev ødelagt. 
Fra Præstø og Jungshoved i nord til 
Møn i syd strandede 62 sejlskibe, hvor-
af mange forliste. Der omkom også 
mange søfolk. 

 

Kilde : ”Fra fæste til fritid” af Niels 
Østergård, forlaget Museerne.dk 

Illustrationerne 1 og 2 stammer fra 
Niels Østergårds bog og bringes med 
venlig tilladelse af forfatteren. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

2) Oversvømmelserne i 1872. Den blå farve viser de oversvømmede arealer på Jungshoved  

Stormfloden 13.11.1872, da Rødby Fjord og Nakskov Fjord nåede 
sammen. 
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Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 
kan gøre det på følgende måde: 

- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke, ved 
Jungshoved skole eller i Westergaard Landhandel. 

- 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 kas-
sen i banken!! – så brug netbank).                            

På forhånd tak 

Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Pensionistforeningen har været på tur 
til Frilandsmuseet i Lyngby. Det var en 
rigtig god oplevelse, der var mange 
forskellige huse og gårde at se. Også 
hjulmandens hus fra Kalvehave og 
flere huse fra vores nærområde var 
udstillet. 

Noget, der måske især faldt i øjnene, 
var en fattiggård fra Køge, der samtidig 
fungerede som hospital. Man troede 
ikke sine egne øjne, da man så, at den 
har været i brug til sidst i 1970erne. Set 
på køkken og stuer lignede det noget 
fra starten af 1900-tallet, for der var 
åbent køkken i flere af lejlighederne og 
ingen strøm, der var få lejligheder der 
havde fået indlagt strøm og fået et 
komfur. 

Der var flere af pensionisterne der tog 
en hestevognstur rundt på museet, og 
de var forbavsede over, så stort et om-
råde det dækker. Skal man gå rundt og 
se på tingene, skal man bruge en hel 
dag. 

Derefter gik turen til Bakken, hvor vi 
spiste en dejlig buffet i Bondestuen. 
Nogle nåede at gå en runde på Bakken, 
inden turen gik videre til Hundige 
Havn, hvor vi fik eftermiddagskaffen 
på ”Fregatten”. 

Vi var hjemme sidst på eftermiddagen 
efter en rigtig god tur med strålende 
solskinsvejr hele dagen, så kan det ikke 
blive bedre. 

Der er planlagt følgende aktiviteter i 
løbet af efteråret: 

Mandag 3. september: Banko kl. 
19.00  Forsamlingshuset 

Fredag 28. september: Høstfest kl. 
18.00 i Forsamlingshuset 

Mandag 1. oktober: Banko kl. 19.00 i 
Forsamlingshuset 

Torsdag 4. oktober: Pensionistgymna-
stik kl. 9.30 på Skolen 

P.B.V. Karen 
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Vi holdt generalfor-
samling 6. juni 2012, 
og her er bestyrelsens 
beretning. Det har 
været et spændende år, 
hvor vi har arbejdet 

med mange forskelligartede opgaver. 

Bøndernes Egehoved. Der har længe 
været udtrykt ønske om, at Bøndernes 
Egehoved skulle gøres tilgængeligt og 
brugeligt. Kommunen har været i gang 
med et stort naturplejeprojekt i samar-
bejde med Nysø, og det skulle være 
færdigt 11. juni. Herefter regner vi 
med, at der etableres en lille parkerings-
plads på ca. 150 m² i begyndelsen af 
gang- og cykelstien, og at skiltet bliver 
flyttet nogle meter frem. Derefter vil 
man undersøge, om der er mulighed 
for at retablere den gamle, rådne bro 
over Ambækken. Der er også planer 
om, at Lodsstien retableres til vandre-
ture. 

Søen ved Roneklint. Vi har tidligere 
skrevet til Ole Falck om den tilgroede 
sø i Roneklint. Der har været høslætte-
laug og dyrelaug på tale for at få mini-
meret ”rørskoven”. Vi har ikke fået 
svar på vores henvendelse; men kom-
munen har givet tilsagn om, at de vil 
prøve at etablere kontakt for at få søen 
tilbage til sin mere almindelige tilstand. 
Kommunen er muligvis interesseret i at 
indgå kontrakter med lokale om tilsyn 
med afgræsning, dyrehold m.m., hvis 
der kan fremskaffes tilladelse til, at man 
sætter nogle kalve ud ved søen. Der 

kan så blive godt oksekød til fryseren 
om efteråret. 

Vi kører for stærkt. Vi har efter ønske 
fra borgerne haft besøg af politiet i 
efteråret, fordi der køres alt for stærkt. 
Det kunne politiet kun bekræfte, for de 
har udskrevet bøder og vist også givet 
enkelte klip i kørekortet. Vi håbede på 
en forebyggende effekt, men der køres 
stadig alt, alt for stærkt. Måske kommer 
politiet igen! 

Opslagstavler. Det er rigtig vigtigt, at 
vi kan holde informationsniveauet højt, 
og derfor har vi ansøgt om penge til 
opslagstavler/-skabe. Vi fik sat to skabe 
op på skolen, hvor tømrermester An-
ders Madsen gav et tilskud. Desuden 
har vi søgt Nordea-fonden om penge, 
og vi har fået dem. Stavreby får sat et 
rigtig flot opslagsskab op. Det bliver 
bygget af Karsten Elm med ”glas-
hjælp” m.m. fra Henrik Gurskov. Det 
kaldes Limousine-modellen. Bønsvigs 
opslagstavle er på ”tegnebrættet”, vi 
mangler vist kun de frivillige (villige) 
hænder. Hvis der er andre områder, der 
mangler, vil vi gerne have det at vide.  

Mange tak til Anders Madsen, Nor-
dea-fonden, Karsten Elm og Hen-
rik Gurskov. 

Cykelstier. Kommunen har lavet et 
stort projekt med planer for cykelstier 
frem til år 2024. Vi nåede lige at kom-
me med. Vi har ønsket os cykelstier fra 
afkørslen til Smidstrup og fremad gen-
nem hele Jungshoved By. Så skulle det 
være muligt at cykle nogenlunde sikkert 
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frem og tilbage til Præstø. Vi vil gerne 
have børnene tilbage på cyklerne. Vi 
regner med, at vores forhåbentlig man-
ge cykelturister også vil få glæde af sti-
erne, når de skal rundt på nogle af de 
mange dejlige cykelture, som STIUD-
VALGET har lavet.  

Apropos cykler: Igen i år har vi haft et 
fantastisk cykelløb Jungshoved rundt 
Kristi Himmelfartsdag. Tusind tak til 
Tonny for det flotte arrangement. Vi 
håber, at det nu er en tradition. 

Brugsen har også været på dagsorde-
nen nogle gange. Først pga. politian-
meldelse af den lille gruppe, der sad 
bagest på parkeringspladsen, og den 
senere rømning af deres plads. Lokalrå-
det har været i kontakt med COOP 
Danmark flere gange både pr. brev og 
telefon og klaget over deres hårdhæn-
dede metoder. 

Senest har en lille gruppe, ”Brugsens 
Initiativgruppe”, besluttet, at der skal 
liv i det gamle hus. Der arbejdes på at 
skabe et ”Andelshus” med café, ud-
salgssted af lokale produkter 
(Jungshoveds fælles gårdbutik), Jungs-
hoved Mosteri (vi søger om penge til 
en stor frugtpresse), genbrugsbutik, 
små arbejdspladser, social virksomhed 
og meget, meget mere. Vi har lovning 
på at leje hele huset, inkl. lejligheden, 
for 3000,- kr. om måneden, og vi må 
gerne leje lejligheden ud. Men der er 
MEGET arbejde, der venter på frivilli-
ge. Spændende. Nordea-fonden ser 
positivt på projektet. Vi sender ansøg-
ning af sted inden 18. juni om frugt-
presse, bordfodboldbord og kaffema-
skine. Så må vi se. 

For børnefamilierne: Vi har besluttet 
at stifte foreningen ”Jungshoveds 
Børn”. Henrik Pedersen har taget initi-
ativ til at lave en e-mail-”børneliste”, 
som man kan tilmelde sig. Første initia-
tiv bliver en fælles børne-/
familieskovtur med fælles lege, så bør-
nene kan lære hinanden at kende. Man 
kan maile til Henrik på: peder-
sen4720@gmail.com, så vil man blive 
orienteret om arrangementer som trak-
tortræk, juletræsfest, fastelavnsfest, 
dragedag m.m. 

Vi har haft et Borgermøde med Dia-
logudvalg 3. Asger Diness Andersen, 
Birthe Helth, Thomas Christfort, Kurt 
Johansen og Bo Manderup var til stede 
fra kommunalbestyrelsen. 

Kollektiv trafik: Vores største bekym-
ringspunkt er kollektiv trafik. Telebus-
serne forsvinder sidst på året og bliver 
erstattet af én eller anden form for tele-
taxi. Men vores holdning er, at det bli-
ver for dyrt for børn/unge/pensioni-
ster. Der blev talt om at åbne for skole-
busserne; at få busserne, der kører på 
Jungshovedvej/Neblevej til at ”slå et 
slag” ind omkring Jungshoved (Brug-
sen). Kommunens repræsentanter lo-
vede at tale vores sag til møderne med 
Movia. Vi hører nyt 13.-15. juni, når 
forslagene har været gennem hele bu-
reaukratiet. 

Pilerensningsanlæg. Jungshoved har 
stået for tur til kloakering. Stenstrups 
kloakering er færdiggjort, og Roneklint 
og Bønsvig er de næste i rækken. Der 
har været sat initiativer i gang for at 
etablere pilerensningsanlæg. I Rone-
klint ser det ikke ud til, at man kan 
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samle det fornødne flertal. I Bønsvig 
ser det ud til, at man kan etablere pile-
rensningsanlæg. Asger Diness sørgede 
for, at de angivne tidsfrister blev for-
længet, så man kunne nå at få alle afta-
ler på plads omkring finansiering, laug 
m.m. Vordingborg Forsyning oplyser, 
at man ikke på nuværende tidspunkt 
overvejer at kloakere Stavreby.  

Der blev igen i år holdt affaldsind-
samling på Jungshoved.  Der mødte 
ca. 25 friske mennesker op. Der blev 
KUN samlet 72½ kg affald og ca. 100 
dåser. En klar forbedring fra sidste år. 
Mange mente, at det var tidligere ind-
satser, der havde hjulpet. Kun strande-
ne var slemme. Det må være sejlerne, 
der kaster skidt i vandet, som så driver 
ind på vores strande. Lokalrådet serve-
rede kaffe/te/øl/vand og masser af 
hjemmebagt kage. Der blev udloddet 2 
billedbøger blandt børnene. 

Præstegården i Stavreby. I sagen om 
den bonuslokalplan, som Vordingborg 
Kommune har udarbejdet for Præste-
gården i Stavreby, har Natur- og Miljø-
klagenævnet givet klagerne medhold i, 
at bonuslokalplanen strider mod kom-
munens egen kommuneplan. Bonuslo-
kalplanen er derfor kendt ugyldig. Lo-
kalrådet er ikke blevet bedt om at udta-
le sig i sagen om bonuslokalplanen. 

Lokalplan for Roneklint. Kommu-
nen har taget initiativ til, at der skal 
udarbejdes lokalplan for Roneklint. 
Lokalrådet har nedsat en gruppe inte-
resserede til at samarbejde med kom-
munen om denne. Vi har bedt om at 
være med helt fra starten. Der har her i 
maj været indkaldt til indledende drøf-

telser med to af kommunens medarbej-
dere. Selve arbejdet går ikke i gang, før 
man har fået svar fra eksempelvis fred-
ningsmyndigheder m.m. Der er ikke 
udarbejdet referat fra mødet. 

Der har i Vordingborg Kommune 
været mange nye tiltag: 
Ny skolestruktur har her i vores distrikt 
bevirket, at Klosternakke-skolen luk-
ker. Vi har protesteret sammen med 
Præstø Lokalråd. Man har ikke skrin-
lagt projektet, men man har medgivet 
os, at det gik for stærkt. Nu afvikler 
man skolen hen over en kortere årræk-
ke, samtidig med at Abildhøj-skolen 
udbygges, så der bliver faciliteter, der 
svarer til nutidens krav, inden alle børn 
bliver overflyttet. 

Vandrefestival. Vi er blevet bedt om 
at deltage i Vandrefestivalen 17.8.-
9.9.2012. Lise er guide på en tur 2.9. 
Anne Okholm og Torben har en tur 
6.10. 

Sundhedssekretariatet har også bedt 
om, at vi deltager i ”GANG I VOR-
DINGBORG”  1.9.-16.9. med forskel-
lige sundhedsaktiviteter, ture, naturop-
levelser, traditionelle som utraditionelle. 
Man kan henvende sig til Uffe Stor-
gaard Sloth, ussl@vordingborg.dk. Det 
er bare om at gå i gang. 

Klima. Vi har været til møde om kom-
munens Klima Strategi Planer. Man vil 
gerne være på forkant med udviklingen 
de næste 100 år. Vi må se i øjnene, at 
der kommer vand i andre mængder, 
end hvad vi er vant til. Vi vil blive taget 
med på råd om etablering af nye planer 
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for vandreservoirer, overløbsbassiner, 
dæmninger og m.m. 

Strategi- og prioriteringsplaner. 
Kommunen har også udarbejdet Stra-
tegi- og prioriteringsplaner for Grønne 
områder. Jungshoved var indkaldt til 
møde 30.5. med fem medarbejdere fra 
kommunen, hvor vi havde inviteret 
nogen fra grundejerforeningerne med. 
Vi var ni fra Jungshoved. Selve planen 
er overordnet og abstrakt, men vi skul-
le så ”fylde indhold” i den for vores 
område. Vi fik lagt to store kort frem, 
som vi skrev og tegnede ind på. 
En af grundejerforeningerne i Bønsvig 
har haft et spændende projekt kørende 
i EU-regi over tre år; det går ud på at få 
strandengene tilbage. Det er et ønske at 
få Kommunens Strandstykke med 
samt 2-3 andre lodsejere. Så vil man 
kunne etablere en sti rundt på hele 
halvøen, når også Lodsstien frem til 
Skovhuse bliver en realitet. Man er i 
kommunen villige til at lave en masse 
små tiltag med ”lokale kontrakter” til at 
holde de ting, der etableres, fx blom-
sterkummer, gadekær, lille badetrappe 
m.m. Man vil gerne slå til lyd for, at 
Vordingborg er en grøn kommune. 
Biodiversiteten vægtes højt. Vi har en 
del truede plante- og dyrearter i områ-
det. Man kan på kommunens hjemme-
side klikke ind på ”bjørneklo” og angi-
ve, hvor man har set disse planter. 
Kommunen forsøger af fjerne dem, 
men det kan kun gøres, hvis vi hjælpes 
ad. Oprensning af mergelgrave står 
også højt på kommunens prioriterings-
liste. Så vi kan få de små vandhuller 

tilbage med det rige plante- og dyreliv 
til følge. 

Fuglekiggertårnet på Roneklint er 
færdigt og dekoreret af en kunstner. Se 
YouTube Roneklint. 

Et spændende og travlt år. 

Der var valg til bestyrelsen. Stefan 
Preusse, Christina Wermuth og Jens 
Anker Hansen valgte at udtræde, og vi 
takker for deres store indsats i lokalrå-
det. 

Genvalg: Sys, Jørgen og Gerda. Den 
nye bestyrelsen ser således ud: 

Gerda Silke Holm, formand; 
marensminde@gmail.com; 
21 80 92 05/36 46 78 30 

Kristian Knudsen, næstformand; 
coheaveh@gmail.com 

Lis Pedersen, kasserer; 
lemp4720@gmail.com 

Sys Keller, hjemmesiden; 
sys_keller@mail.dk 

Jopie von Horn; 
jopiedk@gmail.com 

Jørgen Hein; 
joergenhein@hotmail.com 

Marianne Malmos; 
Marianne@malmos.dk 

Lise Jacobsen, Styregruppen; 
lisejacobsen1@gmail.com 

Som I muligvis kan se, mangler vi en 
suppleant, og man er meget velkom-
men til at henvende sig, hvis man er 
interesseret i at yde et stykke arbejde 
for vores dejlige område. 

Allerede 2. august mødes bestyrelsen 
og tager hul på efterårets mange opga-
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ver. Hvis I vil være sikre på at blive 
opdateret om, hvad der sker i vores 
område, så bliv skrevet på vores mail-
liste. Send blot besked til én af os, så 
bliver det klaret. 

De næste borgermøder er allerede 
fastsat: 

 

Tirsdag 2. oktober 2012 
Mandag 19. november 2012 
Dialogmøde i marts (kommunen 
fastsætter dato) 
Torsdag 6. juni 2013 generalfor-
samling. 

På bestyrelsens vegne, 
Gerda Silke Holm 

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 

Kære læser! Siden sidst, har vi fået kal-
ket og tjæret vores allesammens for-
samlingshus, og det kan vi takke Bent 
og hans kone Kirsten for! 

Vi har også haft et yderst fantastisk, 
overdådigt loppemarked! Det blev 
afholdt lørdag 14. juli. Vi havde utrolig 
mange ”lopper” i år, så vores forvent-
ninger var store! Forberedelserne til 
loppemarkedet startede faktisk allerede 
sidste år, hvor der var en masse glade 
givere samt nogle trofaste folk, som 
kørte rundt og samlede ”lopperne” 
sammen. Det kræver så 
også, at vi har plads til 
så mange ting. Det kan 
vi igen takke Inger og 
hendes søn Morten 
Bjerre for! 

Vi startede en uge før 
for at rigge telte til. I år 
måtte vi alliere os med 
nogle flere telte. Vi var 
30-40 entusiastiske ild-

sjæle, som trofast kom hver aften og 
var med til at få det hele til at fungere! 
Det er fantastisk dejligt og spændende 
at se den entusiasme. Det er faktisk 
ligesom at se en flok ”myrer”, der træk-
ker i samme retning, for så at ende 
med et så flot resultat! Det kan vi godt 
være stolte over! 

 Lørdag morgen startede for nogle kl. 
7. Vi startede med morgenkaffe og et 
stykke brød (som Jungshovedtømreren 
Ole Torstensson havde sponseret som 
vanligt! Tusind tak for det!) Og en lille 
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skarp! Vi havde glæden at kunne serve-
re Flæskestegssandwich og Franske 
Hotdogs for dem, der blev sultne i 
løbet af dagen. Og for dem, der blev 
tørstige, var der mulighed for en kold 
pils eller en sodavand. 

Kl. 9.00 blev båndet klippet over, og da 
skulle man godt nok passe på ikke at 
blive trådt ned. Der var lidt flere til 
starten i år. Kl. 11 startede auktionen. 
Men det gjorde regnen også – skybrud 
af største kaliber!! Nogle af os stod i 
vand til anklerne! Så vi var noget 
spændte på resultatet! Den sidste halve 
time havde vores kunder traditionen 
tro mulighed for at købe en bærepose 

til 30 kr. (Skænket af XL Byg – tak!). 
Kl. 14 sluttede vores loppemarked, og 
kassereren og hendes kontrollanter 
kunne starte med at tælle ”guldet” op. 

Kl. ca. 17.30 startede vi aftenen med en 
overdådig middag for vores frivillige 
ildsjæle. Og så, mine damer og herrer – 
fik vi resultatet: 70.056 kr.!!! Senere 
kom resultatet for vores jern, som blev 
samlet i en container, som vi har lånt af 
STENA i Præstø (tak til Bent Skrot for 
det!). Beløbet for jern blev: 1.156 kr. Så 
alt i alt blev det til: 71.212 kr. Hurra, 
hurra, hurra – det kan vi godt være 
yderst stolte af!! 

Næste dag var vi færdige med at rydde 
op kl. 12.  Så nu kan vi 
glæde os over, at vi har en 
god pose penge, som vi 
kan bruge til den nye kloa-
kering. 

PS. HUSK! HUSK! 
HUSK! At vi i år har 125-
års-jubilæum i Forsam-
lingshuset! Og vi håber at 
se så mange som muligt 
15. september. Billetter á 
150,- kr. kan købes fra 7.8. 
til 1.9.  i Westergaard 
Landhandel på Jungsho-
ved, Rema 1000 (kasse 1) i 
Præstø og Anemone i 
Præstø. Billetten giver ad-
gang til stor buffet + kaffe 
samt musik og dans. Se i 
øvrigt opslag i lokalområ-
det og Ugeavisen. 

Med venlig hilsen, 

Morten Larsen   
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Mandag 12. november 18.45  
Foreningen Nordens skumringsaften  

Jungshoved Skole, Jungshovedvej 46, 4720 Præstø 

Mangfoldighed i NORDEN er årets tema – 
teksten er Hallonbåtsflyktningen af den finske forfatter Miika Nousiainen  

Kl. 18.45 kommer vi i skumringsstemning med nordisk musik 

Kl. 19.00 i hele NORDEN og i de Baltiske lande, fra Finland i øst til Grønland i 
vest, læses årets tekst op i stearinlysets skær. 

Birgitte Skyum-Nielsen læser op for os. 

19.30 Kaffe/te med kage/frugt 50 kr.  –  ALLE er velkomne. 

20.15 Judithe fra Grønland og hendes mand Jens Anton 
Nielsen fortæller om grønlandske skikke: juletraditionerne, 

mad & drikke, den grønlandske nationaldragt, vejret og meget andet. Judithe, der 
er medlem af det grønlandske kor, synger grønlandske sange og viser os sin dragt. 

HUSK!!! 
At bogbussen stadig holder i Jungshoved by (ved den gamle brugs) hver tirsdag 
kl. 17-18. 

Det er vigtigt, at vi gør brug af dette gode tilbud, hvis vi vil beholde det. 
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I efteråret 2011 var der i dagspressen 
og andre medier et stigende antal artik-
ler og annoncer om solceller. Med ud-
sigten til stigende priser i fremtiden for 
energi baseret på fossile brændstoffer 
blev jeg naturligvis også interesseret i 
emnet ”solceller”. 

Vi bor på en min-
dre, ældre firlæn-
get landejendom, 
bestående af et 
stuehus med rødt 
tegltag og øvrige 
bygninger med 
eternittag af ældre 
dato. Vort hidtidi-
ge årlige elforbrug er under 3000 kWh, 
et efter sigende lavt elforbrug. Vi er 
begge folkepensionister, så en forven-
tet levetid for et solcelleanlæg på 30 år 
er naturligvis interessant, men af min-
dre betydning i vort tilfælde.  

I banken havde vi penge stående på 
almindelige vilkår. Da indlånsrenter for 
tiden kun er  0,25% p.a. var det oplagt 
at finde en bedre placering af disse 
penge. 

Dette var udgangspunktet for indhent-
ning af tilbud og forslag til et solcelle-
anlæg. Kapaciteten skulle ikke være 
under 3000 kWh. Vi modtog flere til-
bud/forslag. Placering af solcellepane-
lerne på et stativ på jorden blev opgivet 
dels på grund af prisen, og dels fordi et 
sådant anlæg er svært at placere, da 
bygninger, træer o.l. i løbet af dagen vil 
skygge for solcellepanelerne og dermed 
reducere ydelsen væsentligt. Vi var 

begge enige om, at en placering af sol-
celler på stuehusets sydvendte tegltag 
ikke kunne komme på tale. Tilbage var 
så ladebygningens sydvendte eternittag. 
Jeg var selv noget betænkelig ved at få 
opsat solcellepaneler på det gamle eter-
nittag, men da fagfolk ikke havde den 

samme betænke-
lighed, var det 
oplagt at vælge 
denne placering. 
Så var der også 
spørgsmålet, om 
jeg med venners 
hjælp selv skulle 
montere solcelle-
panelerne på taget. 

Det blev opgivet dels på grund af min 
alder og ikke mindst på grund af det 
erstatningsansvar, jeg kunne pådrage 
mig som ”arbejdsgiver”, hvis uheldet 
skulle være ude.  

Herefter kunne vi indhente et konkret 
tilbud. Solcellepanelerne skulle placeres 
i en række oppe ved kippen. Kapacite-
ten skulle være størst mulig. 

Den 21.november 2011 modtog vi et 
konkret tilbud. Pris 125.000 kr., inkl. 
moms for en solcellepakke på 4,6 kW 
med to vekselstrømsrettere. Tilbudspri-
sen var højere end forventet, men vi 
valgte dette tilbud, fordi anlægget var 
fra lokal leverandør. Skulle der på et 
tidspunkt opstå problemer med anlæg-
get, er det angiveligt lettere at få den 
lokale leverandør til at rette fejl og 
mangler. I dagspressen vil der være 
annoncer med priser på solcelleanlæg, 

En af  flere fra Dyremarken med solceller på taget 
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der er både større og billigere. Ved nær-
læsning af disse annoncer vil man op-
dage, at monteringsprisen er en stan-
dardmontering dvs., at der er tillæg for 
taghældning, højde fra jord osv. 

På grund af ekstra lang leveringstid for 
vekselstrømsrettere blev anlægget først 
opsat i februar 2012. Det blev tilsluttet 
elnettet 27. februar 2012. Den nye el-
måler løber ikke baglæns, men registre-
rer løbende køb fra nettet og salg til 
nettet. 

DMI har over en 10-års-periode regi-
streret antal solskinstimer pr. måned. 
Ud fra disse tal sammenholdt med vo-
res faktiske elproduktion opfylder an-
lægget indtil dato den ydelse, der blev 
stillet os i udsigt. 

Jeg vil slutte med kort at omtale de 
økonomiske overvejelser, der fik os til 
at investere i et solcelleanlæg. Ud fra 
nuværende indlånsrente mister vi en 

årlig renteindtægt på 312,50 kr. Hvert 
år kan vi skattemæssigt foretage saldo-
afskrivning på op til 25%. I 2012 vil det 
være en skattemæssig afskrivning på 
25% af 125.000 kr. = 31.250 kr. Evt. 
fortjeneste ved salg af solcelleanlæg er 
skattepligtigt! Hvert år sparer vi en ud-
gift til køb af strøm, 3000 kWh x 2 kr./
kWh=  6.000 kr. 

Da anlægget forventes årligt at produ-
cere 4600 kWh, og vort hidtidige for-
brug er 3000 kWh, er der en ”over-
produktion” på 1600 kWh. De 1600 
kWh vil ikke blive solgt, da salgsprisen 
er fastsat til  60 øre pr. kWh de første 
10 år for derefter at falde til 40 øre pr. 
kWh. De 1600 kWh vil vi i stedet for 
bruge i sommerhalvåret til elvand-
varmer og til elvarme i badeværelset. 
Derved sparer vi i sommerhalvåret 
udgiften til træpiller. 

 Jørgen Torp 

KULTURAFTEN PÅ JUNGSHOVED SKOLE 

SYNG-SAMMEN-AFTEN 

TIRSDAG 13. NOVEMBER  
KL. 19.30 TIL CA. KL. 21.00 
PÅ 1. SAL I TEGNESTUEN 

Vi synger lystige viser, højskolesange, salmer, nye viser, årstidssange m.m. 

Mogens Jacobsen spiller til. 

Der bliver mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen. 

Alle er velkomne. 
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Nyt fra Jungshoved Idrætsforening 

Ekstraordinær generalfor-
samling i JIF 

Torsdag 21. juni 2012 blev der afholdt 
ekstraordinær generalforsamling i JIF. 
Formand Kim Weinreich valgte af per-
sonlige årsager at træde ud af bestyrel-
sen før tid. Sammen med Kim valgte 
også Jan Roholte at fratræde. 

Da det kun var suppleant Merete Lar-
sen der valgte at træde ind som besty-
relsesmedlem, skulle der en udefra 
kommende ind, derfor var det nødven-
digt med en ekstraordinær generalfor-
samling. 

Ud over bestyrelsen mødte kun få op. 
Majbritt Nielsen blev valgt ind uden 

kamp, der blev ikke fundet en ny sup-
pleant. 

Den nye bestyrelse består nu af følgen-
de: 

Formand Bjørn Refsgaard 
Næstformand Majbritt Nielsen 
Kasserer Anita Harritz 
Sekretær Henriette Leithoff 
Øvrige: 
Merete Larsen 
Pernille Nielsen 
Max Olsen 
Brian Hansen  

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i JIF 

Volleyball i JIF 
Det er stadig på Klosternakken-skolen, så længe kommunen ikke har lukket den. 
Vi spiller om onsdagen kl. 20.30-22.00. Starter 29. august og spiller frem til 29. 
maj. 

Vi er både damer og herrer, i alderen 17-67 år, men det kniber, at alle kan komme 
hver gang, så vi kunne godt bruge nogle flere at lege med. Det foregår på moti-
onsplan, så der stilles ikke de store krav til færdigheder, men der er mange som 
har spillet volley på et tidspunkt. 

Vel mødt! 

Max, tlf.  20 98 89 38 

Flaskeplads JIF 
Flaskepladsen ved JIFs klubhus i Jungshoved by bliver tømt hver 14. dag, og der 
kommer ca. 500 kr. til klubben en gang om måned. Vi takker mange gange, fordi 
I kommer forbi med jeres flasker, da det hjælper i vores lille klub. Tillige med er I 
flinke til at efterlade pladsen pæn. TAK!  

Den grønne boble til papir har kommunen sat op til sommerhuse, og det indsam-
lede går til kommunen. 

JIF-bestyrelsen Max 
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Traktortræk i Jungshoved 
22.-23. september, kl. 9.00 

Så er det igen ved at være tid til vores årlige traktortræk i Jungshoved. Vi glæder os 
i JIF rigtig meget til at byde velkommen til endnu en gang traktortræk og er meget 
spændte på, hvordan det kommer til at gå i år. 

Det meste kommer til at foregå som de tidligere år med kræmmere, havetraktorer 
m.m. Vi har dog et par enkelte fornyelser. Vi er blevet spurgt, om vi havde lyst til 
at tivoliet tog deres radiobilbane med, og det har vi selvfølgelig takket ja til.  

En anden ting er Garden Pullers, som debuterede hos os sidste år. De blev så 
glade for Jungshoved, at de meget gerne vil komme tilbage, denne gang med af-
holdelse af en del af deres DM, det er jo et rigtig dejligt initiativ.  

Vi holder, som vi plejer, fest lørdag aften, og billetterne til dette kan købes i infor-
mationen hele lørdagen frem til kl. 15.00. 

Vi håber på godt vejr og ser frem til en dejlig weekend med røg og larm. 

Hvis nogen skulle have lyst til at hjælpe denne weekend, er de meget velkomne til 
at henvende sig til Henriette Leithoff, tlf. 22 53 73 94. 

Med venlig hilsen 

JIF 

Præstø Fjordsvømning 5. august 2012 

Så blev der atter afholdt fjordsvømning 
på Præstø Fjord. Det var som sædvan-
ligt et godt arrangement. Der blev taget 
hånd om svømmerne både før, under 
og efter svømningen. Det sørgede bl.a. 
Præstø Roklub, Bådelauget Dalen, 
Præstø Sejlklub og Vordingborg 
Brandvæsen for. 

Der deltog 56 svømmere, heraf 15 fra 
Præstø, og alle, på nær én enkelt, gen-
nemførte. Vejret var godt, og vandet 
var klart og havde en fin temperatur. 
Der var dog en del vandmænd under-
vejs. Der var mødt en del tilskuere op 
på stranden i Præstø, så der var klapsal-
ver, når svømmerne kom i land. Årets ældste og årets yngste deltager, Kai 

Christiansen og Amalie Olsen. 

https://www.dbmail.dk/mime.php?file=Sommer+2012+191.jpg&name=Sommer+2012+191.j
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Yngste deltager var 
Amalie Olsen, som 
blot er 11 år. Hun 
er yngste deltager 
til dato. Hun havde 
både sin far, Ras-
mus, 39 år, og sin 
farfar, Hans, 63 år, 
med på svømme-
turen, så familien 
var repræsenteret 
med tre generatio-
ner. Far og datter 
kom i land på sam-
me tid, 1.35.42, 
farfar måtte bruge 
lidt mere tid. Ama-
lie kommer fra Præstø. 

Ældste deltager var Kai Christiansen, 
som bliver 77 år om to uger. Kai klare-

de turen over fjorden i tiden 1.48.04. 
Kai er ophavsmanden til fjordsvøm-
ningen og har været primus motor 
herfor i flere år. Han deltager stadig 

aktivt i arbejdet, men har 
nu fået hjælp fra styregrup-
pen, som bl.a. består af 
Thomas B. Hansen, Ib 
Laursen og Jacob Knud-
sen. 

Hurtigste mand over fjor-
den blev Kristian Ranghøj 
fra Randers i tiden 1.01.20. 
Hurtigste kvinde over fjor-
den blev Ellen Garne fra 
Gentofte i tiden 1.14.05. 

Der var stor spredning i 
tiderne for svømmerne – 
den sidste svømmer kom i 
land i tiden 2.43.35. 

Connie Dalsgaard JIF 

Her er hold 2 klar til start ved Elnasminde, så er der blot 4,7 km til Præstø. 

Her har vi familien Olsen før start: Amalie, far Rasmus og farfar 
Hans. Den høje gut, Christoffer, er onkel til Amalie, så familien var 
rigt repræsenteret. 

https://www.dbmail.dk/mime.php?file=Sommer+2012+160.jpg&name=Sommer+2012+160.j
https://www.dbmail.dk/mime.php?file=Sommer+2012+146.jpg&name=Sommer+2012+146.j
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I denne sommer er der udkommet en 
spændende bog ”Stednavne i det Sydli-
ge Sjælland” af Svend C. Dahl. Vi har 
fået forfatterens tilladelse til at bringe 
nogle af bogens oplysninger om Jungs-
hoved i bladet. Bogen kan købes i 
Præstø Boghandel. 

Stednavne på Jungshoved: 
Ambæk (1610 stavet Ambeck). Ret sen 
bebyggelse. Navnet kommer af And + 
bæk dvs.”Bækken med ænder”. Måske 
har byen tidligere ligget længere mod 
øst ved Ambæk Bæk. 

Bønsvig stammer fra 950-1200. Forled-
det er sammensat af bøn og næs = 
bøns + vig. ”Næsset ved vigen hvor 
der vokser bønner” (evt. vokser bøge). 

Stednavnet Jungshoved (slottet, red.) 
stammer fra 950-1200 (i 1231 Junx-
houæth). Forleddet usikkert, måske 
lunk (orm, ål) ? + hoved (fremspring i 
vand) dvs. ”Ålestedet ved hovedet”. 
Navnet er med tiden blevet overført til 
hele halvøen.     

Jungshoved By er en samlet bebyggelse 
uden noget officielt navn (først i 1954, 
hvor den fik sit nuværende navn efter 
halvøens navn + By. red.). 

Roneklint stammer fra 950-1200 (1610 
stavet Rune klindtt). Forleddet rune 
(orne)+ klint dvs. ”Klinten med or-
ner”. 

Stavreby stammer fra 800-1050 (1570 
Stafuerbye). Stave, pæle + by, dvs. ”By-
en ved grænsepælene”. Stavreby ligger 
tæt på noret ved Jungshoved, hvor der 

har været pælespærring. Måske er der 
en sammenhæng? 

Stenstrup stammer fra 900-1150 (i 
1610 Stienstrup). Sten (mands navn?) 
+ torp, dvs. ”Stens udflytterbebyggel-
se” eller ”Udflytterbebyggelsen ved de 
mange sten”. 

Smidstrup (Øen Smidstrup). Tidligere 
kirkeby* (1376 Smistorp). Smed, hånd-
værker + torp, dvs. ”Smedens udflyt-
terbebyggelse”. Øen er først tilføjet i 
nyere tid på skrift. 

Smidstrup Kirke: 
* (uddrag fra bogen s. 88-89) TRAP 
omtaler for Jungshoved, at ”Sognet, 
hvoraf en del i 1400-tallet hed Smids-
trup Sogn….(uden kilde). ÆDA (De 
Ældste Danske Archivregistraturer), 
bd. 4, s. 40 omtaler Smidstrup i 1421 
uden at nævne sogn eller kirke, men i 
registret, s. 644 står: ”Smedstrup, Smid-
strup, (tidligere selvstændig, nu) Jungs-
hoved Sogn, Baarse Herred.” I ÆDA, 
bd. 3, 1865, s. 366 er der uddrag fra ad-
skillige dokumenter mellem 1471 og 
1498, der alle direkte omtaler Smids-
trup Kirke og dens ejerskab ”ret ene-
mærke” (eneejerskab) til Smidstrup 
Skov. 

Kong Hans sender breve til ”gode 
mænd” om at mødes for at diskutere 
Smidstrup Skov i forhold til kirken. 
Skoven lå tilsyneladende et par km NØ 
for Smidstrup i overdrevsområdet midt 
på halvøen. På udskiftningskortet 1792 
hedder området Østerskoven, selv om 
skoven er væk. Den optræder dog på 

Stednavne på Jungshoved og Smidstrup Kirke 
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Kgl. Videnskabernes Selskabs kort 
1770, måske som kratområde. Ifølge et 
kort af A. E. Christensen fra 1938 med 
bl.a. nedlagte kirker blev Smidstrup 
Kirke nedlagt før 1536. Man kunne 
forestille sig, at den nuværende Jungs-
hoved Kirke oprindelig var en mere 
eller mindre lukket slotskirke for herre-
manden, borgens mandskab og avls-
gård. 

I første del af 1500-tallet blev Smids-
trup Kirke så nedlagt, hvorefter Jungs-
hoved Kirke blev sognekirke for hele 
området? Måske gemmer der sig et 

fundament fra en kirke under jorden i 
Smidstrup. 

Museet i Vordingborg kender ikke no-
get til nedlagte kirker på de kanter. På 
Nationalmuseet er museumsinspektør 
Niels Engberg ekspert i ødekirker, og 
han finder det som mig (Svend C.  
Dahl. red.) sandsynligt, at der har været 
en kirke i Smidstrup, og at den nok er 
blevet nedlagt på reformationstiden. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 
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Spiseklubben på Jungshoved Skole 
Efter en dejlig sommer er vi klar til endnu en omgang med den åbne spiseklub på 
Jungshoved Skole. Vi glæder os til at se nye som gamle gæster. 

De tre første gange bliver: 11. oktober, 8. november og 29. november. Alle dage 
er torsdage. 

Man kan komme og spise fra kl. 17.30 til kl. 19.00. Køkkenet lukker kl. 20.00. 

Prisen for et måltid mad er uændret 40 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn (4-12 år). 
Børn under fire år gratis. Til maden serveres vand. Øl, sodavand og vin kan med-
bringes. Deltagerantallet er max. 30 personer pr. gang. 

Formålet med spiseklubben er fortsat at give alle aldersgrupper mulighed for at 
mødes på skolen til en hyggelig snak, ofte til lidt musik og sang, mens man får 
aftensmaden serveret. Et evt. overskud i spiseklubben tilfalder Jungshoved Skole. 

På gensyn. 
Venlig hilsen Kurt og Knud 

Tilmelding til: Knud Jacobsen, Ambæk Mark 10, tlf. 55 99 92 56/ 22 215 525 
eller e-mail knudjacobsen@privat.dk 

Husk tilmelding i god tid. 

Tilmelding foregår igen efter først til mølle-princippet. 

Vandrefestival – familietur ved Roneklint 
søndag 2. september 

Ca. 50 deltagere, store og små deltog 
på turen langs stranden og gennem 
landet i dejligt solskinsvejr. Det var en 
fornøjelse at se så mange friske børn 

og voksne. Se fotos under menupunkt 
”Vandreture” på hjemmesiden 
 www.jungshoved.net. 

Kulturaften: Tirsdag 23. oktober kl.19.00 
på Jungshoved Skole. 

Dagligstuekoncert med MC Hansen og Kim Beggs. 
MC Hansen kender vi fra en tidligere koncert på Jungshoved skole. Mads bor på 
Jungshoved og spiller i Danmark og den store verden. Folk, soul, country-musik.  

Kim Beggs er fra the Yukon i Canada. Hun bor i byen Whitehorse, hvor det ikke 
er usædvanligt at møde en ulv eller en bjørn på gaden om aftenen, og hendes 
country- og folkesange afspejler på mange måder, at hun bor på grænsen til Ala-
ska. Se mere på www.kimbeggs.com 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
September-december 2012  

  Jungshoved Allerslev 

15. s. e. trin.  16. sep. 10.30 Høstgudstj. 9.00 

16. s. e. trin. 23. sep. 9.00 10.30 

17. s. e. trin. 30. sep. 10.30 Ingen 

18. s. e. trin. 7. okt. Ingen 10.30 

11. okt.   
19.00 Indskrivning af konfir-

mander 

19. s. e. trin. 14. okt. 10.30 Ingen 

20. s. e. trin. 21. okt. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

21. s. e. trin. 28. okt. 9.00 + morgenmad 10.30 

Allehelgensdag, 4. nov. 10.30 19.00 

23. s. e. trin. 11. nov. 10.30 9.00 + morgenmad 

24. s. e. trin. 18. nov. 9.00 (vikar) Ingen 

Sidste s. i kirkeåret 25. nov. Ingen 10.30 

1. s. i advent,  2. dec. 10.30 14.00 Skrift om Allerslev Kirke 

2. s. i advent,  9. dec. 10.30 Ingen 

3. s. i advent, 16. dec. Ingen  9.00 Jesper Blomgren 
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Kirkenyt 

ADRESSER OG TELEFONNUMRE: 

BEGGE SOGNE 
Torben Møllenbach 
Allerslev Præstegård 
Træffetid: Alle dage efter aftale. Tlf.: 
55 99 60 17 og på mail: tom@km.dk. 
Mandag er fridag. 

Organist Elena Stilling 
21 26 66 08 

Kirkesanger Bodil Agerbo 
25 14 07 94  

Kasserer 
Revisor Tommy Nielsen 
Strandgårdsvej 23, Præstø 
55 99 12 09 

ALLERSLEV 
Graver Leo De Jong 
55 99 61 68 
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 
Tove Grundtvig 
55 99 60 92 

Kirkeværge 
Knud Skovbæk 
55 99 61 42 

JUNGSHOVED 

Graver Poul Hansen 
55 99 90 99 
Træffetid: Tirsdag-fredag 12-12.30 

Menighedsrådsformand 
Bente Wermuth 
55 99 90 06 

Kirkeværge Aase Petersen 
55 99 37 39 

http://www.jungshovedkirke.dk 

Samtlige ansatte i begge kirker holder fri om 
mandagen. 

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 Jungs-
hoved Rejsestald.  Det koster 5 kr. at 
benytte kirkebilen, der kører fra begge 
sogne og fra Præstø. Man skal tilmelde 
sig dagen før inden kl. 12 hos Vording-
borg Taxa, tlf. 55 37 06 45. 

Med venlig hilsen, 
Jungshoved Menighedsråd 
Bente Wermuth, tlf. 55 99 90 06 

 

Næste menighedsrådsmøde er 
tirsdag 18. september kl. 19.00 

i Rejsestalden. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
FØDSEL 
En fødsel skal meddeles sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Det skal helst ske 
senest to hverdage efter fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der desuden afleveres 
en omsorgs- og ansvarserklæring. Vejledning kan man se på blanketten (se herun-
der).  

DÅB 
Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske enten ved 
dåb eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, aftaler man nærmere med 
præsten dér, hvor dåben skal finde sted. Ved navngivning sendes en blanket til 
præsten (se herunder). 

Ved en dåb skal der være en gudmor eller gudfar og mindst to faddere mere. Både 
for en gudmor/gudfar og for fadderne gælder det, at de skal være konfirmeret. 
Forældrene kan godt være skrevet op som faddere. En fadder er et vidne til dåbs-
handlingen og forpligter sig til at give barnet en kristen oplæring, hvis forældrene 
dør, før barnet bliver myndigt. 

Dåbsattest: En ny dåbsattest kan man få hos enhver sognepræst og på alle kor-
degnekontorer, uanset om det er dér, hvor man er døbt.  

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

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

VIGTIGT: Blanketter ang. fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring, navngivning og 

navneændring kan man finde på: www.personregistrering.dk eller ved henvendelse 
til sognepræsten. 

Henvendelse i øvrigt til 
sognepræst Torben Møllenbach, 
Rekkendevej 39, Allerslev, 4720 Præstø. 
Tlf.: 55 99 60 17 eller e-mail: tom@km.dk  

Kirkenyt 
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Tirsdag 11. september, 
kl. 19.30 i Jungshoved Kirke 

Mads Christian Hansen, der flyttede 
til Jungshoved for et par år siden, har i 
en del år spillet guitar solo og sammen 
med et orkester, og har også udgivet 
sin musik på cd. Cd’en er spækket med 
referencer til amerikansk countrymusik, 
Bibelen og historier fra det ”virkelige 
liv”. Mads Chr. Hansen fortæller såle-
des om sig selv og sin musik:  

”Jeg rejser fra by til by og synger for 
folk. Det har jeg gjort siden sommeren 
2003. Jeg har sunget mig rundt i verden 
gennem bjergene i Italien til Paris, Lon-
don og Stockholm over New York, the 
Lone Star State og Whitehorse i Cana-
das vildmark på grænsen til Alaska. Jeg 
synger om det sted jeg kommer fra, om 
årstiderne, skæbner og om de folk, der 
bor omkring mig. 

Otte år længere nede ad den rejse, der 
startede som en ensrettet hovedvej og 
nu er en kroget motorvej med adskilli-
ge baner at skifte imellem, kører jeg 
med mit orkester. Det hænder, at jeg 
kører alene, og fra tid til anden har jeg 
en af mine musikalske venner med 
som mere eller mindre blind passager. 
Uanset hvem der er med på den musi-
kalske landevej, blomstrer forskellige 
publikummer frem i vejsiden og møder 
os med venlige smil, forstående øjne, 
tvivl, uenighed, forventninger, trøsten-
de ord, spørgsmål og deres syn på sa-
gen. De holder hjulene i gang og  sør-
ger for, at jeg kan finde hjem igen ad 
omveje eller genveje men sjældent den 
lige vej! 

Hvis du vil med på den tur og er til 
Bob Dylan, H.C Andersen og Neil 
Young, skal du holde dig til!” 

Guitarkoncert med Mads Christian Hansen 

Studiekreds i Allerslev 
præstegård 

Hvad er godt og hvad er ondt? Et svar 
er De Ti Bud i Bibelen. Hvis man såle-
des derved har en klar forestilling om 
godt og ondt, hvorfor sker der så ikke 
mere af det gode og mindre af det on-
de?  

For godt og vel 20 år siden skabte den 
polske filminstruktør Kristoff Kieslow-
ski sin version af, hvad der kan ske, når 
moderne mennesker støder ind i de 
gamle bud. Det gjorde han i små novel-
lefilm, og over tre aftner inviteres inte-

resserede til at være med til at studere 
og måske gense tre af disse film. 

Til hver gang er der et kortere oplæg og 
en præsentation af aftenens film.  

Studiekredsen vil foregå følgende afte-
ner:   

Onsdag 19. september 
Onsdag 24. oktober 
Onsdag 21. november 
Hver gang kl. 19.30. 

Alle er velkomne, men interesserede 
bedes tilmelde sig senest 14. september 
på tlf. 55996017 eller på 
mail: tom@km.dk. 
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Allehelgenskoncert 
Tirsdag 30. oktober, kl. 19.30 i Jungshoved Kirke 

Koncerten er med Præstø Koret under ledelse af organist ved Præstø Kirke, Char-
lotte Dagnæs-Hansen. 

Koret vil opføre Gabriel Faurés Rekviem, og der er to medvirkende solister. 

Allerslev og Jungshoved sogne invite-
rer hermed interesserede til den årlige 
efterårsudflugt. Denne gang går turen 
til Frederiksborg Slot. Siden 1878 har 
Frederiksborg Slot rummet Det Natio-
nalhistoriske Museum, der gennem sin 
store samling af portrætter, historiema-

lerier, møbler og kunstindustri fortæller 
500 års Danmarkshistorie. 

Dagens program indeholder en rund-
visning på slottet og frokost på den 
nærliggende restaurant ”Leonora”. 
Efter besøget på slottet skal vi på vejen 
tilbage aflægge en af Nordsjællands 
nyere kirker et besøg. På tilbageturen 
byder menighedsrådene på en kop 
kaffe/the og kage. 

Vi tager af sted fra Jungshoved gamle 
brugs kl. 9.00 og fra Allerslev kirke kl. 
9.15, og vi regner med at være tilbage 
igen ved 17.00-tiden. 

Prisen for deltagelse: 250,00 kr. 

Tilmelding: Senest 1. oktober til Tor-
ben Møllenbach, 55996017 eller på 
mail: tom@km.dk 

Sogneudflugt: Frederiksborg Slot, lørdag 13. okt. 2012  

Tirsdag 20. november, kl. 19.30 i Rejsestalden ved 
Jungshoved Kirke 

Foredragsholderen er Marianne Christensen, Vordingborg, som fortæller følgende 
om sit foredrag:  

”Historien foregår 24.6.1716, den dag Marie Grubbe går fra Borrehuset ved Grøn-
sund til Kippinge kirke for at hente sin fattighjælp for sidste gang. Undervejs tæn-
ker hun tilbage på sit omtumlede liv, hvor hun blandt andet var gift med Fr. 3.'s 

Foredrag om Marie Grubbe 
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Tirsdag 4. december, kl. 15.00 
Stina og Torben Møllenbach byder denne dag velkommen til en eftermiddag, hvor 
vi skal synge nogle af alle de gode julesange og -salmer. Torben Møllenbach vil 
læse en julefortælling, og der vil være julekager og kaffe til alle. Derudover vil der 
være en lille optræden, der vil sørge for at alle kommer i den rette julestemning. 

Vi glæder os til at se alle, der har lyst og interesse, og håber på et par gode og for-
nøjelige timer i hinandens selskab. 

Der er gratis adgang. Kaffe/te og kager koster 20,00 kr.  

Tidlig gudstjeneste med morgenmad 

I lighed med de sidste par år vil begge menighedsråd invitere menigheden til nogle 
lidt anderledes gudstjenester tidligt om morgenen i Allerslev og Jungshoved kirker. 
Der bydes på morgenmad kl. 8.15, og vi fortsætter med en kortere gudstjeneste kl. 
9.00. Vi har hidtil haft god tilslutning til disse arrangementer og håber også denne 
gang på et fint fremmøde. Morgenmaden er gratis, og det er ikke nødvendigt at 
melde sig til. 

Vel mødt i Jungshoved Kirke 28. oktober og i Allerslev Kirke 11. november! 

søn, en bonde i Jylland og alligevel endte med at gifte sig med karlen Søren, som 
var hendes livs store kærlighed. Adelige Marie Grubbe var således gift to gange 
med højt rangerende mænd, men endte på fattighjælp på Falster”.  

Marianne Christensen fortæller sin egen version af  historien. En meget levende 
fortælling på ca. 1 time + spørgsmål og svar. Marianne Christensen forsøger gen-
nem sin fortælling at give et nuanceret billede af Marie Grubbe, som andet og mere 
end ”den fattige færgekone fra Falster”. 

Gratis adgang. Kaffe/te og kage 20,00 kr. 

Julehygge i Allerslev Præstegård 

De ni læsninger 
Onsdag 12. december, kl. 19.00 i Allerslev Kirke 

Denne aften har vi fået Horbelevkoret fra Østfalster til at optræde ved gudstjene-
sten i Allerslev Kirke. Koret ledes af Sonja Mahler, som tidligere har været organist 
ved Allerslev og Jungshoved kirker. 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement i kirkens 
tårncafé. Alle er velkomne. 
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Teatertur til København, foråret 2013 
Det kongelige Teaters nyopførelse af 

Henrik Ibsens ”Vildanden” 
Her i foråret havde vi en vellykket tur til Folketeatret og Flemming Jensens stykke 
om ”Mogens og Mahmoud”, der handlede om det moderne møde mellem en 
almindelig hverdagsdansker og en ligeså traditionel araber. 

Denne gang går vi lidt tilbage i tiden til Henrik Ibsens moderne klassiker, som er 
kendt, set og elsket af mange gennem årenes mange forskellige opførelser af styk-
ket. 

Forestillingen fortæller om familien Ekdal, i hvis hus en skamskudt vildand lever 
blandt høns og kaniner. Vildanden er familiens stolthed og elskes af alle, især af 
den 14-årige datter Hedvig. Det ligner den rene idyl og harmoni, men virkelighe-
dens barske realiteter trænger sig imidlertid på, da Gregers Werle efter 15 års fra-
vær vender hjem og aflægger den lille familie et besøg.  

Det bliver et voldsomt besøg, som kommer til at handle om sandhed og bedrag, 
drømme og virkelighed. 

Vildanden er fra 1884. Instruktør Thomas Bendixen. 

Medvirkende: Joen Bille, Bodil Jørgensen, Søren Sætter Larsen, Waage Sandøe. 

Hvis man har lyst til at deltage, kan man tilmelde sig hos Torben Møllenbach, tlf. 
55 99 60 17 eller mail: tom@km.dk. Her kan man også få nærmere oplysninger 
om betaling, afgangstidspunkt osv. 

Prisen er 575,00. 

Gode oplevelser fra sæso-
nen i Allerslev og Jungs-

hoved sogne 
Under denne rubrik vil jeg gerne op-
fordre læserne til at give deres besyv 
med i forhold til de arrangementer – 
koncerter, gudstjenester, foredrag og 
andet, som vi har arrangeret i Allerslev 
og Jungshoved sogne. Tanken er, at 
denne rubrik kommer igen i hvert 
nummer.  

Meget ofte hører vi efter et arrange-
ment, at folk takker for en god aften, at 

det var spændende, at det var en dejlig 
koncert, osv., og det kunne jo være, at 
andre havde lyst til at høre, hvad folk 
således havde oplevet.  

Har man lyst til at bidrage, kan man 
henvende sig til mig på tlf. 55996017 el. 
på mail. tom@km.dk  

Sidst i maj var der gospelkoncert i Al-
lerslev Kirke, og det fik Inger Frederik-
sen, Mønvej i Allerslev, til at sende et 
billede fra koncerten og skrive dette:    

En oplevelse i Allerslev Kirke 
24.5.2012. Her fik vi en skøn aften 
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med det dejlige sangkor Hold On fra 
Stevs. Dirigent var Charlotte Hjerrild 
Andersen, og pianist var Jonas Jæger 
Jensen. Der var mødt rigtig mange op for 
at høre dem, og publikum gav alle de 
syngende piger og mænd god opbakning.  

Folk gav udtryk for, at de nød det. Det 
var en dejlig, varm oplevelse. Man kunne 

mærke på Hold On, at de gav den en 
ekstra skalle over den varme modtagelse. 

Efter koncerten gav menighedsrådet alle, 
der havde lyst, en forfriskning, og man fik 
sig en snak med koret.  

En rigtig god aften. 

Med venlig hilsen 
Inger Frederiksen 

Den 15. juni 2012 trådte en nye vielses-
lov i kraft. Fra og med denne dag kun-
ne homoseksuelle vies, også i kirken, 
hvor man fik et nyt, kønsneutralt ritual. 
Jeg vil her kort ridse op, hvad det nye 
ritual går ud på: 

Den nye lov betyder ikke, at det almin-
deligt kendte ritual forsvinder. Det er 
stadig i brug og skal anvendes, hvor det 
er en mand og kvinde, der bliver gift. 
Det gælder således også med de bibel-
ske læsninger, som hidtil har været 
brugt, herunder henvisningen  til Bibe-
lens skabelsesberetning, hvor ordene 
om ”mand og kvinde der skabes i 
Guds billede” er nævnt, og hvor Jesus 
henviser til den samme beretning med 
ordene: ”derfor skal en mand forlade 
sin far og mor og binde sig til sin hu-
stru, og de to skal blive et kød”.  

Disse ord duer selvsagt ikke, når det er 
to personer af samme køn der bliver 
viet. Til gengæld har man bibeholdt 
Paulus’ formaning om, hvad parret er 
skyldige at gøre overfor hinanden fra 
det oprindelige ritual. Resten af læsnin-
gerne kan præsten selv vælge. 

”Ægtemand” og ”ægtehustru” kan 
naturligvis heller ikke bruges i det nye 
ritual, ligesom ægteskabserklæringen, 
hvor præsten forkynder parret at være 
rette ”ægtefolk” er taget ud og erstattet 
med ordet ”ægtefælle”. At man her 
undgår ordet ”ægteskab”, var for man-
ge vigtigt, da mange kritikere mente, at 
et ægteskab var forbeholdt mand og 
kvinde, og at det havde traditionen og 
kirkens bekendelseskrifter med sig. 
Som en slags kompromis har man såle-
des valgt ordet ”ægtefælle”. 

Ligesom i forbindelse med vielse af 
fraskilte har man også her i lovgivnin-
gen valgt ikke at forpligte de præster, 
som af samvittighedsgrunde ikke øn-
sker at medvirke ved disse vielser. Den-
ne ret til således at sige nej til at medvir-
ke, er der flere præster rundt omkring i 
landet, som har valgt at benytte sig af. 
Men her i Allerslev og Jungshoved 
sogne har jeg valgt at følge den nye lov 
og derfor medvirke, hvis to mennesker 
at samme køn skulle ønske at blive viet 
i en af kirkerne. 

Torben Møllenbach 

Ny lov om vielse af  personer 
af  samme køn i folkekirken 
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Jeg er født og opvokset i huset, hvor 
min mor stadig bor, Smidstrupvej 51 
på Jungshoved. 

Nogle af de første minder fra min 
barndom er fra min mormor og mor-
fars (Helga og Rasmus Nielsen) hus 
ved Bønsvig strand. Min mor (Ella 
Pedersen) gjorde rent og hjalp til hos 
dem flere gange om ugen. 

Da jeg var omkring 5-6 år gammel, 
boede min moster Gerda i et lille som-
merhus i svinget ved vejen ned til 
stranden. En sommerdag flyttede Leon 
og Lone Hansen ind i det ”store” hus 
ved siden af.  Lisa og Jim (Lillebror) 
blev hurtigt mine bedste legekammera-
ter.  

Hver dag legede vi nede ved stranden, 
hvor min morfar og min mosters kære-
ste (gede Knud) var erhvervsfiskere. Vi 
badede i stranden, der ikke altid var alt 
for ren. Jeg kan huske, at jeg var lidt af 

en prinsesse og syntes, at tang var 
ulækkert, så Lisa og Lillebror måtte 
bære mig ud til sandbunden i konge-
stol. 

Da jeg begyndte i første klasse, kendte 
jeg nogle få af mine klassekammerater 
fra gymnastik. Jeg gik til gymnastik på 
Jungshoved Skole, fra jeg blev født tror 
jeg …. Ha-ha. Mette Hansen boede i 
Jungshoved By, og hende havde jeg 
endda købt to katte fra en dag efter 
gymnastik. Jeg kan stadig huske hendes 
første skoletaske, som var det i går. 
Den var bare så flot!! Rød med grønne 
og røde lommer. Min var bare mørke-
blå, men jeg havde da selv valgt den. 
Barbara Dinesen kendte jeg, fordi hun 
boede i Smidstrup, og mor og jeg pleje-
de at købe asparges om sommeren fra 
hendes forældre. Det var en dejlig tid 
på Jungshoved Skole med fru Larsen 
og hr. Hemmingsen. Det bedste jeg 
husker var, når vi spillede rundbold i 
skolegården. 

Da min mor begyndte at arbejde, tog 
jeg  to dage om ugen, efter skole, hjem 
med min kusine Lone Pedersen som 
boede i Jungshoved By. Vi dyrkede alt 
den sport, som Jungshoved havde – 
gymnastik, fodbold og håndbold. Hver 
lørdag og søndag var vi på idrætsplad-
sen hele dagen. Om onsdagen gik jeg 
dog til dans på Ingas Danseskole I 
Præstø. 

Et dejligt minde om min  far (Tage 
Pedersen) fra den tid var, at han hver 
fredag kom hjem til frokost fra arbejde. 
Han arbejdede som chauffør for an-

Barndommens land (6) 
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delsvaskeriet i Præstø. Disse fredage tog 
han mig med på sin sidste runde, for det 
var den lokale runde. Så fik jeg  is og slik 
og sodavand hos alle kunderne. 

Da vi begyndte på Abildhøjskolen, var 
de fleste af vores fritidsinteresser stadig i 
Jungshoved. Jeg arbejdede for Ingolf og 
Yvonne med vikingerne. Det var en 
sjov og dejlig tid. 

En af de store oplevelser, jeg så frem til 
hvert år, var sommerlejren i Bisserup. 
Jeg gik i søndagsskole i missionshuset 
hver uge. Der fik vi mange nye kamme-
rater også fra Allerslev. Sonja Jensen 
(præstens kone) var vores idol. Alle mi-
ne venner var hvert år på Bisseruplejren 
og endda også meget af min familie, 
Lone og Helle Pedersen, Mette og Lene 
Pedersen og Henrik Pedersen. 

Da det kom til uddannelse, skete det 
egentlig tilfældigt. Jeg havde ikke nogen 
14-dages-praktikplads i 10. klasse, og 
min klasselærer, Birgit Grunnet, forslog 
Rio Blomster i Vordingborg. At jeg 

sagde ja til det, må have været, fordi jeg 
virkelig ikke havde noget andet. Jeg kan 
ikke huske, at jeg nogensinde havde 
tænkt over blomster i min ungdom.  

Men det var en stor succes. Og  jeg har 
aldrig sluppet det siden. Jeg blev udan-
net blomsterdekoratør i 1989 og over-
tog Flora i Præstø efter Max Petersen. 
Der havde jeg en rigtig dejlig butik i fire 
et halvt år.  

Jeg mødte min mand, og vi besluttede 
os for at rejse til Amerika, hvor hans 
familie allerede boede. 

Jeg har nu haft min egen blomsterbutik 
(Betina’s at Parkview) i New Jersey i 
over 10 år. Uden at rose mig selv alt for 
meget er jeg nok den mest kendte bryl-
lupsblomster-dekoratør i det sydlige  
New Jersey.  

Min mand har et ejendomsfirma 
(Century 21, Atlantic Professionals) i 
byen, hvor vi bor. Vi bor med vores 
hund Chanel i et dejligt hus i Absecon. 
Denne sommer har vi boet her i 18 år, 

og jeg føler mig som 
amerikaner. Det er jo 
her, jeg har boet det 
meste af mit voksne 
liv. Vi får masser af 
besøg fra Danmark 
hvert år, så vi har næ-
sten aldrig tid til at 
savne dem. Min mor 
og min stedfar 
(Ejvind Petersen) 
kommer ca. hvert 
andet år. Min bror 
Bobby og hans kone 
Marianne ser vi lige så 
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tit. Min søster og svoger (Marianne og 
Michael Gotthard) har også besøgt os 
mange gange. Så hele familien kommer 
uafbrudt!!!!! Min niece Michelle kom-
mer på søndag – hun kommer nær-
mest flere gange om året!!! Og to af 
mine kusiner, min nevø (Dennis Peder-
sen) en onkel og en moster har også 
været her. Så I ser, jeg 
kan næsten ikke nå at 
få hjemve. 

Men ind imellem er 
det nu dejligt at kom-
me hjem til Danmark 
og se Jer alle sammen. 
Køre en tur gennem 
Jungshoved, Bønsvig, 
Stavreby, Roneklint 
osv. Dejlige minder 
og dejlige mennesker, 
dem glemmer man 
nemlig aldrig. Og vær 

sikker på, at næste gang  jeg kommer 
hjem… hvis I kører forbi Smidstrupvej 
51, vil I se de amerikanske flag i hele 
hækken. Det gør min mor et stort 

nummer ud af . 
Betina Sabbagh 

Galloway, New Jersey 

Bønsvig pilelaug af  12. juni 2012 

Så oprandt den dag, hvor vi ved en 
stiftende generalforsamling fik etableret 
bestyrelsen for vores fælles pilerens-
ningsanlæg til forarbejdning af vores 
spildevand i Bønsvig by. I det efterføl-
gende vil jeg fortælle lidt om, hvad det 
egentlig teknisk set er, der skal foregå i 
Bønsvig og omkring vejen for at nå 
hertil!  

Vi vidste alle, at vi skulle kloakeres som 
følge af Vordingborg Kommunes pla-
ner for håndtering af spildevand. Jeg 
selv gik med drømme om at gøre det 
på en lidt anderledes måde, men må 
erkende, at det pga. arbejde, familie og 

de andre ting, der optager min hverdag, 
blev ved drømmene. En dag kom min 
genbo Lars og spurgte, om jeg var inte-
resseret i en anden løsning – et pile-
rensningsanlæg. Han havde tænkt sam-
me tanker, men dog fået gjort noget 
ved det. Han lavede en rundspørge i 
byen, men måtte efter kort tid henlæg-
ge projektet, da han ikke fandt opbak-
ningen stor nok. Det havde dog lagt 
spiren til, at vi begyndte at snakke lidt 
på kryds og tværs i byen omkring vores 
muligheder for at lave tingene på en 
anden måde. Efterhånden var vi en 
gruppe på fem husstande, der hver for 
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sig begyndte at undersøge de forskelli-
ge muligheder, og da tiden var knap, 
inviterede vi til et møde i Bønsvig, hvor 
vi havde inviteret Peder Gregersen, 
Center for Recirkulering, til at komme 
og forklare lidt mere indgående, hvad 
det ville indebære. Ca. 90% af Bønsvigs 
husstande var repræsenteret samt an-
dre interesserede fra lokalområdet. 
Efter mødet var alle dog ikke overbevi-
ste. Stemningen var ca. 50/50, men vi 
fik nedsat en arbejdsgruppe, der skulle 
samle trådene, holde rede på deadlines, 
undersøge ca.-priser og de tekniske 
muligheder for etablering. Alle møder 
der blev holdt, var åbne for alle og ind-
kaldt gennem mail, hvor alle gennem 
vores dygtige sekretær Ninna løbende 
blev orienteret om de mindste foran-
dringer . 

Efterhånden var vi de nødvendige 70% 
interesserede, som gjorde det muligt at 
ansøge kommunen om lov til etable-
ring. Vores bevæggrunde for at deltage 
i projektet er mange. For nogen er den 
vigtigste grund, at der ingen miljøbe-
lastning forefindes, da det er et lukket 
anlæg, og for andre er det de økonomi-
ske besparelser på afledningsafgiften, 
der er afgørende. Tilsluttede husstande 
slipper helt for vandafledningsafgift, da 
der ikke udledes noget vand fra anlæg-
get, og andre grunde er at ”komme 
hinanden ved” og samle byen gennem 
dette fælles projekt. Derudover var der 
også en del skepsis for at skulle invol-
vere sig i ”noget”, som man måske 
skulle føle sig forpligtet til at arbejde 
med, når man nu syntes, man var travlt 
nok spændt for i sin egen hverdag.  

Jeg må da glædeligvis konstatere, at der, 
som jeg fornemmer det, er sket en 
mærkbar, positiv ideudveksling og 
skabt en gensidig respekt i forbindelse 
med opbygningen af dette projekt, 
uanset om man var for eller imod. 

Vi i bestyrelsen håber da også på, at de 
sidste tvivlere stadig ombestemmer sig, 
og kun fordi vi TROR PÅ, at det er 
den bedste løsning, også for dem, men 
ellers er vi da lige gode naboer af den 
grund. Det har derudover også lært 
mig, at vi sagtens kan stå sammen om-
kring fælles værdier, skabt ud fra for-
skellige grundlag, på tværs af alder, 
politisk overbevisning og måder at 
forvalte vores liv på. 

PRØV DET – DET VIRKER ! 

KORT BESKRIVELSE AF PILE-
RENSNINGSANLÆG I BØN-
SVIG BY, JUNGSHOVED. 

Anlægget er helt lukket med en mem-
bran, beskyttet mod skader ved etable-
ring og stengennemskæring. Alt vand 
fra spildevandet og nedbør, der falder i 
anlægget, fordamper. Miljøfremmede 
stoffer som fx naturlige hormoner fra 
urin nedbrydes fuldstændigt i pilerens-
ningsanlægget på grund af den lange 
opholdstid og skiftende forhold under 
nedbrydningen. Dette sker ved, at den 
tilplantede pil bruger næringsstofferne i 
spildevandet til vækst og også optager 
tungmetaller. 

Det anslåede anlæg i Bønsvig skal ligge 
sydvest for byen og er projekteret til at 
have en størrelse på to parallelle anlæg 
af ca. 6–8 meters bredde og 100 meters 
længde. Anlægget nedgraves i ca. 1 me-
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ters dybde, med en lav tilplantet vold 
omkring. Den beregnede CO2-
belastning er forventet mindre end 0,2 
kWh pr. behandlet m3 spildevand, idet 
der pumpes over korte strækninger, og 
pilene producerer 16-19 tons tørstof, 
som kan anvendes til energi i form af 
opvarmning. Pilen skal klippes ned 
efter etablering, hvert år, i forskellige 
tilrettelagte tempi. For at spildevandet 
kan fordeles ensartet til hele anlægget, 
bliver det pumpet fra en samlebrønd 
ind i anlægget gennem et fordelerrør. 
Alt spildevand til samlebrønden bliver 
pumpet fra tilknyttede husstande gen-
nem tryk fra diverse små pumpestatio-
ner. Hver husstand skal være i besid-
delse af en CE-mærket 2/3-kammer-
tank, så kun overfladevandet herfra 
ledes til anlægget. Derved slipper vi 
ikke for at skulle have vores tanke 
tømt, ligesom det foregår i dag. Ved 
hver husstand forefindes ligeledes en 
efterfølgende lille pumpebrønd, lige 
efter bundfældningstanken, der pum-
per spildevandet til fordelingsbrønden 
ved pilerensningsanlægget. 

Vi har i Bønsvig Pilelaug valgt, at det er 
laugets ejendom og ansvar at etablere 
og efterse, at alt fungerer, lige fra elin-
stallationen ved husstandens pumpe-
brønd, bundfældningstanken samt det 
videre forløb til anlægget, og at sørge 
for, at pilen bliver klippet efter de for-
udbestemte anvisninger. Dog er det 
ikke bestyrelsen selv der skal sørge for 
dette, men vi sørger for at indgå ser-
viceaftaler med kompetente firmaer, 
der vil kunne varetage opgaverne. Det-
te er ikke kun for at fritage medlem-

merne for at skulle forholde sig til de-
res spildevand, mere end ved den kom-
munale ordning. Det gør det også mu-
ligt, at vi som laug kan få etableret an-
lægget på billigste vis, ved at vi kan 
fratrække momsen på de forskellige 
anlægsarbejder, installationer og materi-
aleindkøb. 

Til slut vil jeg sige, at den endelige afgø-
relse af, om vi får lov til at etablere det-
te vidunderlige anlæg, stadig ligger til 
behandling hos Vordingborg Kommu-
ne med en forventet afgørelse sidst på 
året. Vi har dog meget store forvent-
ninger til, at det bliver en realitet ud fra 
de indtil videre meget positive udmel-
dinger, der er kommet fra Vordingborg 
Kommune. 

Hvem som helst, der kunne være inte-
resseret i yderligere informationer eller 
har spørgsmål til Bønsvig Pilelaug, skal 
være hjertelig velkommen til at rette 
henvendelse til bestyrelsen på 
ninna.frank@mail.dk.   

Alt godt til Jungshoved! 

De venligste hilsner 
Andreas Eriksen, 
Formand for Bønsvig Pilelaug 
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GYPAF-projektet, som registrerer 
helleristningsfund i Vordingborg Kom-
mune, har nu været i gang i seks år. 
GYPAF står for ”Give Your Past a 
Future”. Rent praktisk betyder det at få 
registreret forhistoriske stenbilleder og 
skåltegn i vores område. 

Sidst jeg skrev om helleristninger i 
Jungshovedbladet, var i nr. 2, 2007, 
hvor jeg efterlyste fund på Jungshoved. 
På Jungshoved har der været enkelte 
tilbagemeldinger om fund, hvoraf de 
fleste har drejet sig om de såkaldte vej-
mandssten. Det vil sige sten, hvor Jens 
Vejmand har siddet og forarbejdet 
større sten til skærver (se billede 1, hvor 
sten og værktøj bliver vist). På Jungs-
hoved har der været slået mange skær-
ver mod en elendig betaling. Der er 
fundet en vejmandssten i brolægningen 

til en tidligere gård i Stavreby. Hos 
Bent og Knud på gården i Togeholt er 
der en fin vejmandssten, og hos Tor-
ben Dinesen på Gøngegård er der to 
vejmandssten. Den sidste vejmands-
sten blev meldt på Nygård hos Birgitte 
og Peder Andersen. Stenen er kommet 

hertil fra Birgittes barndomshjem, går-
den Toftvang ved Kindvig havn. Vej-
mandssten indgår som sådan ikke i 
GYPAF-projektet, men da der kun er 
få af sådanne sten tilbage, er de regi-
streret med på Jungshoved. 

Tilbage til de egentlige helleristninger. 
Helleristninger er tegn eller billeder, der 
er indhugget i en sten i forhistorisk tid 
specielt i bronzealderen (1800-500 f.Kr.). 
Motiverne har haft en magisk, sym-
bolsk eller praktisk betydning. Fx kan 
dyremotiver henvise til jagtlykke og 
skibe, slanger, fisk og soltegn henviser 
til bronzealderens religionsopfattelse. 
Hos os er der dog ikke fundet billed-
sten, men flere skåltegn er dukket op. 

Skåltegn er den enkleste form for helle-
ristning. En skålformet fordybning 
banket ned i stenen fra 25-60 mm i 
diameter og 2-20 mm i dybden. De har 
været vigtige symboler i bronzealderen, 
uden at man dog i dag helt kan definere 
deres anvendelse. Måske har de været 
en del af en frugtbarhedskult. De fin-
des oftest på stenene på dysser og jæt-
testuer. Ved disse graves ødelæggelse 
gennem menneskelig aktivitet er sådan-
ne skåltegnssten genanvendt som byg-
gesten i kirker, specielt i kirkens sokkel-
sten eller som trappesten ved kvinde-
indgangen. Ved kvindeindgangen har 
de netop skullet symbolisere frugtbar-
hed. På Jungshoved Kirke blev i maj 
måned fundet tre sten med skåltegn i 
kirkens sokkelsten. Ved højre hjørne i 
forhold til indgangen til våbenhuset er 
fundet to sten med ca. otte skåltegn. 

Helleristningsfund på Jungshoved 
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Stenen er kløvet, og de to dele ligger 
ved siden af hinanden og udgør to sok-
kelsten. (se billede 2). På kirkens ven-
stre hjørne kan ses endnu et meget 

tydeligt skåltegn i hjørnestenen. Når 
man registrerer disse skåltegn, bliver de 
malet op med kalkvand og målt på alle 
leder, de bliver fotograferet, og deres 
GPS-positionen bliver bestemt (se bil-
lede 3). 

Af andre fund er der indkommet en 
lommeskåltegnssten, som er fundet af 
Bent Olsen, Skovgården på Egebjerg-
vej (se billede 4). Den er fundet på går-
dens marker. En lommeskåltegnssten 
er ikke til en lomme, men kan være 
brugt som en slags husalter. Der er for 
mange år siden fundet en lommeskål-

tegnssten på Nysøs marker, på højre 
side af Jungshoved Nor. Stenen er regi-
streret på Nationalmuseet, men det 
vides ikke, hvor selve stenen befinder 

sig i dag. Der er fundet ca. 200 lomme-
skåltegnssten i Danmark i dag. Hos 
Dinesen på Gøngegård blev der meldt 
om en lignende sten, men uden skål-
tegn. Den havde et hugget bånd rundt 
på begge sider. Tidligere er fundet lom-
meskåltegnssten med disse korsbånd 
men desuden med skåltegn, fire på 
hver side. Stenen på Gøngegård blev 
registreret som en sænkesten til fiskeri 
(se billede 5). Gruppen arbejder stadig 
med dateringer i Vordingborg Kom-
mune og er nu så småt gået videre på 
Falster. 
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Et ”stort” fund blev gjort i maj, hvor vi 
på Broskovvejen ved Gl. Tappernøje 

genfandt en skåltegnssten og fandt en 
ny. Ved at studere udgravningsrappor-
ten fra 1956 kunne det ses, at der måtte 
have været endnu en stor skåltegns-

sten. Den er siden ikke blevet nævnt 
hverken i artikler eller på kommunens 
tavle over anlægget. Den var helt glemt 
og forsvundet i dyndet. Den er nu fun-
det og frilagt med 29 skåltegn og findes 
til venstre uden for indhegningen. Der 
skulle være sat et skilt op ved hegnet. 
På selve vejen blev fundet en ny sten 
med fire skåltegn, og den kendte skål-
tegnssten fik blotlagt endnu et skåltegn, 
så den nu har 49 skåltegn. Stedet er et 
besøg værd. Der er borde og bænke, så 
man kan tage sin kaffe med og nyde 
roen og de smukke omgivelse (se bille-
de 6). 

Anne Okholm 
Stavreby, juli 2012 

KULTURAFTEN I JUNGSHOVED SKOLE 
Fredag 12. oktober kl. 20.00 

FOREDRAG ”SYV SOMRE PÅ SUMATRA” 
JOPIE VON HORN  fortæller og viser dias fra SUMATRA, hvor hun og hen-
des mand, Ole, har haft et hus i 15 år – bygget  på en klippe med junglen i bagha-
ven. 

Ved foden af klippen bruser en flod forbi 
en lille landsby, som var beboet af fattige 
tilflyttere. De byggede masser af små, ulovli-
ge hytter og boder, hvor de prøvede at 
ernære sig ved salg til turister, der primært 
kom for at se det kendte orangutangre-
servat i junglen. 

Syv år boede Jopie alene i huset med 
ingen andre naboer end orangutanger, 
varaner, slanger og leguaner, da Ole holdt 
sommerkurser på en højskole hjemme. 

Det er oplevelser fra den periode, om positive og negative udviklinger i det lille 
samfund, hun vil fortælle om i sit foredrag. 

Entré: 40 kr. inklusive kaffe/te og kage. 
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Man må forestille sig, at tirsdag 
18.marts 1924 har været en stor festdag 
på Jungshoved. Denne dag blev sog-
nets nye hovedskole officielt indviet. 
Tolv år var der gået, fra sognerådet på 
et borgermøde i 1912 havde orienteret 
om planerne for en ny skole, til den nu 
stod klar til indvielse. Det var et af de 
største byggerier på Jungshoved i man-
ge år.  

Selve forløbet havde ikke været nemt. I 
dele af sognet og hos enkelte af sognets 
lærere havde der været stor skepsis 
over for de voldsomme ændringer, en 
ny skole ville medføre. Men nu stod 
skolen færdig. 

Ganske vist havde den allerede været i 
brug fra november 1923. En murer-
strejke havde forsinket byggeriet, og 
nogle af håndværksmestrene havde 
forsøgt, men helt uden held, at få hæ-
vet deres betaling for byggeriet grundet 
stigende træpriser. 

I 1912 havde man budgetteret med en 
samlet byggesum på 25.000 kr., men i 
1924 var byggesummen steget til 
70.000 kr. Ifølge Social Demokratens 
referat af begivenheden 19.3. 1924 hav-
de det været nødvendigt at tilkalde ty-
ske murersvende for at få byggeriet 
færdigt. Disse havde ifølge overlærer 
Døssing arbejdet flittigt. 

Med Holger på farten (13) 

Holger Andersen er født i 1925 på Togeholt. Holger har altid boet på Jungs-
hoved. Han har kørt lillebil på Jungshoved i 16 år og arbejdet i amtets vejvæ-
sen i 25 år. Holger er en strålende fortæller med en fantastisk hukommelse.  

Foto: Susanne Øhrgaard  

Den nye hovedskole bliver indviet 
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Selve indvielsesbegivenheden blev ind-
ledt med, at man samlede alle skolens 
børn og de voksne der nu var plads til, 
i den nye gymnastiksal. Blandt de ind-
budte var skolens arkitekt, provsten, 
sognets præst, skolens to lærere, hånd-
værksmestrene, håndværkerne og byg-
ningsarbejderne, skoledirektionen, sko-
lekommissionen og det samlede sogne-
råd. 

Præstø Venstreblad refererede fra begi-
venheden i sin udgave 19.3. 1924. Sog-
nerådsformand, gdr. N. P. Petersen, 
Lynggaard, bød alle velkommen, og 
efter salmen ”Den signede Dag med 
Fryd vi ser” talte provst Meinertsen. 
Han citerede bl.a. fra en salme af 
Grundtvig: ”Ja, tal kun sandt om stort 
og smaat og stort og jævnt om alt det 
høje; thi godt er alt, hvad Gud har gjort 
og klart er Barnets Øje”. 

Han opfodrede til, at man ikke sparede 
på undervisningsmidlerne, for de var 
nødvendige for at hjælpe barnet til at 
forstå det hørte. 

Efter provsten talte sognerådsforman-
den. I sin tale gav han et rids af sognets 
skolehistorie fra Frederik 4.́ s ryttersko-
le fra 1721 i Stenstrup til den nye ho-
vedskole i Jungshoved. Herefter fort-
satte pastor Müller. Han ønskede, at 
skolen ville blive en god planteskole for 
fædrenes sprog, historie og litteratur. 

Lærer Døssing takkede skolekommissi-
onen og sognerådet for deres store 
arbejde med at få skolen bygget og 
udtalte, at alle her i den nye skole er 
stillet lige, fattig som rig. Alle får den 
samme undervisning. Dagen sluttede 

med et stort kaffebord i de nye klasse-
lokaler. 

Den originale stentavle fra Frederik d. IV´s 
rytterskole i Stenstrup. Tavlen blev i 1956 
flyttet til Jungshoved skole, hvor den er ind-
muret i en væg i stueetagen. 
Teksten på tavlen er: 
Den latinske tekst og symbolerne betyder: 
Hanc Scolam, Hujusq ad instar Ducentas 
Quadraginta in Circulis ad perpetuo alendas 
duodecem Cohortes Equestris, a institutis, 
fundavi 
Denne skole og 240 andre som denne har VI 
FREDERIK DEN FJERDE (monogram-
met) af Guds nåde konge af Danmark og 
Norge, de Venders og Gothers etc.(kronen) i 
året 1721 ladet opføre i de distrikter, som af 
OS er oprettet til stadig at underholde 12 
ryttereskadroner. 
Det danske vers lyder sådan: 
Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig 
opholdet. At Sygdom Kriig og Pest mig intet 
ondt har voldet. Thi Yder ieg min Tack, og 
breeder ud DIT Navn. Og bygger Skoler op, 
de Fattige til Gavn. GUD lad i dette Værek 
DIN Naades fylde kiende! Lad denne min 
Fundatz bestaa til Verdens ende! Lad altid på 
min Stool, een findes af min Ætt Som me-
ener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER 
rætt. 
(kilde: Rytterskoletavlerne af Sigv. Ellkier-
Pedersen, Universitetsforlaget i Aarhus, 
1971). 
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Holger begynder at gå i skole i 
Jungshoved Skole 
Efter tre år i forskolen ved Roneklint 
Skov fortsatte Holger sin skolegang på 
Jungshoved Hovedskole i 1934. Da 1. 
april var en søndag, måtte han vente 
med at komme hen i sin nye skole til 
mandag 2. april. Det gjorde nu ikke 
Holger noget, for heller ikke på Jungs-
hoved Skole var han glad for at gå.  
Det var en plage, siger han den dag i 
dag. 

Holger og jeg havde aftalt, at vi skulle 
mødes på Jungshoved Skole 27.3. 12. 
kl. 10 for at tale om skolen og Holgers 
skolegang her.  

Da vi mødes på skolen, er det første 
Holger siger, at der altid er en helt sær-
lig lugt i en skole – en lugt, der 72 år 
efter at han er gået ud af skolen, stadig 
kan få ham til at gyse. 

Holger husker ikke ret meget fra sin 
skoletid om fagene og timerne. Det er 
mere alt det uden-
om, der har sat sig 
spor hos ham.  

Han fortæller om 
lærer Nørskovs 
grise, som han 

sommetider kunne få lov til at gå ud og 
fodre i skoletiden, og om lærer Nør-
skovs salonriffel, som altid lå oppe på 
et skab i skolestuen, indtil lærer Nør-
skov en dag lånte graverens båd og 
sejlede ud på Noret og dumpede gevæ-
ret. Vistnok fordi der var kommet nye 
våbenregler, som ikke tillod, at man var 
i besiddelse af sådan et våben – og nok 
slet ikke i en skolestue. 

Lærer Nørskov var skolens førstelærer. 
Holger var glad for Nørskov. Han var 
en god og retfærdig lærer. Lærer Nør-
skov var også kirkesanger. Holger hu-
sker, at lærer Nørskov en dag havde 
givet en dreng en eftersidning. Senere 
på dagen skulle Nørskov til en begra-
velse i kirken. Dernede kom han i tan-
ke om drengen der sad efter, og han 
ringede så hjem til Holgers forældre og 
bad dem om at gå over på skolen og 
give drengen fri. 

De to skolestuer havde hver en stor 
kakkelovn, som lærerne fyrede i med 
koks og kul. Hvis man var heldig, kun-
ne man få lov til at lave optændings-
brænde i skoletiden – Holger var tit 
heldig. Inden drengene gik hjem fra 
skole, hjalp de lærerne med at bære 
optændingsbrænde ind i klasselokaler-
ne.  
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Drengene sad i højre side og pigerne i 
venstre side i klasselokalet med ansig-
terne op mod lærer, kateder og tavle. 

På skolen fik de nu undervisning i nye 
fag bl.a. gymnastik. Uheldigvis var der 
efter få år gået svamp i gulvet i den nye 
gymnastiksal, hvilket betød, at man 
skulle færdes med stor forsigtighed i 
den og kun hoppe og springe på be-
stemte steder. 

Om eftermiddagen, når drengene hav-
de fået fri, var der nogle dage syskole 
for pigerne, husker Holger. 

Skoleåret gik den gang fra 1. april til 31. 
marts. Hvert skoleår blev afsluttet med 
en lille eksamen eller overhøring. Til 
stede ved overhøringen var præsten og 
skolekommissionen. Efter overhørin-
gen fik hver elev sin karakter. Herefter 
cyklede alle eleverne ned til slotsban-
ken med slikposer, som de havde købt 
i brugsen. 

På et tidspunkt havde Holger en lærer 
Petersen. Han kom fra Haldagerlille 
ved Fuglebjerg. Han var en rigtig bon-
dekarl, der var gået lige fra ploven til 
skolen. 

En dag var der en blikkenslager ude at 
arbejde på skolen. Han havde nogle 
gasflasker med. Ved siden af gasfla-
skerne lå en gastænder, som Holger og 
hans skolekammerat Otto lige skulle 
afprøve. Der sket ikke noget, men læ-
rer Petersen så, hvad de to drenge hav-
de gang i og gav dem hver en lussing, 
mens han holdt dem fast i håret. Da-
gen efter viste han hele klassen et bille-
de fra en stor gaseksplosion i Køben-
havn, så alle kunne se, hvor galt det 

kunne gå, hvis man legede med ild og 
gas. 

Dagligdagen i skolen kunne af og til 
byde på store, uforudsete oplevelser. 
Lærer Døssing havde en søn, der var 
flyver. Holger husker, at den unge 
Døssing en dag fløj ind over skolen i 
sin KZ-flyver, mens han vendte bun-
den i vejret på flyet (KZ var et fly der 
blev fremstillet af den danske flyfabrik 

Skandinavisk Aero Industri A/S, op-
rettet 1937 af Viggo Kramme og K.G. 
Zeuthen, heraf navnet KZ. Frem til 
1954 blev der fremstillet i alt 184 fly af 
ti forskellige typer). Kilde: Den store 
Danske.) 

(fortsætter i næste nummer) 
Knud Jacobsen, Stenstrup 

Artiklen er blevet til med oplys-
ninger fra: Næstved Museum og 
Lokalhistorisk arkiv i Præstø. 
Særlig tak til Holger Andersen, 
Bønsvig, museumsdirektør Palle 
Birk Hansen, Næstved og Erland 
Larsen, Præstø. 

KZ I Foto: Wikipedia 
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Æblechutney m.m. 

Denne opskrift passer perfekt til det 
smukke efterår, vi nu går i møde. Op-
skriften er skabt ud fra en herlig mad-
oplevelse, Per og Maja, der tidligere 
boede i Stavreby, havde haft på en 
restaurant i New York. ”Det var sådan 
en lækker æble-
chutney, der lige-
som var krydret 
med vist nok inge-
fær og kanel”, sag-
de Per meget 
henrykt. Jeg 
futtede straks 
hjemad og af-
prøvede ”kon-
ceptet” med ingefær-kanel-
æble-konstellationen, og wauu, 
sikke et resultat! 

Så her er en chutney, du kan lave af 
alverdens æbler, som måske ellers lig-
ger og rådner op på jorden. Brug den til 
stort set alle retter – om det er den klas-
siske grydestegte oksesteg med kartofler og 
sauce eller indiske kikærter i krydret 
karry – det er ganske vidunderligt. 

Æble-kanel-ingefær-chutney 
6 store æbler skåret i både 
1 løg i både 
evt. 1 frisk chili – eller efter smag – kan 
udelades 
1 dl æblejuice 
3 dl sukker 
Ca. 10 cm hel kanel 
Ca. 4 cm frisk, fintreven ingefær 
2 dl æbleeddike 
knivspids salt 

Læg alle ingredienserne i en gryde, og 
læg låg på. Lad æblerne mørne – det 
tager ca. 15 min. Tag låget af, skru ned 

for varmen, og lad væden langsomt 
reduceres, til chutneyen har 
en tyk konsistens. Skold og 

atamon-skyl et 
forrådsglas, og 
hæld chutneyen 
i. Luk låget, og 
lad den trække 
et par dage. Den 
kan også spises 
med det samme, 
men smagen 
modnes med 
tiden. 

Variation 
Eksperimentér gerne med tørrede frug-
ter, der koges med i chutneyen. Samt 
med lidt nellike og allehånde. Pærer er 
også gode at bruge. 

Stegte grønne tomater 
Har du drivhuset fyldt med grønne 
tomater, der ellers også ville gå til spil-
de, ja så prøv at skære dem i 2 cm tyk-
ke skiver. Vend skiverne i mel, der er 
krydret med dine yndlingskrydderier. 
Min yndlingsblanding p.t. er timian, 
cayennepeber, havsalt, knivspids frisk-
stødt spidskommen og korianderfrø. 
Steges på panden i god olivenolie, til de 
er gyldne på begge sider. Kan serveres 
til alle former for kød og fisk og er i 
øvrigt en glimrende substitut for kød. 

God appetit! 
Birgitte Escherich, Stavreby 
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JIF´s historie 1988-89 

Bestyrelsen konstituerede sig efter ge-
neralforsamlingen 26.1.88. Formand: 
Lise Jacobsen, næstformand: Tommy 
Petersen, kasserer: Margrethe Christen-
sen, sekretær: Lilla Hansen, øvrige 
medlemmer: Maja Vang, Preben Hen-
riksen, Lars Neerup, John Woodham 
og Toni Andersen. 

Bestyrelsesmøde 24.2.88. Der er blevet 
søgt om tøj fra Den Blå Avis, der var 
8000 ansøgere, 140 kunne få et sæt 
fodboldtrøjer, og der var vi imellem. Vi 
undersøger, om drenge junior må spille 
i det sæt, da det egentlig er skænket til 
herre senior. Sodavandsdiskoteket gav 
300 kr. i overskud. Fastelavnsfesten 
gav underskud, men der var god tilslut-
ning. Vi arbejder på at få en venskabs-
klub evt. i Jylland, det skulle især være 
for vores ungdomsafdeling. 

Bestyrelsesmøde 5.4.88. Lise orientere-
de om, hvor langt politiet var kommet 

med den hærværkssag, der har været på 
skolen – der er ingenting sket. Inge 
Hansen vil kontakte politiet igen. Der 
er sendt gave til Elly og Kurts sølvbryl-
lup og til Palle og Idas 25-års jubilæum. 
Vi er inviteret til et møde ang. indsam-
ling af genbrugsmaterialer i Præstø 
Kommune. Der er ønsker fremme om 

at få tider på Abildhøjsko-
len til volleyball – Lise 
snakker med Hans Olsen. 
Margrethe køber en penge-
kasse, der kan låses, og en 
elskrivemaskine. På næste 
møde nedsættes et jubilæ-
umsudvalg til vores 75-års 
jubilæum 2. december, der 
holdes lørdag 3. december. 
Pottemageren på Rødeled 
har 100-års jubilæum 21. 
april, vi sender en hilsen. 

Bestyrelsesmøde 12.4.88. 
Preben er stoppet i kio-
sken, der er lavet en midler-

tidig løsning frem til 15. maj.  

Bestyrelsesmøde 25.7.88. Pensionist-
foreningen har jubilæum 21. september 
i år. Reception i forsamlingshuset. Vi 
sender en hilsen. Konkurrence i klub-
bladet: Tegn JIF's klubflag – præmie: 1 
fl. Gl. Dansk. Toni skaffer en fryser til 
kiosken + kogeplader. Nye priser: Øl 
10 kr. vand 5 kr. 

Sommerstævne 6.8.1988. Indkøb 
(forbrug): Margrethe: 35 kg kartoffelsa-
lat (20) og 14 poser flutes (10). Lise: 
Kinakål, tomater, grøn peber, dressing, 
løg og agurker. Tommy og John: 12 

Damehold 1987-88. Billede udlånt af Lilla Hansen 
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fustager øl (6), 25 ks. Tuborg (20), 5 ks. 
Hof (3), 10 ks. vand (10), 35 fl. hvidvin 
(24) og 4 fl. rødvin (kunne have solgt 
flere). Toni: 20 kg pølser (13), 400 brød 
(275), 5 kg ketchup, 5 kg sennep (ca. 
halvdelen af hver), 60 stk. Kæmpe 
Eskimo (14), 60 stk. Blyanter (19 stk.), 
40 stk. Orangutang (16), 72 stk. Filur 
(8), 30 stk. Kungfu (11), 36 stk. Fri-
spark (7), 30 stk. Københavnerstang 
(28), 28 stk. Brun Cornetto (12). Lilla: 

Servietter, lys, paptallerkner, duge, krus 
og kaffe. John: Presenninger. Lise: Pla-
kater, annoncer og avis. Lars: 150 stole 
og borde dertil. Maja: Slik til kiosk 
(udsolgt), 6x10 Prince, 5x20 Prince og 
5x20 Cecil (udsolgt). Telt, borddæk-
ning, boder osv. laves fredag aften. 
Oprydning søndag kl. 10.00. Stævnet 
gav 789 kr. i overskud. 

Møde 11.8.88. Der blev nedsat et ud-
valg, som tager kiosken året ud. 

Bestyrelsesmøde 26.9.88. Årets JIF'er: 
Kurt Hansen. Årets idrætsudøver: Mi-
chael Azhilles. Helle er vendt tilbage til 
bestyrelsen, så Maja træder ud. Toni 
henter vores mikroovn og toastmaster 
hos kriminalpolitiet i Roskilde. De har 
ringet til Margrethe og sagt, at de har 
fundet vores ting, som blev stjålet fra 
klubhuset – alt var i orden, også 82 
toast. Lysanlægget er i stykker – ma-
sterne skal lægges ned.  

Møde 9.10.88. Præstø 
Idrætsforening har 90-
års jubilæum 14. okto-
ber med reception på 
Præstø Rådhus. Lise 
bestiller en sammen-
plantning til max. 200 
kr. i farverne rød og 
hvid. Kloakering i 
Jungshoved, der skal 
være møde 13. oktober. 
John tager med. Vi skal 
selv betale 19.300 kr. 

Jubilæum 3.12.88. Mor-
genmadsreception kl. 
9.00-11.00 i klubhuset. 
Udstilling af gamle bille-
der. Idræt for sjov i 

gymnastiksalen. Aftenfest kl. 18.00, 
middag i forsamlingshuset, kold fiske-
anretning, helstegt oksehøjreb m/
tilbehør og svesketrifli. Vin: 2 gange 
under forretten, 3 gange under hoved-
retten, en gang under desserten. Pris 
140 kr. pr. person og børn u/16 år 80 
kr. 

Bestyrelsesmøde 21.11.88. Jubilæet: 
Der er ca. 80 tilmeldte til spisningen. 
Superland giver 200 stk. morgenbrød, 

Puslingehold 1988-89. Trænere Mette Madsen og Lilla Hansen.  
Billedet udlånt af Mona Nielsen. 
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og Torben Sørensen giver 100 stk. wie-
nerbrød. Fie laver kransekage til 80-100 
stk. Lise har syet duge. 

Møde 19.1.89. Vi vil søge om tennisba-
ne og fodboldbane. 

Generalforsamling 30.1.89. 22 frem-
mødte med bestyrelsen. Formanden 
Lise Jacobsen bød velkommen og star-
tede med at suspendere mødet i 5 min., 
da bestyrelsen gerne ville være vært ved 
1 øl og 1 Gl. Dansk, da vi havde fået 
flere flasker ved vort jubilæum.  

Bestyrelsesmøde 8.5.89. Vi har fået 
svar fra kommunen om brug af skolen. 
Vi skal lave en styringsgruppe. Men da 
byrådet ikke har taget stilling til, hvad 
de vil med bygningerne endnu, ved vi 
faktisk intet. Lise Jacobsen melder sig 
til styringsgruppen. Svend Christian har 
fået en opmærksomhed fra JIF, han 
har brækket benet to steder. Vi har 
startet håndbold for sjov. Hanne Mad-
sen, Erik Jørgensen og Mogens Jacob-
sen vil gerne stå for træningen. 45 del-
tog i kondituren. Vi sender en buket til 
Tonny på Rigshospitalet. 

Bestyrelsesmøde 13.6.89. Toni har væ-
ret til haludvalgsmøde. Der bliver ikke 
gjort rent i hallen i vinter pga., at kom-
munen skal spare. Forslaget er ikke 
godkendt. Ida vil gerne træne pensio-
nistgymnastik til vinter. Toni har bestilt 
telt til sommerstævnet hos Kastrup 
Idrætsforening, vi skal selv hente og 
bringe det, det koster 1000 kr. Præmier: 
Senior og junior spiller om pokaler. 
Damer om en kasse øl. Drenge, lilleput 
og puslinge får sodavand, hvis de vin-
der og is, hvis de taber. 

Bestyrelsesmøde 26.9.89. Søn-
dag delte vi sparepærer ud for 
SEAS, det gav 2325 kr. Regnin-
gen for kloakkerne 19.300 kr., vi 
skal søge kommunen om til-
skud. Fodboldafslutning 21.10., 
der skal købes kurve til Ebba 
Hansen og Poul Anker Peter-
sen, vin til Hans Hansen, Mona 
Petersen, Jette Jørgensen, Betina 
Petersen og Mette Woodham. 
Årets JIF'er: Maja Vang. Årets 
idrætsudøver: René Hansen. 

Bestyrelsesmøde 7.12.89. Afspændings-
holdet fra LOF har bedt om at låne 
klubhuset. Vi har sagt nej, da vi ikke 
kan gøre rent hele vinteren + udgifter 
til lys og varme. Lise snakker om, at vi 
skal til at lave en bedre form for træ-
nerpleje. Vi kunne fx starte med at 
invitere til en træneraften før sæson-
start. Vi melder os ind i Radio Valde i 
1990 og vil prøve at annoncere der-
igennem. Lilla stopper med klubbladet, 
Jane vil gerne fortsætte, men vil have 
en hjælper. 

Erland Larsen 

Mix springhold 1988-89. Trænere Kirsten og Ole Møller 
Madsen.. Billede udlånt af Mona Nielsen. 
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Danmark har ca.  7.300 km kyst. Man-
ge af disse kyster har i århundreder 
været strandenge, som bl.a. kendeteg-
ner de danske kyster. Strandenge er 

opstået som følge af afgræsning eller 
høslæt nær kysten på flade og lavtlig-
gende arealer, der jævnligt oversvøm-
mes af saltvand. På strandengen vokser 
derfor mange specielle og sjældne plan-
ter, der kun findes her, da de tåler salt-
vand. På strandenge er der også et rigt 
fugleliv.  

Fra omkring midten af 1900-tallet 
mindskedes antallet af strandenge dra-
stisk, da græsning og høslæt mange 
steder ophørte inden for landbruget, da 
det ikke længere var rentabelt. Strand-
engene groede til, og netop tilgroning 
var den væsentligste trussel mod 
strandengene, der så ændrede sig til 

sumpenge med siv, tagrør og krat. 

For at bevare strandengene som natur-
type indførte man i naturbeskyttelseslo-
ven regler for naturpleje, med græsning 

og klipning af 
strandengene. Na-
turpleje skal for-
stås som et middel 
til at fastholde eller 
vende tilbage til en 
bestemt naturtil-
stand, og i begre-
bet ligger et aktivt 
element af menne-
skelig indgriben 
eller påvirkning. 

I sommerhusom-
rådet Fyrvang og 
Fyrgården her i 
Bønsvig, der hvor 
Fyrrevænget og 

Egevænget fører ned til stranden, var 
vores strandareal tilgroet med tagrør, 
og arealet lå hen som uanvendelig sum-
peng, ofte overskyllet med ålegræs, der 
lå og rådnede i sivene.  

Efter lange debatter i grundejerforenin-
gerne (vi vil jo alle sammen gerne prø-
ve noget nyt, bare det ikke forandrer 
noget) endte det med, at vi ville reetab-
lere strandengen i vores sommerhus-
område, fra sumpeng til en mere an-
vendelig og pænere strandeng. Vi tog 
kontakt til kommunen og fik stor hjælp 
af driftsplanlægger Stefan Skov fra 
kommunens natursekretariat. Herfra 
fik vi vejledning i, hvordan vi skulle 
foretage naturplejen med klipning af 

Fra sumpeng tilbage til strandeng 

Sumpeng  
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strandengen, da mulighederne for at 
sætte kvæg på afgræsning (med elek-
trisk hegn) ikke lige ville være den mest 
hensigtsmæssige 
løsning for os.  

Samtidig viste det 
sig, at ålegræs 
mange steder i 
landet var ved at 
uddø. Ålegræs 
bruges bl.a. til iso-
lering af huse og til 
kompost, men 
også til tagdække, 
som fx på de gam-
le Læsøhuse. Net-
op Læsø havde en 
akut mangel på 
ålegræs. Ved at 
k l ippe vores 
strandeng, undgik vi, at sivene stod 
som et ”hegn” langs kysten og fik åle-
græsset til at ligge i vandkanten og råd-

ne. Vi fik et jævnt, fladt strandareal, 
som ålegræsset kunne ”rulle” op på og 
lægge sig i en lang ”pølse”. Vi kunne så 

samle ålegræsset op og sælge det til 
genanvendelse, hvilket kunne bidrage 
til at dække omkostningerne til natur-

plejen. Ja faktisk 
er tang fra vores 
strandeng blevet 
transporteret helt 
til Læsø og ligger i 
dag på disse Læsø
-hustage. Det skal 
dog siges, at ikke 
alt tang er anven-
deligt, fx er tang, 
der kommer op i 
det sene efterår, 
ikke anvendeligt, 
men det ålegræs, 
der findes i Bøge-
strømmen, er 
faktisk af en me-

Klipning af strandeng 

Reetableret strandeng 
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JUNGSHOVED SKOLE 

SØNDAG 18. NOVEMBER KL. 11.00 
FORTÆLLEDAG FOR BØRN 

BØRNENE SKABER SELV FORTÆLLINGEN 

BØRNENE FÅR ET KORT OPLÆG OM, HVOR 
HISTORIEN FOREGÅR, MENS JOPIE TEGNER 
EN ILLUSTRATION PÅ TAVLEN.  
HEREFTER DIGTER DE SELV  PÅ SKIFT DET 
VIDERE FORLØB,  SOM BLIVER TIL NYE TEG-
NINGER. 
INGEN VED, HVORDAN DET HELE ENDER 
MED HISTORIEN ELLER MED TEGNINGERNE, 
FOR JOPIE TEGNER KUN DET, BØRNENE 
SELV FORTÆLLER. 

KOM OG VÆR MED! 
OG HUSK AT TAGE MED:  

EN KÆMPESTOR LOMME FULD AF FANTASI! 

get fin kvalitet.  

Etablering af en strandeng gøres ikke 
på et år, det vil tage flere år at føre til-
standene tilbage, som de var tidligere. 

Men til forskel fra 
den tilgroede og 
uanvendelige sum-
peng, vi havde, har 
vi fået etableret en 
flot og anvendelig 
strandeng, hvor ny 
flora er ved at 
dannes. Man kan 
færdes på strand-
engen, børn kan 
komme til vand-
kanten med et 
fiskenet og også 
opleve den del af 
de danske kyster.  

Kim Ræv Rasmussen, 
Formand for grundejerforeningen Fyrvang 

Læsøhuse med ålegræs-tage  
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Roneklint Fyr – fra fyrtårn til fjordpost 

Ved Roneklint Fyr 
og Skanse kan du i 
det gamle fyrtårn 
opleve en lille ud-
stilling, som for 
nyligt er åbnet, om 
stedets natur og 
ku l t u r h i s to r i e . 
Øverst oppe i fyr-
tårnet er der et pa-
norama, der viser 
en batalje fra Eng-
landskrigene. Ne-
denunder er der 
madpakkerum, en 
informationstavle 
og en bænk med 
udsigt fra fyrtårnet ud over fjordland-
skabet. Udsmykningen er udarbejdet af 
billedkunstner og illustrator Charlotte 
Clante.  

En film på YouTube viser Charlotte 
Clante på arbejde i 
Roneklint Fyr. Fil-
men er akkompag-
neret af musik og 
slutter af med orde-
ne ”Roneklint – et 
besøg værd”. Og 
stedet er helt sik-
kert værd at besøge 
enten til fods, på 
cykel eller i bil. Fra 
fyrtårnet er der 
udsigt over fjorden 
og mulighed for at 
nyde madpakken i 
læ på nye bænke. I 

tårnet er der en kikkert, og det er et 
godt sted at se på fugletræk både forår 
og efterår. Fra april til oktober kan du 
bl.a. se verdensmesteren i fugletræk, 
havternen. Om vinteren når den helt 

Udsnit af panorama. Udarbejdet af Charlotte Clante  

Roneklint Fyr med ny udstilling åbnet i sommeren 2012  
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ned til Antarktis og om sommeren til 
ynglelokaliteterne på Island og Grøn-
land. Ofte kan du se havørne svæve 
over Præstø Fjord.   

Stedet rummer en spændende historie, 
som du kan læse mere om i fyrtårnet, 
hvor der er en lokalfolder om Rone-
klint Skanse samt et eksemplar af bo-
gen ”Fra fæste til fritid” om Jungsho-
ved og Roneklint, som du kan bladre i. 
Ved skanseanlægget er der opstillet en 
informationstavle om fortidsmindet. 
De græsklædte volde er et fredet for-
tidsminde, og du kan finde mere infor-
mation om Roneklint Skanse på 
www.fortidsmindeguide.dk, hvor også 
andre fortidsminder i Vordingborg 
Kommune er beskrevet. Skansen be-
står af et firesidet voldanlæg med en 
spidsgrav omkring. Oprindeligt har der 
stået palisadestolper om-
kring. Batteriet var i 
funktion i seks år (1808-
1814).  

Roneklint Skanse blev 
opført i 1808 i forbindel-
se med Englandskrigene 
(1801-1814). Skanser 
som den ved Roneklint 
blev opført på strategiske 
steder i Danmark og 
Sydnorge og skulle be-
skytte vigtige havne og 
sejlruter for den inden-
rigske skibstrafik. Skanse-
anlæggene opererede sammen med 
kanonbåde mod engelske orlogsskibe. 
Skansen ved Roneklint tjente sammen 
med en tilsvarende ”makkerskanse” 6 
km mod nord ved Strandegård til for-

svar af områdets åbne kyst samt ikke 
mindst det smalle sejlløb ind til Præstø.  

Roneklint Fyr er etableret i 1894 og 
bestod oprindeligt af tre fyr - to forfyr 
og et bagfyr, som viste en sikker sejlru-
te gennem det vanskelige farvand. 
Bagfyret var den gittermast, der står 
mod syd i Roneklint By. Fyret er nu 
nedlagt og fyrtårnet overgået til Vor-
dingborg Kommune.      

Gå på opdagelse rundt om 
Præstø Fjord 
Den nye udsmykning og faciliteterne 
ved Roneklint Fyr er en del af projektet 
”Naturrum Præstø Fjord”, som blev 
indviet 13. maj 2012. Formålet med 
projektet har været at udvikle steder 
langs fjorden, som er åbne for alle og 
egner sig til ophold og oplevelse.  

Med projekt ”'Naturrum Præstø 
Fjord” formidles natur og kultur om-
kring fjorden gennem et samarbejde 
mellem lodsejerne og Faxe, Vording-

Borde-bænke ved fjordposterne 
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borg og Næstved kommuner. En ræk-
ke interesseorganisationer, kunstnere 
og frivillige har bidraget til at gøre for-
midlingsposterne levende, attraktive og 
smukke. En række fonde har bidraget 
til projektet.   

”Naturrum Præstø Fjord” består af 
otte såkaldte fjordposter langs fjorden, 
hvor såvel natur som kultur og land-
skab kan opleves. Fjordposterne binder 
projektet sammen og er genkendelige – 
de har form som bundgarnspæle, der 
står til tørre mod hinanden (stagkroner) 
og med en informationstavle i midten. 
Ved Roneklint Skanse er der ikke en 
fjordpost med form som bundgarns-
pæle. I stedet er en informationstavle 
placeret nederst i fyrtårnet. Borde-
bænke har også et genkendeligt udtryk, 
hvor bordene er udformet som stæv-
nen på et skib, mens hullerne i ryglænet 
på bænkene skal minde om de gamle 
ålekister, som fiskerne opbevarede ål i.       

”Naturrum Præstø 
Fjord” giver mulighed 
for ly og læ i kreative 
rammer og formidler 
fjordlandskabet og dets 
historie. På Feddet i 
Faxe Kommune kan 
du opleve fugletårnet 
på spidsen af Feddet, 
en gammel betonbåd 
og et fiskerhus, der 
rummer en udstilling 
om Præstø Fjord og 
livet som fjordfisker. 
Ved Skt. Peders Kapel i 
Næstved Kommune 

kan du se ud over fjorden i den faste 
kikkert, og tæt derved er der landings-
plads for kano og kajak. I Vordingborg 
Kommune er der tre fjordposter, et 
udsigtspunkt ved Even med fast kik-
kert, bålplads og borde/bænke, en ser-
vicebygning ved Præstø Strand med en 
udstilling om livet i fjorden, madpakke-
rum og grejbank. Og endelig formid-
lingsposten ved Roneklint Fyr.  

Du kan også hente historier om Præstø 
Fjord via mobiltelefonen til almindelig 
opkaldstakst og se filmklip om fjorden 
på mobil via Bluetooth. Der er en film 
til hver årstid, og tjenesten er gratis.   

Så tag en tur rundt om Præstø Fjord, 
og gå på opdagelse ved de otte fjordpo-
ster. God tur!   

Elise Steen Hvelplund, 
Naturvejleder, Vordingborg Kommune 

Servicebygning og fjordpost ved Præstø Strand.  
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Dette er titlen på en bog, som lige er 
udkommet. Bag bogen står lokalhistori-
keren Ole Pilegaard Hansen, Fens-
mark. 

Ole Pilegaard Hansen vil sikkert være 
mange af læserne bekendt, da han flere 
gange har skrevet artikler til dette blad, 
og han har nu også udgivet en bog.  I 
bogen fortæller Ole Pilegaard Hansen 

om sit barndoms- og ungdomsliv i 
tiden 1944-1963. Beretningen strækker 
sig fra Åside mellem Præstø og Næst-
ved, over Silkeborg til Jungshoved og 
Møn. Det er glædeligt, at Jungshoved 
med endnu en bogudgivelse får beskre-
vet en del af sin historie. Ole Pilgaard 
Hansens far var 2. lærer på Jungshoved 
Skole i perioden 1951–55. Cirka en 

fjerdedel af bogen er koncen-
treret om tiden på Jungsho-
ved. Forfatteren fortæller her 
om store og små oplevelser fra 
hjemmet i Jungshoved, om 
skolegangen i forskolen i 
Stenstrup og i Præstø Skole på 
Klosternakken.  Desuden 
rummer bogen en række for-
tællinger om forfatterens ople-
velser sammen med familien 
og kammeraterne. Mange af 
bladets læsere vil kunne gen-
kende flere af de personer og 
sjove oplevelser, som Ole Pile-
gaard Hansen skriver om. Bo-
gen tegner desuden et fint, lille 
tidsbillede af livet på Jungsho-
ved i fem af efterkrigsårene set 
fra barnehøjde. Bogen, som er 
på godt 200 sider, kan købes i 
Præstø Boghandel. 

Knud Jacobsen, Stenstrup 

 ”En beskyttet verden – en fortælling om barndommen 
som jeg (delvis) erindrer den” 

På omslaget er et billede af forfatteren sammen med sin mor 
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GUDSTJENESTER 

Onsdag 19. sep. Kl. 19.30. Studiekreds. Allerslev præstegård 

Lør.-Søn. 22.-23.  sep. Kl. 9.00. Traktortræk 

Fredag 28. sep. Kl 18.00. Pensionistforeningens høstfest 

Mandag 1. okt. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil i Forsamlingshuset 

Tirsdag 2. okt. Kl. 13.30. Pensionistforeningen starter Hyggeeftermiddage  

Tirsdag 2. okt. Kl. 19.00. Borgermøde i lokalrådet. Jungshoved Skole 

Torsdag 4. okt. Kl. 9.30. Pensionistgymnastik.. Jungshoved Skole 

Torsdag 11. okt. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub. Jungshoved Skole 

Fredag 12. okt. Kl. 20.00. Foredrag i Jungshoved Skole om Sumatra 

Lørdag 13. okt. Kl. 9.00. Sogneudflugt til Frederiksborg Slot 

Tirsdag 23. okt. Kl. 19.00. Dagligstuekoncert med MC. Hansen. Jungshoved Skole 

Onsdag 24. okt. Kl. 19.30. Studiekreds. Allerslev præstegård 

Tirsdag 30. okt. Kl. 19.30. Allehelgenskoncert. Jungshoved Kirke 

Mandag 5. nov. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil i Forsamlingshuset  

Torsdag 8. nov. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub. Jungshoved Skole 

Mandag 12. nov. Kl. 18.45. Foreningen Nordens skumringsaften. Jungshoved Skole 

Tirsdag 13. nov. Kl. 19.30-ca. 21.00. Syng sammen. Jungshoved Skole 

Søndag 18. nov. Kl. 11.00. Fortælledag for børn. Jungshoved Skole 

Mandag 19. nov. Kl. 19.00. Borgermøde i lokalrådet. Jungshoved Skole  

Tirsdag 20. nov. Kl. 19.30. Foredrag om Marie Grubbe. Rejsestalden 

Onsdag 21. nov. Kl. 19.30. Studiekreds. Allerslev præstegård 

Torsdag 29. nov. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub. Jungshoved Skole 

Lør.-Søn. 1.-2. dec. Kl.  10-15. Julemarked. Jungshoved Skole  

Mandag 3. dec. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil i Forsamlingshuset  

Tirsdag 4. dec. Kl. 15.00. Julehygge i Allerslev præstegård 

Onsdag 12. dec. KL. 19.00. De ni læsninger. Allerslev Kirke 

  Jungshoved Allerslev 
Søndag 16. sep. 10.30 Høstgudstjeneste 9.00 

Søndag 23. sep. 9.00 10.30 

Søndag 30. sep. 10.30 Ingen 

Søndag 7. okt. Ingen 10.30 

Torsdag 11. okt.   19.00 Indskrivning af konfirmander 

Søndag 14. okt. 10.30 Ingen 

Søndag 21. okt. Ingen 9.00 Jesper Blomgren 

Søndag 28. okt. 9.00 + morgenmad 10.30 

Søndag 4. nov. 10.30 19.00 

Søndag 11. nov. 10.30 9.00 + morgenmad 

Søndag 18. nov. 9.00 (vikar) Ingen 

Søndag 25. nov. Ingen 10.30 

Søndag 2. dec. 10.30 14.00 Skrift om Allerslev Kirke 

Søndag 9. dec. 10.30 Ingen 

Søndag 16. dec. Ingen  9.00 Jesper Blomgren 


