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Kære læser, 
Sommeren 2013 bliver en af de somre, 
der vil blive husket for et eventyrligt fint 
dansk sommervejr. Sol og næsten ingen 
regn. Masser af jordbær, is, badeture, 
dagtemperaturer flere dage helt op til 30 
grader og også en enkelt tropenat, hvor 
temperaturen ikke kom under 20 grader 
om natten. Jungshoveds mange som-
merhuse har været fulde af liv i hele 
ferien, og mange turister fra flere dele af 
verden har nydt den dejlige sommer på 
Jungshoved. 

Sommeren på Jungshoved 2013 vil også 
blive husket for JIF’s fine og impone-
rende 100-års jubilæum. De, der har 
fulgt Erland Larsens artikler her i bladet 
om JIF’s historie, vil vide, at det aldrig 
har været en given ting, at vi skulle have 
en idrætsforening her på Jungshoved. 
Tiderne har mange gange været svære, 
og kun fordi der altid gennem de 100 år 
har været folk på Jungshoved, der var 
villige til at yde en ekstra indsats, ikke 
for dem selv, ikke for egen vindings 
skyld, men for fællesskabets og idræt-
tens skyld, så har foreningen overlevet. 
Flot! Ellers har sommeren budt på for-
samlingshusets årlige og succesrige lop-

pemarked, havnefest i Stavreby, Strand-
jagtforeningens tur til Degneholmen, 
H.C. Andersens Verden i Skovhuse, 
Holger Andersen og Søren Ryge på 
DR1, høslæt i Smidstrup, et aflyst sankt-
hansbål ved kirken, sankthansmiddag på 
Jungshoved Præstegård og på Jungsho-
ved Kro, loppemarked i Stavreby og 
sikkert en hel række grillfester rundt om 
i de små haver. 

Nu kommer efteråret med flere inden-
dørs aktiviteter. Alle på Jungshoved 
modtager sammen med dette blad også 
hæftet, ”Det sker i vinter 2013/14”, 
med en lang række gode tilbud om akti-
viteter og samvær. Desuden kan man 
også glæde sig til fine arrangementer i 
kirken, Rejsestalden og forsamlingshu-
set. Igen i år afholder JIF traktortræk på 
stadion, og 19. november er der kom-
munevalg. Alt dette, og meget mere, 
kan man læse om inde i bladet.  

Skrivelysten har været så stor i dette 
nummer, at der først bliver plads til den 
lovede Jungshovedvise i næste nummer. 

Vi ønsker alle et rigtigt godt efterår. 
Redaktionen    

KONTAKT: 
Jungshoved Lokalråd Gerda Silke Holm  21 80 92 05 
Jungshoved Menighedsråd Mai-Britt Bille  22 41 92 17  
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 Kia og Rudy Andersen 55 99 90 56 
Sognets hjemmeside www.jungshovedkirke.dk 

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

http://www.jungshovedkirke.dk/
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Den 14. juli holdt Jungshoved Høslæt-
laug sit årlige arrangement ved Øen 
Smidstrup. Otte friske folk var mødt 
op, og de fik igen i år slået det område, 
som hvert forår dækkes af et efterhån-
den stort antal Majgøgeurt. For at sikre 
en fortsat bestand af denne fine orki-
déart er det nødvendigt at området 
afgræsses eller bliver slået. Engen er 
ejet af Torben Dinesen, Gøngegården, 
som velvilligt giver lelauget mulighed 
for at svinge leen, så vi alle kan få glæde 
af det smukke syn af denne fredede 
plante om foråret. 

*** 
Bladet JUNGSHOVED var glad for at 
kunne deltage i JIF’s flotte reception i 
klubhuset 22. juni i anledning af for-
eningens 100-års jubilæum. På bladets 

vegne medbragte vi et gavekort til for-
eningen. 

*** 
Mange har sikkert haft glæde af at se 
traner flyve hen over Jungshoved i 
foråret – og måske også fået lidt hold i 
nakken af at kikke opad. Det slap Han-
ne Rasmussen, Duevangen for. Hun så 
disse traner spankulere rundt på Jungs-
hovedgårdens marker i det sene forår, 
og nåede også at få taget dette billede af 
dem . 

*** 
I dette forår har der været en livlig akti-
vitet på Skovhusevej 26. Her er der 
blevet opbygget en fantastisk H. C. 
Andersens Verden – en teaterpark. Bag 
den står ægteparret Tanja og Birger 
Bovin og en række ildsjæle. Hele juli 
måned har der været forestillinger med 
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Den grimme ælling, Svinedrengen og 
Fyrtøjet samt en lang række andre akti-
viteter. Omkring 1400 børn og voksne 
har besøgt stedet i juli måned. I skoler-
nes efterårsferie og i december måned 
vil der igen være åbent i teaterparken. 
Se nærmere på:  

www.hcandersensverden.dk 

*** 
Birgitte Escherich fra Nakkegården i 
Stavreby har i maj måned åbnet sit flot-

te MadMarked på havnen i Præstø. 
Birgitte har lovet at være gæstekok i 
spiseklubben på Jungshoved skole 21. 
november. 

*** 
Kort før sankthansaften nedlagde kul-
turstyrelsen forbud mod, at der blev 
afbrændt et bål på slotsbanken ved 
Jungshoved Kirke. Hermed blev en 
omkring 50-årig tradition stoppet. Vi 
må håbe, at der igen bliver mulighed 
for at fejre sankthans ved Jungshoved 
Kirke eller et andet sted på Jungshoved 
næste år. 

*** 
Udsendelsen med Holger Andersen og 
Søren Ryge Petersen blev ikke som 
lovet i sidste nummer sendt 25. juli, 
men blev skubbet til 8. august. Det var 
en fornøjelse at se, hvor fint et portræt 
udsendelsen tegnede af Holger, som 
har passet sit arbejde og den daglige 
dont med en indsigt og klogskab, man 
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godt kan lære noget af. Det var en fin 
og respektfuld udsendelse, Søren Ryge 
havde lavet. Holger mener jo normalt, 
at tv er spild af tid og penge, men efter 
udsendelsen kunne han dog ikke lade 
være med at konstatere,”… at det her 
var nu ret godt ”. 

Udsendelsen ”Holger Lillebil” blev ifølge tvm. 
gallup.dk set af 618.000 seere. Udsendelsen 
fik vurderingen 4,4 hvor 5 er det højeste. 

*** 

Man kan også få noget ud af at kikke 
nedad. En tidlig morgen tegnede disse 
fine silhuetter sig på den grå asfalt . 

*** 

Efter at Brugsen blev lukket, har der 
heldigvis vist sig andre muligheder for 
at handle på Jungshoved. Her på Hov-
marken og Stavreby Strandvej er der 
dukket nye boder op . 

Knud Jacobsen 

Jungshoved Forsamlingshus søger ny vært/

nøgleperson pr. 1. oktober. 

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til 

Gurli Torstensson tlf. 55 99 94 37 

el. Morten Larsen 24 62 75 57 
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Så er det snart slut med udlejningen af 
skolen for i år. Derfor bliver det lettere 
at låne bøger i skolens bogsamling. Der 
kommer stadig bøger ind, der spænder 
fra børnebøger til biografier. 

Vi vil godt anbefale et par gode læseop-
levelser: 

Skønlitteratur: 
”Prinsesserne” er skrevet af Anne Ma-
rie Løn og udkom i 1997. 

Bogen skildrer to 
vendsysselske 
proprietærdøtre, 
der følges fra 
1923 til midt i 
1980erne. Val-
borg er den vilje-
stærke. Violet er 
den lidt naive og 
charmerende. 

Døtrene er tilsy-
neladende født 

til et liv i rigdom og lykke. Men alt bli-
ver ikke lutter idyl. Med forældrenes 
død slutter festen. Søstrene driver der-
efter tilsammen den store gård. Val-
borg overtager styret af gården og tvin-
ger søsteren til at opgive sit giftermål. 
Langsomt forvandles de smukke døtre 
til tjenestepiger og forkarle. En sælsom 
historie rulles op i bogen, hvis realisme 
er både ram og robust. Under det hele 
lurer hemmeligheden om mændene i 
deres liv, som de end ikke tør afsløre 

for hinanden. ”Prinsesserne” giver et 
detaljeret kulturbillede af et liv på lan-
det. En fantastisk historie om skæbner, 
trofasthed og forfald. En stor læseople-
velse. Bogen er spundet over et auten-
tisk stof, nemlig den triste forfaldshi-
storie om to proprietærdøtre fra Vrå. 

Faglitteratur: 
Er du nysgerrig efter at vide, hvordan 
man dyrker økologiske grøntsager, får 

du her anvisnin-
ger både på, 
hvordan man 
dyrker, anlægger 
og komposterer. 
Der gives eksem-
pler på dyrk-
ningsplan, sæd-
skifte og blan-
dingskulturer. 

Alle havens 
grøntsager gen-
nemgås med råd 
om både dyrk-

ning og opbevaring. Selv om bogen er 
fra 1985, kan man godt hente inspirati-
on til sin egen nyttehave. 

Vil du anbefale en bog fra bogsamlin-
gen, er du velkommen til at skrive til: 
torbenstadenielsen@gmail.com 
eller anneokholm@mail.dk. 

Torben Stade Nielsen 
og Anne Okholm 

Bogsamlingen på Jungshoved Skole 
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Her er et lille referat fra vores projekt 
Loppemarked i Jungshoved Forsam-
lingshus! Egentlig kunne jeg bare skri-
ve: VI GJORDE DET IGEN!! Men 
det er lidt "fesent". Selvom der snart er 
loppemarked hver dag alle vegne, er 
det utroligt, det kan lade sig gøre. 

Som vanligt har vi været ude efter 
"lopper" alle vegne i årets løb. Dem har 
vi så opmagasineret i "Hestestalden" 
samt ovre hos Inger og søn Morten 
Bjerre. Ugen før vores loppemarked 
startede vi op med teltopsætning og fik 
et overblik over, hvad vi 
egentlig havde af ting. Jeg selv 
startede med at kvaje mig ved 
at møde op med varme baje-
re. Det faldt bestemt ikke i 
god jord. Undskyld – det hå-
ber jeg ikke, vi skal udsættes 
for en anden gang! I år så det 
noget sølle ud med "lopper" i 
starten, men jeg skal lige love 
for, at det tog fart i ugens løb, 
så allerede torsdag lignede det 

vores sædvanlige loppemar-
ked. I år fik vi sandelig også 
styr på, hvor og hvad telt de 
forskellige ting skulle ind i. 
Det sørgede "Lille Lene" for 
med teltnumre og tavler, så 
der ikke var tvivl om, hvor de 
forskellige ting skulle være. Så 
hun er valgt til logistikchef – 
lækkert! Vi havde ikke de 
dyre og specielle ting, så vo-
res auktion hang i en tynd 

tråd. 

Lørdag morgen startede vi op med det 
flotteste vejr. Vi begyndte med mor-
genmaden, der var sponsoreret af 
Jungshovedtømreren, Ole. Allerede kl. 
lidt over 8 stod de første købere her. 
Og kl. 9 blev snoren klippet over, og 
folk stormede ind – man skulle passe 
på ikke at blive rendt ned. Vores parke-
ringsvagter havde som sædvanlig travlt 
med at få styr på de parkerende. Der 
stod biler helt op til Stenstrup. 

Nyt fra Jungshoved Forsamlingshus 
Loppemarked, lørdag 13. juli, 2013 
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I løbet af formiddagen var der fuld 
gang i udskænkningen. Det stod vogn-
mand Erik og Mogens Prip for, og ved 
middagstid kunne man købe de dejlig-
ste flæskestegssandwich samt haps-
dogs, som blev lavet af Kurt og Tine. 
Selvom vi ikke havde det store til vores 
auktion, fik vi alligevel stablet nogle 
ting på benene. Og det gav et fint af-
kast. Som sædvanlig startede vi vores 
"Poseræs" en halv time før kl. 14. Det 
går ud på, at man køber en plastikpose 
til 30 kr. Derefter prøver man på at få 
stoppet så meget ned i den som muligt. 
Sjovt, sjovt!!  Efter kl. 14 kom Røde 
Kors og Iban Import fra Stege og tog 
sig af næsten alle de sidste ting, så op-
rydningen var egentlig nem at komme 
over i år. Tine og jeg var heldige med at 

købe nogle fine, gamle stole. Først 
købte Tine dem af Ole, og derefter 
købte jeg de samme stole af Mogens. 
Men det betyder ikke det store, bare 
det går til et godt formål! I år kan vi 
prale med at have solgt for små 48.000 
kr. Swipstikket blev vundet af Tine, det 
heldige asen! Så hun måtte også gi’ en 
omgang. Aftensmaden, som hele ar-
bejdsholdet fik, kom fra Majas køkken 
i Viemose. Super god mad. Og jeg tror 
ikke, der var nogen, der gik tørstige i 
seng. 

Det var et lille udpluk fra vores loppe-
marked. Til sidst vil jeg sige tusind tak 
til alle, som hjalp! Uden jer kan det her 
slet ikke lade sig gøre! 

Med venlig hilsen, 
Morten Larsen  

Kære spidskandidater i Vordingborg Kommu-
ne,  

Som de fleste af jer nok ved, udgiver vi på 
Jungshoved, fire gange om året, et blad 
JUNGSHOVED, som læses af alle i 
Jungshoved sogn og lokalrådsområdet. 

Da der er valg til kommunalbestyrelsen i år, 
vil vi gerne give alle spidskandidater lejlighed til 
at komme til orde i september nummeret. Det, 
vi indbyder til, er med max. 200 ord at give 
jeres bud på udviklingen i vores små landsbyer 
og det åbne land. Hvordan sikres vores natur, 
vores offentlige grønne områder, vores skole 
(kulturhus), vores forsamlingshus, vores rige 

foreningsliv, vores muligheder for offentlig trans-
port, skole og dagtilbud til vores børn? Hvor-
dan sikrer vi en balanceret udvikling, der kan 
give et befolkningsgrundlag, der fortsat gør det 
attraktivt at bo på Jungshoved, både for børne-
familier og for ældre. 

Selv om I er politikere, ønsker vi ikke en 
politisk programtale, men nogle klare bud på 
nogle af de punkter, vi har nævnt. I er ikke 
bundet af ovenstående forslag til emner. Vi vil 
gerne have andre indlæg, der er relevante for 
Jungshoved. 
Med venlig hilsen 
Bladet JUNGSHOVED  
v. Knud Jacobsen 

Kommunevalg 2013 
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Fra partierne har vi modtaget følgende: 

Socialdemokratiet 
Fremad i fællesskab på Jungs-
hoved 
Vi har store udfordringer i hele Vor-
dingborg Kommune. Det gælder også 
på Jungshoved. Faldende befolknings-
tal, færre arbejdspladser, lukkede forret-
ninger og flere til salg-skilte. Den ud-
vikling skal vi vende. Det kræver foran-
dring og fornyelse, så vi kan komme 
fremad i fællesskab. Vi må ikke tabe 
optimismen men se nye muligheder. 
Derfor skal vi blive bedre til at samar-
bejde om at udnytte Vordingborg 
Kommunes forskellige potentialer, så 
vi kan skabe fremgang i fællesskab. Her 
spiller Jungshoved en afgørende rolle 
men sin unikke natur- og kulturarv. 
Stavreby Havn, Jungshoved Kirke og 
Slot, Roneklint og Stenstrup og det 
aktive lokale samfund gør Jungshoved 
til en unik del af helheden Vordingborg 
Kommune. Det kan danne basis for 
fornyet udvikling. Derfor skal vi i fæl-
lesskab være bedre til at formulere og 
videreformidle den gode historie om 
de forskellige og unikke natur- og kul-
turmiljøer, vi har på Jungshoved. Der-
for vil Socialdemokraterne virke aktivt 
for at understøtte lokale initiativer, der 
kan fremme denne udvikling bl.a. gen-
nem lokalrådene. Vi vil arbejde for at 
skabe vækst og udvikling. Vi vil kort 

sagt arbejde for, at Jungshoved bliver et 
godt sted at være. Vi kan nemlig godt, 
når vi udnytter hinandens forskellighe-
der, tror på fremtiden og arbejder sam-
men. Lad os komme fremad i fælles-
skab på Jungshoved og i resten af fæl-
lesskabet Vordingborg Kommune. Lad 
os tro på fremtiden frem for at dvæle 
ved fortiden. 
Med venlig hilsen, 

Martin Leider Olsen  

SF 
Vordingborg Kommune har desværre 
et nedadgående befolkningstal. Mange 
mennesker vil i disse år bo tættere på 
København og omegn. Vi skal i samar-
bejde prøve at bryde denne tendens. 
Dels er befolkningstilvæksten vigtig for 
at holde liv i de mindre lokalsamfund 
som fx Jungshoved – og dels er det 
grundlaget for en god økonomi. 

Vi har en kommune med store natur-
mæssige og kulturelle kvaliteter. Det 
åbne land, skov, nærhed til vand og 
bevaringsværdig kulturarv er gennem-
gående træk. Lokalrådene og Ildsjælene 
i lokalsamfundene er en vigtig brik i 
markedsføringen af Vordingborg 
Kommune. De gode historier skal for-
tælles og offentliggøres, bl.a. via hjem-
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mesiden ”Vordingborg NU”: http://
vordingborg.nu/, som skal være kendt 
over hele landet. 

Det er vigtigt at bevare kommunens 
mange forskelligheder for at have en så 
bred ”vifte” af bosætningstilbud som 
mulig. Fælles skal dog være, at der sik-
res en god og veludbygget infrastruk-
tur, offentlig trafik til rimelige priser og 
en god interstruktur med hurtigere 
netforbindelse. 

Kulturlivet er af afgørende betydning. 
Jungshoved er et fantastisk område, 
hvor de sociale netværk og kulturlivet 
trives og udvikles med Jungshoved 
Skole som det bærende fundament. SF 
vil også i den kommende periode ar-
bejde for, at udviklingen fortsættes i 
samarbejde med brugerne. 
Med venlig hilsen 

Else-Marie L. Sørensen 
Borgmesterkandidat for SF 

Radikale Venstre 
Vordingborg Kommune er en land-
kommune, og Radikale Venstre øn-
sker, at vi skal støtte op om vores land-
områder, så vi fortsat har levende 
landsbyer. Jungshoved er som største-
delen af vores kommune ramt af et 
faldende befolkningstal og en forskyd-
ning mod færre unge og flere ældre. 
Det kræver en indsats af os alle. Radi-
kale Venstre har 5 hovedemner, som vi 

vil arbejde for til gavn for landområ-
derne. 

Busforbindelser: Der skal fortsat være 
fokus på mulighederne for at udvikle 
en behovsafhængig kørsel.  Den nyligt 
vedtagne plan, som betyder en maksi-
mal betaling på 24 kr. til nærmeste køb-
stad, samt flere afgange er et godt 
skridt på vejen. Men Rejsekortet skal 
kunne bruges i busserne. 

Bredbånd: Det er nødvendigt, at 
bredbåndsforbindelserne bliver langt 
bedre i de fleste af kommunens land-
områder. Radikale Venstre arbejder 
for, at kommunen gør sin indflydelse 
gældende over for de selskaber, der 
etablerer disse.  Når der kloakeres, er 
det ofte muligt samtidig at få lagt en 
forbindelse ned, og kommunen skal 
være behjælpelig, når der skal gives 
tilladelse til opsætning af master. 

Hjælp til selvhjælp: Et rigt forenings-
liv med mange aktiviteter er ofte årsa-
gen til, at borgere fortsat vil bo i deres 
landsby, og at nye får lyst til at flytte til. 
Radikale Venstre arbejder for, at der i 
vores nærdemokratimodel er midler, 
som kan søges til de projekter, den 
enkelte forening eller bylaug brænder 
for.  

Nedrivningspulje: Radikale Venstre 
støtter en fortsat udvikling af kommu-
nens arbejde med at købe og rive falde-
færdige huse ned. Vi ønsker en høring 
hos lokalrådene, før der træffes beslut-
ning, så de mest skæmmende bliver 
fjernet først.  

Sundhedstilbud tæt på borgerne: Ra-
dikale Venstre arbejder for en fortsat 
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udbygning af kommunens patientsko-
ler. Vi er en kommune med mange 
kronisk syge, for hvem en lang trans-
port er belastende. Derfor skal der på 
det nye Multicenter i Præstø være lig-
nende tilbud som på sundhedscentrene 
i Stege og Vordingborg. 

Med venlig hilsen 

Birgitte Steen Jørgensen 
Borgmesterkandidat for Radi-
kale Venstre 

Konservative 
Levende nærsamfund skabes 
af mennesker 
I Vordingborg Kommune er vi et fler-
tal, der bor på landet. Vi har et velfun-
gerende lokaldemokrati, hvor der er 
rigtig mange gode lokale initiativer. 
Ansvaret for at holde det lokalsam-
fund, man bor i, i live, ligger hos dem, 
som bor der, derfor skal kommunen 
støtte op om de initiativer, der opstår 
lokalt.  

Det Konservative Folkeparti har et 
motto: Forandre for at bevare. Det tror 
jeg i høj grad gør sig gældende for vo-
res lokalsamfund. Vi kan ikke genskabe 
den type lokalsamfund, som vi havde i 
50'erne, med skole, mejeri og købmand 
i alle landsbyerne. Vi skal derfor skabe 
lokalsamfund, der er bæredygtige i den 
tid, vi lever i.  

Et lokalsamfund, der kun er baseret på 
stokroser og fritidshuse, er et fattigt 

samfund. For mig er det derfor afgø-
rende, at vi skaber lokale virksomheder, 
der er baseret på de styrker, lokalsam-
fundet giver. Etablering af Stavreby 
Præstegård er et glimrende eksempel på 
dette.  

Vi kan lave alle de kommuneplaner på 
fint glittet papir, vi vil, det giver ikke 
udvikling. Bæredygtig udvikling ud-
springer af lokale kræfter, hvis ideer 
kommunen skal støtte og hjælpe på vej. 
Med venlig hilsen 

Thomas Christfort 
Kommunalbestyrelsesmedlem 

Venstre 
Når Venstre går til valg 19. november, 
bliver det på nogle mærkesager, hvoraf 
én vil være ”Liv på landet”. For os er 
det en naturlig ting, idet Vordingborg 
Kommune er en landkommune, hvor 
2/3 af befolkningen bor uden for de 
tre købstæder. Venstre har også insiste-
ret på, at vi ikke har et BYråd, men en 
KOMMUNALbestyrelse. 

De kommende år vil blive svære for 
Vordingborg Kommune, hvor ikke 
mindst faldende befolkningstal vil give 
store udfordringer for økonomien.  
Det er set i lyset heraf, at Venstre har 
sagt nej til byggeri af et nyt rådhus til 
mere end 120 mio. kr. Vi ønsker i ste-
det at renovere det nuværende. Et af de 
områder, der vil blive ramt af det fal-
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dende befolkningstal, er iflg. progno-
serne Jungshoved området. 

Det giver nye udfordringer, som vi 
gerne vil være med til at løse sammen 
med lokalbefolkningen. Det er nemlig 
også en af vore mærkesager: ”Vi vil 
lytte til borgerne”, og det vil naturligvis 
ikke mindst være Lokalrådet. Det ar-
bejde, der sker omkring nærdemokrati-
et, vil vi gerne forstærke i de kommen-
de år. 

Infrastrukturen er et særligt problem. 
Den løsning, der er etableret, hvor alle 
får mulighed for via FLEX-trafik at 
komme til den nærmeste købstad for 
24 kr., er et skridt på vejen. 
Med venlig hilsen, 

Knud Larsen 
Borgmesterkandidat for Ven-
stre 
Knud Larsen har valgt at skrive dette 
indlæg i samarbejde med Bent Mai-
gaard, som i to perioder har siddet i det 
dialogudvalg, der dækker Jungshoved 
området. 

Liberal Alliance 
For Liberal Alliance er det afgørende, 
at borgerne har frihed til at bosætte sig 
der, hvor de ønsker det, og dermed 
nyde det, som de prioriterer. Nogle 
ønsker at bo i byer tæt på andre med 
de faciliteter, der medfølger, andre øn-
sker at bo med landlige vidder og inspi-
rerende sociale netværk. 

Derfor er det afgørende, at vi får stop-
pet centraliseringen af de kommunale 
ydelser. Skoler og børneinstitutioner 
skal ikke være store institutioner i byer-
ne, men derimod være lokalt, hvor 
behovet er. LA vil udbygge modellen 
om, at pengene følger barnet. Således 
kan institutionerne indrette sig, som de 
vil med udgangspunkt i de lokale øn-
sker. Det giver mangfoldighed og for-
skellighed i stedet for ensretning. 

Tilsvarende vil vi give mere frihed til 
ældre, som ønsker alternativer til de 
nuværende plejehjem. På den måde 
kan man forestille sig små private enhe-
der rundt i lokalområderne, som mod-
tager samme bidrag som beboere på 
kommunale plejehjem. 

Endelig er det afgørende, at det også er 
nemt at etablere virksomheder i lokal-
området, da det er forudsætningen for 
at tiltrække nye indbyggere. LA vil fjer-
ne alle barrierer for at etablere virksom-
hed og opfordrer flere til at starte virk-
somhed, også på Jungshoved. 
Med venlig hilsen 

Thorsten Gregersen 
Liberal Alliance 
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Lørdag 3. august havde ca. 30 menne-
sker taget imod Strandjagtforeningens 
flotte invitation om at besøge Degne-
holmen. 

Vejret var det allerbedste til en dejlig 
sejltur. I både af forskellige størrelse 
blev man sejlet over til den lille holm 
mellem Nyord og Jungshoved. 

Morten Larsen bød velkommen og 
fortalte om øens historie og stedets 
fugle- og planteliv. 

Per Sellebjerg for-
talte om den jagt-
form, man driver på 
holmen, og Kurt 
Andersen sørgede 
med lækre flæske-
stegssandwicher for, 
at ingen behøvede 
at sulte. 

Medlemmerne af 
Strandjagtforenin-
gen havde gjort et 
flot forarbejde og 

bl.a. dækket fint op 
med dug og lyse-
stager, så alle følte 
sig velkomne, lige 
fra man kom i land. 

Efter et par timer 
på den lille holm, 
var det tid at drage 
hjem igen. Igen i år 
havde Strandjagt-
foreningen haft en 
flok geder på Deg-
neholmen til at 
afgræsse holmen til 

glæde for stedets fugleliv. Gederne 
skulle med hjem sammen med os. 

Så da turen var slut, var det en lille ar-
mada med glade gæster og geder, der 
sejlede tilbage til Stavreby havn efter en 
rigtig dejlig tur. 

Tak alle, der gjorde det muligt at besø-
ge Degneholmen .  

Knud Jacobsen 

Degneholmturen 
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Et sted på Jungshoved (10) 
Et statshusmandsbrug på Duevangen 

Husmandsloven af 1899 gav mulighed 
for, at man som landmand kunne opta-
ge et statslån, så man kunne købe 4-8 
tdr. land jord, hvilket de fleste ikke 
kunne leve af, men måtte have andet 
arbejde ved siden af. Loven blev revi-
deret i 1919, så det blev muligt at 
købe mere jord, for det meste 10-
12 tdr. land. Det blev især aktuelt 
efter første verdenskrig. Det var 
godser og meget store gårde, som 
måtte afgive jord. Der blev oprettet 
sådanne brug helt frem til 1967 – 
ca. 8000 landbrug i hele perioden. 
Statshusmændene (som de blev 
kaldt) var underlagt særlige regler 
for ejendomsoverdragelse og pant-

sætning, der i dag reelt er afviklet. Stats-
husmanden var ikke egentlig ejer af 
ejendommen, snarere lejer eller forpag-
ter og kunne således ikke disponere 
fuldt over sin ejendom. Man betalte en 
årlig afgift, kaldet jordrente, til staten. 

Næsten lige efter bygning 

Før 1953 
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Jeg er selv ejer af en ejendom, som har 
været et statshusmandsbrug. Det blev 
bygget i 1924 af Johan Andersen. Det 
er èn af syv ejendomme, der blev ud-
stykket fra Jungshovedgården, som 
hører under baroniet Stampe på Nysø. 
Min far købte ejendommen til overta-
gelse 1. maj 1939. Købesummen var 
23.578,50 kr. med markredskaber og 
kvægbesætning samt to arbejdsheste. 
Af skødet fremgår, at handlen fandt 
sted  

”med al ejendommens rette tillig-
gende og tilhørende af grund, jord 
og bygninger, appertinentier, der-
under 2 kakkelovne, 1 komfur, 1 
indmuret kedel, hønsegaard, stæn-
getræer og loftsbrædder, køkken- 
og spisekammerindretning, et høn-
sehus, et materialehus, sæd, avl og 
afgrøde, besætning, hvoraf fremhæ-
ves 2 heste, 5 køer, 2 1½ aars kvier, 
2 kalve, 10 høns, inventarium, ma-
skiner og redskaber, hvoraf frem-
hæver, 2 vogne, 1 plov, 3 harver, 2 
tromle, 1 radrenser, 1 selvbinder, 1 
ailetønde og do pumpe, 1/5 af en 
saamaskine, i øvrigt alt naturlig til-
behør til ejendommen som land-
ejendom, bortset fra forskellige 
smaating, som sælgeren efter aftale 
tager med sig. Af avl medfølger ca. 
10 tdr. blandet sæd og 600 tdr. roer. 

Overdrages, som det er og forefin-
des, og er køberen paavist med de 
samme almindelige rettigheder, 
byrder og forpligtelser, hvormed 
jeg hidtil har ejet det, hvorved be-
mærkes, at ejendommen som an-

ført er husmandsbrug i henhold til 
Lov Nr. 557 af 4/10 1919.” 

Min far kørte mælk til Jungshoved 
Mejeri fra 1959, til mejeriet lukkede 
sidst i 60erne. Han kørte med to ar-
bejdsheste, som hed ”Musse” og 
”Klaus”. Det var en krydsning mellem 
jyder og oldenburgere. De var født på 
en hedegård i Jylland og kom til Sjæl-
land via hestehandler Ejvind Jørgensen 
i Tappernøje. Min far købte dem i 
1952, da var de allerede tilkørte. Det 
var et par dejligt rolige heste. De blev 
slagtet i 1970, da de ikke kunne mere. 
Derefter kørte han med en ”Ferguson 
35”. 

Min mor passede Jungshoved Fryse-
hus i nogle år i 60erne. Der var åbent 
tre timer dagligt, så folk kunne hente 
kød og andre frysepakker. Hvis man 
havde slagtet, og skulle aflevere kødet 
uden for åbningstid, havde min mor 
lov til at opkræve 2 kr. for at åbne på et 
aftalt tidspunkt. Tokronerne blev fyldt i 
en sparegris, som blev slagtet i forbin-
delse med min konfirmation i 1969. 

Ca. 1967 
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Jeg overtog ejendommen 29. oktober 
1998, efter min mor var død i august 

som den sidste af mine forældre. Jeg er 
rigtig glad for at bo her på ”Mosedal”. 
Jeg har fået lavet en del ændringer, 
såsom nyt køkken og gulvvarme, og 
har revet vægge ned til en større stue. 
Jeg har også fået badeværelse. Jeg har 
solgt noget af jorden fra, så der er ca. 
1½ ha tilbage. 

Jeg håber, jeg kan få mange gode år 
endnu her på ”Mosedal”. Det er dejligt 
frit her i forhold til at bo i en by. Jeg 
har boet i 19 år i Næstved, og dengang 
var jeg også glad for det, men nu kan 
jeg ikke forstå, hvad jeg fik tiden til at 
gå med. 

Hilsen, 
Merete Larsen, Duevangen 4 Ca. 1967 

Efterårsgalleriet Sidsephos i Stavreby 
Fernisering lørdag 12. oktober kl. 13-17 

Vi kan ikke stoppe. Vi må bare udstille i år også. Lene Christensen og Sidse Friis 
Laursen er hvert år gengangerne. Vi er sådan et godt team. Og der bliver sikkert 
plads til en ekstra, som der har været de andre år. 

I år er udstillingen fastsat til 12.-13. oktober samt weekenden efter, altså 19.-20. 
oktober. Alle dage er der åbent mellem kl. 13-17. 

Der udstilles Lenes billeder og hendes altid dejlige kort, med mange motiver fra 
Jungshoved. Lene har masser af farver i 
sine billeder, Lene er meget inspireret af 
landskabet og dyrene omkring.  

Sidse har igen nye art-money samt store 
billeder, som tidligere har været udstillet 
på Kulturarkaden i Vordingborg. I Sid-
ses billeder findes små situationer eller 
relationer. Der er ofte to på billederne, i 
en slags dialog, eller i et samspil. Ting fly-
ver, eller triller. 
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Nyt fra Jungshoved Pensionistforening 

Der er ikke sket meget i foreningen 
siden sidst. I juni måned havde vi en 
tur til Knuthenborg Safaripark. Vi kør-
te ad små veje til parken, hvor vi fik en 
guide med på bussen. Han var rigtig 
god til at fortælle om parkens start, og 
hvordan den i dag er blevet til en dyre-
park. Det er en dejlig årstid at kommer 
derned på, der var masser af dyrebørn. 
Vi var så heldige, at der lige var født 
unger i ulveparken. Guiden var i tvivl 
om, hvorvidt de kom op af jordhulen, 
dyrepasserne var ikke sikre på, hvor 
mange der var, men vi var heldige. Der 
kom pludselig 5-7 ulveunger frem. Bi-
sonokserne havde børn, gederne havde 

børn, det var en sød oplevelse. Vi spi-
ste i parken. Derefter kørte vi til Mari-
bo Søerne, hvor vi drak kaffen i det 
grønne – en dejlig plet at nyde naturen 
på. 

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at pen-
sionistgymnastikken først starter 
TORSDAG 10. OKTOBER. 

Idrætsforeningen vil jeg give et stort 
rosende ord med på vejen, det var et 
fantastisk flot arrangement ved deres 
jubilæum, og dejligt at se så mange, der 
mødte op. Til lykke med det. 
P.B.V. 

Karen Carlsson 

Englebillederne kommer fra Sidses barndom. Der var mange englefortællinger. 
Og fiskene er jo bare: Fisk.  

Hvem den tredje udstiller bliver, er endnu i forhandlingsprocessen. 

Det er vist femte år der udstilles. Det er da fantastisk. Vi er så glade for de mange 
mennesker, som hvert år kigger indenfor i de små, men varme stuer i Stavre-
by. Kom glad, vi kan lide at sludre og strikke og bare hygge. 
Med venlig hilsen 

Efterårsgalleriet Sidsephos 
Stavreby Strandvej 15  

Åbent i weekenderne 12.-13. og 19.- 20. oktober kl. 13-17. 

Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, 
kan gøre det på følgende måde: 

- ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke eller ved 
Jungshoved Skole. 

- 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 
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Generalforsamlingen er vel 
overstået, og her følger besty-
relsens beretning: 

Kommuneplan 
Lokalrådet har haft en travl sæson. 
Allerede fra 2012 har Vordingborg 
Kommune (VK) arbejdet med Kom-
muneplan 2009–2021 og ”Tillæg nr. 16 
til Kommuneplan 2009–2021”. Lokal-
rådet har set det som sin opgave at 
formidle oplysninger om høringsperio-
der og frister for indsigelser. Vi har dog 
– sammen med en del privatpersoner – 
indsendt en klage over, at der blev lagt 
en ”Idéfase til tillæg nr. 16 til Vording-
borg Kommuneplan 2009–2021” midt 
i ferieperioden (juli–august). Den sam-
lede kommuneplan 2013-25 blev ved-
taget af kommunalbestyrelsen i marts 
2013 og har været i høring fra 20. marts
–5. juni 2013. Man kan læse mere på 
VK’s hjemmeside under ”høringer”. 
Man kan ikke rekvirere et eksemplar 
(mange, mange sider) men downloade 
fra hjemmesiden. 

Nærdemokratimodel 
Vi har arbejdet en del med VK’s nær-
demokratimodel i det forgangne år. Vi 
har været til to stormøder – luftet suc-
ceser, ”ømme tæer”, nye tiltag m.m. 
Der er udarbejdet en model for, hvor-
dan VK ønsker, at nærdemokratiet skal 
fungere. Her har lokalrådet en central 
plads som et koordinerende organ. I 
modellen udtrykker man ønske om, at 
man gerne vil arbejde med 
”forhøringer”, således at lokalområdet 
bliver hørt, inden de ”næsten færdige 

planer” sendes i høring. Det er meget 
sværere at ”komme ind” på det tids-
punkt, hvor planer ligger færdigskrevet. 

Vi har et meget fint samarbejde med 
Natursekretariatet, som har holdt flere 
forhøringer med os. Men herom nær-
mere, når grupperne orienterer. Det var 
overraskende, at Forvaltningen havde 
lagt mødet om Roneklint Lokalplan 
samtidig med vores generalforsamling, 
der har været annonceret i rigtig lang 
tid. Efter min henvendelse til dialogud-
valget blev mødet flyttet til 6. juni kl. 
17.30, så begge møder kunne nås. 

Brugsen 
Gennem efteråret var der en gruppe, 
der forsøgte at få liv i Brugsen. Vi hav-
de fået aftale med COOP Danmark 
om, at vi kunne leje huset for 3000 kr. 
om måneden, og vi måtte godt leje 
lejligheden ud. Vi havde Asger Clausen 
(hjælp til iværksættere) ude og besigtige 
ejendommen sammen med os. Tøm-
rermester Ole Torstensson var ude og 
kigge på huset. Konklusionen var ned-
slående. Det ville blive RIGTIG dyrt at 
istandsætte huset, så det blev brugbart. 
Der blev hvisket 5 mio. Så vi måtte 
lægge projektet ned. Tak til alle, der 
arbejdede med på det, selv om det ikke 
lykkedes. Huset står nu og er ”ikke så 
kønt”. Kirsten og Lissi har gjort et stort 
arbejde med at pynte udenfor, og 
blomsterkummerne ser rigtig fine ud. 
Lokalrådet har kontaktet kommunens 
”Nedrivningspulje” for at få dem til at 
hjælpe med at få huset revet ned. Sys 
har sendt billede, adresse osv. til Ka-
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sper K. Rasmussen, Indsatspuljen, VK, 
som vil tage kontakt til COOP Dan-
mark for at høre, hvad der kan gøres. 

LUP Lokale UdviklingsPlaner 
Her på Jungshoved har vi udarbejdet et 
skema med alle de projekter, vi har i 
gang. I har nok alle sammen set dem. 
Der sker rigtig meget i de arbejdende 
udvalg. VK har i år afsat 500.000 kr., 
og til næste år 1.000.000 kr., som lokal-
rådene kan søge at få andel i til de for-
skellige projekter. Derfor er det vigtigt, 
hvis I går med nogle planer om at 
igangsætte noget til gavn for os alle – 
stort som småt – at give lokalrådet be-
sked. Vi skal ikke godkende – I skal 
blot ind under ”lokalrådets hat” for at 
søge om tilskud. Udvalgene under 
LUP orienterer om arbejdet under 
punkt 6. 

Vandrefestival 
Sidste år deltog vi med en vandretur 2. 
september med Lise og Knud som 
guider. Det var en stor succes, som vi 
gentager i år 8. september – igen med 
Lise og Knud som turledere. Tak for 
det. 

Bordfodboldbord 
Vi søgte Nordeafonden om penge til et 
bordfodboldbord, og vi fik 20.000 kr., 
og mange tak for det. Bordet står fint i 
Jungshoved Idrætsforenings klubhus. 
Vi holdt stor indvielsesfest 9. februar 
med sponsorgaver fra REMA 1000 og 
SuperBest, så traktementet var overdå-
digt. Vi havde inviteret Peter, der har 
været med til at starte bordfodbolden i 
Danmark, således at vi i dag har nogle 
af verdens dygtigste spillere med man-

ge medaljetagere til EM og VM. Des-
værre kom der ikke ret mange – men 
heldigvis var der fastelavnsfest om søn-
dagen, og der var også masser af frugt 
og slik i overskud til dette fine arrange-
ment. 

Har nogen en god idè til, hvad vi kan 
søge Nordeafonden om i år? Forslag 
modtages gerne. 

Søerne i Roneklint 
De er ikke glemt. Vi har for nylig fået 
kontakt til Ole Falck. Han lejer jagten 
ud til jægere og skal høre, hvad de me-
ner. Hvis Roneklints beboere kunne 
danne en ”kvæggruppe”, kunne man 
måske få en afgræsningsordning i 
stand, men det kræver nok et laug, der 
kan kigge efter dyrene i det daglige. Det 
kunne også være et Jungshoved laug, 
der åbner for flere. Hvis nogen er inte-
resserede, vil lokalrådet gerne skabe 
kontakter. 

Pilerensningsanlæg i Bønsvig 
Tilladelsen fra kommunen er kommet, 
så pilerensningsanlægget bliver en reali-
tet. Bønsvig påtænker at gøre hele om-
rådet omkring gadekær og pilerens-
ningsanlæg til byens rekreative område. 
Transformatortårnet skal indgå som et 
fint lille informationshus.  

Trafik 
Der er i VK udarbejdet en trafiksikker-
hedsplan. Det betyder, at der på et tids-
punkt kommer cykelsti fra Jungshoved 
by til Stenstrup. I lokalrådet har vi vur-
deret, at det er der, behovet for cykelsti 
er. Med hensyn til evt. BUMP har vi 
bedt om, at det bliver blomsterkasser, 
der passer til en gammel landsby. 
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Bustrafik – Flextur 
Desværre ser det ud til, at vores tele-
busser bliver fortid til december. Til 
gengæld indføres FLEXTUR, som er 
en erstatning for almindelig busdrift. 
Prisen bliver 24,- kr. til Præstø (børn og 
medrejsende 12,- kr.). Man kan reduce-
re prisen med 10 %, hvis man bestiller 
over nettet eller med app. Flextur kører 
kl. 6–23 og fungerer som en taxaord-
ning, bare til en meget reduceret pris. 
(red.: Vordingborg Kommune husom-
deler udførligt materiale om ordningen 
i november 2013). 

Bus 669 nedlægges ikke. Jeg har spurgt, 
om det var muligt at lave en ”sløjfe” et 
par gange om dagen; men busplanen er 
for stram. Vi har protesteret meget, 
både til forvaltningen, til politikerne og 
i Sydsjællands Tidende. Hvis vi overalt 
på Jungshoved kan komme ud og hjem 
for 2 x 24 kr., har det da hjulpet lidt for 
dem, der bor allerlængst ude. 

Affaldsindsamling 21. april 
2013 
Traditionen tro var der igen i år affalds-
indsamling på Jungshoved. Der var 
mødt ca. 25 ildsjæle op, og de samlede 
skrald op på de udleverede ruter. Det 
blev til over 90 kg; det er mere end 
sidste år, så de var flittige. Der var kage 
og noget at drikke, god stemning og 
højt humør. Der var en journalist med 
hele dagen for at følge ”slagets gang”. 
Han fik også set skolen og hørt om de 
mange aktiviteter, der finder sted året 
igennem.   

Møder 
Ud over dette har lokalrådet holdt flere 
bestyrelsesmøder, 2 borgermøder i 
efteråret; 1 dialogmøde hvor medlem-
mer fra kommunalbestyrelsen var til 
stede. Her diskuterede vi blandt andet 
telebussernes endeligt – og hvad det 
betyder for os, og affødt af denne dis-
kussion tror vi, at de små forbedringer, 
jeg har nævnt, er kommet.  

Der kom en noget uheldig bemærk-
ning fra Asger Diness om, at hvis man 
var utilfreds med den kommende bus-
drift, så måtte man flytte. Ellers havde 
vi en god og positiv dialog, og politi-
kerne var lyttende og interesserede. 

Vi talte også om vandkvaliteten rundt 
om Jungshoved. Vi har fået et svar: 
Staten står for overvågningen af vand-
kvaliteten i vandløb, søer og maritime 
områder. Tilstanden er ”ikke klassifi-
cerbar”, ”miljømålet er ikke opfyldt”. 
Vandområdet er i ”ikke god kemisk 
tilstand”. Der ligger en basisanalyse 
udarbejdet af Storstrøms Amt 2006, 
der vurderer, at  

”Bøgestrømmen er påvirket af næ-
ringsstoffer, hovedsagelig kvælstof; 
men fosfor menes også at være et pro-
blem i de lukkede fjorde”. Det er sta-
ten, der stiller krav til landbruget i op-
landet. 

Vi har skrevet tilbage, at VK har tilsy-
net med, at statens krav bliver opfyldt – 
hvad der bliver udledt af næringsstoffer 
og andet – og spurgt, hvad de gør for 
at leve op til det tilsyn. Vi har ikke fået 
svar endnu. 
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Vi stillede også spørgsmål, om den 
udarbejdede plan for den udvendige 
vedligeholdelse af skolen holder. Det 
mangler vi stadig svar på. 

Den 15. april var Jungshoved Lokalråd 
vært ved et af Landsbyforums for-
mandsmøder. Vi fik lejlighed til at vise 
skolen frem. Misundelse er jo en grim 
ting, og de viste da også alle glæde på 
vores vegne over de fine forhold, vi 
har. Vi havde også lejlighed til at præ-
sentere vores Lokale Udviklingsplaner, 
inden vi satte os til bords inde i lokalet 
ved siden af køkkenet (alle betaler 100,- 
kr. undtagen værterne; vi spiste gratis). 

Alt i alt et travlt år, som vi lidt forpuste-
de ser tilbage på. Hermed overgiver jeg 
beretningen til generalforsamlingen. 

Der var følgende kommentarer til be-
retningen: 

Til punktet om Søerne i Roneklint blev 
der talt om afgræsning, dyrelaug m.m. I 
øjeblikket er der afgræsning af Bønsvig 
Hovedskov og Bøndernes Egehoved. 
Lokalrådet spørger Stefan Skov i VK 
om, hvordan (hvor godt) det fungerer; 
om der er tilstrækkeligt med dyr til, at 
naturplejen og genopretningen kan 
vedligeholdes. 

Der var stor tak til Tonny Vang for 
produktion og opstilling af opslagstavle 
i Roneklint. 

Vi kan orientere om, at vi efterfølgende 
har taget kontakt til Stefan Skov, som 
ikke er helt tilfreds med, hvordan af-
græsningen af Bøndernes Egehoved 
foregår. Han er interesseret i, at der 
laves aftaler omkring Søerne i Rone-

klint. Det bliver en opgave i det nye år. 
Han vender tilbage efter sommerferien. 

Der er i forsommeren blevet kastet 4,5 
kg blomsterfrø ud på Jungshoveds 
grøftekanter – alt sammen planter, der 
naturligt hører til der. Vi håber, at det 
her i sensommeren og til næste år vil 
give os en øget mangfoldighed og end-
nu smukkere kanter, end vi allerede 
har. 

Lokalrådet har regler for, hvordan vo-
res hjemmeside og vores opslagstavler 
kan benyttes. 

Alle har ret til at bruge dem, da lokalrå-
det er os alle sammen. Man er juridisk 
ansvarlig for, hvad man sætter på hjem-
mesiden/opslagstavlen. Det kan dog 
ikke blive siddende til ”evig tid”, og vi 
appellerer til, at man fjerner sit opslag 
efter en vis tid. Vi vil diskutere nærme-
re om regler for brugen på næste besty-
relsesmøde, og orientere herom på 
førstkommende borgermøde. 

Nye vigtige datoer til kalenderen: Bor-
germøde mandag 23. september 2013 
og tirsdag 12. november 2013.  

Som nogen måske har bemærket, fik 
VK bevilliget 6,6 mio. kr. til øget trafik-
dækning i udkantsområderne. Lokalrå-
det skrev straks til kommunen, om der 
så alligevel blev råd til busforbindelse 
på Jungshoved fra december 2013. I 
kan se korrespondancen på Lokalrå-
dets hjemmeside: www.jungshoved.net;  
desværre var pengene allerede brugt på 
forhånd. 

Lokalrådets bestyrelse består igen i år 
af: Gerda Silke Holm (marensminde 
@gmail.com), Kristian Knudsen, Sys 
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Keller, Jopie Von Horn, Lis Pedersen, 
Jette Ramshøj, Lise Jacobsen. Find 
telefonnumre og yderligere mailadres-
ser på Lokalrådets hjemmeside. 

NB! Vi har stadigvæk en ledig plads 
som suppleant i Lokalrådet. Måske er 
det lige DIG, vi mangler. Du kan også 
”nøjes med” at være tilknyttet én af 
vores arbejdsgrupper. 

*    
*
   *  

  *  
*
* *  *

* *  
*  *  

*
** 

*
 

BLOMSTERNES  

HALVØ  

Så er projekt ”Blomsternes Halvø” sat i 
gang.  

Ved årsmødet for Lokalrådet på Jungs-
hoved 6. juni 2013 fik alle deltagere en 
lille portion frø til vilde mark- og eng-
blomster med hjem, i alt blev der udle-
veret ca. 3 kg.  

Frøene er til spredning i vejkanterne på 
hele halvøen. Efterspørgslen på flere 
frø blev så stor, at jeg hurtigt må melde 
udsolgt, så nu skulle der gerne ligge ca. 
5 kg frø fordelt på 800-1000 m2 langs 
vores veje, alt efter hvor rundhåndet vi 
har været. 

Projektet er startet med en ide, jeg fik 
på en af mine mange ture til Alsace i 
Frankrig.  

Når man kører ad de små, snoede veje 
gennem Alsace, kan man ikke undgå at 
komme gennem små byer, som ud 
over navneskilt ved indkørsel til byen 
også har et skilt med ”Ville de Fleu-
rie” (Blomsternes By). Tourisme Alsace 
står bag annoncer for byerne, men jeg 
kender ikke den organisatoriske bag-
grund. 

Byerne er så smukke, og ud over den 
omliggende natur, et par gode restau-
ranter og den obligatoriske bager så har 
de ikke andet at byde på end blomster-
ne. Så her var det, jeg kom til at tænke 
på, at det kan vi også gøre på Jungsho-
ved. Umiddelbart har vi heller ikke så 
meget at byde på. Det er vores bopæl, 
vores fødeegn, vores hjemsted, og så 
har vi også naturen, vi mangler kun 
blomsterne, men dem kan vi jo plante 
og så, så de passer til vores klima og 
natur.  

Lokalrådet håber, at vi kan få rigtig stor 
hjælp fra alle borgere på hele Jungsho-
ved halvøen. 

Til efteråret vil vi fortsætte projekt 
”Blomsternes Halvø” med at lægge løg 
langs alle vejene, og jeg håber, at alle, 
som har flere løg, end de skal bruge, vil 
gemme dem til  

Løg-dag 

28. september 2013 kl. 10.00. 

Start og fordeling af ruter og løg på 
Jungshoved Skole. 

Det skal hovedsagelig være påskelilje-
løg, for de andre løgplanter har halv-
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øens naturlige beboere, rådyrene, en 
forkærlighed for. 

Det er jo ikke bare langs vejene, vi skal 
have blomster, vi skal også have pyntet 
op i alle de små byer og lokaliteter, ja 
forhåbentlig ved hvert eneste hus. Til 
næste forår, midt i maj, vil vi lave en 
konkurrence om, hvem der kan lave og 
passe  

Den Flotteste Blomsterkasse på 
Jungshoved. 

Den skal plantes til af dig og din fami-
lie, og den skal passes til engang i au-
gust, og så vil den blive vurderet af et 
uvildigt team af kyndige personer. 

Som medlem af Lokalrådet på Jungs-
hoved har jeg taget kontakt til en del 
forretninger/firmaer, de fleste inden 
for kommunegrænsen, men også fir-
maer længere væk er blevet kontaktet 
om sponsering af vores projekt – og 
det med et rigtig godt resultat . 

De frø, som allerede er kommet ud i 
naturen, er sponseret af Nykilde i Sla-
gelse, og der er gode udsigter til, at vi 
kan få flere frø i vinter. Så er vi parate 
til at sprede dem ud, når foråret kom-
mer. Se alle herlighederne på 
www.nykilde.dk. 

Jeg har en rigtig god kontakt til Servin 
Rafiq, som styrer Absharon Flowers 
inde i SuperBest i Præstø. Servin ringer, 
når hun har nogle halvdøde stauder, jeg 
henter dem, plejer dem, og det er lyk-
kedes at få liv i de fleste. Jeg har også 
hentet afblomstrede løg, og alle disse 
herligheder håber jeg at kunne give 
videre til kærlige plejeforældre, så vi 
kan få rigtig mange planter til kasserne. 

Absharon Flowers i hjørnet i Super-
Best er et univers af smukke farver og 
eksotiske dufte. 

Nancy Vang, Brugsen i Ugledige er 
meget positiv over for vores projekt, 
og hun vil meget gerne hjælpe os, når 
foråret kommer. Nancy er et unikum 
og har en brugs med et meget stort 
varesortiment, inkl. friske oste og vin, 
som man ikke finder bedre i specialbu-
tikker. Dagli’Brugsen leverer varer ud!! 

Rema 1000 i Præstø, Claus Hes-
sellund vil gerne give et gavekort som 
præmie til Den Flotteste Blomsterkas-
se. Så tænk Rema, når du skal handle. 

Sofus Hansen har allerede sagt ja til at 
levere tagetes. 

Vordingborg Kommune er umiddel-
bart ikke uvillige til at forøge det antal 
planter, som Kirsten og Lissi plejer at 
få til at plante i cementkummer rundt 
på halvøen, og som de passer hele 
sommeren. 

Firmaet AL-KO Ginge A/S har for-
æret os en Aquatrolley (en avanceret 
vandkande på hjul) – en meget flot 
præmie til Den Flotteste Blomsterkas-
se. Se trolleyen på YouTube, skriv: al-
ko aquatrolley. 

Jane Benson, e p engros, Snesere vil 
gerne sælge gode løg til os meget billigt.  

Se flotte ting på www.ep-engros.dk  

Vi har et godt grundlag for at få en 
blomstrende halvø, og jeg vil gennem 
vinteren fortsætte min ”tiggergang” og 
besøge de forretninger/firmaer, som 
havde en god undskyldning og ikke 
kunne melde klart ud, om de ville støt-
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te os i den opblomstring, som jeg hå-
ber på, Jungshoved vil få. 

Er der flittige mænd og koner, som har 
”grønne fingre”, tid og plads, så vil jeg 
meget gerne have hjælp til mit 
”rekreationshjem”, og jeg vil meget 
gerne vide, hvis der er nogen, som har 

for mange sommerplanter, når vi når til 
plantetiden – ja, jeg vil meget gerne 
have gode råd og tilbud, som kan være 
interessante for vores projekt. 

Lokalrådet på Jungshoved 
Udvalget for Trafik, Turisme og Bosætning 

Jette Ramshøj 

Blomsterkummerne 2013 

Igen i år fik vi planter til vores kummer 
fra Vordingborg Kommune. Lissi og 
jeg plantede dem og supplerede lidt 
med ting fra Jens Eriks, Mettes, Lissis 
og Sofus’ haver – for at få det til at 
række. Samtidig har vi fået ryddet op 
ved ”brugsen”, og Lissi har malet de 
betonrør, som står der. Lokalrådet har 
sponsoreret maling til alle kummer 
samt jord og blomster til at plante 
rundt ”brugsen”. Vi synes selv, det har 
pyntet, og Kurt og Martin slår græsset 
derhenne, så det bliver holdt nede. Stor 
tak til dem! Der er sat skraldestativ op, 
så vi håber, det sender et signal om at 
være med til at holde området rent. 

I skolen har Lissi plantet i mange kruk-
ker, rigtig hyggeligt. Resterne af JIF’s 

bordpyntsblomster fra jubilæet er sat i 
en krukke, som også står i skolegården. 
Vi håber, de holder lidt. Sammen med 
vejrguderne har vi flittigt vandet, til det 
hele kom i gang, og det fortsætter vi 
med sommeren over. Alle er velkomne 
til at luge lidt, når de kommer forbi. 

Bente Wermuth har sponsoreret ma-
ling til bænkene på Mislehøjvej og 
Skovvangsvej, hvoraf hun selv har for-
æret den ene til Demenscentret, da det 
var på skolen. Vi får dem malet, og den 
ene bliver sat på højen på Mislehøjvej, 
den anden på bakken med udsigt over 
vandet på Bønsvigvej mellem og Bøn-
svig og Jørgen Hein. Vi håber, de bliver 
brugt flittigt. 
God sommer! 

Lissi og Kirsten 
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Ny sæson står for døren 
Efter en fantastisk sommer nærmer 
efteråret sig. Trist? Nej, for med efter-
året starter alle vintersæsonens aktivite-
ter på Jungshoved. Det bliver igen tid 
til bankospil, svømning, badminton, 
knipling, rusesyning, madlavning, gym-
nastik, sangaftener, foredrag, spiseklub, 
petanque, billard, kortspil, strikkeklub, 
møder, legestue, bogudlån, arbejdsdag, 
julemarked og måske meget mere. Det 
er en hyggelig tid, hvor man mødes, og 
snakken går. I folderen ”Det sker i 
vinter” kan du læse mere om alle de 
mange tilbud.  

Igen i vinter arrangeres kulturaftener 
med foredrag om forskellige emner, 
første gang i samarbejde med Forenin-
gen Norden om Siriuspatruljen 1. okto-
ber. Har du en idé eller et tilbud til en 
lignende aften, hører styregruppen me-
get gerne fra dig. 

Halvøens to ”blomsterfeer” har sørget 
godt for skolen i år, så det har været 
indbydende at komme indenfor i går-
den. Her har vi også investeret i nye 
bord- og bænkesæt. Stor tak til 
”blomsterfeerne”. 

En arbejdsgruppe vil sætte loftplader 
op i køkkenet. Det vil ske på nogle 
hverdage mellem udlejningerne, så 
køkkenet kan være klar til 1. oktober. 
Der er arbejdsdag 5. oktober kl. 9-
14, hvor alle brugere opfordres til at 
møde op og give en hånd med ren-
gøring, maling m.m. 

Lejere i skolen 
Men inden alt dette starter, fyldes sko-
len af ”lejrskoler” – fællesbetegnelse for 
alle dem, der lejer skolen. Et rigtig godt 
aktiv for vores lille halvø og indtægts-
kilde for skolen, som på denne måde 
skaffer midler til vedligeholdelse og 
nyanskaffelser til alles glæde. Nedenfor 
kan du se, hvem der har lejet skolen i 
dette halvår. Desuden har ”Den gamle 
lærerbolig” også været lejet ud flere 
gange.  

Vores lejere i skolen denne 
sommer har været: 
Studerende fra DTU Kbh., Karise Sko-
le med to ophold, Hassellitten SFO fra 
Kulsbjerg Skole, Foreningen Fri Kultur 
med kursus for danske og udenlandske 
unge om demokrati og foreningsarbej-
de, familier fra Kbh. og Nykøbing F på 
overnatningstur, Karise Efterskole, 
farmaceutstuderende fra Kbh., stude-
rende fra Arkitektskolen i Kbh., filoso-
fistuderende fra Kbh., Ålborg Oriente-
ringsklub, studerende fra Ergoterapeut-
skolen i Kbh. og Køge Gymnasium. 
Det er vores indtryk, at alle har været 
glade for at være her, og flere har allere-
de meldt deres ankomst igen til næste 
år. 

Nyt fra Jungshoved Skole 
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Cykelrute på Jungshoved 
Knud og jeg var i juni måned ude at 
cykle på Jungshoved med Karen Lille-
ør fra Østdanmarks Turisme, Visitden-
mark, og naturvejleder Elise Hvelplund 
med henblik på at få lavet en sløjfe på 
cykelruten Berlin-København. Det skal 
samtidig være en rute, som kan benyt-
tes af turister på overnatning på hotel, 
kro, Bed & Breakfast, på camping, i 
shelter eller i sommerhus i hele Præstø 
området, dermed også i Jungshoved 
Skole og ”Den gamle lærerbolig”. Ru-
ten er selvfølgelig også egnet for fastbe-
boende. Turen er nu beskrevet og kort-
lagt i en folder. Næste sæson bliver 
ruten skiltet med de kendte blå cykelru-

teskilte. Folderen fås på turistkontorer 
og kan printes fra nettet på adressen: 
http://www.visiteastdenmark.dk/
sydsjaelland/natur/panoramacykel-
ruten-jungshoved-rundt. 

Det var en fornøjelse at cykle med Ka-
ren Lilleør, som ikke kendte så meget 
til vores naturskønne halvø i forvejen. 
Hun blev begejstret efter hvert et sving 
på turen. Nu er vi kommet med i fol-
deren, og det bliver spændende, om det 
giver nye lejere.   

På gensyn til en aktiv vintersæson, det 
bliver dejligt at se jer alle igen! 

Lise Jacobsen 
Styregruppen for Jungshoved Skole 

Foreningen Norden på Jungshoved Skole  
Mandag 11. november kl. 18.45 

Skumringstimen – verdens største højtlæsningsbegiven-

hed 

18.45 Vi kommer i nordisk stemning med nordiske toner  

19.00 Oplæsning af Birgitte Skyum-Nielsen fra: 

Frøken Smillas fornemmelse for sne 

Efter kaffen glæder vi os til at høre Johannes Rosing, som vi heldigvis har kunnet 
engagere til denne nordiske aften i vores lokalforening. Han fortæller om sin barn-
doms fødeø, Grønland, som han meget gerne udbreder kendskabet til. Johannes 
Rosing afslutter dermed årets foredragsrække om Grønland. 

http://www.google.dk/imgres?q=jacobsen+billeder+gr%C3%B8nland&biw=1920&bih=1031&tbm=isch&tbnid=d84sTwAJWMUCTM:&imgrefurl=http://www.postludiet.dk/malerier.html&docid=mga6XkXK1bCxIM&imgurl=http://www.postludiet.dk/images%20malerier/Gr%C3%B8nland%20P.%20Jensen%
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KULTURAFTEN på Jungshoved Skole 

Tirsdag 1. oktober kl. 19.00 

Rasmus Rohde fortæller om Sirius-patruljen 

Grønland er temaet for aftenens foredrag, tidligere chef for Sirius-patruljen, Ras-
mus Rohde, fortæller om sine oplevelser fra de fire år, han opholdt sig i Nordøst-
grønland og den arktiske verden. Der er spændende fortællinger, billeder, små 
filmsekvenser og anekdoter fra slædepatruljens hverdag. 

Foredraget giver indblik i en af de mest særprægede arbejdspladser i det danske 
rigsfællesskab.  

Rasmus Rohde giver et tilbageblik til oprettelsen af den første slædepatrulje i 1941 
og dennes kamp mod de hemmelige tyske vejrstationer under 2. Verdenskrig. 

Kaffe/te, kage/frugt 50 kr. Alle er velkomne 

FORTÆLLEDAGE FOR BØRN OG FORÆLDRE 
på Jungshoved skole, 1.sal 

Søndag 13. oktober kl. 11.00-12.00 ca. 

Søndag 24. november kl. 11.00-12.00 ca. 

Måske var du med til at lave den flotte historie sidste 
vinter, eller måske var du i fortællekrogen i teaterpar-
ken H. C. Andersens Verden i sommer? Uanset om 
du har været med før eller ej, er du meget velkom-
men til fortælledag med Jopie Von Horn. 

Børnene skaber selv fortællingen ud fra et kort op-
læg om, hvor historien foregår, imens Jopie tegner en illustration på tavlen. Heref-
ter digter de selv på skift det videre forløb, som bliver til nye tegninger. Ingen ved, 
hvordan det hele ender.        

KOM SELV OG VÆR MED – HUSK MASSER AF FANTASI    

Alle er velkomne, gratis adgang. Medbring evt. kaffe/te og drikkelse til børnene, 
vi sørger for lidt hjemmebag. 

På gensyn. Jungshoved Skole og Jopie 
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Da jeg kom til Jungshoved for 45 år 
siden, var det ikke særlig velset at være 
”køvenhavner”. Det var den almindeli-
ge opfattelse, at alt nord for Køge var 
fyldt med folk, som man helst skulle 
være lidt forbeholdne overfor. 

Lidt senere hørte man så, at jeg 
”arbejdede med lig”, og det gav lidt 
mere at spekulere på! Efterhånden ryg-
tedes det dog, at jeg var anatom. Man 
gættede på, at det havde noget med 
Retsmedicinsk Institut at gøre. Det 
passede dog heller ikke, men anatomi! 
Hvad drejede det sig om? Jah, den me-
get folkelige forklaring er denne: anato-
mi er noget, vi alle sammen har – men 
mange synes, det ser bedst ud hos unge 
kvinder!! Det er jo læren om legemets 
opbygning: knogler, led muskler, ner-
ver, hud, indvolde, sanseorganer m.m. 
Da jeg bl.a. underviste lægestuderende, 
fandt man det ganske nyttigt, at disse 
vidste noget om kroppens indretning, 
inden de – som læger – begyndte at 
reparere på os andre både indvendigt 
og udvendigt. 

Da jeg aldrig før havde boet i Sydsjæl-
land, var jeg meget opmærksom på 
dialekten. Jeg sad engang sammen med 
nogle herboende, og talen faldt på en 
yngre mand, som ikke var der. Så var 
der én, der sagde: ”Nåh ja, men han er 
gået bort”. For mig var det ”at gå bort” 
det samme som at dø, og jeg tænkte, at 
det var da sørgeligt – sådan en ung 
mand! Det viste sig imidlertid, at ud-
trykket ”at gå bort” i dialekten betød 

”at gå på besøg” hos nogle andre – så 
det var ikke så trist, som det lød. 

I et andet tilfælde hørte jeg udtrykket: 
”Hun vil helst gå selv”. Det betød: 
”Hun vil helst gå alene”. Altså ”at være 
selv” var det samme som ”at være ale-
ne”. 

Dengang Skåne var dansk, har der væ-
ret meget samkvem tværs over Øre-
sund – det skånske sprog har sat sine 
spor i det sydsjællandske – og om-
vendt. Mange danskere forstå udmær-
ket, når skåninger taler – det er straks 
sværere at forstå svenskere fra Stock-
holmsområdet! En mand her fra egnen 
sagde: ”Uh, det anger på ruden” – den 
var nemlig dugget; på svensk betyder 
ånga damp eller tåge. Ligeledes kan man 
høre nogen, der har travlt, sige: ”Jeg 
hinner det vist ikke”. På svensk betyder 
at hinna at nå! 

Folk, der har deres faste bopæl her på 
Jungshoved, udtaler oftest halvøens 
navn med tryk på første stavelse: 
Jungshoved, mens andre udenfor læg-
ger trykket på anden stavelse: Jungsho-
ved. På dette kan man som regel kende 
”de indfødte”. Det har dog ikke noget 
med dialekten at gøre. 

For nogle år siden begyndte skoler 
omkring Hirtshals at undervise i dialek-
tale udtryk – så kunne eleverne også 
tale med gamle mennesker! 

Selvom det måske kan være svært for 
en vendelbo at forstå en bornholmer, 
ville det være kedeligt, hvis dialekterne 
helt gik glemmebogen. Det er da meget 

TILFLYTTERTANKER 
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hyggeligt at kunne spore menneskers 
hjemegn, når de blot har sagt et par 
sætninger. 

Når det drejer som om dialekter, kom-
mer jeg altid til at tænke på denne lille 
episode: Da mine børn var små, til-
bragte vi tit ferierne hos deres fars for-
ældre i Midtjylland. En dag beklagede 
min treårige søn sig over, at han ikke 

kunne forstå, hvad farfar sagde. Så 
kom hans seksårige storebror med 
denne forklaring: ”Det er, fordi farfar 
taler flydende jysk”!!! Det var så sandt, 
som det var sagt. 

Bente Wermuth 

PS. Jeg har i mange år følt mig fuldt ud 
accepteret her på Jungshoved. 

Sommerblomkål m/kikærter & glad kylling! 
300 g kogte kikærter 
3 stk. kyllingebryst fra en jublende kylling 
1 stor sommerblomkål 
1stor knold finthakket ingefær 
4 fed hvidløg fra Lotte Ravn 
Lei, 
5 cm gurkemejerod 
2 skalotteløg 
600 g kokosfløde 
2 spsk. Kandyan curry fra Mill 
& Mortar 
Saft af en lime 
Fiskesauce efter smag 
Thaibasilikum til garnering 
Rapsolie fra Grønninggaard 

Løg, hvidløg, ingefær og gurkemejerod finhakkes 
og kommes i gryden med olie og curry.  
Kylling og blomkål tilsættes og ristes med. 
Kokosfløde tilsættes, koges let. 
Smag til m/fiskesauce & lime 

Pynt med thaibasilikum, og server med naan brød 

Mange af råvarerne kan fås i Præstø Madmarked! 

Pia Prehns opskrift 
Søndagsdiner 
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Nyt fra Jungshoved Idrætsforening 

Jungshoved Idrætsfor-
enings 100-års jubilæum 

Så oprandt dagen, hvor vi skulle afhol-
de vores 100-års jubilæum.  

Dagen startede fint med dejligt vejr, og 
kl. 11 myldrede det ind med gæster til 
receptionen. Der kom folk fra nær og 
fjern, og vi fik så mange dejlige gaver, 
bl.a. gavekort til Handelsstandsforenin-
gen, penge, bolde, vin, chokolade og 
blomster. 

Merete havde bagt kransekager, der var 
blevet plukket masser af jordbær, og 
dertil blev der serveret ”champagne”, 
øl og vand. 

Carsten Olsen fra kommunen (A) 
holdt en flot tale, og derefter var det 
Per Skov fra DGI. Agathe Molter på 
87 holdt en meget følelsesladet tale om 
sin gang i JIF siden 1938. Hun husker 
bl.a., at hun var til sin første gymnastikop-
visning for JIF inde i Præstø som 12-årig i 
1938. 

Efter receptionen startede fodboldtur-
neringen op. Vi havde inviteret hold fra 
Vordingborg, HB Køge, Brøndby, 
Præstø og to hjemmehold. Alle spillere 
blev budt på mad og drikke, og vi tror, 
at alle havde en dejlig dag – også tilsku-
erne. HB Køge og Præstø spillede om 
den flotte pokal, vi havde skaffet. HB 
Køge vandt og stort tillykke til dem. 

Inden finalekampen skulle spilles, stille-
de Jungshoved op med to veteranhold, 
og jeg vil ikke sige, at der blev gået til 
den, det foregik i et meget roligt tem-
po. Der var sørget for forplejning i 

pausen i form af øl, og under opvarm-
ningen var det vist mest tørsten, der 
blev slukket. Den ældste på banen var i 
70´erne. Det var en meget underhol-
dende kamp. 

Kl. ca. 18.00 startede festen i teltet, 
som var sat op på marken ved siden af 
klubhuset. Vi i bestyrelsen havde valgt 
at invitere forhenværende formænd, 
æresmedlemmer og sponsorerer. Dej-
ligt at så mange havde valgt at komme, 
ud over inviterede havde mange andre 
også valgt at komme og fejre os. Vi var 
ca. 100 til spisning, der blev serveret 
kødbuffet med diverse tilbehør fra 
Torvecafeen. Maden smagte dejligt. Til 
kaffen blev der serveret to store lækre 
lagkager, som var lavet af Merete. 

Undervejs blev der holdt tale af JIF’s 
formand, Bjørn Refsgaard, og tidligere 
borgmester i Præstø, Peter Madsen, 
som kunne fortælle flere sjove historier. 
Lise og Knud Jacobsen havde lavet en 
sjov quiz med paratviden. 

Vi havde valgt at udpege to nye æres-
medlemmer denne aften (normalt bli-
ver man først æresmedlem efter 50 års 
medlemskab i foreningen). Det blev to 
kvinder, som begge har været for-
mænd, men som også har været med-
virkende til, at vi har en svømmeafde-
ling. Uden dem ville svømning ikke 
have været en del af det udbud, der er i 
JIF. Som de fleste nok har gættet, kun-
ne det kun være Hanne Willemoes og 
Lise Jacobsen. En stor tak til jer (og 
Mogens og Knud). Som æresmedlem i 
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JIF har man gratis medlemskab resten 
af livet. 

Musik havde vi også fået. Det var in-
gen ringere end Nicolaj Rysager og 
Jonas Bækkeskov, og sikke en fest de 
kunne lave. Alle var vist begejstrede. 
Der blev både sunget med og danset til 
den gode musik. 

Kl. 01.00 sluttede festen, og vi i besty-
relsen vil gerne takke alle, der var med 
til at gøre dagen til en uforglemmelig 
dag i JIF. 
Kærlig hilsen 

Majbritt Nielsen (næstformand)  
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Traktortræk i Jungshoved 
Jungshoved Idrætsforening afholder deres årlige traktortræk 21.-22.9.2013. 

Vi glæder os rigtig meget til at byde velkommen til endnu en gang traktortræk. 

 

Der er standard traktortræk og havetraktortræk begge dage,        

udstilling af lastbiler fra truckerklubben ”Truckerbumserne” 

Udstilling af veterantraktorer 

Kræmmermarked 

Tivoli 

Garden pullers 

Der kan købes mad på pladsen begge dage. 

 

HUSK vi har ikke Dankortautomat! 

Som sædvanligt holder vi fest lørdag aften, og billetterne hertil kan købes 

i informationen hele lørdagen frem til kl. 15.00. 

Vi håber på godt vejr og ser frem til en dejlig weekend i røg og damp  

I anledning af Jungshoved Pensionistforenings 

60-års jubilæum 

afholder foreningen reception i 

Jungshoved Forsamlingshus 

fredag 27. september kl. 9.00 -11.00.  

Alle er velkomne. 
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Kirkenyt 

GUDSTJENESTER 
September-december 2013  

  Jungshoved Allerslev 

14. s. e. trin. 1. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 

15. s. e. trin. 8. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 

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

17. s. e. trin. 22. sep. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

25. sep.   19.00 

18. s. e. trin. 29. sep. 10.30 Ingen 

19. s. e. trin. 6. okt. 9.00 Jesper Bo Blomgren Ingen 

8. okt.   19.00 Konfirmander 

20. s. e. trin. 13. okt. 9.00 10.30 

21. s. e. trin. 20. okt. 10.30 Ingen 

22. s. e. trin. 27. okt. Ingen 10.30 

Allehelgen 3. nov. 19.00 10.30 

24. s. e. trin. 10. nov. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

25. s. e. trin. 17. nov. 9.00 10.30 

Sidste s. i kirkeåret 24. nov. 10.30 Ingen 

1. s. i advent 1. dec. 9.00 10.30 

2. s. i advent 8. dec. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 

3. s. i advent 15. dec. 9.00 10.30 



36 

 

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: Fridag for præst og personale, 
og kirken er lukket for kirkelige hand-
linger. 

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 
Rita Larsen 
55 99 60 30 

JUNGSHOVED 

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

Menighedsrådsformand 
Mai-Britt Bille 
22 41 92 17 
e-mail: mai_britt_bille@hotmail.com 

Kirkeværge Eli Frandsen 
55 99 91 99 

http://www.jungshovedkirke.dk 

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 
Dan Taxi Vordingborg, 70 25 25 25 eller 
88 70 06 40 

Med venlig hilsen, 
Jungshoved Menighedsråd 
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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. Blanketten kan man hente på www.personregi-
strering.dk – hvor man også kan få god besked i vejledningen bag på blanketten.  

DÅB 
Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen enten ved dåb i kirken 
eller ved navngivning. Ønsker man sit barn døbt, henvender man sig til den præst i 
hvis sogn, man ønsker sit barn døbt.  

Ved en dåb skal der være en gudmor eller -far samt mindst to faddere ud over evt. 
forældrene. Forældrene må gerne være skrevet op som faddere. En fadder er dels 
et vidne til dåben og dels en person, som – hvis forældrene dør, før barnet bliver 
myndigt – påtager sig forpligtelsen til, at barnet ”oplæres i den kristne tro”, som 
det hedder i faddertiltalen i kirken ved dåben. 

Ved navngivning afleverer man blanketten udfyldt og underskrevet hos den lokale 
sognepræst. 

Dåbsattest: kan rekvireres hos den nærmeste sognepræst eller nærmeste kordeg-
nekontor, uanset om man er døbt et helt andet sted. 

VIELSE 
Vielse aftales med præsten. Inden vielsen skal man henvende sig til den lokale bor-
gerservice og bede om en prøvelsesattest.  

DØDSFALD 
Besked om dødsfald sker ved henvendelse til sognepræsten. Eventuelt kan man få 
bedemanden til at give præsten besked. 

Bisættelse og begravelse aftaler man med præsten. Desuden er der mulighed for, at 
afdødes aske kan spredes over åbent hav. 

Vigtigt ang. blanketter: Blanketter om fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring, 
navngivning og navneændringer kan alle findes på 
www.personregistrering.dk, hvortil der er gode vej-
ledninger. Eller man kan rette henvendelse til sogne-
præsten. 

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

Kirkenyt 



38 

 

Teatertur: fredag 21. februar 2014 
Folketeatrets opførelse af Den stundesløse 

Vi inviterer hermed interesserede teatergængere med til Ludvig Holbergs klassisk 
komedie ”Den stundesløse”, skrevet i 1722 om kærlighed og indbildt travlhed. 

I hovedrollen som hr. Vielgeschrei ses Henrik Koefoed, der "bilder sig ind at have 
så forfærdeligt travlt, mens han i virkeligheden ingenting har at bestille", som det 
siges om ham i stykket. Forjaget løber han fra det ene til det andet, uden mål eller 
formål. 

Undervejs i stykket møder vi hans giftesyge – og ikke mindst velpudrede – hushol-
derske Magdelone og datteren Leonora, som ikke må få sin elskede, for Vielge-
schrei vil have hende gift med – naturligvis – en bogholder. 

Andre kendte figurer i stykket er den handlekraftige tjenestepige Pernille, og ta-
skenspilleren Oldfux, hvis opfindsomhed ingen grænser kender. I Den Stundeslø-
se viser Holberg sig fra sin mest vittige og skarpsynede side.  

Instruktør: Kim Bjarke 

Medvirkende: Henrik Kofoed, Cecilie Stenspil, Sofia Nolsøe, Sonja Oppenhagen, 
Ole Thestrup og Søren Hauch-Fausbøll m.fl.  

Tilmelding: Torben Møllenbach, tlf. 55 99 60 17 – eller på mail: tom@km.dk. 
Husk at oplyse om navn og eget telefonnummer. 

Tilmeldingsfrist: senest 15. november 2013. 

Arrangementer efteråret 2013 
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Høstgudstjeneste med spisning 
Jungshoved, søndag 8. september fra kl. 10.30 

Jungshoved menighedsråd inviterer hermed alle, der har deltaget i høst-
gudstjenesten 8. september kl. 10.30, på en bid brød i Rejsestalden umid-
delbart efter gudstjenesten. 

Der vil være rugbrød og pålæg samt en øl eller vand med og uden brus. En kop 
kaffe samt oplevelsen af samværet med en række dejlige mennesker til at køre hjem 
på. 

Tilmelding er ikke nødvendig, men en mail til bent.pedersen.50@gmail.com vil 
ikke gøre skade. Du kan også ringe på tlf. 24 80 08 32. Alle er velkomne. 

På vegne af Jungshoved menighedsråd  
Bent Pedersen  

Præstegården i Allerslev fylder 90 år 
Fødselsdagsfesten afholdes i præstegården 

Rekkendevej 39, søndag 15. september, kl. 12.30 
Efter gudstjenesten i Allerslev Kirke inviterer vi alle interesserede til at komme og 
fejre præstegårdens fødselsdag – i præstegården. 

Stina og Torben Møllenbach åbner både hus og have denne dag til en forhåbentlig 
hyggelig eftermiddag. 

Menighedsrådet er vært ved frokosten og byder på sandwich, vin, øl og vand og 

derefter kaffe og hjemmelavede lagkager . 

Vi har inviteret tidligere pastor Overgaards familie til at deltage, og hans datter 
Anne Marie Persson vil komme og fortælle om barndomsoplevelser fra livet i en 
gammel præstegård. 

Torben vil derefter fortælle i hovedtræk om præstegårdenes kulturhistorie, tilbage 
fra før verden blev moderne og frem til vore dage.  

Vejret kan stadig være dejligt i september, så måske kan vi sidde udenfor og nyde 
kaffen, så husk at tage tøj med efter vejret.  

Alle er velkomne. 
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Sogneudflugt til Den sorte Diamant 
lørdag 28. september 

Årets udflugt har som tema 200-året for Søren Kierkegaards fødsel, og vi vil på 
denne tur besøge Det Kgl. Bibliotek, også kaldet Den sorte Diamant. Sommeren 
over har biblioteket haft en meget velbesøgt udstilling om Kierkegaard. 

Derefter indtager vi frokosten på Statens Museum for Kunst, som har en god café, 
og vi har tilrettelagt det sådan, at der også er tid til at besøge museets store og flotte 
malerisamling.  

På turen hjemad vil vi traditionen tro besøge en moderne kirke, og her vil en guide 
fortælle os om kirkens moderne udsmykning. Hvilken kirke det drejer sig om, skal 
være en overraskelse. 

Bussen holder ved Jungshoved gamle Brugs kl. 8.00 og kører derefter til parke-
ringspladsen ved Allerslev Kirke, hvor den vil samle deltagere op kl. 8.15. 

Vi er tilbage igen ved henholdsvis Jungshoved gamle Brugs og Allerslev Kirke 
omkring kl. 17.00. 

Pris inkl. buskørsel, entreer, gave til guide og frokost: 225,00 kr.  

Tilmelding til Torben Møllenbach, tlf. 55 99 60 17, eller på mail tom@km.dk. 

Frist for tilmelding: Tirsdag 17. september. 

Foredrag i Allerslev og Jungshoved sogne 
Krig og fred 

Krigene i Afghanistan og Irak og den 
danske deltagelse har af mange forskel-
lige grunde været meget omtalt de se-
nere år. Men nu er disse militære missi-
oner med tilbagetrækningen af de dan-
ske soldater fra Afghanistan snart over-
stået.  

Om deltagelsen har været en succes, er 
omdiskuteret, måske er det kun tiden, 
der kan vise, om indsatsen med ofre, 
kolossale summer og forbrug af materi-
el har været det hele værd.  

I lyset af denne indsats, hvor der også 
har deltaget danske præster, synes vi, 
det var oplagt, at det fælles tema denne 
sæson skulle være netop ”Krig og 
fred”. 

Da vi har lokal deltagelse som feltpræst 
med sognepræst i Ørslev-Udby sogne, 
Jesper Bo Blomgren, har vi valgt at lade 
ham indlede de to foredrag. 
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Krig og fred 1 
Jesper Bo Blomgren 

Afghanistan november 2012 – februar 2013 
i Rejsestalden ved Jungshoved Kirke 

tirsdag 8. oktober kl. 19.30 
Jesper Bo Blomgren skriver om sit foredrag:  

”Hvis ca. 82 % af den danske befolkning er med-
lem af folkekirken, gør det samme sig gældende for 
de danske soldater. Soldater har også brug for kirke-
lig betjening, hvilket er udgangspunktet for feltpræst 
Jesper Blomgren, der til daglig er sognepræst ved 
Udby-Ørslev kirker, og som i foråret kom hjem fra 
Afghanistan”. 

 Under foredraget vises billeder fra udsendelsen i 
Afghanistan. 

Alle er velkomne. Kaffe m.v. koster 20,00 kr. 

Krig og fred 2 
Thomas Østergaard Aalmann 

Allerslev Præstegård 
tirsdag 19. november, kl. 19.30 

Thomas Østergaard Aalmann er sognepræst på 
Thurø ved Svendborg og samtidig tilknyttet garde-
husarregimentet som feltpræst. Fra februar til au-
gust 2008 var han med det prøvede ISAF-hold 5 i 
Afghanistan. Med hovedvægten hos panserinfante-
rister i de fremskudte patruljebaser Sandford og 
Armadillo fulgte han de danske soldater i sporet på 
godt og på ondt. 

Livet ved fronten bærer mange stærke vidnesbyrd 
om tapperhed og viljesstyrke hos danske soldater, 
der gør en stor indsats for det afghanske folk og 
kampen mod den terror, der har sat dagsordenen i 
den nye verden efter murens fald og 11. september 2001.  

Thomas Østergaard Aalmann skriver: ”Med billeder og fortællinger vil jeg søge 
at kaste lys over, hvorfor vi er engageret i Helmand provinsen i Afghanistan, hvad 
det engagement betyder helt konkret, og hvad den frihed er, som er vores kulturs, 
og hvorfor dens fjender skal frygtes, samt hvad en hverdag i en ørkenbase 300 m 
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fra Taleban og 5000 km fra velfærdsstaten kan afsløre om os selv og vores fælles-
skab”.  

Thomas Østergaard Aalmann skrev i 2010 bogen ”Løvehjerter” om sine erfaringer 
fra felten. Han modtog samme år Anders Lassen Fondens legat af kronprins Fre-
derik for sin indsats og i 2011 forsvarsministerens fortjenstmedalje, der uddeles én 
gang årligt. 

Alle er velkomne. Kaffe m.v. koster 20,00 kr. 

Krig og fred 3 
THE MIDDLE EAST PEACE ORCHESTRA 

Jungshoved Kirke 
1. december, kl. 19.30 

Verdensmusik i verdensklasse – det er, hvad publikum kan forvente af denne kon-
cert. The Middle East Peace Orchestra er grundlagt af oboisten Henrik Gold-
schmidt og omfatter arabiske og jødiske musikere, som har fundet sammen om 
det fælles mål at synge og spille for fred. Ensemblet består her af en sangsolist og 
instrumentalister på obo, oud, bouzuki, harmonika og trommer. Det helt unikke 
musikalske univers er baseret på traditionen i jødisk Klezmer og synagogemusik, 
den fælles mellemøstlige Makam samt den klassisk-arabiske musik, alt sammen på 
én gang rørende og medrivende. 

De medvirkende er: Henrik Goldschmidt, obo m.m., Fatma Zidan, vokal, Bilal 
Irshed, oud, Anders Singh Vesterdahl, harmonika, Lars Bo Kujahn, darbuka, req. 

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement i Rejsestalden. 
Alle er velkomne. 
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Advents- og julemøde 
Allerslev Præstegården 

tirsdag 3. 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 er julekager og kaffe til alle. 

Derudover vil der være en lille optræden med kirkens organist Elena Stilling, der 
spiller på det gamle russiske strengeinstrument domraen, og Elena Grishina på 
klaver. De 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.  

Alle er velkomne. Kaffe/te og kager koster 20,00 kr.  

De 9 læsninger under medvirken af  Sct. Peders Kirkes 
Pigekor fra Næstved 

Allerslev Kirke 
tirsdag 10. december, kl. 19.00 

Sct. Peders Kirkes Pigekor fylder 125 år i år. Koret blev stiftet i 1888 og regnes for 
et af landets ældste pigekor. Koret ledes af kirkens organist Christian Kampmann 
Larsen.  

Studiekreds over Selma Lagerlöfs ”Jerusalem” 
Allerslev Præstegård 

Over 3 aftner er temaet filmudgaven af Selma Lagerlöfs roman, 
som Bille August lavede i 1996. 
I 1899 rejste Selma Lagerlöf til Jerusalem, hvor hun mødte en gruppe bønder fra 
Dalarna, der efter en religiøs vækkelse havde forladt Sverige og bosat sig i den hel-
lige by.  

De indtryk, hun her fik, udmøntede sig i romanerne ”Jerusalem”, ”I Dalarna” og i 
”I Det hellige land” fra årene 1901-1902. Romanerne blev hendes internationale 
gennembrud som forfatter og var en af årsagerne til, at hun fik Nobelprisen i 1909. 

Bille August lavede både en tv-udgave over flere afsnit og en biografudgave, og det 
er den sidstnævnte, vi skal se i denne studiekreds. 

Mødeaftnerne er den sidste onsdag i måneden fra september til november: 

Onsdag 25. sep., kl. 19.30 
Onsdag 30. okt., kl. 19.30 
Onsdag 27. nov., kl. 19.30 
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En rejseoplevelse 
Her i sommer var familien en tur i Pa-
ris og her besøgte vi det kæmpestore 
Louvre Museum, hvor de bl.a. har Le-
onardo da Vincis ”Mona Lisa”. 

Men de har også et ma-
leri af det selv samme 
motiv, som hænger i 
Jungshoved Kirke, 
nemlig Thorvaldsens 
relief, der forestiller Jesu 
måltid med de to disci-
ple i Emmaus. Motivet 
kan gribes an på mange 
måder, hvilket ses tyde-
ligt her. 

Billedet er taget med en 
smartphone, hvorfor 
kvaliteten ikke yder 

maleriet fuld retfærdighed. 

Billedet er malet i 1528 af italieneren 
Paolo Veronese og hedder ”Nadveren 
i Emmaus”. 

Torben Møllenbach 

Det er efterhånden en tradition, at vi her i Allerslev Kirke op mod jul holder disse 
musikgudstjenester efter engelsk skik, hvor menigheden læser ni stykker fra Bibe-
len om skabelsen og frem mod frelse og genløsning i Kristus. 

Sct. Peders Kirkes Pigekor vil synge for til fællessalmer og vil også synge kormusik 
fra den klassiske julemusik, herunder bl.a. engelske carols. 

Efter musikgudstjenesten er menighedsrådet vært ved et traktement i Allerslev 
Kirkes tårncafé. Alle er velkomne. 
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Jungshoved Nor og området omkring 
er et meget smukt dansk kultur- og 
naturområde. Som det oftest er med 
sådanne områder, er det også rigt på 
plante- og dyreliv. Jungshoved Nor er 
ingen undtagelse, der er eng, agerjord, 
rørskov og skov med gamle træer lige i 
nærheden. Det er med til at gøre stedet 
værdifuldt for bl.a. mange fugle. Slots-
ruinens placering er formentligt et be-
vis på, at her har det også længe været 
et godt sted at være, når man som 
menneske skulle skaffe føde.  

Her først på efteråret er lokaliteten en 
vigtig raste- og overnatningsplads for 
tusindvis af svaler. Det drejer sig især 
om dige- og landsvaler. Svalerne foura-
gerer spredt i dagtimerne over marker 
og enge på Jungshoved og omegn, 

men samles i tusindvis fra sidst på ef-
termiddagen, i socialiserende, kvidren-
de flokke over norets vand og rørskov. 
Når mørket så småt sænker sig, går de 
ned i de store rørskove længst ude ved 
vandet og sætter sig til ro. Her er de i 
sikkerhed for de fleste rovdyr og har 
mange ører og øjne til at holde vagt. 
Denne efterårs-overnatningsplads har 
garanteret været brugt i århundreder af 
svalerne. Jeg har på lune septemberaf-
tener talt op til 6000 overnattende sva-
ler, så her må være populært.  Fuglene 
er givetvis en blanding af lokale svaler 
og så især af trækgæster, som raster her 
et par dage eller måske en uge, inden 
det går videre sydpå. 

En anden fugl, som overnatter her om 
efteråret, er stæren. Lige fra stæreunger-

Fugle på Jungshoved 

Landsvalen. Foto: Per Schans Christensen 
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ne forlader reden i juni måned, lever 
stæren i det åbne land – socialt, først i 
familiegrupper, senere i egentlige flok-
ke. De søger føde på især strandenge 
og marker med lav bevoksning, ofte 
sammen med viber. De har også i ti-
dernes morgen fundet ud af, at det er 
sikkert at overnatte i rørskoven over 
åbent vand.  I timerne før solnedgang 
er lange bølgende stæreflokke på vej til 
overnatning et karakteristisk syn på 
Jungshoved. Stærene fouragerer lige op 
til solnedgangstidspunktet i nærområ-
det, bl.a. på de store marker øst for 
kirken. Hvis en høg nærmer sig områ-
det, kan man se flotte formationsflyv-
ninger i dette tidsrum. Op mod en 
10.000 fugle kan af og til ses i området. 
Først lige omkring solnedgang dumper 
den ene flok efter den anden ned i rør-
skoven og afslører deres nattelogi.  Det 

kan anbefales at opleve et sådant sce-
neri. 

Et sådant overnatningssted for svaler 
og stære er meget værdifuldt for fugle-
ne og også værdifuldt for os, hvis vi 
forstår at værdsætte det. Desværre har 
jeg ind til flere gange set – forhåbentlig 
uvidende – søfarere i motorbåd og 
lavtgående let fly/dragefly passere helt 
op ad overnatningspladsen og skræm-
me alt på vingerne ad flere gange. Det 
giver en unødvendig forstyrrelse af 
fuglene og kan i sidste ende betyde, at 
de helt opgiver at overnatte på lokalite-
ten. Og der er god grund til at passe 
godt på begge fuglearter, da de begge 
er gået kraftigt tilbage i de seneste årti-
er, stæren med over en halvering. Op-
fordringen til at sejle/flyve på afstand 
af stedet er hermed givet. 

Sune Madsen 

Sort sol. Foto fra Wikipedia 
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Hjortetrøst, Eupatorium cannabinum, til-
hører en slægt på rigtig mange arter på 
verdensplan, men vi har kun denne ene 
art i Danmark. Den er almindelig på 
Øerne og i Østjylland, men i Vestjyl-
land er den forholdsvis sjælden. På 
Jungshoved finder vi den bl.a. på 
strandengen hele vejen rundt om halv-
øen. Den findes typisk i den inderste 
zone af strandengen lige før tagrørene 
”tager over”, da den ikke kan tåle den 
samme mængde salt som tagrørene. 
Den kan heller ikke så godt tåle at blive 
græsset ned, så den findes uden for 
hegnet på afgræssede strandenge. Der-
udover kan man også finde den i mo-

ser, bl.a. Ræveholms Mose, og fugtige 
enge og ved kanten af vandhuller. Den 
kræver en del lys, så i skoven ser man 
den typisk i fugtige lysninger. Selvom 
den langt foretrækker at vokse fugtigt, 
så kan den også findes på tørre arealer.  

Navnet Hjortetrøst, siger sagnet, skyl-
des, at hjorte har spist af planten for at 
læge deres sår. Planten har også været 
brugt som naturlægemiddel og skulle 
have generelt styrkende effekt. Planten 
er dog kommet på ”Drogelisten” udar-
bejdet af Fødevaredirektoratet, og her 
står den som ”uacceptabel” til anven-
delse som kosttilskud og urtete. Det 
latinske artsnavn, cannabinum, henviser 

Planter på Jungshoved (20) 
Hjortetrøst 

Hjortetrøst, hvor man kan se den hamplignende bladform. Foto: Gunvor Asbjerg 
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til, at bladene på Hjortetrøst ligner bla-
dene på Hamp, Cannabis. 

Hjortetrøst er en stor staude og kan 
blive op til 150 cm høj, hvis den har 
optimale vækstvilkår. Den har en stor, 
kvastagtig blomsterstand med mange 
små lyserøde blomster. Den blomstrer 
fra juni til september, så måske er det 
stadig muligt at se den i blomst. 

Hjortetrøst er en meget vigtig foder-
plante for en lang række 
insekter som fx bier, svir-
refluer og sommerfugle. 
Den benyttes bl.a. af en 
del dagsommerfugle som 
Citronsommerfugl, Dag-
påfugleøje, Admiral, Tid-
selsommerfugl, Nældens 
Takvinge, Nældesommer-
fugl og Kejserkåbe.  

I vores haver kan vi få 
Dagpåfugleøje, Admiral, 
Tidselsommerfugl og Næl-

dens Takvinge at se, da 
de kan træffes overalt, 
mens man skal opsøge 
en skovlysning med fx 
Hjortetrøst for at få en 
god chance for at se 
Nældesommerfugl, Kej-
serkåbe og Citronsom-
merfugl. 

Så hvis du gerne vil gøre 
en god gerning for vores 
sommerfugle og andre 
insekter, så gå ud og find 
Hjortetrøst i slutningen 
af september eller begyn-
delsen af oktober, når 

den har modne frø. Høst en håndfuld 
og så den hjemme i haven. Og husk så 
lige at lade et lille hjørne med Stor Næl-
de (brændenælde) stå, da larverne af 
Dagpåfugleøje, Admiral, Nældens Tak-
vinge og Nældesommerfugl lever af 
Stor Nælde. En lille klat Agertidsel vil 
heller ikke gøre skade, da Tidselsom-
merfuglens larver lever på den. 

Gunvor Asbjerg, Bønsvig 

Admiral på Hjortetrøst. Foto: Aglaja  

Dagpåfugleøje på Hjortetrøst. Foto: Aglaja  
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Jeg er født den 18. juni 1966, og mit 
barndomshjem er den første af de to 
gårde mellem Tågeholt og Bønsvig, 
nemlig Jungshovedvej 69. Mit barn-
domshjem er en slægtsgård. Gården 
blev bygget i 1872 til mine oldeforæl-
dre som nygifte. Da min farmor, Jo-
hanne Ulrikke Molter, blev gift med 
min farfar, Gregor Molter, blev stuehu-
set udbygget med en ny indgang, stue 
og soveværelse, hvor mine oldeforæl-
dre flyttede ind og boede på aftægt. Da 
min far, Hans Christian Molter, giftede 
sig med min mor, Agathe Nielsen, 
datter af tømrer Niels Nielsen og Ane, 
Jungshoved By, i dag Jungshovedvej 
72, gentog historien sig, og min farmor 
rykkede op i aftægtsboligen. Det vil 
sige, at jeg er vokset op med en efter 
nutidens normer utraditionel familie-
struktur, idet jeg aldrig har boet alene 
med mine forældre og min bror Niels 
Christian Molter. Sikkert ikke altid en 
lige let konstellation generationerne 
imellem, men ubetinget et helt vidun-
derligt udgangspunkt set med et barns 
øjne. Der var jo altid nogen til at tage 
sig af mig og siden også min bror, idet 
farmor boede sammen med os og altid 
var til stede. Det var en god, tryg og 
lykkelig barndom, jeg havde i mit hjem 
på Jungshoved!  

Det var en barndom, der blev levet i 
pagt med årstidernes kommen og gåen, 
og en dagligdag styret af livet på en 
gård med landbrug og dyrehold som 
familiens indtægtskilde og to hårdtar-

bejdende forældre. Vi havde 23 tdl., 
som bestod af græs-, korn- og roemar-
ker. Dyreholdet bestod af malkekøer, 
kvier, kalve, grise, høns og katte. Vi var 
mælkeproducent og leverede mælk til 
det lokale mejeri. Tyrekalvene blev 
solgt til slagtning, og kviekalvene indgik 
i driften. Grisene blev ligeledes solgt 
med undtagelse af dem, der indgik i 
driften eller blev slagtet til eget forbrug. 
Dog havde vi kun grise i mine første 
leveår. Vi var også ægproducent og 
leverede ugentlig æg, så hvert forår fik 
vi masser af kyllinger, og hønsebestan-
den blev herved fornyet. Vi havde altid 
3-4 katte, et par stykker som var kæle-
katte og kom ind i stuehuset, og så et 
par stykker, som var mere eller mindre 
tamme og levede i stalden og på loen. 
Der var altid flokken om far, når han 
malkede, for så fik de en stor skål varm 
mælk at drikke. Herudover havde vi en 
kæmpestor urtehave som strakte sig 
helt oppe fra hønsehuset og ned til 
vejen. Her dyrkede vi masser af kartof-
ler, gulerødder, alskens slags kål, rødbe-
der, ærter, salat, radiser, agurker og 
tomater. Min mor har altid været en 
ørn i et køkken og er en fantastisk kok 
med rige evner ud i syltning og bag-
ning. Vi spiste varm mad til middag kl. 
12 og fik altid to retter. Vi spiste til 
aften kl. 18.30, rugbrød og sigtebrød 
med alskens hjemmelavet pålæg som 
fx leverpostej, rulle-, spege- og medi-
sterpølse, sprængt oksebryst, frikadeller 
og ofte lidt lune rester eller spejlæg. 

Barndommens land (10) 
Af Ulla Agathe Molter, Ishøj Strand 
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Der var altid bagt store hvede- og 
franskbrød, boller, forskellige slags 
kager og småkager samt diverse slags 
syltede frugter og marmelader. Så det 
blev der spist godt af til formiddags-, 
eftermiddags- og aftenkaffen.  Jo, vi 
levede bestemt godt på den lille gård! 

Jeg elskede at være med ude i stalden, 
marken, haven og på værkstedet. Jeg 
elskede at gå omkring dyrene og plan-
terne og se det hele gro og udvikle sig. 
Bedst af alt var det dog at gå og tale 
med far, mor eller farmor og suge vi-
den til sig om alt mellem himmel og 
jord, mens arbejdet blev udført. Hvor 
har jeg dog lært meget af alle disse ti-
mer… at tage fat, bruge mine hænder 
og mit hoved, lært navnene på alskens 
dyr, fugle, insekter, planter, blomster 
og træer samt kærlighed, respekt og 
ydmyghed over for livet, naturen, dyr 
og mennesker. 

Hverdagens aktiviteter og leg fulgte 
årets gang. Med foråret fulgt arbejdet i 
marken og haven med klargøring af 
jorden og såning. Gården blev kalket 
og malet. Udelegetøjet og cyklerne 
kom frem igen, og legen rykkede atter 
ud under åben himmel. Kyllinger klæk-
kedes, og kattekillinger fødtes, hvor-
imod kalvene kom til verden året 
rundt. Roerne groede og skulle luges 2 
gange. Så kom Brændstrup fra Rone-
klint som daglejer og hjalp os, han var 
altid så rar og meget glad for min bror 
og mig. Det var altid en højtid, når 
køerne skulle på græs for første gang. 
Først var de afventende og kom noget 
tøvende ud ad stalddøren, men når de 
først var ude på gårdspladsen og mær-

kede solens stråler og den friske luft, så 
kom der liv i de vintertrætte skrog, de 
hoppede og dansede, så det var en 
fryd, og dagene blev nydt i fulde drag i 
det friske, grønne græs. Hvor har jeg 
løbet ud og hentet køer hjem til malk-
ning morgen og aften mange gange, 
først op på den lille banke og så på den 
store banke… verden var så stor, set 
med barneøjne og så tilsvarende lille set 
med voksenøjne i dag. 

Somrene var altid lange og varme, da 
jeg var barn, og så gik turen med mor 
til stranden for at bade, oftest ned til 
bådlejet ved Bønsvig Strand, ellers ved 
lodshuset i Bønsvig skoven eller til 
Batterierne. En anden af sommerens 
begivenheder var Sankt Hans Aften 
ved Jungshoved Kirke, forventningen 
var stor, når vi drog af sted på cykel – 
og vejen lang, når turen gik hjem. Der 
var også den årlige byfest. Selvom vi 
egentlig hørte til Bønsvig, blev vi aldrig 
inviteret med til deres byfest, men der-
imod blev vi altid inviteret med til by-
fest på Tågeholt. Den blev holdt hos 
familien Ørvad Larsen i haven ved 
Ishuset på Jungshovedvej 63, en hygge-
lig og sjov aften med madkurve, sange 
og leg, hvor både børn og voksne mo-
rede sig herligt. Ellers bød sommeren 
på de pragtfuldeste ture med far på 
motorcyklen, først siddende foran på 
tanken og siden bagpå, da benene blev 
lange nok til at nå fodstøtterne. Det var 
gode oplevelser, historier blev fortalt 
og samtaler førtes, vi oplevede mange 
steder, så mange ting og talte med 
mange mennesker. Her lærte jeg mit 
sogn og omegn, dets historie, kulturelle 
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og naturmæssige perler at kende. Om 
sommeren var vores kvier på græs ne-
de på engen ved Bønsvig skoven, så 
der var ugentligt nogle gode ture gen-
nem skoven, langs vandet og over en-
gen for at se, om alt stod vel til. Her 

kunne man være heldig at finde et styk-
ke rav eller en flaskepost og plukke 
liljekonvaller eller hjertegræs. På en 
smuk sommereftermiddag eller -aften 
kunne det ske, at far og mor holdt fri, 

og vi cyklede en tur til Jungshoved 
Kirke, Egehoved, Batterierne eller gen-
nem Bønsvig skoven, forbi Sven Gøn-
ges hule og helt ud til Kohave. Den 
største begivenhed sidst på sommeren 
var dog, når Kasper fra Nygård kom 

med mejetærskeren, og høsten gik i 
gang. Alle fulgte spændt med i kornets 
vandprocent, udbyttets størrelse og 
ikke mindst dagenes vejrprognoser, en 
tur rundt med mejetærskeren og en 

Ulla og Christian Molter 
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god snak med Kasper var en selvfølge 
for min bror og mig. Det var store og 
spændende dage efterfulgt af lange 
dage med hårdt og varmt arbejde for at 
få halmen presset, kørt hjem og lagt 
tørt i hus på halmloftet og i 2-3 store 
halmstakke. 

Med efteråret fulgte høst af de sidste 
grøntsager og frugter i haven, der blev 
gravet kartofler op og lavet kartoffelku-
le. Æblerne modnedes på træerne, og 
da vores egne ikke rakte langt nok, så 
gik turen med traktor til Æbleplantagen 
i Kohave, hvor hele familien plukkede 
æbler til den store guldmedalje en hel 
dag. Det var også tiden, hvor kvierne 
skulle hjem fra engen ved Bønsvig 
skoven, og malkekøerne ikke kom på 
græs mere, så det frie liv som græssen-
de ko blev skiftet ud med fast opstald-
ning igen. I november kom Frederik 
fra Allerslev med roeoptageren, og så 
blev der taget roer op. Disse blev efter-
følgende læsset og kørt hjem i roehuset 
og lagt i roekuler. Markerne skulle også 
pløjes og urtehaven graves, alt skulle 
klargøres til vinterens komme. 

Så blev det vinter med kulde og sne. 
Aktiviteter og leg blev af en anden, 
mindre aktiv og mere stille karakter. 
Tiden blev brugt i stalden med at fodre 
kalve og køer, bygge huler i halmen, 
snakke med far, mens der blev skåret 
roer og malket. Det var bare så hygge-
ligt, varmt og rart at være i stalden, når 
der blev malket, og køerne tyggede 
drøv. Interessen blev også rettet mod 
aktiviteterne indendørs hos mor med 
håndarbejde, juleforberedelser, bagning 
m.m. Jeg spillede kort med farmor hver 

aften inden aftensmad, ellers tilbragte 
jeg tit tiden i hendes stue med snak, 
højtlæsning og fjernsynskiggeri. Far-
mor læste rigtig mange bøger af for-
skellige genrer, og her spirede min sto-
re kærlighed til bøgernes verden. Jeg 
husker en særlig hård vinter, hvor der 
pludselig kom en svane gående ind på 
gårdspladsen, hvor den slog sig ned. 
Far fik ondt af den og lukkede den ind 
i stalden, hvor den blev fodret og boe-
de i en kalvebås. Om dagen tog den en 
spadseretur rundt på gårdspladsen, 
men snart efter stod den ved stalddø-
ren og ville ind igen. Den boede hos 
os, til vinteren var omme, hvorefter vi 
kørte den ned til stranden. Vinteren 
efter kom den kortvarigt forbi, som 
om den ville se, om alt var vel, og mu-
ligheden stadig bød sig om nødvendigt. 
En anden vinter var der en ugle, som 
også kom og sad ude på gårdspladsen, 
den fik også logi i stalden, som svanen 
havde gjort det. Far stillede en kasse ud 
i snedriverne, så den havde noget at 
sidde på, når den var ude på sin daglige 
tur, der sad den så og tronede som 
konge af gårdspladsen. Far fangede 
også mus til den oppe på halmloftet, 
som den åd med stor iver. Ellers bød 
vinteren på juletræs- og fastelavnsfester 
i Jungshoved Forsamlingshus og ikke 
mindst eftermiddagene, hvor jeg gik til 
dans med efterfølgende afdansningsbal 
på Allerslev Kro. 

De skønne, frie barneår gik hurtigt, og 
snart kom tiden, hvor livets alvor tog 
sin begyndelse med skolegang, fritids-
job på Nygårds Hønseri og senere vi-
deregående uddannelser – men det er 
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en helt anden historie… Jeg ser med 
stor taknemmelighed tilbage på de 18 
skønne år i mit barndomshjem på 
Jungshoved, hvor jeg stadig har min 
gang. Desværre mistede vi vores elske-
de far alt for tidligt, men vi har heldig-
vis endnu vores mor, som er frisk, rask 
og stadig bosiddende på gården. Efter 
jeg flyttede fra Jungshoved, har jeg boet 
i Præstø, i Valby, ved Brøndby Strand 
og nu ved Ishøj Strand. Jeg har haft en 
flot karriere i mediebranchen inden for 
salg med kunder over hele verden. Det 
har været nogle super spændende, utro-

ligt lærerige og givende år, men efter to 
alvorlige stressrelaterede sygeperioder 
har jeg været nødt til at skifte karriere. 
Jeg har de seneste år arbejdet som virk-
somhedskonsulent, rådgiver og under-
viser inden for arbejdsmarkeds- og 
beskæftigelsesområdet. Det er jeg glad 
for og trives godt med, men bedst af alt 
er, at jeg nu er flytbar rent arbejdsmæs-
sigt. For mit næste mål på livets vej er 
at finde drømmehuset og vende tilbage 
til mit barndoms land, hvor mit hjerte 
stadig ligger. Én gang Jungshoved, altid 
Jungshoved! 

Spiseklubben på Jungsho-
ved Skole 

Efter en dejlig sommer er vi klar til 
endnu en omgang med den åbne spi-
seklub på Jungshoved Skole. 

De 3 første gange bliver: 10. oktober, 
21. november og 5. december. Alle 
dage er torsdage. 

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

Den 21. november har Birgitte 
Escherich, Stavreby, som driver det 
nye MadMarked i Præstø, lovet at være 
aftenens gæstekok. Det glæder vi os til. 

Som noget helt nyt har Merete Larsen, 
Duevangen lovet at være dessertkok i 
spiseklubben nogle gange i sæsonen. 
Merete har lovet at være på banen 

med en dessert (citronfromage ) 
allerede 10. oktober. Velkommen til 
Merete! 

Prisen for et måltid mad er 45 kr. pr. 
voksen og 20 kr. pr. barn (4-12 år). 

Børn under 4 år gratis. 

Til maden serveres vand. 

Øl, sodavand og vin kan medbringes. 

Deltagerantallet er max. 30 personer 
pr. gang. 

Formålet med spiseklubben er forsat 
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 pr. 
e-mail til:  
knudjacobsen@privat.dk 

Husk tilmelding i god tid. Tilmelding 
foregår igen efter først til mølle 
princippet 
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For mange år tilbage holdt ”Sofus” og 
Niels Holgers forældre, Kaj og Rigmor 
fra Tågeholt, altid grundlovsfest med 
familie og venner på Egehoved – en 
tradition, der varede mange år, og som 
alle så frem til. Så blev børnebørnene 
voksne og fik andre ting, de skulle, Kaj 
og Rigmor faldt væk, og i flere år var 
der stor usikkerhed om, hvorvidt man 
måtte køre ned til Egehoved. 

Så i år kom vores børn 
og børnebørn og spurgte, 
om vi ikke skulle genop-
tage traditionen. Det syn-
tes vi, var en god ide, så 
vi medbragte mad og 
drikke og genoptog legen 
med ”to mand frem for 
en enke, løb”, spillede 
kongespil og andre spil. 
En rigtig hyggelig dag 
med godt vejr. Vi mang-
lede dog køerne, som var 
der førhen, og afgræsnin-

gen var ikke helt så 
god, men børnene 
nød at løbe frit om-
kring, gå en tur til 
vandet, få pladder 
mellem tæerne, og 
nogle fik badet lidt. 
20 voksne og børn 
fik en rigtig god dag 
ud af det. 

Vi håber med dette 
indlæg, at andre vil 
overveje at besøge 
Egehoved ”en skøn 

naturplet” igen, for førhen var der mas-
ser af liv både pinse og grundlovsdag, 
og sikkert andre dage, når vejret tillod 
det. Vi gør det helt sikkert igen næste 
år. 
Hilsen, 
”Sofus” og Niels Holger Wermuth med fami-
lier. 

Grundlovsdag 5. juni 2013 
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… fortsat fra forrige nummer  

Tirsdag 23. november 2012 
Da vi kommer til Nygård på Over 
Lyngen, går der igen lillebilsvogmand i 
Holger, og han drejer raskt ind 
på  gårdspladsen. Holger er nu igen på 
hjemmebane. Gården her var hans 

første plads, efter at han var blevet 
konfirmeret.  Det er tydeligt, at han 
kender stedet, og at han befinder sig 
rigtig godt ved at være her igen. Jeg 
kender ikke nogen her. Jeg ved kun, at 
det nu er Peder Andersen fra Lynggår-
den, der driver stedet. Jeg tænker på, 
hvad vi skal sige, hvis nogen skulle 
spørge, hvad vi laver her, men der 

kommer ikke nogen, og mens vi går 
rundt på gårdspladsen fortæller Holger 
lidt om tiden på gården. ”Her skulle 
der stå et årstal i cementen”, siger han . 

Men han kan ikke lige finde det.  Vi 
kikker lidt, og jeg tænker, at nu må vi 
da hellere se at komme videre. Men 
hverken Holger eller Erik har travlt 
med at komme af sted. 

Efter et godt stykke tid kører vi så en-
delig af sted igen  – nu i retning mod 
Bønsvig. På turen taler vi om, at vejen 
fra Bøged og Stavreby til Bønsvig ikke 

Med Holger på farten (18) 

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.  

Med på denne tur er også vognmand Erik Nielsen, Jungshoved. 

Foto: Susanne Øhrgaard  
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har nogen helt naturlig vejføring. Det 
mest naturlige ville være en åben vejfø-
ring ad Søparksvej. Det har da også 
været på tale flere gange, siger Erik, 
men hverken Præstø eller Vordingborg 
kommune har fået løst denne opgave 
endnu. Nu står der en bom midt på 
Søparksvej, så vi tager turen fra Over 
Lyngen til Bøged Strandvej, ad Jungs-
hovedvej mod Bønsvig. I Togeholt 
drejer vi til højre ind på Bønsvigvej. Nu 
da vi er på de kanter, tager vi et lille 
smut ned ad den lille Bønsvig Strand-
vej til den lille havn ved Bønsvig 
strand. I det røde skur, Larsens Plads , 

opbevarede den lokale tolder gasflasker 
til fyrene, Sandhave og Stenhave. De 
ledte skibstrafikken ind gennem den 
snævre Bøgestrøm mod syd. De er nu 
nedlagt. Holger ser noget spindelvæv 
på en busk og siger: ”Spindelvæv på 
buske varsler østlig vind” og 
”Morgenrøden lyver ikke, den vil os 
sikkert regn beskikke”. 

Jeg er lidt forbavset over at høre, at 
stedet her har haft en tolder ansat. Men 
Holger siger, at det har der godt nok 
været, og noget var der da også at lave 
for en tolder, siger Holger. Han husker 
en episode fra 1938 eller 39. Her var 

der en nat stor aktivitet her på stedet. 
Smuglere havde sejlet deres båd helt 
ind til stranden. Båden var lastet med 
smuglersprit, som blev læsset på en 
lastbil, som var kørt frem på stranden. 
Det opdagede tolder Fritz Hemming-
sen. Lige da lastbilen var ved at sætte i 
gang, greb Fritz Hemmingsen fat i 
døren modsat chaufføren og råbte: 
”Stop i lovens navn”. Det gjorde 
smuglerne imidlertid ikke. Tolder Fritz 
Hemmingsen må have holdt godt fast i 
bildøren, for mens lastbilen drønede af 
sted, stod han nu tilbage med bildøren 
i hånden. Pr. telefon fik han fat på 
smeden i Lundegård, og denne forsøg-
te at stoppe smuglerne ved at sætte en 
vogn på tværs af vejen. ”Men fuglen 
var fløjet”, siger Holger. 

Fra stedet her fiskede bl.a. Holgers far, 
Rasmus Andersen, og Ella Pedersens 
far, Rasmus Nielsen, og dennes to 
brødre, Frederik og Carl. Holger hu-
sker, at man kogte garn og ruser i no-
get, der blev kaldt katko (catechuen). 
Det var et afkog af et asiatisk træ og 
kunne købes i Brugsen i Jungshoved. 

Man fik det i blokke, som man knuste 
og opløste i kogende vand. Det var 
velegnet til garn, som ikke skulle være 
for lang tid i vandet, siger Hol-
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ger.  Holger fortæller, at der på stedet 
her tidligere lå flere fladbundede pram-
me inde ved bredden. Dem brugte 
man, når man skulle stage ud til de 
større fiskekvaser, der lå for svaj længe-
re ude. Til venstre for bådlejet, ved 
Dyndkrogen skovlede Frederik Niel-
sen tørv op af havbunden under 2. 
Verdenskrig. Han læssede det i en 
pram under lavvande og kunne så sejle 
det ind på stranden, når det blev høj-
vande. 

Vi kører videre ad Bønsvigvej med 
Bøgestrømmen på vores højre side til 
Bønsvig og gennem hele byen.  Vores 
næste stop på turen er ved gadekæret i 
Bønsvig. Det er et af de gadekær i sog-
net, man skal vide er der, for at man 
lige kan finde det. Det ligger til venstre 
for vejen, lige når man har forladt Bøn-
svig by på vej mod Jungshoved by. 
Den gule transformator står på den 
modsatte side af vejen. Man kan se, at 
vejføringen tidligere har været en an-
den her, og det er også grunden til, at 
gadekæret nu ligger lidt væk fra alfar-
vej. Den sidste rest af den gamle vej er 
her stadig.  Ved gadekæret lå tidligere 
en smedje. Den brændte samtidig med 
to gårde i byen 9. april 1928. Smed 

Nielsen flyttede efter branden til Toge-
holt, og smedjen blev aldrig genopført. 
Gadekæret er pænt stort, men trænger 
til lidt pleje. Der er et fint grønt områ-
de omkring gadekæret. 

Mens vi kører videre mod Stenstrup 
gadekær, taler vi lidt om forholdene på 
Jungshoved under 2. Verdenskrig. 
Man mærkede ikke meget til besættel-
sesmagten, siger Holger. Nogle gange 
så man et par tyske soldater på cykel, 
som kom inde fra Præstø. De havde i 
reglen deres gevær bundet fast på stan-
gen. I midten af krigen blev der afholdt 
et folketingsvalg, siger Holger. Det var 
23. marts 1943. Valgdeltagelse var 
enorm. På landsplan blev den på 89,5 
%. Folk ville vise, hvor de stod. Valget 
blev et sviende nederlag til det danske 
nazistparti, DNSAP, som kun opnåede 
2,1 % af stemmerne på landsplan. Val-
get blev en stor sejr for flere af de gam-
le partier. For at sikre valgets korrekte 
gennemførelse var der i dagene op til 
valget udstationeret en 3-4 danske poli-
tibetjente på Jungshoved. De var ind-
kvarteret hos slagter Andersen i Jungs-
hoved by. En aften sad en af de unge 
betjente og legede med sin tjenestepi-
stol, da den pludselig gik af. Ulykkelig-
vis ramte og dræbte kuglen husets kun 
16-årige stuepige, Anna Larsen, datter 
af tømrermester, Lars Larsen, Smids-
trup. Den unge betjent skød herefter 
sig selv. Denne ulykkelige begivenhed 
gjorde naturligvis stort indtryk på alle 
på Jungshoved. Selve besættelsen mær-
kede man ikke meget til på Jungsho-
ved, siger Holger, og nogen egentlig 
modstandskamp på halvøen husker 
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han heller ikke. Som alle andre steder i 
landet var der indført restriktioner som 
tvungen mørklægning og rationerings-
mærker til visse varer. For at man kun-
ne færdes på havet, var der blevet ind-
ført et bådpas, som indehaveren skulle 
vise frem, hvis man blev antastet af 
politi eller besættelsesmagt. Det  her 
viste bådpas har tilhørt Holgers far, 

Rasmus Andersen, 
og er udstedt af den 
navnkundige politi-
mester, Vagn Bro, 
der var politimester 
i Præstø på det tids-
punkt. 

Vi slutter turen ved 
gadekæret i Stens-
trup. Her var der 
tidligere et sprøjte-
hus, som rummede 
sognets vejtromle 
og brandsprøjte. 
Den fine brand-
sprøjte, som sidst 
var i brug ved en 

gårdbrand på Jungshovedgården i 
1947, indgår nu i samlingen af brand-
sprøjter på Dansk Brandværnshistorisk 
Museum i Præstø.  På den anden side 
af vejen ligger byens fine, gamle smed-
je. Den blev drevet som vogn- og be-
slagsmedje til i midten af 60erne. Den 
sidste smed hed Alfred Hansen. Plad-
sen omkring gadekæret bliver passet af 

kommunen og fremstår pæn 
og velplejet. Der er opsat et 
bord- og bænkesæt til glæde for 
landsbyens beboere og byens 
gæster. Et velvoksent grantræ 
bliver hvert år i december pyn-
tet med lyskæder, og julen bli-
ver danset ind af små og store. 

Tak til Holger Andersen, Bønsvig 
og Erik Nielsen, Jungshoved for en 
spændende tur. 

Knud Jacobsen, Stenstrup  
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Jettes havedagbog 

Jeg vil fortælle lidt om min have, og jeg 
vil starte med, hvilke bede og træer der 
er. 

I forhaven er der et staudebed, hvori 
der står en fin sommerfuglebusk, i den 
anden ende står en pæn stor japansk 
kirsebær. Staudebedet gravede jeg op i 
oktober måned, det groede helt vildt, 
men alt er ikke kommet så godt op i år, 
måske pga. den sidste frost vi fik, samt 
mangel på vand. 

Der er to rododendronbede, hvor der 
står et stort tulipantræ i det ene, det 
andet bed fortsætter med hortensia. Så 
er der to runde bede, hvor der er en 
forsytia i det ene, to syriske roser i det 
andet. 

To store rosenbede, hvor der i det ene 
står en syrisk rose i midten. På siden af 
huset er der et Conference pæretræ, et 
syltekirsebærtræ og et Cox Orange æb-
letræ. I baghaven er der et Stella spise-
kirsebærtræ, de er rigtig gode, bare fug-
lene ikke kommer først. To rosenman-
deltræer med en vis afstand. Så har vi et 
gammelt æbletræ med Ingrid Marie. 
Langs den ene side af vores terrasse, 
står syv syriske roser i forskellig farver, 
de er så tætte, så det næsten er hegn. 
Langs den anden side har vi lidt hegn 
og en syren. Der er også en hængepil. 

Så der er en del bede, der skal luges, 
klippes og pilles. Ved den anden ende 
af huset er der et stykke næsten bart, 
der står tre rabarber, purløg, persille og 
timian, resten af jorden skal jeg bruge 
senere til dahlia og kartofler. 

11. april: Nogle mini påskeliljer samt 
perlehyacinter er sprunget ud. 14. april: 
Begyndte at luge i staudebedet, plante-
de stedmoder i potter. Satte hibiscus ud 
i udestuen, temperaturen skal helst væ-
re mindst 10 grader. De overvintrer i 
annekset, der er ikke så varmt. 15. april: 
Begyndte at luge i urtehaven. Satte 
knoldbegonier ud i udestuen til forspi-
ring. 

16. april: Lugede færdig i urtehaven. 

17. april: Samlede visne blade, klippede 
lavendler, roser, lugede færdigt i staude-
bedet, forsytiaen begyndt at springe ud. 

18. april: Påskeliljer v. urtehaven er 
begyndt at springe ud. Det stormer, 
nåede ikke ud senere. 
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20. april: Luget rosenbedet, luget de to 
runde bede. 

22. april: Jens fræset i urtehaven, jeg har 
luget i staudebedet. 

23. april: Revet på kryds og tværs i urte-
haven. 

24. april: Plantet 29 georginer, som har 
overvintret i garagen, luget om træ-
stammen v. indkørslen. 

25. april: Lagt 3 slags kartofler, plantet 
krukker med margueritter, plantet røde 
og blå petunia i staudebedet. Der er lige 
et par dages stilstand, har haft gæster 
og været til konfirmation. 

30. april: Taget lidt ukrudt i staudebe-
det, jeg skuffer det ikke, stikker det op, 
håber så der kommer mindre. Tulipan-
træet er begyndt at vise farve, flot lilla, 
magnolien ligeså. Knoldbegonier er 
begyndt at spire, to stykker har bitte 
små blade. 

1. maj: Vandet staudebed, hortensia, 
rosenbede, det ene rododendronbed. 
Hørte kl. 17.00, at de lover ned til frost 
i nat. 2. maj: Plantet 16 knoldbegonier i 
potter, de har lovet ned til -2 grader, 
har sat urtepotter over forskellige plan-
ter i haven. 

3. maj: Fejet på den lille terrasse, taget 
ukrudt på den store terrasse, vandet 
stedmoder. 

4. maj: Luget ved de 7 syriske roser, 
taget ukrudt v. væggen ind til annekset. 
Tulipantræet er sprunget ud. 

6. maj: Jens slået græs. 9. maj: Tulipan-
træet og magnolien er rigtig begyndt at 
blomstre. 

10. maj: Taget mælkebøtter, 4 dahlia er 
kommet op, samt en kartoffel, de før-
ste rododendron viser farve. 

12. maj: Luget i staudebedet, flere kar-
tofler er kommet op. 

14. maj: 24 af de 29 dahlia er foreløbig 
kommet op. 

15. maj: Plantet træcykel med pelargo-
nie og lobelia, luget i rosenbedet v. 
soveværelsevinduer, vandet og givet 
gødning, plantet 4 petunia i en stor 
potte, hvor der står en rose, som har 
stået der et par år, givet roser i potter 
gødning. 

16. maj: Tog 3,4 kg rabarber og ordne-
de dem, Jens satte 3 tomatplanter, mag-

nolien taber mange blomster, det blæ-
ser meget. 

18. maj: Plantet pelargonier og knold-
begonier ud i større krukker. Det er 
flere år gamle planter, som vi opbeva-
rer i garagen om vinteren. Jeg har også 
taget stiklinger fra pelargonier og lavet 
nye planter. Egentlig kan jeg bedst lide 
knoldbegonier de bliver rigtig kraftige 
og flotte og fås i alle farver. Pelargonie 
drysser. Har nippet tulipanhoveder. 

20. maj: Luget i staudebedet og vandet, 
alle rododendron viser farve. 

22. maj: Luget i rododendronbedet v. 
indkørslen, luget færdigt i staudebedet. 



61 

 

23. maj: Luget i kartoffelbedet, ukrud-
tet lever i bedste velgående. 

24. maj: Plantet en hvid rose samt to 
særprægede campalia. 

26. maj: Der er blomster i to tomat-
planter, luget v. rosenbedet v. sovevæ-
relsevinduer. 

27. maj: Luget v. runde bede forsytia, 
syriske roser, nippet visne stedmoder. 

28. maj: Begyndt at luge v. persille, 
purløg, timian og rabarber. Luget v. 
siden af indkørslen. 

29. maj: Luget ved siden af indkørsel, 
er meget gult efter at være sprøjtet. 

1. juni: Luget i urtebed. 2. juni: Begyndt 
at plante voksbønner i store potter, da 
der ikke er plads i urtebedet. Jeg skulle 
ind på et tidspunkt, da jeg skulle ud 
igen, kom jeg skævt i mine træsko og 
faldt 3 trin ned på fliserne. Kørte på 
skadestuen om aftenen, hvor de kon-
staterede, at min højre fod var slemt 
forstuvet og en tå brækket. Fik en støv-
le på, skulle have den på i 6 uger. Højre 
hånd og fingre var også forstuvet. 

5. juni: Vandet potter foran med ven-
stre hånd, plantet 3 voksbønner i urte-
potter med venstre hånd – det var ikke 
så nemt – vandet potter bagved. 

9. juni: Fik plantet de sidste bønner. 11. 
juni: Vandet krukker foran og bagved. 

12. juni: De første roser sprunget ud, 
klippet lidt visne blomster. 

13. juni: De første silkepæoner i staude-
bedet er sprunget ud. 

14. juni: Klippet persillen ned. 

17. juni: Klippet græs rundt om nogle 
af træerne. Der er blomst i nogle af 
kartoflerne. 

18. juni: Vandet potter foran huset. 

19. juni: Bønner har fået gødning, taget 
lidt ukrudt. 

21. juni: Flere af roserne er begyndt at 
springe ud, den første bonderose er 
sprunget ud. 

23. juni: Taget lidt ukrudt. 

25. juni: Jens slog græs med havetrak-
toren, jeg slog græskanter m. plæneklip-
peren, brugte 1 time bagefter på at 
rense støvlen, der var mange riller på 
sålen. 

26. juni: Luget ved dahlia og persille, 
der var meget ukrudt. Gravede den 
første knold kartofler op, der var 25, 
flere roser er sprunget ud, det ser godt 
ud med de mange farver. 

27. juni: Vandet potter foran, pillet vis-
ne blomster, vandet potter bagved, 
begyndt at tage ukrudt mellem fliserne 
bagved. 

29. juni: Alle roserne står nu i fuldt flor, 
de to første hvide dahlia er sprunget 
ud, efterplantet persille. 

2. juli: klippet visne roser, vandet kruk-
ker og bede foran. 

3. juli: Fået slået græs, luget staudebe-
det, var groet meget til af ukrudt. 

4. juli: Taget ukrudt fra terrassen bag-
ved, vandet potter. 

6. juli: Vandet krukker bagved. 

7. juli: Klippet visne roser, vandet kruk-
ker foran og bagved. 
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8. juli: Klippet roser, luget lidt, vandet 
krukker bagved. 

13. juli: Vandet alle krukker udenfor. 

15. juli: Vandet udenfor, har fået støv-
len af, hurra! Har plukket en stor buket 
dahlia til min mor og mig selv. 

16. juli: Klippet roser, plukket stikkels-
bær, solbær og kirsebær, fuglene har 
taget ribsene, vandet krukker foran og 
bagved, ordnet bær til fryseren. 

17. juli: Vandet voksbønner, har fejet 
rosenblade ude foran. Det har blæst 
kraftigt, de sidste par dage. Taget sner-
ler i hækken ud mod vejen, taget sner-
ler i staudebedet. Pillet rododendron, 
har smidt en kedelig stedmoder ud. 

18. juli: Man kan se små voksbønner 
nu. 

19. juli: Efterplantet 5 kartofler, vandet 
foran, staudebedet ser lidt kedeligt ud, 
mangler vand, jeg sparer lidt på det. 

20. juli: Vandet krukker udenfor, klip-
pet visne dahlia. 

21. juli: Vandet krukker foran og bag-
ved, knoldbegonierne er rigtig flotte, 
klippet roser. Staudebedet/rosenbede-
ne/rododendronbedene samt horten-
siabedet er meget tørt. 22. juli: Klippet 
roser og dahlia, vandet dahlia, kartofler 
og krydderurter, det er meget tørt. 

23. juli: Vandet krukker foran og bag-
ved. 

24. juli: Plukket de første voksbønner, 
vandet krukker foran og bagved. 

25. juli: Plukket voksbønner. 

26. juli: Vandet krukker foran og bag-
ved, lavet 3 bårebuketter af dahlia og 
grønt fra haven. 

27. juli: Klippet roser. 

26. juli: Plukket voksbønner samt 1,58 
kg syltekirsebær. 

29. juli: Plukket voksbønner, klippet 
roser og dahlia, pillet stedmoder og 
nippet petunia. 

30. juli: Givet tomater og voksbønner 
gødning, klippet roser, plukket 5,215 kg 
syltekirsebær. 

31. juli: Taget voksbønner, klippet vis-
ne dahlia, nippet petunia. 

1. august: Luget i staudebedet, vandet 
krukker foran, luget ved dahlia, plukket 
2,0 kg syltekirsebær. 

3. august: Klippet roser, plukket 1,780 
kg kirsebær. 4. august: Klippet dahlia, 
plukket 6,5 kg kirsebær. Plukket bøn-
ner. 5. august: Klippet visne Fairy ro-
ser, klippet dahlia og roser, nippet petu-
nia, taget 1,56 kg kirsebær. Jeg tager 
ikke flere, men der er dobbelt så mange 
endnu. 

6. august: Plukket bønner, vandet kruk-
ker foran og bagved. 9. august: Klippet 
roser, vandet krukker foran og bagved, 
plukket dahlia til en dekoration til min 
mor. 10. august: Vandet krukker foran 
og bagved, taget bønner, klippet visne 
dahlia, der var mange, håber snart det 
regner. 
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I vores udestue har jeg 2 store krukker 
med passionsblomster, 2 hængebegoni-
er, 1 hængefuchsia, en stor kamelia, et 
kumquat træ med små appelsiner, de 
bliver plukket en af dagene, vil prøve at 
sylte dem. Så er der 7 hawaiplanter, 
hvoraf de 5 er 3 år gamle, 4 knoldbego-
nier, 5 pelargonie, 1 canna fra sidste år, 
2 engelske pelargonier. Her hvor det 

har været meget varmt, skal de vandes 
hver/hver anden dag. Det kan kun lade 
sig gøre, fordi vi har 4 1.000 l vandtan-
ke, hvor vi samler regnvand. Desuden 
har jeg 31 orkideer, 8 kaktus og 20 an-
dre forskellige planter. 
Med venlig hilsen, 

Jette Martinsen, Jungshoved by 

Fugletræk og navigation ved Roneklint 

Oplev efterårstrækket af fugle ved Roneklint, hvor vi kan opleve gåse- og ande-
fugletræk, og hvis vi er heldige lidt rovfugle og traner. Vi går en tur langs kysten. 
Ornitolog Sune Madsen og naturvejleder Elise Hvelplund fortæller om fuglene, vi 
ser, om deres trækruter, og hvordan de finder vej. Under trækket navigerer fugle-
ne ved hjælp af synet, jordens magnetfelter, stjernebilleder, dufte og nedarvede 
trækmønstre. Der vil også være små poster om fugletræk for børn ved fyret. Du 
kan også besøge udstillingen i fyret og bl.a. få historien om fyret og navigation til 
søs.  

Tidspunkt: Lørdag 5. oktober, start kl. 13 og slut ca. kl. 16.  

Mødested: Parkeringspladsen ved batteriet på Roneklint, Batterivej, 4720 Præstø.  

Turledere: Naturvejleder Elise Hvelplund og ornitolog Sune Madsen.  

Bemærk: Medbring evt. madpakke og te/kaffe og gerne egen kikkert. Der er 
mulighed for at låne en kikkert også. Husk varmt tøj og vandtæt fodtøj. 

Blisgæs. Biopix.dk, foto: SD Lund.   Fyret ved Roneklint og Præstø Fjord 

http://www.biopix.dk/zoom.aspx?photoid=104258


64 

 

Årets gang på Staureby Havn 

Svaneunger?   

Et svanepar fandt på at bygge rede lige 
klods op ad havnebroen. Det medførte 
en del besvær for såvel svaner som 
forbipasserende. Svanerne følte sig 
truede, når nogen gik forbi, og de hvæ-
sede fælt. Efter 4-5 uger måtte de opgi-
ve. Om det var æggene, der ikke var 
befrugtede, eller det var pga. de mange 
forstyrrelser vides ikke. Nå, der er jo 
masser af svaner i vores område. 

Havneoprydning 

Efter det fælles morgenbord (brød, ost, 
pølse, leverpostej osv.) gik vi i gang 
med følgende arbejder: Diverse rengø-
ring, græsslåning, opsætning af koste i 

indsejlingen, nedtagning af den gamle 
bro ved pramhavnen, ny terrasse ved 
udsigtsbordet og diverse udbedringer 
af el- og sanitetsinstallationer. Vi starte-
de kl. 8.00 og sluttede ved middagstid. 

Byfest 
Hvert år holder Stavreby en byfest. I 
gamle dage blev den holdt i Poul Hen-
nings lade midt i byen. Ellers har det 
foregået på havnen og en enkelt gang i 
forsamlingshuset. På havnen opsættes 
telt, og her spiser man medbragt mad 
og drikker øl, vin og vand til rimelige 
priser. Der er undervejs lotteri med 
masser af sponsorgaver. Der indgår 
også en gættekonkurrence (hvor mange 
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ål svømmer i karret?), og præmierne er 
4 stk. kvarte grise. 

I år startede hele arrangementet allere-
de kl. 10 med lerdueskydning. Det var 
Strandjægerforeningen, som stod for 
dette. 

Til festen om aftenen deltog ca. 60-70 
personer (folk udefra er også velkom-
ne), og ”Fyrpasserne” sørgede for mu-
sikken. Der var fin stemning, men fe-
sten vil nok mest blive husket for en 
sørgelig begivenhed. 

Om morgenen fandt havnefoged Sofus 
nemlig en druknet person i havnen. 
Det var den velkendte Michael fra 
Jungshoved, som må være faldet i hav-
nen sent på natten, efter at alle andre 
var gået hjem. 

Ny havnemole 
Så er arbejdet på den nye havnemole 
ved pramhavnen startet. Det kommer 
til at tage ret lang tid, da det er et stort 
projekt. Der var problemer med moto-
ren på ramslaget, men det blev løst. 
Det vides ikke på nuværende tids-
punkt, om vi bliver færdige i år, men 
det er dejligt, at vi er kommet i gang. 

Fiskeri 
Fritidsfiskerne må nu fra 1.8. igen fan-
ge ål. Der er udsat et stort antal åleyn-
gel i Bøgestrømmen. Ålene stammer 
fra Frankrig, hvor de blev fanget under 
opgang i Gironde floden nær Bor-
deaux. De er blevet opdrættet i den 
gamle sukkerfabrik i Stege. Om ca. 4 år 
skulle de være store nok til, at man kan 
fange dem igen. Al dette løser dog ikke 
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Ud vil jeg! Ud!” (15) 
Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne 

natur 
Nu falmer skoven! 

problemet med de faldende ålefangster. 
Ålen skal ned og yngle i Sargassohavet 
– og ynglen (larver/senere glasål) skal 
selv svømme (drive) tilbage til Dan-
mark! 

Den sortmundede kutling er desværre i 
stadig fremgang i Bøgestrømmen, men 
den har dog ikke overtaget farvandet 
som frygtet. Det har sælerne derimod. 
De hærger erhvervsfiskernes net og 
ruser ude ved ”Sæl stenen”. 

Havørne 

Ørnene har desværre ikke bygget rede 
nær havnen, som vi havde håbet på. 
De ses dog jævnligt i området. Under-
tegnede stod fx en dag og smed noget 
fiskeaffald ud fra broen i havnen, da en 
ørn pludselig dykkede ned få meter 
væk for at tjekke, hvad det var. Den 
overlod det dog til mågerne. 

Karsten Elm, Stavreby Strandvej 39 

Lad andre kun jage med bøsse og hund 
og skyde til høns og til hare, 
jeg vandrer fortryllet langs fjordvigens rund 
blandt svampenes farvede skare; 
den ”jagen” forsimpler ej sind eller ånd, 
den giver mig muld, men ej blod på min hånd, 
og hjerte for alt – indtil krybet. 

Jeppe Aakjær 
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Herlige ture i den smukke efterårsskov 
lokker forude, træerne skifter farve, og 
skoven åbenbarer et eventyr af brogede 
svampe. 

Svampejagt er ikke for nybegyndere! 

 Gå sammen med en erfaren 
svampekender. 

 Køb én eller flere gode svampe-
bøger, og brug dem. 

 Indskrænk din samlelyst til få, 
sikre eksemplarer. 

Svampe er enestående i vores natur. 
Myceliet, et spindelvævsagtigt net, er 
udbredt i jorden, træet, eller hvor 
svampen nu vokser. Herfra kommer 
svampene som frugter på et træ, kun 
1/10 er svampen, de 9/10 myceliet. 
Man kan inddele svampe i tre grupper 
efter levevis: Parasitter, der lever fx på 
andre levende organismer – se tønder-
svampe. Saprofytter lever i jorden og 
nedbryder døde planter og dyr. My-
korrhizadannere samarbejder med et 
træ til fælles bedste – se rørhatte med 
mange flere. 

Udstyret med en kurv, kniv og en blød 
børste kan man bruge mange timer på 
at finde og bestemme de forskellige 

Jagtlykke. Rørhatte, flest Karl Johan. Spisesvampe.  
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svampearter. Børn er dygtige til at op-
dage det, vi andre går forbi, men de 

skal lære, at svampen skal godkendes, 
før den kommer i kurven. De svampe, 
som nævnes her, findes alle på Jungs-
hoved. Nogle kan findes i haven, andre 
på marker og i grøftekanter, men de 
fleste i skoven. Når svampen findes, 
bestemmes den straks og skæres fri, så 
hele svampen kommer med, da det 
letter den nøjagtige bestemmelse. Der-
efter renses den med kniv og børste, 
før den kommes i kurven. Ved tilbe-
redning bruges hver art for sig, da sma-
gen er forskellig, bedst ristet i smør 
med salt og peber. Når man er mere 
erfaren, kan man lave de herligste 
svamperetter. 

Hver årstid har sine svampe. Jeg næv-
ner kun nogle få og let genkendelige. 

Forår: Morkel og vårmusseron. 
Sommer: Kantarel, rørhat (Karl Jo-
han), champignon, skørhat, løgbrusk-
hat, pighat. 
Eftersommer: Parykblækhat, mælke-
hat, trompetsvamp. 
Efterår: Rørhat, tragtkantarel. 
Vinter: Østershat, judasøre (må ikke 
steges, men bruges i supper og kinaret-
ter). 

Men hvorfor kun gå efter spisesvam-
pe? Svampe er spændende at fotografe-
re – hvad med rød fluesvamp, som 
lyser op under birk og gran. Eller man 
kan lugte sig frem til stinksvampen, der 
med sin stinkende, olivenfarvede hat 
tiltrækker masser af fluer. 

På bøgestammer findes tøndersvam-
pen eller fyrsvampen, tidligere brugt til 
at tænde med i fyrtøjet, i dag god til 
farvning af garn. Med svampebogen i 
hånd kan man finde mange svampe, 
som er velegnede til farvning af uld-
garn. Brugsanvisning kan findes på 
nettet, hvor man kan få anvisning på 
en spændende hobby for hele familien, 
og man får garn i de dejligste efterårs-
farver. 
God jagt! 

Birte Gunnersen, Hovmarken 

Illustrationer. Birte Gunnersen 
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JIF's historie 1998-2000  

Bestyrelsesmøde 14.1.98. JIF er kom-
met på Internettet. Svømning: Der er 
mellem JIF og nogle andre svømme-
klubber indgået en aftale om, at der 
hvert år indbetales et beløb til en fælles 
pulje, som klubberne så kan bruge af, 
når der skal indkøbes nye redskaber. 
Beløbene, som Folkeoplysningsudval-
get gerne vil administrere, fordeler sig 
således: De to skoler indbetaler hver 
1.000,- kr. årligt og JIF samt Præstø 
Svømmeklub hver 500,- kr. Bent og 
Tonny vil prøve at arrangere en turne-
ring bestående af bordtennis, dart og 
billard. Turneringen skal afholdes på én 
dag. Klubblad: Inge er ved at indsamle 
annoncer, og allerede på nuværende 
tidspunkt har ca. 15 annoncører sagt ja.  

Bestyrelsesmøde 25.2.98. Præstø Amts 
Dommerklub har 100-års jubilæum 
5.8. og vil udgive et blad. Vi sætter en 
annonce i fra JIF, og det koster 250,- 
kr. Der blev snakket om "det 4. om-
klædningsrum", som står ubrugt. Det 
blev foreslået, at det kunne indrettes til 
et rum med hylder til tøj, hvor hvert 
hold havde sin hylde. Tommy snakker 
med vores tømrere i klubben: Anders, 
Niklas og Kenneth. Vores seniortræ-
ner, Benni, er blevet spurgt af borgme-
ster Peter Madsen, om der var noget, vi 
ønskede os. Benni foreslog bokse til 
udskiftningsspillere. 

Bestyrelsesmøde 10.6.98. Der skal kø-
bes trykknaptelefon, og pr. juli hedder 
nummeret: 55 99 80 03. 

 

Bestyrelsesmøde 19.8.98. Flaskeplad-
sen er langt om længe ved at blive lavet.  

Bestyrelsesmøde 23.9.98. Årets JIF'er: 
Per "Fie" Toftlund. Årets Idrætsud-
øver: Jan Roholte. Agilityforeningen er 
ikke længere velkommen, hvor de nu 
er, og har spurgt, om de må benytte 
klubhus og baner her. Vi må desværre 
melde fra.  

Bestyrelsesmøde 4.12.98 hos Helle og 
Brian. Tommy og Brian var til recepti-
on hos PIF (100 år). Mikkel ønsker at 
træde ud af bestyrelsen efter general-
forsamlingen, da han flytter til Nykø-
bing F. Der er fire, der ønsker at kom-
me på dommerkursus. Pensionisterne, 
som låner klubhuset, køber intet i kio-
sken, og hvis det skal kunne løbe rundt 
med varme etc., kommer vi nok til at 
bede om et tilskud i form af en gave 
eller lignende. Willum Madsen stopper 
som halinspektør 1.8.99, da der skal 
spares 200.000,- kr. JIF vil få en hjem-
meside på Internettet, det koster 3000 
kr. i opstarten og 600 kr. i abonnement. 
Men det holdes hemmeligt indtil gene-
ralforsamlingen. Fodboldmålnettene på 
træningsbanerne er helt i uorden, så 
kommunen ansøges om nye mål – vi 
har jo trods alt et serie 4-hold nu!! Det 
er ikke sket siden 1981. 

Bestyrelsesmøde 10.3.99. Kassererens 
programmer på computeren er ikke "år 
2000-sikret" og han anskaffer derfor ét 
fra DGI – det koster 2500 kr. Kontin-
gentforhøjelse: Senior: 400 kr. 16-18 år: 
300 kr. Old boys: 375 kr. 
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Bestyrelsesmøde 14.4.99. Kirsten Han-
sen har samlet avisartikler fra 1981-84 
til os. 

Bestyrelsesmøde 12.5.99. Brian har fået 
brev fra Kasper Berggreen om, at han 
ønsker at træde ud af bestyrelsen. Der-
for skal førstesuppleanten Ole Peder-
sen indkaldes. Møde om Præstø Hal-
lens fremtid. Kommunen ser den gerne 
som en selvejende hal, men dette blev 
nedstemt. Ejendomsværdi af klubhus: 
450.000 kr. Vi har fået yderligere 
26.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget, 
der var regnet forkert. Omklædnings-
rummene bliver svinet til, så spillerne 
skal lige have en skideballe. Peder An-
dersen har sponseret 2 grise til som-
merstævnet; som tak inviteres han og 
Birgitte til spisning. Yvonne har fød-
selsdag 14.5.99. Stine køber en gave, 
som hun afleverer fra JIF. Per Møller 
har fødselsdag i næste måned. Tonny 
Nielsen fylder 30 år i juni, og han har 
åbent hus 26.6.99. 

Bestyrelsesmøde 16.6.99. Tankpasning 
ved Brugsen 5.-6.6: Uheldigvis er det 
igen kun de unge spillere, som vil hjæl-
pe klubben – men weekenden forløb 
fint, undtagen søndag formiddag, hvor 
der ikke var nogen til at passe tanken. 
Vinderen af konkurrencen, som gik ud 
på at gætte, hvor meget benzin, der 
blev solgt lørdag + søndag kl. 10-14, 
blev vundet af Rene Bonde og Birte 
Henriksen. 

Bestyrelsesmøde 18.8.99. Jette Jørgen-
sen har spurgt om opstart af dans, da 
der er nok til at starte et hold op. Vi 
synes det er en god idé pga. 5 %-puljen 

(blev ikke til noget p.g.a. manglende 
instruktør). 

Bestyrelsesmøde 13.9.99. Lånomlæg-
ning bliver sat i værk af Ole Pedersen, 
når han får de sidste underskrifter fra 
de manglende bestyrelsesmedlemmer. 
Præstø Hallen: Kaos!!! Ingen halinspek-
tør, ingen rengøring m.m. Årets JIF'er: 
Lilla Hansen og årets idrætsudøvere 
bliver Anette og Poul (i et senere refe-
rat står det omvendt). Årets supportere: 
Mona, Ole og Per Møller. 

Generalforsamling 8.2.00. Fremmødt: 
19, inkl. bestyrelsen. Formand Brian 
Hjort Knudsen berettede bl.a. om be-
styrelsesarbejdet. På et tidspunkt var 
bestyrelsen ved at falde fra hinanden. 
Man mødte ikke op til møderne og var 
heller ikke meget for at hjælpe til ved 
arrangementer. Dette kunne mærkes, 
da vi skulle holde vores årlige sommer-
stævne. Der var kun 2 bestyrelsesmed-
lemmer ud af 9, der kunne komme. 
Derfor så vi os nødsaget til at aflyse 
stævnet. Vi er selvfølgelig meget kede 
af aflysningen, men vi forsøger med et 
nyt stævne i år 2000. Udover dette har 
3 bestyrelsesmedlemmer valgt at træk-
ke sig i utide, og derfor har vi måttet 
indkalde vores 2 suppleanter, nemlig 
Ole Petersen, som trådte ind i stedet 
for Kasper Berggren, og Anders Mad-
sen, som har overtaget Niels Greger-
sens plads. Jan Hansen valgte at træde 
ud, fordi han ikke kunne komme til 
Jungshoved. Bestyrelsen har efterføl-
gende afholdt et lille krisemøde, hvor vi 
fik snakket om, hvad der var galt, og 
det så ud, som om det hjalp. Jungsho-
ved Pensionistforening har kontaktet 
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JIF for at høre, om vi sammen med 
dem er interesserede i at søge Præstø 
Kommune om 3 pentanquebaner, som 
skal ligge ved klubhuset. Gymnastik: 
Der er 21 børn på "spilopperne" med 
et gennemsnit på 15 pr. gang – meget 
flot, og 3 af børnene har været der 
samtlige gange. Aldersgruppen har en 
stor spredning (2½-7 år), så alle skal 
tilgodeses, både de små forsigtige og de 
store, meget aktive drenge med krudt i; 
det har Lilla klaret flot. 

Bestyrelsesmøde 18.4.00. Ole "Fugl-
sang” er trådt ud af bestyrelsen, så der-
for indkaldes førstesuppleanten Steve 
Martinussen. Peter har undersøgt pri-
serne, når man betaler kontingent via 
Internettet, og her koster det kun 1 kr. 
pr. girokort, så han bliver tilkoblet dette 
over Den Danske Bank. Åbent hus: 
Teatret gik fint, men hende skuespille-
ren ville bestemt lidt for meget. Der var 
ca. 60 til forestillingen. Pensionisternes 
idé om pentanquebane er egentlig ret 
god, men det hele er gået lidt for hur-
tigt. Vi er ikke tilfredse med det sted, 
den er blevet placeret. Vi er i bestyrel-
sen ikke blevet orienteret nok om dette 
lille projekt. 

Bestyrelsesmøde 24.5.00. Svømning: 
Da Mogens og Hanne har 10-års jubi-
læum som svømmetrænere, er det ble-
vet vedtaget, at de skal have et kroop-
hold fra JIF. Ca. 90-100 svømmere var 
med til DUI byen i København. 21. 
maj blev pentanquebanen indviet, de 
spiller 18.30-20.00 tirsdag og torsdag 
samt lørdag 10.00-12.00. De bliver 
registreret som medlemmer pga., at de 
er pensionister (tilskud). 

Bestyrelsesmøde 10.8.00. Brian Hjort 
Knudsen er fratrådt bestyrelsen og Ole 
Petersen tiltrådt som formand indtil 
generalforsamlingen, Renny Nielsen, 
som er andensuppleant, indtræder i 
bestyrelsen. Der skal laves huskemappe 
til alle udvalg. Lokal Kulturdag 9.9.: 
Start kl. 14.00 i Roneklint. Kl. 15.00 
Jungshoved Skole. Kl. 18.00 ved kir-
ken. Kl. 20.30 Koncert i kirken. Kl. 
22.00 fyrværkeri. 

Bestyrelsesmøde 12.9.00. Kulturdag: Et 
ordentligt arbejde, men et godt salg. Vi 
manglede "byrødderne", da det ville 
have været obligatorisk for i hvert fald 
kulturformanden. 3584,85 kr. i kultur-
dagsoverskud til skolens konto. Årets 
JIF'er: Tonni Nielsen. Årets idrætsud-
øver: Claus Geertsen. 

Bestyrelsesmøde 11.10.00. Michael 
Pedersen er afskediget som fodbold-
træner, og Tommy Petersen overtager 
indtil videre. Vi skal finde en ny træner 
til næste år. Vi skal nok kun regne med 
ét hold næste år. Veteranholdet kører 
fint. Der skal uddeles 3878 telefonbø-
ger denne gang. 

Protokollen slutter 14.11.2000 
Erland Larsen 

Red: Stor tak til Erland Larsen for hans 
arbejde med at skrive hele JIF’s historie.  
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JUNGSHOVEDKALENDER 

GUDSTJENESTER 
Se listen på side 35 

Søndag 8.sep. Høstgudstjeneste med spisning. Kl. 10.30. I Rejsestalden 

Søndag 15. sep. Kl. 12.30. Præstegården i Allerslev fylder 90 år. Rekkendevej 39. 
Søndag 15. sep. Kl. 6.00. Strandjægernes kragejagt. Mødested Jungshoved Skole 

Lørdag 21. sep. Kl. 9.00. Traktortræk. JIF 

Søndag 22. sep. Kl. 9.00. Traktortræk. JIF 

Mandag 23. sep. Kl. 19.00. Lokalrådet. Borgermøde Jungshoved Skole 

Onsdag 25. sep. Kl. 19.30. Studiekreds i Allerslev Præstegård 

Fredag 27. sep. 
Pensionistforeningens 60-års jubilæum.. Kl. 9-11: Reception. Forsam-
lingshus. Kl. 18.00: Middag. Forsamlingshus 

Lørdag 28. sep. Sogneudflugt til Den Sorte Diamant m.v. Afgang fra Brugsen kl. 8.00 
Lørdag 28. sep. Kl. 10. Løg-dag, Jungshoved Skole 

Tirsdag 1. okt. Kl. 19.00. Kulturaften. Foreningen NORDEN. Jungshoved Skole 

Lørdag 5. okt. Kl. 9.00-14.00. Arbejdsdag Jungshoved Skole 

Lørdag 5. okt. 
Kl. 13.00. Fugletur fra Roneklint. Parkeringspladsen ved batteriet på 
Roneklint 

Mandag 7. okt. Indsamling af storskrald begynder. Tilmelding senest 1. okt. 

Mandag 7. okt. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Jungshoved Forsamlingshus 

Tirsdag 8. okt. Kl. 19.30. Foredrag ”Krig og Fred I”. Rejsestalden 

Torsdag 10. okt. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole (gæstedessertkok) 

Lørdag 12. okt. Kl. 8.00. Strandjægernes blishønejagt. Stavreby Havn 

Lørdag 12. okt. Kl. 13. Fernisering Galleri Sidsephos 

Søndag 13. okt. Kl. 11.00. Fortælledag v/Jopie Von Horn på Jungshoved Skole 
Tirsdag 22. okt. Kl. 19.00-20.30. Syng sammen. Jungshoved Skole 

Onsdag 30. okt. Kl. 19.30. Studiekreds i Allerslev Præstegård 

Mandag 4. nov. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshus 

Mandag 11. nov. Kl. 18.45. Skumringstime. Jungshoved Skole 

Tirsdag 12. nov. Kl. 19.00. Lokalrådet. Borgermøde. Jungshoved Skole 

Tirsdag 19. nov. Kl. 19.30. Foredrag ”Krig og fred II”. Allerslev Præstegård 
Torsdag 21. nov. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole (gæstekok) 

Søndag 24. nov. Kl. 11.00. Fortælledag v/Jopie von Horn på Jungshoved Skole 

Mandag 25. nov. Indsamling af storskrald begynder. Tilmelding senest 19. nov. 

Onsdag 27. nov. Kl. 19.30. Studiekreds i Allerslev Præstegaard 

Lørdag 30. nov. Kl. 10.00-15.00. Julemarked Jungshoved Skole 
Søndag 1. dec. Kl. 10.00-15.00. Julemarked Jungshoved Skole 

Søndag 1. dec. Kl. 19.30. The Middle East Peace Orchestra. Jungshoved Kirke 

Mandag 2. dec. Kl. 19.00. Pensionistforeningens bankospil. Forsamlingshus 

Tirsdag 3. dec. Kl. 15.00. Advents- og julemøde. Allerslev Præstegård 

Torsdag 5. dec. Kl. 17.30-19.00. Spiseklub på Jungshoved Skole 


